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Mina tankar om framtiden
Jag har just summerat räkningarna: 2328 kro-
nor plus en räkning för tv-avgift på 519 kro-
nor.
 Visste ni att man måste betala för tv-innehav 
även om man inte har tv-kanaler, antennsladd 
eller kabel-tv? Även om tv:n är gammal och 
bara används till playstationspelande? Suck. 
Kanske pappa kan låna mig pengar igen?
 Det känns hemskt att vara så beroende. Jag 
flyttade ändå hemifrån först när jag fyllde 24. 
Då trodde jag att jag skulle vara fri. Rik. 13 
arbetsplatser som väntade på att anställa mig. 
Inte för att jag är 24 år gammal utan för att jag 
har över 100 universitetspoäng. 
 Nej. Jag har äntligen lärt mig att det inte 
finns något likhetstecken mellan utbildning 
och jobb. Hur många företag anställer ”ung 
tjej utan journalistisk erfarenhet”? Jag behöver 
erfarenhet som jag inte har. 4 år på universitet 
är inte erfarenhet. Nu vet jag det.
 Klockan tickar och åren bara rusar iväg. Var-
je gång jag blinkar blir jag äldre. Pojkvännen 
och jag pratar om familj och jag tänker: ”Jag 
vill ha en utstakad framtid först, hinna göra all-
ting som jag planerat. Om några år kanske.” 
 Och jag vet att om några år...? Då är min 
framtid troligtvis inte utstakad. Jag kommer 
inte ha jobb. Förmodligen går jag i skola igen. 
På grund av tvivlen som dyker upp titt som 
tätt. Vill jag det här? Varför inte? För att det är 
tungt att kämpa? För att det inte är min grej? 
Skola igen? Suck. Det är nästan 4 år till av mitt 
liv. Då är jag 28. 
 Vi tror på att utbildning ska garantera oss 
jobb - det är vad man lär sig på gymnasiet: 
”Utan universitetsutbildning får du inget 
jobb.” Vad vi borde ha fått lära oss är: 
 I Norrbotten finns det många möjligheter, 
men konkurrensen om jobb är stor. Vissa jobb 
kan ha 400 sökande. Så var beredd på att flytta, 
om du inte utbildar dig inom de områden där 
det behövs folk. 
 Och det är inget fel i att flytta men det är i 
Älvsbyn jag vill bo. 

På min gravsten kommer det att stå:
 Här vilar Elin, hon dog av avslag på jobb-
ansökningar och tv-avgiften.

Elin Lestander
Praktikant på informationsavdelningen, 
Älvsbyns Kommun

Biblioteket har nu ett antal intressanta 
databaser som man har tillgång till hem-
ifrån med sitt lånekort. 

På www.alvsbyn.se - Fritid och kultur, Bib-
lioteket och på www.bibblo.se kommer 
man till de databaser som Älvsbyns kom-
munbibliotek är anslutna till och som alla 
låntagare kan använda. För den som inte 
riktigt har kläm på vad en databas är låter 
det kanske svårt eller rent av tråkigt, men 
det är det inte alls. En databas är helt en-
kelt en sammanställning av någonting, där 
man på olika sätt kan leta det man söker. 
Bibliotekets databaser består av böcker, 
tidningar, boktips, studentlitteratur, musik 
och mycket mer.
 Det enda som krävs för att använda dessa 
databaser är ett lånekort från biblioteket 
och en dator med internetuppkoppling. 
Till de flesta databaserna behövs bara lå-
nekortsnumret för att man ska kunna låna 

filer med den information man söker. Till 
några få behövs ett användarnamn och lö-
senord. Det får man genom att kontakta 
biblioteket eller genom att registrera sig di-
rekt på sajten.

