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Vi har många företag som betyder mycket för 
bygden, men vi arbetar också för att skapa 
förutsättningar för en starkare och bredare 
företagsprofil. 

En del av det arbetet är EntreprenörCentra, ett 
samverkansprojekt med Jokkmokk, där vi fått fram 
83 nya företag och 102 nya jobb. Företagsfikat en 
gång i månaden betydelsefullt och välbesökt. Men 
är vi inte nöjda.
 Vi jobbar även med att stärka varumärket 
Älvsbyn. Där vill jag lyfta fram Storforsen med 
150 000 besökare varje år och numer tillgänglig 
även vintertid. På sommaren finns hantverkshydda, 
skogsbruksmuseum och servering. Det finns han-
dikappanpassade ramper fram till huvudfåran och 
i sommar fortsätter projektet Utökad tillgänglighet 

i Storforsens naturreservat, där kommunen, läns-
styrelsen och EU satsar 7,5 miljoner kronor.
 En del i projektet är också att öka kulturutbudet 
och aktiviteterna i området, speciellt vintertid. 
Ett sådant exempel är julmarknaden. Den 21 maj 
sänds Ring så spelar vi från Storforsen och till som-
maren blir Diggiloo en av höjdpunkterna.
 Älvsbyn etablerar sig ytterligare som filmkom-
mun. Efter inspelningen av En enkel till Antibes i 
höstas är ett nytt filmteam på ett 50-tal personer 
här för att spela in filmen Isdraken. Vi tror att fler 
filmer kommer att göras i Älvsbyn tack vare ett 
fantastiskt bemötande av kommunmedborgarna 
och kommunens strategiska arbete.
 Positiva avdelningen: Bostadsbyggandet tar 
fart och nu söker vi, och har hittat ett antal, nya 
attraktiva tomter i kommunen. Arbetet med 
översiktsplanen är i slutfasen, vi jobbar med en 
detaljplan för bra boende på Lekentomten och 
tittar på resecentrum vid järnvägsstationen. Nya 
skolan och godsterminalen börjar byggas under 

– Om kommunen hade tre till filminspelningar 
som denna under året, hade filminspelningarna 
tillsammans konkurrerat om platsen som kom-
munens tredje största företag efter Polarbröd och 
Älvsbyhus!, säger Randolf Eriksson på närings-
livskontoret.

Polar Hotell är filmteamets bas
I höstas spelades långfilmen En enkel till Antibes in 
i Älvsbyn och i vår görs filmen Isdraken här. Bella 
Seward är produktionsledare för båda filmerna. 
Hon tycker om att arbeta i norra Sverige.
 – Inför inspelningen av En enkel till Antibes 
letade Jerk Schuitema inspelningsplatser och hit-
tade lämpliga platser i Älvsbyns kommun. Han 
kontaktade kommunen och fick väldigt positiv 
respons, berättar hon.
 – När det blev aktuellt att göra Isdraken förslog 
jag för producenten Peter Hiltunen att även den 
skulle spelas in här eftersom det var så konstruktivt 
att jobba här, fortsätter hon.
 – Vi får väldigt bra bemötande av dem vi har 
kontakt med i Älvsbyn och det finns fina filmmil-

Kan bli Älvsbyns tredje största företag

jöer här. När man håller på med filminspelning har 
man många knepiga frågor och konstiga önskemål. 
Här i Älvsbyn får vi bra hjälp att lösa allting så att 
det blir genomförbart. Kommunen har öppnat 
dörrar så att vi fått bra kommunikation med 
företag och människor och hittat statister och bra 
inspelningsplatser.

Filmtradition
– Vi har fått en filminspelningstradition att vara 
stolta över här i Älvsbyn. Den började med Kjell 
Sundvalls Jägarna vilket ledde till att fler filmer 
spelades in här. Under förberedelserna och in-
spelningarna har kommunen varit involverad på 
olika sätt och gjort vad vi kunnat för att allt ska 
fungera för filmteamet, säger näringslivssekreterare 
Randolf Eriksson.
 – Vid de här senaste två inspelningarna gör också 
Polar Hotell ett jättebra jobb. Det ställer upp och 
fixar allt möjligt, tillägger han.

Strategisk plan
Enligt kommunens strategiska plan ska kommu-

nen utvecklas till en plats med ett rikt och varierat 
näringsliv.
 – Vi betraktar filmteam som en viktigt del av 
vår satsning för att nå politikernas utsatta mål, 
exempelvis att öka antalet sysselsatta (så kallad 
dagbefolkning). Tack vare filminspelningen, 50 
personer under 3 månader, tror vi att vi når målet 
för 2011.

Filmkommun
Kommunalrådet Bill Nilsson är naturligtvis 
väldigt nöjd med att dessa inspelningar görs i 
kommunen.
 – Det betyder mycket för oss. Det skapar 
arbetstillfällen och inkomster för företag och han-
deln. Företagare får en möjlighet att visa upp sina 
produkter i filmerna och det skapar en goodwill 
för kommunen. Genom att Älvsbyn exponeras i 
media får vi visa upp våra fina omgivningar och 
det ger förhoppningsvis ett eko bland annat i 
besöksnäringen, säger han och fortsätter:
 – Jag hoppas att vi får många fler filminspelning-
ar till kommunen. Vi vill vara en filmkommun.

Ring så spelar vi 
kommer till Storforsen
Den 21 maj kommer radioprogrammet 
”Ring så spelar vi” att sändas från Storfor-
sen. Idén till det kom för något år sedan 
från socialchef Birgit Nilsson.
 
