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Grön, skön sommar på er alla!

Det är nu vi plockar fram
grillarna, äter årets glass-
nyheter och ägnar oss åt olika
sällskapsspel. Vi tillbringar
tid ute, med vänner och
bekanta. Man ser glada barn
med en ny och fin cykelhjälm
på huvudet. Och glada för-
äldrar utan hjälm… Det är

den här tiden vi påtar i trädgården och tävlar med
grannen om vem som strör blåkorn och klipper
gräset först. Vi botaniserar bland alla våra
sommarkläder och plockar och slänger. Ut med
allt gammalt och grått, in med soligt och blått.

Jag är stolt att vara Älvsbybo, kanske känns
knasigt för många att jag säger så. Men här i vår
kommun har vi allt vi kan begära. Allt är nära -
och handen på hjärtat; måste vi åka till en större
stad för att handla?!?

Jag kommer att tillbringa min sommar på
Älvsbyns Turistbyrå. Där får jag möjlighet att visa
alla ortsbor och turister att Älvsbyn är något att
vara stolt över.

Man kan ju undra hur många Älvsbybor som
besökt Laver. Där berättas en fascinerande historia
om ”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid
(1935–1946). Gamla vägar, husgrunder och rester
av gruvan finns att beskåda. Det är något alla
ortsbor borde ta del av. Det skulle vara en bra
utmaning att alla Älvsbybor som inte besökt
Laver ska göra det i sommar. Det är ju faktiskt så,
att om vi vill förbättra Älvsbyn så måste vi också
kunna vår historia.

Jag har nyligen avslutat en starta eget-utbildning
hos Kompetensutvecklarna. Jag gick därifrån med
huvudet högt, jag har aldrig förr lärt mig så mycket
som jag gjort under den här tiden.

En sak som jag tar fasta på är att vi har alla
möjligheter att förverkliga våra drömmar bara vi
tar chansen. Jag kan bara gå till mig själv. Jag har
alltid velat vara egen företagare och till hösten tar
jag och min vän Ulrika chansen. Det känns lite
som att hoppa utan fallskärm, men någonstans
gör vi alla val. Och det här är vårt.

En klok man vid namn Jan Gunnarsson sa på
en föreläsning att varje dag sitter ca 800 000
människor på fel buss i livet. Man kanske ska åka
längre eller kortare sträcka, eller välja en helt annan
buss mot en annan riktning. Det behövs bara
engagemang, stark vilja och tro – så kommer man
att lyckas.

I Älvsbyn finns det så många guldkorn, både
människor och platser. Människor som har
drivkraften att förbättra vår kommun. Man måste
inse att Älvsbyn är en pärla, men vi måste försöka
öppna musslans skal som omsluter den. Jag
skulle vilja utnämna Älvsbyn till vårt
Smultronställe.

Trevlig sommar!
Lotta Nilsson
Älvsbyns Turistbyrå

Therese Granström och Malin Norman har också slutat tvåan. Båda två ska till Göteborg i
sommar.

– Där ska jag gå på Liseberg. Resten av sommaren ska jag bada och spela fotboll,
säger Malin.

– I Göteborg ska jag hälsa på min kusin som snart ska födas. Och så ska jag
bada mycket i sommar, berättar Therese.

Tre killar som har några år kvar
på Lekenskolan är Jonathan
Eriksson, Joel Groth och Robin
Bergman. Nu har de sommarlov
mellan tvåan och trean.

I sommar ska de mest cykla
och vara med kompisar.
– Och så ska jag ska bygga en
kaninbur, för vi ska få en
kanin, berättar Joel.

– Jag fyller år i sommar,
säger Jonathan.

– Vi fara till Lycksele och gå
på djurparken, säger Robin
Berggren.
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Fredrik Persson, Sakarias Berg och Fredrik Johansson
har alla gått i klass 6a på Lekenskolan. Till hösten
börjar de sjuan på Älvåkraskolan men innan dess ska
de hinna med en hel del.

– Vi ska åka bil till Västerås och hälsa på
mormor och morfar och mina kusiner. Och så
ska jag vara i stugan i Jokkmokk och där ska jag
fiska, åka båt och bada, säger Fredrik P.

– Jag ska åka på bilsemester till Kroatien. Där
ska jag sola och bada. Och så ska jag spela fotboll,
berättar Sakarias.

– Jag ska cykla och fiska mycket i Muskus. Sjön
går runt huset och jag fick den första fisken den
25 maj. Det var en gädda på runt 2 kilo, berättar
Fredrik J.

Det är sommarlov. Skolorna i kommunen
firade traditionsenligt examen i kyrkan med
mycket sång och musik av eleverna som hade
tränat hela våren.

Nu väntar en lång skön sommar, inte bara
för alla sommarlediga barn, utan för oss alla.
Vi frågade några elever på Lekenskolan vad
de ska göra i sommar.

Vad ska du göra i sommar?

Lisa Nilsson, Carolina Berggren och Anna Sundberg
har också gått ut 6a på Lekenskolan. Så här berättar
de om sitt sommarlov:

– Jag ska vara på ridläger. Och så ska jag
bada mycket vid Storforsen och i Pålträsk, säger
Carolina.

Anna och Lisa ska på Piteå Summer Games.
– Sedan ska våran familj kanske fara till

Göteborg och gå på Liseberg, säger Anna.
– Och så ska jag bada och äta mycket glass,

säger Lisa.
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Älvsby Ryttarförening är en av Älvsbyns
mest aktiva föreningar. Minst 50 personer
är i stallet flera timmar varje dag och 120
elever har ridlektion varje vecka.
Föreningen har 260 medlemmar i alla åldrar,
varav de allra flesta är tjejer mellan 10 och
15 år.

Men inte nog med det: Föreningen har flera
anställda; just nu sju stycken plus två praktikan-
ter. Den förfogar över åtta byggnader, 7 hektar
åkermark, 15 hektar betesmark och dessutom
ett skogsområde mellan Övrabyn och Hällan.
Föreningen äger 14 egna ridskolehästar och
hyr ut stallplats till åtta medlemmars privata
hästar.