Boktips med mera

Här är några exempel på de databaser som 
finns på de två sajterna:
 Alex är en databas med nästan fyra tusen 
boktips från litteraturexperter. Perfekt att 
använda både hemma och i skolan. Det tip-
sas om böcker för barn, ungdom och vuxna 
och tipsen är indelade i ämnesområden.
 E-lib är en databas där man kan låna 
digitala böcker. Där finns mycket skönlit-
teratur men också väldigt mycket fack- och 
studentlitteratur. Väldigt bra på många sätt, 
inte minst om man till exempel som stu-
dent behöver läsa delar av en bok.
 Global Grant är en databas med stipen-
dier och fonder. Man kan söka på till exem-
pel ämnesområden och bostadsort. Mycket 
lättare än de böcker som finns.
 Mediearkivet är en databas med en stor 
mängd tidningar. Dagstidningar, facktid-
ningar och veckotidningar. De är inlagda 
i pdf-format så att man ser hela tidnings-
sidorna.
 Zeteo är en databas med Sveriges Rikes 
Lag och en stor mängd annan juridisk in-
formation som förarbeten och avgöranden.
Musikwebb är en databas med mer än 900 
000 låtar som man får ladda ner och låna 
i en vecka. Man kan föra över dem till en 
mp3- eller iPodspelare under lånetiden.
 Förutom detta finns vetenskapliga upp-
slagsverk, författarlexikon, biografier och 
mycket mer.

Många möjligheter med databaser
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Ny skola
Kommunstyrelsen har tagit ett så kallat in-
riktningsbeslut att en ny skola ska byggas i 
Älvsbyn.

– Behovet av en ny skola i centralorten är stort. 
Bäckskolan är en tillfällig lösning och vi kom-
mer inte att bygga om den till en permanent 
skolbyggnad, säger kommunalråd Bill Nilsson.
 En projektgrupp ska under våren ta fram ett 
förslag på var skolan ska byggas och hur stor 
den ska vara. Projektgruppen består av kom-
munalrådet, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande, en representant från oppositions-
partierna, tre fackliga representanter, kom-

Hur blir det med Lekenskolan?
Sedan Lekenskolan brann den 1 februari har 
frågorna och spekulationerna om vad som 
ska hända varit många. Några frågor har 
svar, men ett säkert besked år vi tidigast i 
juni.

– Det vi gjort hittills är att städa bort allt ma-
terial som blev kvar av skolan. Inget brännbart 
fanns kvar, men plåt, stål, betong och visst iso-
leringsmaterial sorteras och tas om hand. En 
del av det kan återanvändas, säger Anders Nils-
son, vd i Älvsbyns Fastigheter.
 Grundplattan har besiktigats. Den så kallade 
långkorridoren med matsal och klassrum har 

fått sprickor och går inte att bygga på i nuva-
rande skick. Flyglarna är däremot intakta.
 – Det kan gå att reparera sprickorna i hu-
vudlängan, men det vet vi inte ännu. Det vi 
har gjort är att lägga halm på plattan för att 
isolera den så den inte förstörs av kylan.
 Under huvudlängan finns en källare med 
bland annat två stora skyddsrum. I dessa för-
varas en stor mängd gammalt skolmaterial. 
Där har det inte brunnit men däremot sotat 
mycket.
 – Elektriciteten är borta därifrån. När vi 
har fixat lyse där ska skyddsrummen tömmas 
och städas. Sedan görs en särskild besiktning 

munchefen, skolchefen och en representant för 
Älvsbyns Fastigheter.

Hösten 2011

Efter en sådan här brand finns det tre alterna-
tiv. Antingen ersätter försäkringsbolaget en ny 
skolbyggnad på samma ställe eller en ny skola 
på ett annat ställe eller så byggs ingen ny skola 
utan kommunen får en kontantersättning som 
kan användas till annat.
 – Ambitionen är att ha ett klart förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
 Sedan ska det projekteras, läggas ut på an-
bud och byggas.
 – Sådant tar tid. Jag räknar med att den nya 
skolan är klar tidigast hösten 2011, säger Bill 
Nilsson och fortsätter:

för att se om de fortfarande kan godkännas 
som skyddsrum.

Bäckskolan

I Bäckskolan som varit kallställd och nu an-
vänds som skollokaler för några av klasserna 
från Lekenskolan, är innemiljön utdömd sedan 
tidigare.
 – Ventilationen måste byggas om där. Dess-
utom är den för liten för de verkliga behoven. 
Försäkringen täcker kommunens extra kostna-
der för att driva verksamheten under den här 
tiden, så ny ventilation kommer att installeras 
under våren och vi förhandlar just nu med för-
säkringsbolaget om att inreda nya klassrum. 
Alternativet är att ta dit baracker, vilket varken 
blir billigare eller bättre, säger Anders Nilsson.

– Inför hösten ska vi se över situationen på 
Parkskolan. Jag är glad och tacksam för den 
uppoffring som elever, lärare och föräldrar gör, 
men de ska inte behöva ha det så här trångt 
ända tills den nya skolan är färdig.

