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Världens närmaste! 

Sedan jag för drygt 30 år sedan flyttade till Älvs-
byn har jag skrutit med att Älvsbyn måste vara 
”världens närmaste tätort”. Här finns ju i princip 
allt väsentligt inom två kilometers radie. Vi har 
det mesta av det vi behöver från vaggan till graven, 
inom promenadavstånd. 
 Det finns service för de allra flesta behov med 
vårdcentral, kyrkor, butiker, banker. Vi har allt 
från förskola till vuxenskola. De flesta bor centralt 
och kan gå eller cykla till jobbet. För dem som 
behöver förflytta sig på annat sätt finns det bra 
med bussförbindelser och tåg. 
 Kommunen har också massor med centralt 
belägna fritidsanläggningar inom två kilome-
tersradien, ridhus, badhus, sporthallar, ishall, 
slalombacke, elljusspår med mera och bara en 
liten bit bort finns det dessutom motorstadion 
och flygfält. Utöver detta så har vi en otroligt fin 
natur in på knutarna.

Nu ännu bättre!

Jag upplever att det under den tid jag bott i Älvs-
byn aldrig byggts så mycket på ett år i kommunal 
regi som det senaste året. 
 Det i särklass största bygget vi fått under året är 
fjärrvärmeverket som numera inte bara produce-
rar mer fjärrvärme utan även elektricitet. Det gör 
att vi får betydligt renare luft då fler villor ansluts 
till fjärrvärmen. 
 Under året har vi också byggt en ny idrottsan-
läggning med uppvärmd konstgräsplan och med 
riktiga friidrottsbanor. Nu i höst har vi arbetat in-
tensivt med att utveckla Kanis. Vi har byggt både 
nya skidspår och en snökanonanläggning med 
sex snökanoner som ska förse både slalombacken 
och skidspåren med konstsnö. Restaurangen har 
arrenderats ut i vinter så att det blir möjligt att 
äta under backens öppettider. Målsättningen är 
att vi ska vara först i fyrkanten varje år med att 
öppna både skidspår och slalombacke.
 Utöver det här har det hänt många andra ro-
liga småprojekt. Källbackens avlastningsboende 
har kommit till, Storgatan har byggts om och 
vi har fått ett mycket uppskattat sommarcafé i 
Lomtjärnsparken med mera.

Kan det bli bättre?

Självklart kan det bli bättre, det finns oändligt 
mycket kvar att göra.
 Hjälp oss och politikerna med idéer! Skriv 
ett medborgarförslag till kommunen eller mejla 
till oss på info@fastigheter.alvsbyn.se om du har 
någon idé.

Anders Nilsson
Älvsbyns Fastigheter AB

Badhuset 
Barn 0-6 år gratis i målsmans sällskap
Ungdom (7-16 år) 20 kr
Vuxen (från 17 år) 40 kr
Årskort 
Ungdom 350 kr
Vuxen 700 kr

Kanis
Barn 0-6 år gratis i målsmans sällskap
Dagkort (från 7 år): 90 kr
Kvällskort (från 7 år): 75 kronor
Säsongskort
Ungdom (7-16 år) 350 kronor
Vuxen (från 17 år) 700 kronor

Årskort för familjer som gäller i både 
badhuset och Kanis
2 vuxna och 1-3 barn (7-16 år): 1 800 kro-
nor och 100 kronor per barn därutöver
1 vuxen och 1-2 barn (7-16 år): 1 200 kro-
nor och 100 kronor per barn därutöver

Kanis och badhuset
Priser i badhuset och Kanis skidlift från 1 januari:

             Julklappstips!
            Säsongs- och årskorten kommer 
            att kunna köpas på Kanis och 
    badhuset redan före jul. När man köper 
ett kort måste man ha med ett foto på var 
och en som det ska gälla för. 

Öppet under jullovet
Liften kommer att vara öppen alla dagar 
under jullovet utom julafton, juldagen, ny-
årsafton och nyårsdagen om temperaturen 
tillåter. För exakta tider och badhusets, bib-
liotekens och ungdomsgårdens öppettider 
under helgerna, se annons närmare jul.