Förutom lektioner anordnar föreningen
läger, allmänridning, tävlingar, och andra
aktiviteter för medlemmarna.

– Vi har även flera nya verksamheter på gång,
säger ordförande Annette Lagerskog och
berättar om handikappridning i samarbete
med särskolan, och ridgrupper särskilt för
invandrarbarn.

– En ridgrupp för pappor och en för killar
har vi också tänkt starta till hösten. Det finns
några pappor som brukar följa sina döttrar
hit och som har frågat efter en egen ridgrupp.

Rolig gemenskap och ansvar

Bygger ut
På gårdsplanen framför stallet och ridhuset
håller föreningen på att göra utebanan,
paddocken, större och belägga den med rubber
ground, ett gummerat underlag som är mjukt
och halkfritt. Bakom garaget ska man också
färdigställa en helt ny paddock.

– Och så bygger vi om det gamla stallet till
ett tävlingsstall, berättar Johanna Nordh som
är ordförande för ungdomssektionen och
även anställd i stallet.

Som om inte detta vore nog, så håller
föreningen på att bygga en gödselplatta för
att kunna ta vara på hästspillningen.

– Vi skickar flera containrar med avföring
och spån till soptippen varje vecka. Det kostar
oss 5 000 kronor i månaden, förklarar Annette
Lagerskog.

– Nu hoppas vi i stället kunna använda
gödseln till egna foderodlingar och spara in
kostnader även för hösilage.

Hög kvalitet
Ridverksamheten i ÄRF är av hög kvalitet.
Föreningen har flera egna utbildade
ridinstruktörer. Huvudinstruktör är Maria
Zachari som är högskoleutbildad hippolog.

– Det är inte särskilt vanligt att ridskolor på
jämförbara orter har någon hippolog knuten
till sig, påpekar Annette Lagerskog.

– En annan av våra instruktörer, Rebecka
Harnesk, är arbetsterapeut och har special-

kompetens på området hästens betydelse för
handikappade.

– Några gånger har vi anlitat en mycket
duktig diplomerad beridare, Olof Smith från
Skåne som har varit här och hållit lektioner
under en helg i hoppning och dressyr, säger
Johanna Nordh.

– Det har varit roliga och lärorika helger
som lockat ridelever även från Luleå, Piteå och
Boden. Han kommer förresten hit i juni igen,
tillägger hon.

Andra hem
Att det är något speciellt med hästar och
ridning ser man på de ungdomar som
kommer till lektion. I god tid är de på plats
för att vara med hästarna och förbereda dem
för lektion.

Någon har sagt att ridskolan är som ett
andra hem för många av tjejerna som är med,
och när man ser dem här, så finns inget tvivel
om den saken. På ÄRF får de så mycket mer
än att bara rida; gemenskap och ansvar inte
minst.

Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
Kontakta Anna-Lena Jonsson, tfn 0929-170 00,
eller e-post: anna-lena.jonsson@alvsbyn.se

Många av ryttarföreningens medlemmar är tjejer mellan 10 och 15 år. I stallet får de inte bara lära sig
att rida och sköta en häst, utan får även massor med gemenskap och eget ansvar.

Annette Lagerskog (till höger) är ordförande för
Älvsby Ryttarförening, en av kommunens mest
aktiva föreningar med minst 50 personer i stallet
flera timmar varje dag. Johanna Nordh är en av de
anställda och även ordförande för ungdoms-
sektionen.
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Riksidrottsförbundet har fått 1 miljard
kronor från regeringen för att satsa på
idrottsföreningarnas barn- och ung-
domsverksamhet. En del av pengarna
används i Vidsel.

Bidraget fördelas mellan olika projekt under
fyra år. Satsningen kallas Handslaget och under
2004, som var det första året fick närmare 3 000
föreningar i landet pengar för att utveckla sin
lokala verksamhet.

Vidsels IK är en av de föreningar i Älvsbyns
kommun som har ansökt om pengar och fått
det beviljat till ett projekt i samarbete med
skolan.

Initiativtagare var rektor Östen Lejon som
ville ge eleverna fler möjligheter till idrottsliga
aktiviteter under skoltid. Han kontaktade VIK
och fick positiv respons.

– Jag ville helt enkelt att vi skulle kunna
ordna fler gemensamma idrottsliga aktiviteter
för alla elever och att det skulle ske i ett sam-
arbete mellan skolan och idrottsföreningen,
säger han.

Skidor och orientering
Projektet planeras av en arbetsgrupp beståen-
de av Östen Lejon, idrottslärare Anna Gran-
lund, mellanstadielärare Mats Olsson, låg-
stadielärare Helen Stenman-Lindström och
Anna-Lena Pettersson som representerar VIK.

Under vårterminen har tre heldagar med
idrottsligt innehåll genomförts. Först en
skiddag i Kåbdalis, sedan en teoridag om kost
och vikten att äta rätt. Till den hade skidlinjens
lärare Sture Norén inbjudits för att tala om
detta.

Den andra juni hade man en orienterings-
dag. Klasserna 5-9 fick prova på att orientera i
området vid Gransel och de yngre klasserna i
området runt skolan.

– Förutom att orientera lagade de äldre
eleverna mat själva på murrikka, berättar Anna
Granlund.

Till hösten kommer projektet att fortsätta
med bland annat en fotbollsdag och en
temadag om ledarskap.

Fler föreningar
Andra föreningar i kommunen som fått
pengar från Handslaget är ÄIF Fotboll, ÄIF
Ishockey, ÄIF Handboll, ÄIF Gymnastik,
ÄIF Orientering, Älvsby Ryttarförening,
Tväråselets AIF Friidrott och Bowling-
klubben BD Pärlan för totalt 15 olika projekt
varav sex stycken gäller samarbete med skolan.

Johanna Fernberg och Amanda Berggren är två
tjejer i femman som gärna hade sprungit flera banor
på orienteringsdagen. Så roligt var det!