Lekentomten

Många undrar vad som händer med leken-
tomten om den nya skolan byggs på en annan 
plats.
 – Först måste vi avvakta projektgruppens 
förslag och fullmäktiges beslut. Om det skulle 
bli en ny skola på en annan plats så är det klart 
att jag har idéer på vad som skulle kunna bli 
av lekentomten, men det spekulerar jag inte i 
nu. Det blir en senare fråga i så fall, säger Bill 
Nilsson.
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Pär Jonsson är ny näringslivschef i Älvsbyns 
kommun.

Anders Knuts är ny nätverkstekniker på 
kommunens IT-avdelning.

Carinas 
Må Bra-Tips

Vem vill inte ha flyt i sitt liv?

Inget kan stoppa mig när allt flyter. Jag har 
lärt mig att gå in i ett ”flow” när jag som 
bäst behöver det. Jag tror att alla kan lära 
sig att använda denna teknik, att gå in i 
ett ”flow”  för att maximera sitt flöde av  
livsenergi.
 Vi kan hindras att uppleva ett flow på 
grund av tidsbrist, dålig ork eller bristande 
självkänsla. Det är synd för när vi befin-
ner oss i ett flow är vi i vårt mest optimala 
tillstånd och är som lyckligast, inget annat 
existerar utom Här&Nu och en enorm 
känsla av flyt!

Mera flow:
För att gå in i ett flow ska du tänka på tre 
saker:
 – Medvetenhet: Bli medveten om hur 
du reagerar på motgångar för att inte bli 
sårad. Många människor har byggt upp 
försvarsmurar för att livet någon gång va-
rit riktigt tufft. Försvarsmurarna är olika 
strategier och olika beteendemönster som 
vi ofta är omedvetna om. Det kan till ex-
empel vara att vi flyr från det vi är rädda 
kan medföra problem, överdrivet anpas-
sar oss eller lyssnar till en kritisk inre röst. 
Vilka mönster och vilken strategi har du 
för att inte bli sårad?
 – Andningen: Påminn dig själv att an-
das lugnt och djupt nere i magen.
 – Var noga med att tillfredställa dina 
fysiska behov: Kost, dryck, träning, åter-
hämtning, beröring.

Dessa tre saker hjälper även till att få en 
balans i livet, så ställ några frågor till dig 
själv som handlar om dessa saker, till ex-
empel: Vet jag hur jag hanterar svårigheter 
i livet? Vad tycker jag är roligt att träna? 
Och så vidare.
 Försök sedan att få in mera i livet av det 
som inspirerar dig, få in mera i livet av det 
du mår bra av och av det du älskar!

Lycka till med 
mera flyt i livet!

Carina Malmgren,
friskvårdskonsulent 

Älvsbyns kommun

Så heter några av hoppen 
som några älvsbykillar sät-
ter i big jumpen, det stora 
hoppet, som numer finns i 
Kanisbacken. 
 De är fem-sex ungdo-
mar som är där så ofta de 
kan. Emil Åhlund, 14, Erik 
Brännmark, 15 och Anton 
Olsson, 15 år, visar några 
hopp för vår fotograf, Peter 
Lundberg.

Nya anställda

   Superman Frontflip

360 Truck driver

    360 Octograb
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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 • •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Allah finns i Älvsbyn
I källaren på Lövgatan 6 ligger Älvsbyns 
moské. Fem gånger om dagen hålls bön 
till Allah där.

Utvändigt ser det förståss inte ut som en 
moské, men rummet är inrett så att det 
fungerar som en sådan. Innan man går in tar 
man av sig skorna. Det är nästan inga möb-
ler i rummet och golvet är täckt med vackra 
mattor. På väggen mot sydost sitter en tavla 
med en bild av koranen och en klocka för att 
visa åt vilket håll Mecka är och den exakta 
tiden när bönen ska börja.
 Älvsbyns Muslimska föreningen håller 
bön i moskén fem gånger varje dag, den för-
sta gången vid soluppgången och den sista 
vid solnedgången. Vid bönen på fredagar när 
solen står som högst predikar en katib, en 
präst.
 Föreningen har cirka 40 medlemmar. Alla 
som kan är med på bönen på fredagar. Ofta 
är de mellan 20 och 30 personer. De flesta 
kommer från olika länder i Afrika och Asien, 
men föreningen har även en svensk medlem, 
en man från Älvsbyn som konverterat till is-
lam.
 Några kommer tidigt och sätter sig antin-
gen för sig själv och läser koranen eller pratar 
en stund med någon.