Må gott!
Balansera all den goda julmaten genom att 
plocka fram längdskidorna och prova de 
nya spåren i Kanis! 

Nyanställda

Anna-Caisa Engström har fått tjänsten som 
personalchef i kommunen. Hon börjar efter 
nyår och kommer närmast från en likadan 
tjänst i Jokkmokk.

Peter Lundberg är ny informatör i kom-
munen sedan den 1 december. Han har 
tidigare jobbat på TV4.
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Att prata, skriva och läsa om ekonomi kan vara både svårt 
och tråkigt. Nu ska vi ändå göra ett försök att berätta vad 
kommunen ska investera i under nästa år och vad det kom-
mer att kosta. Försök och häng med till sista punkten så 
får du förhoppningsvis en större insikt i hur kommunens 
pengar, bland annat det du betalar i skatt, används!

Kommunen har lagt budgeten för 2008. Det betyder att de 
har räknat ut hur mycket pengar de kommer att få in och 
hur mycket all verksamhet kommer att kosta.
 Kommunens inkomster består av skatter, statsbidrag, av-
gifter och ersättningar för tjänster. Totalt räknar kommunen 
med att få in 436 miljoner kronor i skatter under nästa år. Av 
de pengarna ska 421 miljoner användas till den så kallade drift-
budgeten, det vill säga till alla löpande kostnader som löner, hyror, 
uppvärmning, mat och allt annat som behövs för att hålla verksam-
heterna, förvaltningen och nämnderna igång, samt till löneökningar, 
pensioner och avskrivningar. Även amorteringar på låneskulden och 
avsättning till kommande pensioner finns med i den siffran.
 När året är slut räknar man med att ha ett överskott, ett resultat, på 
9 miljoner som ska sparas för att användas under kommande år.
Sådana resultat kan ligga till grund för kommande investeringar. 
Under 2008 ska 16,3 miljoner användas till den så kallade investe-
ringsbudgeten, alltså för att bygga och köpa in nya saker.

Vatten och avlopp i Nybyn
Margaretha Holmström är ekonom på kommunen och berättar vad 
investeringsbudgeten för nästa år består av:
 – Investeringsbudgeten är alltså på 16,3 miljoner kronor. Den 
största enskilda posten är ett nytt vatten- och avloppssystem i Nybyn. 
Detta beräknas kosta 1,7miljoner under 2008 och totalt 5 miljoner 
när det är klart om några år, säger hon och fortsätter:
 – Andra enskilda byggprojekt som kostar mycket är ett nytt garage 
och värme i Kanis som beräknas kosta 1,6 miljoner. Värme, ventilation 
och en ny port i ridhuset kommer att gå på knappt 1,4 miljoner samt 
asfaltering av de gator i Älvsbyn som har grävts upp för fjärrvärme 
med mera kommer att kosta 1,2 miljoner.
I kommunens 47 lekparker ska gungor, rutschkanor med mera bytas 
ut och anpassas till nya EU-direktiv. Det beräknas kosta 800 000 
kronor under 2008 och ungefär lika mycket året efter.

Var sin del av kakan
Skolan får 3,8 miljoner kronor som främst ska användas till datorer 
och inventarier samt till den nya inspelningsstudion på gymnasiet. 
Golven på Åsens förskola kommer också att fixas till liksom sättningar 
i marken utanför.
 – Skolan hade begärt 6,1 miljoner. De hade själva gjort en prio-
ritering av behoven och har fått anslag till det mesta av det de hade 
gett prio 1, säger Margaretha Holmström.
 Den sociala verksamheten får 1,3 miljoner till investeringar. Det 
kommer att användas till datorer, ett datoriserat tidsplaneringssystem 
och ett trådlöst passersystem på Nyberga och Ugglan.
 IT-avdelningen får 1 miljon som i huvudsak kommer att användas 
till nya servrar men också till att uppgradera systemet för bredbands-
fakturering.