Fredrik Samuelsson och Maksat Allabedyev går i
sexan och tyckte båda två att det var jätteroligt att
ha en orienteringsdag. ”Dessutom var det lätt att
hitta kontrollerna”, sa de.

VIK och skolan i samarbeteamarbete

Gåvan är en skulptur i glas av konstnären
Anna-Stina Eriksson i Piteå.

Skulpturen heter Beskyddad och har blåa
och gula toner insprängda i det ofärgade glaset.
Jubileet hålls samtidigt som den årliga mässan
i Fauske pågår. Älvsbyns kommun är med på
mässan i en monter som organisationen
Barents Väg har för att marknadsföra
kommunerna längs vägen som går genom fyra
länder.

Älvsbyn kommer också att ha en egen
monter för att visa upp det näringsliv och

Älvsbyn uppvaktar 100-åring
Älvsbyns vänort Fauske i Norge firar 100 års jubileum den 16-19 juni. Kommunchef
Ralph Forsberg och kommunstyrelsens vice ordförande Bill Nilsson är med vid firandet
och uppvaktar med en gåva från Älvsbyns kommun.

besöksutbud som finns här. Företaget AB3C
kommer att finnas på plats tillsammans med
kommunens representanter och bland mycket
annat så bjuder man monterns beökare på
Polarklämma.

Den vackra glasskulpturen ”Beskyddad” av Anna-
Stina Eriksson är Älvsbyns kommuns gåva till
vänorten Fauske vid stadens 100-årsjubileum.



Värt att se och uppleva i Älvsbyns kommun
I Älvsbyn finns många trevliga och
intressanta platser att se och uppleva, både
för dig som tillfälligt besöker kommunen
och för dig som är bofast här.

Turistbyrån kan ge mer information och
vägbeskrivning.

Kyrkan
Ljus och vacker träkyrka från 1900-talets början.
Mycket rofylld och sevärd.

Öppet 1 juni - 31 augusti måndag - fredag
8.00-20.00, lördag 9.00-19.00, söndag 9.00-
17.00.

Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns genuina kyrkstugor
bevarade. De flesta är byggda under 1800-talet
och många används än idag som över-
nattningsstugor. Det är trevligt att promenera
runt bland de små pittoreska husen och känna
historiens vingslag.

Bagerimuseum
Så gick det till när de första polarkakorna
bakades! Bagerimuseet speglar bagerinäringen
i Älvsbyn från sekelskiftet till idag. I bygg-
naden som är från 1920-talet har tre
generationer av ”Bagar-Nilsson” arbetat. Här
bakades ”Tioöreskakan” föregångaren till
dagens Polarkaka.

Öppet 27 juni - 5 augusti måndag - fredag
12.00 – 16.00.

På onsdagar får man prova på att själv baka
mjukkaka i den gamla bageriugnen.

Information: Turistbyrån 0929 -172 00.

Bensinmuseum och Caltex-macken
En stor samling nostalgi! I bensinmuseet
finns Sveriges största utställning av
bensinmackar från 1920-tal till 1960-tal och
annan kuriosa som reservdelar, reklamprylar
och motortidningar.

Öppet dagligen 27 juni -12 augusti klockan
12.00 -16.00.

Caltexmacken står vid rondellen och kan
beskådas av alla som passerar.

Information: Per-Olof Lindroth 070-378
21 60.

Handelshuset
Butik med samlat konst och hantverk från
när och fjärran samt lokala delikatesser. Mycket
gott och vackert på samma gång! Här finns
även information om vad upplevelse-
företagen i kommunen erbjuder.

Öppet måndag - fredag 10.00 -18.00, lördag
10.00 -14.00.
Grupper är välkomna även andra tider efter
överenskommelse.

Information: Birgitta Forsman och Kristina
Bergvall 0929-100 60.

Skatauddens lantgård
Skatauddens lantgård är belägen i Lillkors-
träsk. Gården drivs som ett modernt
familjejordbruk av fjärde generationen
jordbrukare. Välkommen på besök!

Här kan du även ’bo på lantgård’ i en
nytimrad stuga med utsikt över sjön eller i
bagarstugan. Vedeldad bastu och bastuflotte.
Barnvänlig badstrand med grillplats, båt och
kanot. Mjölkkor och katter på gården.
Hembageri i grannhuset.

Information: Irene och Ulf Johansson
0929-134 06.

Wärdshuset Bergsparken
Mycket vackert beläget utflyktsmål i backen
mellan Rackberget och Piteälven. Bed och
Breakfast, konferenser, temadagar och
festarrangemang.

Information: Inga-Britt Sundström 0929-
130 50, 070-898 00 23.

Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför
samhället. Här finns en speciell växtmöjlighet
där olika mer eller mindre sällsynta växter
trivs, till exempel norna och guckusko.
Området runt Rackberget är avsatt som
naturreservat. Inom naturreservatet finns
märkta stigar, en raststuga samt grillplatser.
Från Hundbergets topp är det fin utsikt över
Piteälven.

Information: Turistbyrån 0929 -172 00.

Äventyrsridning med Udda Äventyr
Udda Äventyr är ett företag som erbjuder
vildmarksridning med cowboystuk. Även
andra typer av aktiviteter kan anordnas genom
företaget.

Information: Richard Öhman 0929-511 70.

Muskus Adventures
Äventyrsföretag med gården Skatan som
utgångspunkt. Gården omfattar ett dussintal
byggnader från olika tidsepoker, bland annat
en bagarstuga med stenugn och ett soldattorp
från 1700-talet.

Nytt för i år är forsränning i samarbete med
Lapland Rafting Café.

Information: Lars Olsen 070-334 56 86.

På land och vatten
Härliga möjligheter till naturupplevelser och
fiske. Dagliga forsränningsturer i Piteälven.
Konferensmöjligheter eller firmafest i
Nattbergsstugan. Bastu och badtunna.

Information: Viktoria Kärrman 070-218 23 36.

Naturfiskeguiden
Guidade fisketurer för grupper och enskilda,
utbildning inom allt som rör flugfiske, enklare
överlevnadskurser samt gäddsafari.