Arabiska

Rummet är delat med ett vackert tyg som 
hänger från tak till golv. Männen samlas i 
den ena delen av rummet och kvinnorna i 
den andra. När bönen börjar ställer sig kati-
ben längst fram och männen sätter sig i ra-
der, vända mot honom och mot Mecka.
 Böneutroparen går fram, vänder sig mot 
Mecka och kallar till bön på samma sätt som 
det görs från moskéernas torn, minareten, i 
muslimska områden i världen. Sedan börjar 
katiben predika på arabiska med en entonig 
sångliknande röst.
 – Alla som är här kan inte arabiska så bra, 
men alla förstår ändå vad det handlar om, 
förklarar Ahmed Hassan som är föreningens 
ordförande.
 Bakom tyget sitter kvinnorna. De sitter 
inte i rader som männen utan kan sitta som 
de vill i rummet. Några av kvinnorna har ett 

radband i handen och snurrar kulorna en ef-
ter en runt bandet, som hjälp vid bönen.
 När predikan är slut, vänder sig även ka-
tiben mot Mecka och alla reser sig. Katiben 
läser bönen och ibland vid slutet av mening-
arna säger alla vissa ord högt. Några gånger 
sätter de sig ner på knä och böjer sig framåt i 
bön mot Mecka. Hela ceremonin tar ungefär 
en halvtimme.

Fester

– Förutom bönen varje dag firar vi två stora 
fester under året. Den ena är när ramadan, 
fastemånaden, är slut och den andra är när 
årets pilgrimsfärd avslutas, berättar Ahmed.
 På lördagar och söndagar har föreningen 
verksamhet för barnen, då de läser arabiska 
och koranen. Ibland händer det också att 
föreningen firar vigsel när några av förening-
ens medlemmar gifter sig.
 – Minst lika viktig som verksamheten här 
i moskén är den sociala kontakten som vi har 
med varandra och med alla nya asylsökande 
och invandrare som kommer till Älvsbyn. 
Vi hjälper asylsökande med olika saker som 
är svåra när man kommer som flykting till 
Älvsbyn och familjerna i föreningen träffas 
och umgås.
 – Vi vill gärna att älvsbybor som är intres-
serade av att träffa oss, se hur det är här eller 
lära sig mer om vad islam är, kommer hit. 
Alla är välkomna, säger Ahmed Hassan.

Mohammed Ahamed, Ahmed Hassan, Elteib 
Hatim och Aladin Bin Mohamed är några 
av de aktiva i Älvsbyns Muslimska förening. 
Framför står pojkarna Hamdi Mohamed och 
Abdalla Hassan.
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YRKESPROFILEN •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

En samhällsplanerare i en kommun arbetar 
med den fysiska planeringen av marken och 
vattnet i kommunen, alltså vad som ska fin-
nas var när det gäller alla slags byggnationer 
som vägar,  industriområden, bostadsområ-
den, skolor, grönområden, badplatser, par-
keringsplatser, vattentorn, flygplatser och 
mycket, mycket annat.
 En samhällsplanerares arbetsbeskrivning 
kan se olika ut i olika kommuner. En del är 
profilerade och jobbar till exempel enbart 
med trafikplanering eller energi- och miljö-
frågor.
 – Andra ansvarsområden kan vara att pla-
nera hur orterna i kommunen ska utveck-
las rent fysiskt, planera  för ökad trygghet i 

Samhällsplaneraren föreslår var allt ska vara

Kommunfullmäktige har beslutat att ta 
fram en ny översiktsplan för Älvsbyns 
kommun. I den ska all användning av 
mark och vatten planeras.

– Översiktsplanen består både av kartor och 
text. Den beskriver vilka områden som är 
tänkta att  användas för olika ändamål som 
samhällsservice, industrier, grönområden 
och allt annat, säger samhällsplaneraren Erik 
Andersson.
 – Översiktsplanen ska inte bara visa var 
olika saker är tänkta att finnas, utan även 
varför. Den är en vision för kommunens 
framtid och ett vägledningsinstrument för 
politikernas beslut i olika frågor.
 Översiktsplanen ska också beskriva den 
förväntade befolkningstillväxten och blott-
lägga intressekonflikter som till exempel 
mellan behovet av skogsbruk och av orörda 
naturområden eller mellan jordbruk och bo-
stadsbehov.