Knappt 
400 000 
ska användas 
till inventarier som nya 
kokgrytor och maskiner i Fluxenköket och Älvåkraköket.
 – 310 000 kronor går till ny belysning i ishallen och 50 000 till 
nya gummimattor och förbättringar av sargen där samt 150 000 
till nya skåp i omklädningsrummen i badhuset, säger Margaretha 
Holmström.
 – Slutligen går 200 000 till miljö- och byggkontoret för att bland 
annat användas till ett nytt GIS-system som förbättrar produktionen 
av kartor och möjligheterna att lägga ut dem på webben samt 130 000 
till vuxenutbildningen till nya programvaror.

Det ekonomiska läget
Det finns både gynnsamma och bekymmersamma omständigheter 
som kan påverka hur resultatet i slutändan blir.
 – Det största bekymret är befolkningsutvecklingen. Den 1 no-
vember i år hade folkmängden i kommunen minskat med cirka 80 
personer sedan 1 januari. Det blir antagligen några fler innan året är 
slut, säger Margaretha Holmström.
 – Detta uppvägs av att sysselsättningen är hög och förväntas stiga 
ytterligare, vilket gör att skatteinkomsterna ändå ökar.
Ett område där kostnaderna har ökat är individ- och familjeomsorgen. 
Där är det främst ökade behov av institutionsvård bland unga tjejer 
som är problemet.
 – Socialtjänsten håller på att analysera problematiken för att hitta 
förebyggande insatser som kan minska kostnaderna.
Löneökningar, framför allt för dem som omfattas av Kommunal-
arbetarförbundets avtal, är en annan post som kommer att bli stor 
under nästa år.
 Det blir oförändrade budgetramar i de flesta verksamheter under 
2008. Det vill säga, verksamheterna får kosta lika mycket som i år, var-
ken mer eller mindre, med undantag av avtalsenliga löneökningar.

Att bygga och köpa 
för 16 miljoner
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Vill du att din förening ska presenteras 
i Älvsbybladet?
Kontakta Älvsbyns kommun, tfn 0929-170 00, 
eller e-post: redaktor@alvsbyn.se

FÖRENINGSPROFILEN • •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Alice Nilsson, Jonas Karlsson och Amanda Jo-
hansson tycker att skidskytte är jätteroligt.

Amanda Johansson, 13 och Alice Nils-
son, 16 är två av ungdomarna i Älvsby 
IF Skidskytte. De tycker att skidskytte är 
jätteroligt.

Amanda har varit med ända sedan verksam-
heten började och föreningen var nybildad för 
drygt två år sedan, så för henne är det tredje 
vintern. Alice började förra året.
 Förutom att det är jätteroligt, så tycker de 
att det är bra och lärorikt att hålla på med 
skidskytte.
 – Man får kondition och tränar koncen-
trationsförmågan, säger Amanda.
 – Och man lär sig hur man ska hantera 
vapen, tillägger Alice.
 – Men framför allt är det roligt. Mycket 
roligare än att se skidskytte på TV fast det är 
ju också kul, säger de båda.
 En annan som tycker att skidskytte är 
jätteroligt och som precis som Amanda har 
varit med från första början, är Linus Karlsson 
som är 13 år.
 – Fler borde komma och testa, för det är 
kul både att skjuta och att åka skidor. Och 
så är det ju roligt att börja med något nytt, 
tycker han.

Träning och säkerhet
Föreningen har cirka 30 medlemmar i alla 
åldrar. Träningarna leds av Matti Tuuri, 
Lena Tuuri, Karl-Erik Lindbäck och Mats 
Öhlund.
 – Det brukar vara cirka femton personer 
med på ungdomsträningarna på onsdagar 
och på vuxenträningarna varierar det mellan 
allt från ett par upp till cirka tio personer, 
säger Karl-Erik som själv är tävlingsaktiv och 
tävlade för K4IF innan föreningen i Älvsbyn 
fanns.
 – Hittills är det tre av ungdomarna som har 
provat på att tävla och vi hoppas att det blir 
fler som vill ta det steget i år, säger Lena.
 Säkerheten är A och O i föreningen.
 – Vi påminner alltid om hur viktigt det är 
med en bra vapenhantering, så att ingenting 
händer, säger Matti.

Skidskyttearena
Föreningen har byggt en träningsbana för 
skidskytte i anslutning till elljusspåret vid 
folkhögskolan. Sex elbelysta banor med fäll-
mål har iordningställts.