Information: Kaj Kottelin 070-183 95 82.

Olstorpet Minizoo
Trevligt utflyktsmål för hela familjen beläget
vid Avaträskets strand. Här finns ett minizoo
med bland annat kor, hönor, kaniner och
getter. På Olstorpet finns det även möjlighet
att hyra camping- och vandringsutrustning,
kanot, båt, cykel med mera.

Öppet hela sommaren från och med 16
juni tisdag - söndag 10.00 -17.00.

Information: Per Sundberg 0929-211 31.

Laver
Laver är en kulturmärkt gruvby. Under andra
världskriget fanns här en koppargruva som
ledde till att ett modernt samhälle växte upp.
Gruvbrytningen pågick under åren 1936-1946.
Laver betecknades som ”Sveriges modernaste
samhälle” på sin tid. Området är med andra
ord både intressant gruvhistoria och ett
trevligt utflyktsmål. I sommar upprustas
området.

Information: Turistbyrån 0929-172 00.

Naktebergets naturreservat
Ett riktigt vildmarksområde, till stor del
bevuxen med gammal granskog. Reservatet
är ett 380 hektar stort urskogsområde i
huvudsak bestående av upp till 200 år gammal
tall- och granskog. Det reser sig högt, 350-560
meter över havet och har karaktär av
fjällurskog. På berget finns också hällmarks-
tallskog, myrar och två tjärnar med inplanterad
fisk. Tjärnarna ligger i varsin djup sänka i
granitberggrunden, utmejslade av glaciär-
tungor vid istidens början.  Inom reservatet
finns kungsörn och på fuktigare ställen växer
orkidén norna.

Information: Turistbyrån 0929-172 00.

Dubblabergen
Ett nytt naturreservat är på gång i detta stora
sammanhängande naturskogsområde som i
stort sett är opåverkat av skogsbruk. Terrängen
är kuperad och mellan bergen och kullarna
ligger vackra små sjöar och långsmala myr-
marker. I områdets mitt finns en mycket
gammal granskog som undkommit skogs-
bränder. I den nordvästra delen ligger den
vackra sjön Hästtjärnen.

Naturreservatet ligger i tre kommuner:
Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn.

Information: Turistbyrån 0929 -172 00.

Storforsen
Det självklara utflyktsmålet i kommunen. Kan
upplevas hur många gånger som helst och är
lika majestätisk varje gång!

Storforsens naturreservat är ett mäktigt
norrländskt älvlandskap och forsen är
Nordens största. Älven är omgiven av en
urskogslik strandskog med rikt växt- och
djurliv. I området finns också ett delta där
vattnet flyter stilla fram.
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Än i dag ser man byggnationer i älven som en
gång gjordes för att underlätta flottningen.
Då torrlades också en del av den gamla forsen.

I ’Döda fallet’ syns jättegrytor och vatten-
slipade hällar. Vid selet nedanför ligger Stor-
forsens hotell med underbar vy uppåt forsen.

Serveringen vid forsen är öppen dagligen
11.00 - 20.00.

Information: 0929-310 82, 073-816 23 56,
Turistbyrån 0929 -172 00.

Storforsens skogsbruks- och
flottningsmuseum
Näringslivshistoria presenterad på ett
intressant sätt. Här kan man bilda sig en
uppfattning om skogs- och flottnings-
arbetarnas vardag och arbetsmetoder i svunna
tider. Redskap, kojor, kolmila, tjärdal, stallar
och andra byggnader visar hur flottning och
skogsarbete en gång bedrevs i Norrbotten.

Öppet för turer med guide.
Information: 0929-310 82.

Trolltagen 7 - 9 juli
I sommar återuppstår dansföreställningen
Trolltagen. På utescenen mitt i den dramatiska
naturen vid Storforsen framför professionella
dansare i fantastiska kläder en klassisk berättel-
se om flickan som blev bortrövad av trollen
och sedan befriades av pojken. Musiken är
skriven av Ralph Lundsten och upplevelsen
är total.

Information: Karin Bergman 0929-310 91,
070-663 10 91.

Galleri Storforsen
Etablerade konstnärer ställer ut och säljer sina
verk. Bland årets utställare finns till exempel
träsnidare Kjell Gustavsson och samekonst-
när Lars Pirak.

Öppet dagligen 12.00 - 19.00 till och med 7
augusti.

Information: 0929-311 13.

Storforsens SkogsÄlva
I SkogsÄlvans hus är det lugnet som härskar,
med utsikt över Piteälven och det norrbott-
niska skoglandskapet. Förutom sommarcafé
erbjuder SkogsÄlvan bland annat 6-håls
vildmarksgolf, konferenser, bröllops-fest och
kick off.

Öppet dagligen 11.00-20.00.
Information: Åsa Bagger 0929-340 03, 070-

276 80 87.

RFN museum
Museet är inrymt i en hangar på RFN prov-
plats utanför Vidsel.

Öppet för turer med guidning av RFN
Veteranklubb som ansvarar för museet.

Information: RFN 0929-370 00.

Fällforsen
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar
Fällforsen med en fallhöjd av 11 meter. Här
finns en laxtrappa där man om man har tur
kan få se laxen ta sig upp. Rastplats och eldstad
finns bredvid fallet.

Information: Turistbyrån 0929-172 00.

Manjärv
I Manjärv finns en arkeologstig med sten-
åldersgravar, hyddbottnar, stenåldersbo-
platser, fångstgropar med mera. Under 3000
år höll jägare och fångstfolk till i detta område.
I området finns ett tjugotal platser med spår
av bosättningar samt två gravar med rödockra.

Information: Turistbyrån 0929-172 00.

Storberget
Naturreservat bestående av liten tallurskog på
sydsluttningen av berget. Högre upp på
hällmarkerna kring toppen har man god utsikt
över sjöar och skogar kring Manjärv.

Information: Turistbyrån 0929 -172 00.

Åträsk
Naturreservat med tallurskog på grovblockig
morän vid sjön Abborrtjärnen. I västra delen
ligger ett par mindre myrar omgivna av
sumpskog. Här kan man hitta skogsnäva och
mossviol.