Tyck till om energi- och 
miljöfrågor i Älvsbyn!
En arbetsgrupp med representanter från kom-
munen, Älvsbyns Energi, Älvsbyns Fastigheter 
och Älsvbyhus samt elever på gymnasiet har 
i vinter jobbat med att göra ett förslag till en 
energi- och klimatstrategi för Älvsbyn. Den 
beskriver hur energi- och miljöfrågorna i kom-
munen ska lösas. I juni kommer förslaget att 
behandlas av kommunfullmäktige. Energi- och 
klimatstrategin blir sedan en del av den nya 
översiktsplanen.
 Förslaget har gått ut på remiss till olika in-
stanser i samhället, men alla Älvsbybor har 
också möjlighet att komma med synpunkter. 
 Förslaget finns på kommunens webbplats  
www.alvsbyn.se - Miljö och hälsa.
 – Skriv, mejla, ring eller kom hit och prata så 
att vi får veta alla invändningar och komplet-
teringsförslag som finns bland kommunmed-
borgarna, uppmanar miljö- och byggchef Ingrid 
Karlsson.
 Ta chansen! Det handlar om den luft vi dagli-
gen andas och vill att generationer efter oss ska 
må bra av! Det handlar om att bromsa utsläpp 
av växthusgaser och effektivisera energian-
vändningen, om att skapa ett samhälle som är 
hållbart och ger förutsättningar för kommande 
generationer att leva och försörja sig i Älvsbyn.

Erik Andersson är samhällsplanerare i Älvsbyn.

kommunen om det finns områden där män-
niskor inte känner sig trygga, eller frågor 
som rör in- och utpendling, säger Erik.
 – Det handlar alltså hela tiden om hur det 
ska se ut, vad som ska byggas för att fylla 
behoven och var det ska byggas.

Samhällsplanerare
Utbildningar med inriktning på samhälls-
lanering finns vid flera högskolor och uni-
versitet. Man kan till exempel gå samhälls-
planerarlinjen, läsa till fysisk planerare eller 
landskapsarkitekt. Erik har gått förvaltnings-
programmet med inriktning på offentlig ad-
ministration som gett en politices magister  
examen (pol mag) och kompletterat sin ut-
bildning med att läsa samhällsgeografi och 
geografiska informationssystem (GIS).

– Älvsbyns nya översiktsplan kommer även 
att bland annat innehålla attraktiva tomter, 
möjligheter till vindkraft och en klimat- och 
energistrategi för kommunen.

Tyck till!

Arbetet med den nya översiktsplanen har 
börjat med att Erik Andersson intervjuar ett 
trettiotal personer som representerar olika 
intressen i kommunen. Det är de politiska 
partiernas gruppledare,  kommunens för-
valtningschefer, representanter för olika or-
ganisationer och företagen. Syftet är att få 
veta vad de har för synpunkter och önske-
mål. Även länsstyrelsen, andra myndigheter 
och angränsande kommuner ska säga sitt.
 Sedan ska Erik tillsammans med en ar-
betsgrupp göra ett förslag på ny översiktsplan 
som beräknas vara klart sommaren 2010.
 Innan dess händer dock något mycket 
viktigt:
 – Innan vi gör förslaget har alla kommun-
medborgare möjlighet att komma med egna 
förslag och synpunkter. Det kan till exempel 
vara förslag på sådant man saknar i Älvsbyn. 
Man kan föreslå i stort sett vad som helst, 
från flygplatser till viltstängsel. Vi kommer 
att titta på alla förslag, och det som är vettigt 
och rimligt kommer vi att ta hänsyn till i det 
slutliga förslaget.
 – Under våren finns möjligheten att läm-
na sina synpunkter. Håll utkik på  kommun-
webben om hur och när det är dags!

Så kan vi minska 
energiförbrukningen
Björn Karlsson, professor i energisystem vid 
Linköpings Universitet kommer till Älvsbyn 
måndagen den 4 maj och föreläser om hur vi 
kan minska vår energiförbrukning. Mer infor-
mation om detta kommer längre fram. 