– Det ligger många frivilliga timmar i den här 
banan, annars hade det inte varit möjligt att 
bygga den, trots bidrag från kommunen och 
sponsorer, berättar Matti.
 – Vi har färdigställt den och skaffat ut-
rustning allt eftersom. Det senaste vi har fått 
hit är riktiga skidskyttemattor för liggande 
skytte. De har vi fått av Älvsby Sport och 
fritid, tillägger Lena.
 – Särskilt för de yngsta som bara ligger och 
skjuter är det jättebra med mattorna, påpekar 
Karl-Erik Lindbäck.
 – Vårat bekymmer är vapen. Föreningen 
äger två stycken men det räcker inte när det 
är många på träningarna. Några ungdomar 
har egna och vi tränare lånar ut våra. Vapen 
är dyra och ingen som börjar behöver skaffa 
ett eget, men föreningens ekonomi räcker inte 
för att köpa in fler ännu, så till det skulle vi 
verkligen behöva någon generös givare, säger 
Matti.
 Skidskyttebanan fungerar för skytte med 
ammunitionen 22 long rifle. Det krävs 
medlemskap i föreningen för att träna där. 
Ungdomsträningen är på onsdagskvällar och 
vuxna, som måste ha eget vapen, träffas på 
tisdagskvällar. Den som är intresserad kan 
ringa Lena och Matti, 0929-107 31 för mer 
information. 

Fler borde komma och testa!

Skidskytteungdomar och ledare.



Det nya elevkaféet på Älvåkraskolan är ett riktigt lyft för skolan. 
Det tycker både elever och lärare.

Ett klassrum på bottenvåningen har byggts om för att ge plats åt 
fiket. Bland annat har väggarna mot korridoren tagits bort så att 
planlösningen blivit öppnare och trevligare.
Tre tjejer som nästan alltid brukar vara i kaféet när de har rast eller 
håltimme är Ingela Eriksson, Åsa Brännmark och Sara Fredriksson. 
De går i åttan och tycker att kaféet är mycket finare än det gamla 
som låg i källaren.

Mer folk men lugnare
– Det känns mer som ett riktigt fik, säger Åsa.
 – Det är mer folk här, men ändå lugnare så nu 
vågar sig alla hit, säger Ingela.
 – Det är alltid någon här. Nästan alla går hit 
när de inte har lektion, tillägger Sara.
 En fritidspedagog och en skolvärdinna är 
anställda för att finnas bland ungdomarna. 
Klasserna turas om att sköta försäljningen 
några veckor var. Oftast delar de upp det så 
att de är där två och två. På förmiddagen 
säljs smörgåsar, juice, kaffe och te och på 
eftermiddagen dessutom kakor och läsk.
 Överskottet av försäljningen går tillbaka 
till eleverna. Elevrådet beslutar vad peng-
arna ska användas till. Det kan till exempel 
vara friluftsdagar eller möbler och andra 
saker till kaféet.

Mycket finare än förut
Ingela Eriksson, Åsa Brännmark och Sara Fredriksson (de tre tjejerna 
till höger på främre raden) i elevkaféet tillsammans med flera andra 
kompisar.

Robi och Beti är 15 och 17 år och bor på 
barnhemmet Caminul Felix i Rumänien. 
Ända sedan de var 5 och 7 år har de va-
rit fadderbarn till Tärnstigens skola och 
fritids.

I sexton år har eleverna anordnat en basar 
vid första advent (förr på Lekenskolan och 
numer på Tärnstigen). Storsäljaren på basaren 
är de vackra vita ljusen som barnen har stöpt. 
Pengarna gick från början till olika ändamål, 
men de senaste tio åren har de alltså gått till 
Robi och Beti och bland annat bekostat deras 
skolgång.
 – Under två dagar i november stöper vi 
femhundra ljus. Tack vara experthjälp av 
Björn Öberg blir ljusen väldigt raka och fina 
och brinner mycket bra utan att rinna, berät-
tar Marita Lundqvist som är en av eldsjälarna 
bland personalen.
 – Hela nettot från basaren skickar vi sedan 
till våra fadderbarn.