Information: Turistbyrån 0929 -172 00.

Vitberget
Urskogsberg med både gran och tall.
Kommunens och landskapet Norrbottens
högsta berg, 594 meter över havet. Raststuga
på toppen. Naturreservatet med små tjärnar
och kärrmarker med orkidén Jungfru Marie
nycklar. På nordsluttningen finns en av fyra
lokaler i länet med den vackra laven långskägg.

Information: Turistbyrån 0929 -172 00.

Långträskberget
Litet urskogsreservat på Långträskbergets
sydöstra sluttning, med gran och tall och ett
stort inslag av sälg. På tidigare brunna marker
växer gott om asp. Doftticka och andra
vedlevande svampar trivs här.

Information: Turistbyrån 0929 -172 00.

Kanisbanan
Älvsbybanan anses vara en av landets finaste
hundkapplöpningsbanor. Banan ligger två
kilometer utanför Älvsbyns centrum alldeles
vid foten av Kanisberget. Från början av maj
till i slutet av oktober arrangeras tävlingar på
banan, de största är Elitloppet och Älvsby-
loppet. Se annonsering och evenemangs-
kalender på www.alvsbyn.se.

Information: Walter Åkerström 0929-107
38.

Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motor-
sällskap ett antal rallycross- och folkrace-
tävlingar. Se annonsering och evenemangs-
kalender på www.alvsbyn.se

Information: Älvsby Motorsällskap 0929-
555 97.

Höghedens flygfält
Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubb!
Rikssegelflygtävling pågår hela sommaren på
flygfältet som tillhör de bästa i Sverige.

Information: Älvsby flygklubb 0929-558
10, 070-336 19 04.

Foto: Mats Fjellström

Foto: Mats Fjellström

Foto: Olof Stenlund
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Avloppsslam från fastigheter som inte är
anslutna till det kommunala avloppssystemet
återvinns nämligen och används till gödsel
på åkermark. Och det är ju bra. Men därför är
det också viktigt att inte spola ner något annat
än sådant som hör hemma i toaletten.

En av de entreprenörer som tömmer
avloppsbrunnar och sprider innehållet på åkrar
är Mats Viklund i Högheden. Han vet vad
folk slänger i toaletten:

– Det är mycket vanligt med topspinnar,
bindor, tamponger, kondomer, snus och

fimpar. När det ligger nyspritt på åkrarna ser
det nästan ut som en svampodling, säger han.
Plasterna bryts inte ner utan stannar kvar i
odlingsmarken, även när de så småningom
smulats sönder. Nikotin och tobak hör
definitivt inte hemma där.

Vem vill ha olja i sin matjord?
Avloppet från de fastigheter som hör till det
kommunala avloppsnätet tas om hand på
reningsverket. Där filtreras allt och används
sedan till att göra anläggningsjord.

– Problemet är inte lika stort där, eftersom
alla föremål samlas upp av rensen. Men de

Mats Viklund är en av de entreprenörer som
tömmer avloppsbrunnar till fastigheter som ligger
utanför det kommunala nätet. I dyngan ser han
ofta snus, bindor och en hel del annat som inte
ska spolas ner i toaletten.

måste ända tas om hand och alla främmande
ämnen som passerar igenom rensgallren ger
den färdiga matjorden lägre kvalitet, säger
miljö- och byggchef  Ingrid Karlsson.
Även vattnet från tvätt, disk och andra av-
lopp i huset går genom samma avlopps-
system.

– Därför är det viktigt att tänka på att inte
spola ner olja, färgrester, med mera i till
exempel garagets golvbrunn, påpekar Ingrid
Karlsson.

Man kan inte nog ofta påminna sig själv
om att vi alla har och är en del i kretsloppet. Vi
påverkar det och påverkas av det.

Du är en del av kretsloppet

När såg du en binda på en åker sist?
Frågan låter kanske märklig, men faktum är att den är högst relevant.



Sopspion
Nu är det Älvsbyns tur att få en sopspion.
Sopspionen kommer från organisationen
Förpackningsinsamlingen (FPI) och är verksam
i hela i landet.

Sopspionen rör sig vid olika tidpunkter vid
alla återvinningsstationer och kontrollerar att
inget annat än förpackningar lämnas där och att
allt hamnar i rätt container. Men det är inte säkert
att han visar sig även om han finns i närheten.
Sopspionen dokumenterar och fotograferar det
han ser. De som bryter mot återvinningslagarna
kommer att bötfällas.

Förhoppningsvis blir det få bötfällningar i
Älvsbyns kommun!

Cross over theater
Den 27 juni till 1 juli kommer gruppen Cross
over Theater att ha sin sommar perfomance-
skola i Älvsbyn. Den är en utveckling av det som
tidigare kallats Cirkusskola och riktar sig till barn
från 9 år som får prova på och lära sig bland
annat uppvisningsdans, jongleri, gyckleri och
måleri.

Performance-skolan pågår i Lekenskolan på
dagtid från måndag till fredag och som
avslutning blir det uppvisning i Lomtjärns-
parken.

Northern Pearls
Den 1 juli blir det musikkväll för ungdomar i
Lomtjärnsparken. Fem rockband från Norr- och
Västerbotten kommer att spela. Ett av dem är
Älvsbyns eget Orange End, som också hjälper
till att arrangera kvällen som har fått namnet
Northern Pearls.

Mellan banden kommer Performanceskolan
att underhålla med de trick och konster de lärt
sig under veckan.

Dansläger
Även i sommar arrangerar Dans i Nord ett
dansläger för ungdomar i Älvsbyn. Det pågår
den 4-10 juli och riktar sig till ungdomar mellan
13 och 19 år.

I år kommer lägret att vara inriktat på tre
dansstilar; modern dans, streetdance och fritt
val mellan balett eller breakdance.

På söndagen bjuds allmänheten in till Öppet
Hus på folkhögskolan för att få se dansupp-
visningar och hur man tränar under lägret.