Ny översiktsplan 2010

I december anställde Älvsbyns kommun 
för första gången en samhällsplanerare. 
Han heter Erik Andersson.
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– Trots att syftet var att vi skulle dela med oss 
av vår kunskap och erfarenhet i drogförebyg-
gande arbete, så har också vi lärt oss mycket 
och sett mycket tänkvärt under projekttiden, 
säger Jan Öhrvall som varit projektledare.
 – Vad droger är och vilka konsekvenser 
de har, vet människorna där redan. I stäl-
let för att i första hand bara informera om 
sådant, arbetar myndigheterna i Monche-
gorsk förebyggande genom att ge framför 
allt ungdomarna möjligheter till utbildning 
och arbete.
 – Ett stort problem i Monchegorsk är att 
många ungdomar flyttar långt hemifrån till 
stora städer redan  när de är 15-16 år. Alltför 
ofta går det inte bra för dem.
 – Det vi har kunnat visa dem är hur vi 
jobbar förebyggande med yngre barn. De 
har studerat hur vi arbetar med stöd till barn 
med särskilda behov, ungdomsmottagning, 
föräldrastöd med mera, säger socialchef Bir-
git Nilsson.

Mycket att lära 
av ryssarna

Representanter från Monchegorsk, bland annat stadens borgmästare, träffade kommunalråd Bill 
Nilsson, förre näringslivschef Per Nilsson, projektledare Jan Öhrvall och Conny Öhman som under-
visar i företagande på gymnasiet, när det drogförebyggande projeket avslutades i slutat av januari.

Nya VA-system
Älvsbyns Energi har börjat bygga om vatten- 
och avloppssystemet i Nybyn. Det är i mitten-
delen av byn nya ledningar dras. Det beräknas 
vara helt klart i slutet av året.
 Därefter påbörjas arbetet att lägga nya vat-
tenledningar i Vidsel och i Vistträsk.

Nytt i Lomtjärnsparken
Lomtjärnsparken ska fixas till för 1,1 miljoner 
kronor. Älvsbyns skolelever har i vinter fått 
tycka till  om hur detta ska göras. Det har de 
gjort genom att rita på en karta över parken 
vad de tycker ska finnas där och hur den ska 
se ut.
 Möjlighet att åka skridskor på vintern, en 
kiosk, större och roligare klätterställningar, 
upprustad minigolfbana, skateboardramp, 
basketplan, grillplatser, mer buskar och andra 
växter och att scenen rustas upp är exempel på 
de förslag som eleverna har. De föreslår också 
större saker som äventyrsbad, shoppingcenter 
och laser gamearena.
 – Nu är det Älvsbyns Fastigheters uppgift 
att genomföra ombyggnationen. Alla förslag 
kan naturligtvis inte genomföras, men arki-
tekten som ska göra en ritning över parken 
ska ta hänsyn till förslagen. Sedan kommer 
arbetet förhoppningsvis att genomföras under 
sommaren, säger kommunstyrelsens vice ord-
förande Erika Sundström.

Förbättrad interninformation
Älvsbyns Kommun håller på att förbättra den 
interna informationen till anställda.
 Bland annat har man börjat skriva ett in-
forma-tionsbrev efter varje möte med kom-
munens ledningsgrupp. Informationsbrevet 
finns att läsa för alla kommunmedborgare på 
www.alvsbyn.se, Personalsida, Kommunge-
mensam.
 Denna personalsida är också en del i den 
förbättrade informationen till anställda. Där 
finns information om olika saker för de an-
ställda, till exempel IT-frågor och personalad-
ministrativa frågor. Vissa delar av personalsi-
dan kommer man bara åt genom kommunens 
interna nätverk.

Betala över bankgiro
Sedan  den 1 januari är Älvsbyns Energi ny 
huvudman för vatten- och avloppssystemet 
samt renhållningen. 
 För den som brukar betala sina räkningar 
via bankgirot innebär detta ingen förändring. 
Älvsbyns Energi har tagit över bankgironum-
ret 757-7042. Det gäller både autogiro och 
vanliga inbetalningar.
 Däremot går det inte längre att betala kon-
tant i kassan på Älvsbyns Kommun och inte 
heller till Älvsbyns Energi.