Bilden på tidningens framsida föreställer Johan-
nes Stenvall och Anna Ljuslinder. Petter Andersson håller upp ljusen som han ska doppa i tunnan med stearin.

Barnen stöper ljus för sina fadderbarn
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I äldreomsorgen provar man något som 
kallas nyckelfri hemtjänst. Det innebär 
kortfattat att personalen kan låsa upp 
ytterdörren hos omsorgstagarna med sin 
mobiltelefon och inte längre måste ha alla 
nycklar med sig.

– Hittills har det fungerat jättebra, säger Lena 
Nilsson som jobbar i hemtjänstgruppen Kris-
tallen. I ett par månader har gruppen provat 
tekniken och är nöjda.
 – Det är bra på flera sätt att inte behöva 
tänka på nycklarna till omsorgstagarnas bo-
städer, tillägger hon.
 Till exempel när en vårdtagare larmar kan 
den personal som är närmast åka dit, utan att 
först behöva hämta nyckeln i grupprummet 
eller hos den personal som senast varit där. 
När till exempel morgonsysslorna är utförda 
hos en vårdtagare och personalen ska vidare 
till nästa som kanske bor i en by, kan de åka 
direkt utan att först åka till grupprummet 
och lämna nyckeln. Om en nyckel skulle 
komma bort måste låset bytas, en kostnad 
som kommunen nu slipper. Det är tryggare 
att inte ha en massa nycklar med sig, inte 
minst på kvällstid.
 Kort sagt, systemet som kalls Phoniro, är 
både snabbare och säkrare.

Så här fungerar det
I vårdtagarens bostad byts låsvredet på insidan 
av ytterdörren till ett något större vred som 
sitter på en platta. I den plattan finns en liten 
dator. När personalen kommer knackar de på 
dörren, i närheten av låskolven på utsidan. 
Det aktiverar datorn som då skickar signaler 
till den programvara som är installerad i 
mobiltelefonen som personalen har med sig.  
Telefonen uppfattar signalerna under förut-
sättning att personalen har loggat in i systemet 
med sitt användarnamn och lösenord.

På telefonens display kommer frågan ”Vill 
du låsa upp hos Kalle Andersson?”. Per-
sonalen svarar ja med ett knapptryck och 
dörren låses upp.
 Vårdtagaren själv kan låsa och låsa upp 
dörren som vanligt, med sin nyckel från 
utsidan och vredet på insidan och kan 
välja att ha dörren låst eller olåst när han 
eller hon vill.

Hög säkerhet
Varje timme måste personalen logga in 
igen, så om en telefon skulle råka bli glömd 
någonstans eller komma bort, kan ingen 
annan använda den för att låsa upp. Om 
systemet någon gång skulle ha driftstör-
ningar så finns en nyckel i grupprummet 
som kan användas i stället för att komma 
in till vårdtagaren. Systemet har även andra 
funktioner för att öka säkerheten.
 Tilläggas kan att Älvsbyn är den första 
kommunen norr om Grums i Värmland 
som provar systemet. I Halmstads kom-
mun har man både hunnit prova och ut-
värdera systemet och funnit att det halverar 
tiden för nyckelhantering, från 6,4 procent 
av arbetstiden till 3,2 procent.
 Den som är intresserad att veta mer om 
Phoniro kan läsa på www.phoniro.se

Hemtjänsten låser upp dörren hos omsorgs-
tagarna med mobiltelefonen.

Nyckelfri hemtjänstMeningsfull vardag
”Socialt synsätt” heter ett projekt som har 
startats i äldreomsorgen i höst.
 – Det handlar om vilken människosyn 
som genomsyrar äldreomsorgen och 
hur vi kan ge de gamla en meningsfull 
vardag, säger Carina Lundberg som är 
projektledare.