En anledning till att lägret som varje år lockar
deltagare främst från Norr- och Västerbotten
men även från andra delar av landet, förläggs
just i Älvsbyn är dansföreställningen Trolltagen
som av Dans i Nord bedöms vara den största
enskilda danshändelsen i norra Sverige.

– Jag tror inte Älvsbyborna riktigt har förstått
hur stor Trolltagen är. Dansfolk i hela landet
känner till den, säger Lenita Hedqvist som
arbetar på Dans i Nord och som kommer att
vara en av ledarna på lägret.

NOTISER

Det finns flera härliga badsjöar i
Älvsbyns kommun! Här tipsar vi om
några fina badplatser där du kan njuta
av sköna sommardagar.

1. Lillstrand
Trevlig grässtrand på cykelavstånd från
centralorten. Fin långgrund sandbotten,
ofta varmt vatten och mycket barnvänligt.
Brygga. Det är dock lite besvärligt att ta
sig dit, då det är ett par hundra meters
promenad på stig från parkeringen. Ofta
mycket folk varma sommardagar.

2. Pålsträsk
Stor härlig gräs- och sandstrand med fin
sandbotten och brygga. Ofta mycket folk,
men ändå gott om plats. Kiosk och enkel
servering.

3. Korsträsk
Långgrund strand med generösa ytor.
Brygga.

4. Vistträsk
Långgrund och mycket småbarnvänlig
sand- och grässtrand. Brygga.

5. Manjärv
Långgrund strand med en del sten på
botten. Brygga. Mycket klart och fint
vatten.

6. Muskus
Trevlig strand vid byastugan. Brygga.

7. Krokträsk
Liten välskött strand med brygga.

8. Granträsk
Fin grässtrand med brygga. Lite folk.

Längs Piteälvens sträckning genom
kommunen finns sanddyner som ger fina
badplatser på flera ställen. Här presenterar
vi de populäraste. Man kan också hitta
en egen liten strand längs älven. Riskerna
med strömmande vatten ska dock aldrig
underskattas!

9. Selholmen
Gräs- och sandstrand i centralorten.

10. Övrabyön
Härliga sanddyningar som kommer fram
när vattnet sjunker undan. För att komma
dit krävs att man har båt eller att
vattenståndet är tillräckligt lågt för att det
ska gå att vada över från norra älvstranden.

11. Vidsel
Badplatsen mitt i Vidsel är fin med
sandbankar mot vattnet och barnvänlig
för att vara vid älven. Ta vägen som går
ner mot älven mellan Ica och Renkronan.
Sväng direkt höger. Badplatsen syns när
man kommer ner till vattnet.

12. Bredsel
I selet nedanför Storforsen finns Sveriges
kanske vackraste och mäktigaste badställe.
Det är dock inte särskilt barnvänligt där.

Poolbad hör också sommaren till.

13. Nyfors
Bassängbad är roligt och lockar många. I
sommar återöppnas utebadet i Nyfors.

Härliga sommardoppHärliga sommardopp
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Företagsnytt

6

En ny slags avfuktare för krypgrunder har
Hans Björk och Peter Björk tagit fram och
patentsökt. De säljer den genom det ny-
startade företaget Acetec. Avfuktaren heter
PD-250 och har en enklare konstruktion med
färre rörliga delar och drar mindre energi än
andra sorptionsavfuktare gör.

Acetec utför även luktsanering i hus med
krypgrund och säljer utrustning för per-
manent luktsanering där det behövs.

Hotell Storforsen har ny ägare från den 1
juni 2005. Det är Hilding Holmqvist som
kommer att investera 90 miljoner kronor i
80 nya rum och en ny konferensdel.

Ett nytt företag startade i Älvsbyn i februari.
Det heter PappersPåsen och tillverkar precis
det namnet säger; papperspåsar. Närmare
bestämt så kallade planpapperspåsar, alltså
påsar utan botten, sådana som man till
exempel får när man köper smycken,
blommor eller vykort.

Ulf Öhlund har startat företaget och köpt
maskinen som klipper, viker och limmar
påsarna i olika storlekar. Med maskinen som
kommer från ett företag i Halland följde
kunder på köpet. Hittills har Ulf Öhlund
enbart gjort påsar på färdigtryckta pappers-
rullar, men maskinen kan även trycka på
pappersrullarna innan den gör påsarna.

Uppfräschningsarbete pågår för fullt vid
Nyfors Konferens och Camping. Ute-
badet, campingen och serveringen kommer
att vara öppna i sommar.

Kanis Action Center blir en av Älvsbyns
nya attraktioner i sommar. Älvsbysonen
Hampus Elmenhoff, uppvuxen vid Kanis-

Vill du berätta något om ditt
företag på den här platsen? Har ni flyttat,
byggt ut, skaffat ny VD, tagit fram en ny
spännande produkt eller satsat på nya
marknader? Skicka ett mail till:
anna-lena.jonsson@alvsbyn.se
så berättar vi det i nästa nummer!

Känner du någon som flyttat från
Älvsbyn som du tror gärna vill
veta vad som händer och sker i
kommunen?

Skriv namn och adress nedan till
den personen så skickar vi infor-
mation.

Namn

Postadress

E-post

Frankeras ej

Älvsbyns kommun

betalar portot

ÄLVSBYNS KOMMUN

S V A R S P O S T
950 073 400
942 20 ÄLVSBYN
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Foto: Mats Fjellström

berget i Norra Sågfors, leder företaget som
kommer att erbjuda flera olika actionssporter,
framförallt liftburen cykling, klättring och
forskajak. Så här berättar han om projektet:

– Tillsammans med Älvsbyns kommun
har vi börjat titta på möjligheterna för en
extremsport- och äventyrsarena och under
sommaren 2005 börjar vi bygga KAC. Mot
slutet av sommaren kommer det att finnas
möjlighet att cykla på de banor som hunnit
färdigställas.