Unga företagare

Tanken är nu att det ska bli en fortsättning 
på projektet, med inriktning på företagande 
för ungdomar.
 – Undervisningen på gymnasiet i före-
tagande är bra här i Älvsbyn. UF-företagen 
härifrån håller sig varje år långt framme i de 
rikstävlingar som ordnas. Detta skulle kunna 
utvecklas mer. Älvsbyns gymnasium skulle 
kunna bli ett företagargymnasium med riks-
intag och samarbeta med Monchegorsk i 
den frågan, säger Jan Öhrvall.
 – Båda orterna behöver skapa förutsätt-
ningar för ungdomar att bo kvar. I Monche-
gorsk behöver man dessutom många nya små 
företag, inte minst hantverkare, men man 
har ingen tradition av sådan verksamhet.
 – De unga företagarna i Älvsbyn skulle 
samtidigt få kontakter i Ryssland, som kom-
mer att bli en gigantisk marknad om några 
år när alla nuvarande hinder med importreg-
ler och visum tagits bort. 

Älvsbyns kommun är vänort med staden Monche-
gorsk i nordvästra Ryssland. Som en del av det sam-
arbetet har kommunen drivit ett drogförebyggande 
biståndsprojekt i Monchegorsk.
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Pizzeria Aramo är Älvsbyns äldsta pizze-
ria. Den har haft flera ägare. För drygt två 
år sedan köpte Rozhalat Bamani den.

Halat, som han kallas, är irakisk kurd och 
har bott i Sverige i snart 11 år. Innan han 
flydde från kriget i Irak hade han utbildat sig 
till lärare. I Sverige har han arbetat som piz-
zabagare i Luleå större delen av tiden.
 – Det var en tillfällighet att jag blev pizza-
bagare. Jag måste ju försörja mig och kände 
en pizzeriaägare i Luleå som behövde extra 
hjälp. Där blev jag kvar, berättar Halat.
 – Hösten 2006 ville dåvarande ägaren till 
Aramo sälja. Jag var här i en månad och job-
bade tillsammans med honom för att se hur 
restaurangen fungerar. Den passade mig bra, 
så jag bestämde mig för att ta över den.
 – Det är bra att vara företagare i Älvsbyn. 
Samhället är fint, lugnt och litet. Man lär 

känna mycket folk och de flesta är trevliga. 
Det är också bra att allting är nära.

200 pizzor på en dag

Den kontakt Halat har med kommunen är 
genom miljökontorets hälsokontroller. Han 
tycker de är bra att ha att göra med.
 – Jag följer deras hälsoföreskrifter och har 
aldrig fått någon anmärkning när de varit 
här och kollat, säger Halat.
 Sedan han tog över restaurangen har han 
renoverat den och bytt ut kylarna och nästan 
alla maskiner. 
 – Jag har också ändrat och utökat menyn 
så att den stämmer bra med vad kunderna 
vill ha.
 Halat har en anställd och en praktikant. 
De är nästan alltid två eller tre som jobbar 
samtidigt. Varje vecka på vintern kommer 
cirka 150 personer in i restaurangen och de 
säljer mellan 150 och 200 portioner mat i 
veckan. Under sommaren ökar antalet till 
ganska många fler.
 – Det har hänt att jag har gjort 200 pizzor 
på en dag, säger Halat.
 – Jag har 100-150 stamkunder, men också 
många genomresande som hittar hit för att 
restaurangen ligger så centralt.
 På vardagarna har Aramo mest lunchgäs-
ter som äter i restaurangen, men det är på 
helgerna de säljer mest och då är det främst 
hämtmat som gäller.
 – Hämtmat är enklare för oss. Det blir 
mindre stress och mindre jobb.

Pizzeria Aramos ägare, Rozhalat Bamani, har 
gjort en egen favoritvariant av pizzan som är 
uppkallad efter honom, Chefens pizza.

Minskat stressen

I höstas gick Aramo med i pizzeriasamarbe-
tet pizza.nu där kunderna kan beställa mat 
på internet.
 – När en kund beställer genom sajten 
pizza.nu plingar det till i en apparat här. Där 
kan vi se beställningen och genom att bara 
trycka på en knapp skicka tillbaka ett med-
delande om hur lång tid det kommer att ta. 
Sedan kan kunden komma och hämta sin 
beställning, berättar Halat.
 Aramo får minst 40 beställningar i veckan 
genom pizza.nu. Det har minskat stressen 
och påskyndat bakningen eftersom tiden i 
telefon blir mindre.