Bakgrunden till projektet kommer från ett 
utvecklingsarbete i äldreomsorgen i Emma-
boda i Småland som har kommit att kallas 
Emmabodamodellen. Bemötande, hjälp till 
självhjälp, trevlig miljö och integritet är en 
del av nyckelorden.
 – Politikerna, tjänstemännen, cheferna och 
personalen i äldreomsorgen är alla med i pro-
jektet. ”Hur gör vi?” och ”Hur tänker vi?” när 
det gäller våra äldre omsorgstagare, är frågor vi 
ska ställa oss, säger Carina Lundberg.
 Hon har bland annat träffat socialnämn-
den och eleverna på gymnasiets vård- och 
omsorgsprogram och pratat om människosyn 
och hur den ska avspegla sig såväl politiska 
beslut som i arbetet.

Se individen
I varje arbetslag i hemtjänsten och på äldre-
boendena har en inspiratör valts som ska vara 
med på träffar en gång i månaden för att till 
exempel prata om hur olika situationer i det 
dagliga arbetet, som vid maten, hygienskötsel 
och så vidare, skulle kunna förändras så att 
varje vårdtagare ses som den individ den är.
Inspiratören ska sedan förmedla tankarna och 
förslagen till sina arbetskamrater.
 – Det handlar ofta om enkla saker som att 
fråga vad vårdtagaren vill, prata med denne 
och inte ovanför huvudet, att tänka efter 
hur man själv skulle vilja bli bemött i olika 
situationer med mera, säger Carina.
 Projektet finansieras med stimulansbidrag 
från Socialstyrelsen. Det kommer att pågå 
under ett år och sedan finns möjlighet att söka 
mer pengar för en fortsättning.

Margit Johansson bor på Ugglan och sitter och pratar 
med Elisabet Rosander, Carina Lundberg och An-
nika Isaksson. Elisabet och Annika är inspiratörer 
för sina arbetslag i projektet Socialt synsätt.

Räddningstjänsten påminner!

Fem viktiga råd om levande ljus:
• Byt den gamla mossan i adventsljusstaken 

mot icke brännbara dekorationer.
• Använd ljusstakar av keramik eller me-

tall. Se till att ljuset står stadigt och fritt 
så att inte en gardin kan fladdra till och 
fatta eld.

• Ett så kallat värmeljus får aldrig placeras 
direkt på brännbart underlag. Alumini-
umkoppen som det står i är inte tillräckligt 
skydd.

• Lämna aldrig ett tänt ljus obevakat.
• Tänd aldrig levande ljus eller tomtebloss 

i en julgran. Är granen torr kan det få ett 
våldsamt brandförlopp.

24-timmarsbiblioteket

Nu har den som har lånekort i Älvsbyns 
bibliotek tillgång till flera olika internetba-
serade bibliotekstjänster, dygnet runt från 
vilken dator som helst. På www.alvsbyn.se, 
Fritid och kultur, Biblioteket finns 24-tim-
marsbiblioteket där man kan till exempel 
kan låna e-böcker, e-ljudböcker och musik 
samt reservera böcker och förlänga låneti-
den. Där har man också tillgång till flera 
databaser där man kan hitta information 
om allt från vetenskapliga rön, till skönlit-
teratur och fonder och stipendier. Där finns 
också uppslagsverk, världsatlaser, ordböcker, 
internetguider med mera. 

NOTISER
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Inget skulle fungera utan dem
På IT-avdelningen i Älvsbyns kommun 
arbetar bland annat fyra nätverkstekniker, 
Johan Bergman, Nicklas Holmberg, Per 
Nilsson och Frans Tyrbo. Eftersom all verk-
samhet idag på något sätt är digitaliserad 
skulle mycket stå stilla i kommunen om 
de inte skötte sitt jobb.

De fyra nätverksteknikerna har olika ansvars-
områden. Johan har ett övergripande ansvar 
för nätverkssystemet.
 – Man kan säga att jag sysslar med det 
som kan kallas ”backstage” i det här sam-
manhanget, säger han.
 Bland annat så planerar han och gör nya 
lösningar för de olika systemen i nätverket. 
Han köper också in servrar, driftsätter system 
och ansvarar för kommunens lagringsnät, 
SAN, och för säkerhetsfrågor.  
Frans är den som kommer som Räddaren i 
Nöden när datorerna krånglar bland kom-
munens personal.
 – Jag gör allt från att ställa ut och installera 
nya datorer till att felsöka och fixa till dem när 
de inte fungerar, säger han.
 Han kopplar också in nya bredbandskun-
der på fibernätet och ansvarar för underhåll 
av e-postsystemet i verksamheten.