– Vi siktar på en officiell invigning i maj
2006, då hela centrat ska vara klart med ett
fullspäckat evenemangsschema. Vi kommer
att anordna större tävlingar, events och
camps för alla, från nybörjare till elitutövare.
Även den som inte kör själv ska kunna känna
sig hemma i centrat, till exempel genom att
sitta i solen och umgås.

– KAC blir den första arenan i Europa
med denna bredd och kvalitet. Vi har lagt
mycket tid på att rådfråga experter om vad
man ska tänka på och hur man går tillväga
med byggnadssätt för att kunna bli bäst,
säger Hampus Elmenhoff.



Experter på projektledning: Britt och Lars-Erik
Hällerstrand som äger Kompetensutvecklarna
och Jan Öhrwall (till vänster) som är anställd
som konsult och utbildare.
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FÖRETAGSPROFILEN • • • • • NOTISER
Hyr flytväst på Selholmens Camping
Kommunens flytvästar finns under sommaren
till uthyrning på Selholmens camping för endast
5 kronor per dygn. Billigare livförsäkring kan
man nog inte få.

Flytvästarna finns i alla storlekar. Tänk på att
det inte bara är barn som fort blir nedkylda i
vatten!

Receptionen har öppet varje dag till klockan
22.00. Telefon 0929-172 05.

Grenverk i vägen
Varje vinter när det är dags för snöröjning
uppstår problem med buskar och träd som
växer ut över trottoaren och gatan. Alla
fastighetsägare uppmanas att under sommaren
ta bort allt som kan komma att vara ivägen för
plogen till vintern.

Under senhösten kommer ansvariga för
snöröjningen att åka runt i alla villaområden i
kommunen och kolla hur det ser ut. Där man
hittar buskar eller träd som är i vägen tas det
bort. Men som sagt; husägaren får en chans att
göra det själv först.

Ä L V S B Y B L A D E T

Ansvarig utgivare
Ralph Forsberg

Adress
Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn

www.alvsbyn.se
Tfn: 0929-170 00 vx, fax: 0929-174 00

Text/reportagefoto
Elisabet Nordebo

Original/Tryck
Älvsby-Tryck AB, Älvsbyn

Kompetensutvecklarna är kanske det
företag i Älvsbyn som är allra svårast
att beskriva. Verksamheten är näm-
ligen väldigt bred och varierande.

– Projektledning är den gemen-
samma nämnaren. Men projekten kan
ha mycket olika innehåll, säger ägarna
Britt och Lars-Erik Hällerstrand.

Många Älvsbybor känner kanske till
Kompetensutvecklarna som ett utbild-
ningsföretag som håller i nyföretagar-
utbildningar och en del andra kurser.

– Grunden i vårt företag är företags-
utbildningarna här i Älvsbyn, men vi
håller på med mycket annat spännande
också, säger Lars-Erik Hällerstrand.

Många vet kanske också att Kom-
petensutvecklarna har något projekt på
gång i Ryssland. Men vad det egentligen
är de sysslar med där, är kanske inte lika
känt.

– I Ryssland arbetar vi som affärs-
konsulter. Vi förmedlar kontakter mellan
ryska och skandinaviska företag, berättar
Britt Hällerstrand.

Etableringshjälp
Detta sker genom kontoret Rysk Partner i
S:t Petersburg, där åtta anställda arbetar,
däribland två svenskar. Deras främsta
uppgift är att hitta företag i Ryssland som
matchar svenska och norska företag vad
gäller storlek, produktion med mera.

– Under många år har vi skapat kontak-
ter med ryska myndigheter, organisationer
och företag, så vi kan ge svenska företag
som till exempel söker en marknad eller
tillverkare i Ryssland all tänkbar service
för att underlätta etableringen. Vi ordnar
också praktiska saker som tidsbokning,
tolk, bil och logi vid besök i området.

Experter på projektledning
– Vi är projektledare i flera andra projekt
också, inom skilda områden, till exempel
ett antidrogprojekt i Murmansk och en
internationell idrottsledarutbildning,
säger Britt Hällerstrand.

– Någon kanske undrar hur vi kan hålla
på med så olika saker, och om vi verkligen
behärskar alla områden. Det gör vi inte.
Inte vi själva, men vi är experter på projekt-
ledning; på att hitta kunniga samarbets-

Regionala frågor
i internationellt perspektiv

partner och på att bygga organisatoriska
strukturer som fungerar i olika länder.

– Man kan säga att vi utgår från samma
mall i alla projekt, men har lärt oss hur
det fungerar i olika länder och tar hänsyn
till kulturella skillnader.

Gigantisk marknad
I Ungern har Kompetensutvecklarna
under flera år förberett för att öppna ett
liknande kontor som det i S:t Petersburg.

– De nya eu-länderna är en enorm
marknad. De brinner för utveckling och
det kommer att hända mycket där de
närmaste åren. Litauen är ett annat sådant
land som vi nyligen besökt. Det har alla
fördelar för svenska företag som vill hitta
nya marknader: det är nära och där bor
många miljoner människor som får allt
större konsumtionsutrymme, säger Lars-
Erik Hällerstrand.

Världen till Älvsbyn
Kompetensutvecklarnas verksamhet kan
sammanfattas så här: De håller på med
regionala frågor i ett internationellt
perspektiv. Plockar in världen till Älvsbyn.
De skapar utgångspunkter för affärs-
relationer framför allt mellan Skandinavien
och de nya EU-länderna.

Eller som Lars-Erik Hällerstrand själv
säger:

– Vi fokuserar på de utvecklings-
möjligheter som skapas i och med att
omvärlden förändras och ger nya möj-
ligheter.
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4/6 - 31/7 Segelflygning
Högheden, Höghedens sportflygfält.
Telefon: 0920-619 04, 070-336 19 04.

11/6 - 7/8 Konstutställning
Galleri Storforsen

Öppet varje dag 11/6-7/8 kl 12-19. Fri entré.
Telefon: 0929-300 52.

15/6 Korpencyklingen
Kl 18:00 - 21:00. Även inlines och rullskidor
är tillåtna. Älvsbyn: Vid Korpens lokal.
Vidsel: Flygrakan. Telefon: 0929-12550.

15/6 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Kl 18:30 - 20:00. Telefon: 070-250 64 62,
070-562 31 33.

18/6 Torgdag i Vidsel
Kl 09:00 - 13:00 i Vidsel.

19/6 Storforsens Dag
/ Naturreservatens dag

Storforsen kl 10:00 - 17:00.

19/6 Storforsens dag
Storforsen kl 10:00 - 16:00.
Telefon: 0929-721 87, 0929-172 87 arr,
0929-371 35 Storforsenstafetten.

19/6 Storforsen-Stafetten
Storforsen kl 10:00 - 12:30.
Telefon: 0929-371 16, 0929-373 92.

24/6 Midsommardans
Christers orkester i Kanislogen kl. 20:00.
Telefon: 0929-120 82, 0929-125 50.

25/6 - 26/6 Midsommar Racet
Folkrace på Motorstadion, Högheden.
Lördag kl. 12.00, söndag kl. 11.00.
Telefon: 0929-555 97, 0929-103 25.

25/6 Hundkapplöpning
Midsommarracet

Kanisbanan kl 14:00 - 16:00.
Telefon: 0929-107 38, 070-345 53 41.

27/6 - 1/7 Cross Over Theater
Telefon: 0920-43 43 22.

ÄLVSBYN
NORR

BOTTENS
PÄRLA

SOMMARENS SEMESTERPÄRLOR

29/6 Bio "Steget efter"
Forum, biografen kl 20:00 - 21:00. 75 kr.

1/7 Knalledagen
Kl 10:00 - 18:00 på Storgatan.
Telefon: 0929-557 50.

1/7 Northern Pearls
Kl. 21:00 - 01:00 i Lomtjärnsparken.
Telefon: 0929-17252. Fri entré.

2/7 Rallycross NBD Cup/ÖNBF DM
Rallycrosstävling på Motorstadion,
Högheden. Telefon: 0929-555 97.

2/7 Sjung med Svempa
Allsångsstund på Olstorpet kl 15:00.
Telefon: 0929-601 21.

3/7 Allsång med Svempa
Allsång på torget i Vidsel kl 19:00 - 20:00.

4/7 - 10/7 Dansläger i Älvsbyn
Dans i Nords årliga dansläger på Älvsby
Folkhögskola. Info: www.pitea.se.

5/7 - 6/7 Älvsby Marknad
Kl. 10.00-18.00 på skolgården,
Älvåkraskolan. Telefon: 070-607 72 50.

6/7 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Kl 18:30 - 20:00. Telefon: 070-250 60 64,
070-562 31 33.

6/7 Bio "Världarnas Krig"
Forum, biografen kl 20:00 - 21:00. 75 kr.

7/7 - 9/7 Baletten Trolltagen
Utomhusscenen, Storforsen. Vuxen 140 kr,
barn 10-15 år 55 kr. Telefon: 070-663 1091,
0929-310 91.

10/7 Hundkapplöpning
Kanisbanan kl 14:00 - 16:00.
Telefon: 0929-107 38, 070-345 53 41.

13/7 Bio "Star Wars III"
Forum, biografen kl 20:00 - 21:00. 75 kr.

15/7 Logdans i Älvsbyn
Thorleifs enda besök i Norrbotten!
Kanislogen i Älvsbyn kl 21:00 - 01:00.

16/7 Logdans i Älvsbyn
Kindbergs. Kl 21:00 - 01:00 i Kanislogen.

17/7 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Kl 11:00 - 14:00.
Telefon: 070-250 60 64, 070-562 31 33.

21/7 - 23/7 Rallarsvängen
Traditionella festligheter i centrum.

20/7 Bio "Mr & MrS Smith"
Forum, biografen kl. 20:00 - 21:00. 75 kr.

30/7 Hundkapplöpning - Elitloppet
Kanisbanan kl 14:00 - 16:00.
Telefon: 0929-107 38, 070-345 53 41.

30/7 Logdans i Älvsbyn
Streaplers. Kl 21:00 - 01:00 i Kanislogen.

10/8 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Kl 18:30 - 20:00.
Telefon: 070-250 60 64, 562 31 33

20/8 SkogsÄlvans Dag
Kl 11:00 - 01:00 på Storforsens SkogsÄlva,
Gransel. Telefon: 0929-340 03.

21/8 Segelflygets dag
Kl 09:00 - 18:00, Höghedens flygplats
Telefon: 0920-61904, 070-3361904.

27/8 Boiadagen
Marknad på Kyrkmalmen kl 12:00 - 15:00.

28/8  Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Kl 11:00 - 14:00.
Telefon: 070-250 60 64, 070-562 31 33

28/8 Hundkapplöpning
Kanisbanan kl 14:00 - 16:00.
Telefon: 0929-107 38, 070-345 53 41.

3/9 - 25/9 Segelflygning
Hemavan kl 09:00 - 18:00.
Telefon: 0920-26 13 68, 070-670 53 06.

18/9 Hundkapplöpning
Kanisbanan kl 14:00 - 16:00.
Telefon: 0929-107 38, 070-345 53 41.

Äventyr finns närmare än du tror,
det väntar runt knuten i Älvsbyn.
Här hittar du flera semester-
pärlor för hela familjen hela
sommaren.

Du som inte redan bor här
åker enkelt hit. Tåget går ända
fram till centrum och från
flygplatsen i Luleå tar det bara
en halvtimme med bil. Sov över
så hinner du njuta i lugn och ro.
Bo bekvämt i stuga, på camping
eller på hotell, kanske alldeles
vid fallets fot med den brusande
vilda och mjukt sensuella
Storforsen som granne.

Här är ett urval av somma-
rens alla evenemang. Vill du veta
vad som mer händer i Älvsbyn
ring turistbyrån på telefon 0929-
172 00 eller besök vår hemsida
www.alvsbyn.se.

Välkommen hit och hitta dina
egna äkta semesterpärlor.

älvsbyns turistbyrå

tel: 0929-172 00

turistinfo@alvsbyn.se

www.alvsbyn.se
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