Hjälps åt
Nicklas ansvarar för supporten till bredbands-
kunderna.
 – Men det är inte mig de pratar med när 
de ringer. Man kan säga att jag är support till 
supporten, förklarar han.
 Han ansvarar också för underhåll och över-
vakning av bredbandsnätverket, kommunens 
interna nätverk och verksamhetssystemen 
samt en del maskiner till exempel skrivarna. 
Han gör också inköp av en del hårdvara, till 
exempel skrivare och switchar.
 Per har ansvar för underhållet av kom-
munens interna system. Dit hör webben, 
diariet, olika system för administration och 
handläggning av ärenden, grupprogramvaror 
och interna databaser.
 – I det stora hela ser våra ansvarsområden 
ut så, men i verkligheten hjälps vi naturligtvis 
åt med mycket. Till exempel felsökning, lös-
ningar och underhåll går ofta in i varandra, 
säger Per.

Stor frihet
Alla trivs bra med sitt jobb. Det är varierande 
och ger ständigt nya utmaningar.

– Det är något nytt så gott som varje dag 
eftersom det hela tiden kommer nya pro-
dukter som vi måste lära oss. Det är ständigt 
ny utveckling och nya problemlösningar, 
säger Frans.
 – Jag är glad över att ha ett jobb i Älvsbyn 
och slippa pendla. Att dessutom få jobba med 
det största nätverket på orten är en förmån, 
tycker Nicklas.
 – Vi har politikernas ramar att följa men 
en stor frihet att sköta arbetet på det sätt vi 
själva tycker är bäst, säger Johan.
 De flesta som arbetar som nätverkstekniker 
har gymnasieutbildning med datateknisk 
inriktning, påbyggd med någon datautbild-
ning, ofta en så kallad KY-utbildning. Jobbet 
kräver i regel produktspecifika utbildningar 
och det är vanligt att detta görs genom att 
man certifierar sig inom olika områden, till 
exempel nätverk eller säkerhet.  Johan, Nicklas 
och Frans har gått mellan 9 och 12 månader 
på Utbildning Nord i Övertorneå. Det är en 
yrkesinriktad utbildning där man i egen takt 
tar olika certifieringar för vanliga produkter 
och system. Behörighetskravet för att bli 
antagen på utbildningen är datakörkort och 
goda kunskaper i engelska.

Johan Bergman, Frans Tyrbo och Nicklas Holmberg i kommunens serverrum.

Tillsammans underhåller kommunens 
nätverkstekniker bland annat:

• 90 servrar
• 460 nätverksenheter som switchar, 
 routrar och villakonvertrar
• mer än 150 verksamhetssystem
• 20 mil fiber
• 12 ADSL-stationer 
• 700 persondatorer plus skrivare med 
 mera i verksamheten

I kommunens servrar finns plats för 15 
terrabyte information. Det motsvarar 
drygt 10 miljoner disketter eller det som 
ryms på 5 miljarder maskinskrivna A4-
ark. Detta är mängder som är svåra att 
föreställa sig, men om man kunde göra en 
hög av 5 miljarder vanliga kopieringspap-
per skulle den bli ungefär 50 mil hög.
 Till kommunens e-postadresser kom-
mer i genomsnitt 100 000 mejl i må-
naden. Inte mindre än 80 000 av dessa 
är spam.
 Kommunen har 800 bredbandskunder.
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De har sålt sin första urna

NOTISER

Nu finns den att köpa, den miljövän-
liga gravurnan som är helt nedbrytbar 
och försvinner när den har grävts ner 
eller kastats i havet. Far och dotter, 
Nils Nyström och Marie Pålsson har 
uppfunnit den.

Det är ungefär fyra år sedan de började 
fundera på om det inte borde gå att till-
verka gravurnor i miljövänligt material. 
Nu har de lyckats och börjat sälja den.
 – Vägen har varit lång. Vi tittade först 
på ett material som inte var tillräckligt 
hållbart, berättar Nils som också driver 
Älvsbyns begravningsbyrå.
 – Att hitta det rätta materialet är det 
som har tagit längst tid. Sedan ville vi 
också ha en egen design på urnan. Vi 
vill att den ska passa alla, oavsett tro och 
kultur, berättar Marie.
Materialet blev till slut ett hårt majsbase-
rat plastliknande material. Det tillverkas i 
Småland och kommer som granulatkulor. 
Urnan tillverkas i tre delar, två som svetsas 
ihop till själva urnan och den tredje som 
är locket.
 – Vi har låtit tillverka verktyg som 
delarna pressas i. Det är Samhall i Bo-
den som sköter tillverkningen åt oss. 
Svetsningen gör vi själva än så länge, 
säger Nils.
 För tillverkningen och försäljningen av 
urnan har de startat företaget ProDurna. 
Urnorna distribueras 
till de två
största 

svenska grossisterna av kistor och gravur-
nor, Rydéns AB och Fredahl AB, och säljs 
via dem till begravningsentreprenörer 
runt om i landet. Förhoppningen är att 
även Fonus som tillverkar egna kistor och 
urnor, ska ta in urnan i sitt sortiment.

Hängande gravlykta
Nils och Marie har flera idéer som de kan-
ske kommer att utveckla så småningom. 
En sak som de förstås funderar på är 
om det går att tillverka kistor i samma 
material som urnan.
 – Det skulle behövas nya material i 
kistor både för kremering och för ned-
grävning. Vi eldar upp och gräver ner 
mycket skog idag, säger Nils.
En annan idé är en ny typ av plasthållare 
till gravljus, av miljövänligt material som 
förbränns tillsammans med ljuset.
 – Det slängs oerhört många utbrunna 
plastljushållare idag, så det skulle vara 
jättebra om hållaren brann upp med 
ljuset utan att det bildas giftiga ångor, 
påpekar Marie.
En praktisk sak som Nils har hittat på 
och som de redan har sålt ganska många 
av, är en hållare till gravlyktor som man 
inte behöver sätta fast i marken utan 
som man enkelt hänger över stenen och 
skruvar fast.
 – Nu är det ju den årstiden när man 
tänder på gravarna och de som har pro-

vat den tycker att det blir både 
vackert och är jättebra, 

säger Nils.

Öppet köp över julhelgerna
Alla besök hos konsumentvägledaren måste 
bokas i förväg. Telefon 0929-171 31. 
Konsumentvägledningen är stängd 
mellan 21 december och 3 januari.
 Konsumentvägledaren har en 
påminnelse inför julhandeln:
 – Tänk på att begära öppet köp 
med giltighetstid över helgerna när 
du handlar julklappar. Öppet köp och 
pengarna tillbaka gäller inte automatiskt 
som många tror. Avtal om öppet köp och 
pengarna tillbaka ska noteras på kvittot.
 Läs mer på www.alvsbyn.se. Välj 
Konsument i menyn till vänster.

Öppettider under helgerna
För öppettider på badhuset, Kanis, biblioteken 
och ungdomsgården under helgerna, se annons i 
Älvsbybygdens Annonsblad och på kommunens 
hemsida www.alvsbyn.se, Fritid och kultur.

Föreningsbidrag
Sista inlämningsdatum för ansökan om förenings-
bidrag är den 15 februari 2008. Nya blanketter 
finns på biblioteket och på www.alvsbyn.se, Fritid 
och kultur, föreningar och studieförbund.

Vinterfesten
Det blir Vinterfest i år igen. Första veckan i mars, 
efter sportlovet; blir det som vanligt Pelle Tott-
loppet, snöskulptering och en massa annat skoj.

Upplevelsekortet
Upplevelsekortet som ger inträde till olika kon-
serter och teaterföreställningar och en del andra 
förmåner har blivit en succé och kommer att 
finnas kvar 2008.

Hemsidor om Älvsbyn
I förra numret frågade vi efter hemsidor med 
anknytning till Älvsbyn. 
 Dessa kommer att läggas ut på kommun-
webben, men det finns plats för fler så du som 
känner till någon hemsida om föreningar, byar, 
smultronställen eller annat som passar in, skicka 
in adressen till redaktor@alvsbyn.se