– Först var det egentligen Melodikrysset hon 
tyckte att vi skulle försöka få hit, men när vi 
satt och pratade om det tänkte vi även på Ring 
så spelar vi, berättar näringslivssekreterare 
Randolf Eriksson. Sedan kontaktade jag de 
ansvariga på Sveriges Radio och presenterade 
Storforsen för dem. Vi har fortsatt att hålla 
kontakten med dem för att bibehålla tanken 
om att komma hit. Det är snart två år sedan, 
men nu är det alltså klart att de kommer att 
sända från hotellet. Det finns plats för 300 
personer i publiken och hotellet erbjuder 
biljettpaket med frukost och, om man vill, 
övernattning, berättar Randolf Eriksson.

våren och vi hoppas på ett industrihus i närheten 
av godsterminalen. Dessutom tror jag på gruvan i 
Laverområdet och löftet om ett större antal poliser 
i Älvsbyn har blivit verklighet.

Bill Nilsson, kommunalråd

Både i höstas och i vår spelas långfilmer in i Älvsbyn. Filminspelningen Isdraken håller på att 
avsluta sina arbeten och filmen kommer att omsätta totalt 22 miljoner kronor. Teamet består 
av cirka 50 personer som är i kommunen under tre månader. 

Foto: Marcel Köppe



I den reviderade läroplanen för förskolan 
som börjar gälla den 1 juli i år lyfts teknik 
fram som ett ämne som man ska arbeta mer 
med. Därför ordnades nyligen, inom ramen 
för projektet Kontaktnät i Teknik (KIT) som 
fritidspedagogerna Pia Åhman och Therese 
Broström driver, en halvdagsutbildning för 
personal i förskolan. Utbildningen leddes av 
Marianne Nilsson och Susanne Johansson 
från Teknikens Hus i Luleå.
 – Dagen började med att utbildningsle-
darna pratade om vad teknik i vardagen är. 
De visade på hur alla saker omkring oss på 
ett eller annat sätt är teknik och de visade hur 
man på olika sätt kan väcka barnens intresse 
för teknik, berättar Therese Broström.
 – Sedan fick deltagarna olika uppgifter att 
lösa för att prova på sådant som man kan göra 
med barnen, till exempel bygga olika redskap, 
en bro eller en vattenkanal med enkla material 
som förpackningar, sugrör och glasspinnar.
 Utbildningen var lärorik och uppskattades 
av förskolepersonalen.

Teknisk dag för 
förskolans personal
Förskolepersonalen i Älvsbyns kommun 
har fått utbildning i hur man kan arbeta 
med teknik i förskolan.

Anna-Karin Renberg och Susanne Nilsson 
arbetar på Åsens förskola. Här testar de om 
den vattenbehållare som de har gjort av pap-
per klarar att hålla fyra deciliter vatten i två 
minuter utan att börja läcka.

Gunnel Lundström har gjort ett redskap som 
man kan fånga en ”giftig fisk” med av tomma 
mjölkkartonger.

Nya program på 
gymnasiet
Den 1 februari trädde en ny gymnasieförord-
ning i kraft (GY2011). Den ska börja använ-
das höstterminen 2011 och innebär en rad 
förändringar i gymnasieskolan.

Bland annat så finns det från och med i höst 
18 nationella program. Tolv av dem är yrkes-
program som ska förbereda eleverna bättre för 
yrkeslivet än vad dagens gymnasieskola gör, men 
ger också grundläggande behörighet till högsko-
lan. De sex övriga programmen är högskoleför-
beredande och ska förbereda eleverna bättre för 
högskolestudier än vad gymnasiet gör idag.

Älvsbyns gymnasium

På Älvsbyns gymnasium finns åtta av de arton 
nationella programmen. Tre av dem är yrkespro-
gram och fem är högskoleförberedande.

Yrkesprogrammen är

• Hotell- och turismprogrammet med två in-
riktningar; hotell och konferens samt turism 
och resor

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet med 
inriktningen kök och servering.

• Vård- och omsorgsprogrammet

De högskoleförberedande programmen är

• Estetprogrammet med inriktningen estetik 
och media och möjlighet att välja program-
fördjupning foto eller film och tv

• Ekonomiprogrammet  med två inriktningar; 
ekonomi samt juridik

• Teknikprogrammet  med tre inriktningar; 
design och produktutveckling, informations- 
och medieteknik samt teknikvetenskap

• Naturvetenskapsprogrammet med två inrikt-
ningar; naturvetenskap samt naturvetenskap 
och samhälle

• Samhällsvetenskapsprogrammet med två 
inriktningar; medier, information och kom-
munikation samt samhällsvetenskap

Varje år sammanställs statistik över hur mycket 
som lånas på svenska bibliotek. När siffrorna för 
2009 kom var siffrorna för biblioteket i Älvsbyn 
de tredje bästa i landet när det gäller hur mycket 
barn och ungdomar mellan 6 och 18 år lånar.
 – Den sammanställningen för 2010 är inte 
klar ännu, men däremot vet vi att det gjordes 
51 441 lån av barn- och ungdomsböcker och 
-skivor förra året på biblioteken i Älvsbyn, 

Bibliotekens statistik visar att barn och ungdomar i Älvsbyn
tillhör dem som läser mest i landet.

och den siffran är högre än 2009, så vi tror att 
Älvsbyns barn och ungdomar tillhör dem som 
läste mest i landet även i fjol, säger bibliotekarie 
Maria Thysell och tillägger:
 – Det är roligt och visar att det finns ett stort 
intresse för läsning bland våra barn och ungdo-
mar samt att lärarna är duktiga på att jobba med 
läsning med sina elever.

Nyanställd
Mikael Olofsson är verksamhetschef för den 
nyinrättade ”Enheten för ensamkommande 
flyktingbarn”. Han har tidigare arbetat som 
socialsekreterare i Luleå.

Älvsbyns barn och ungdomar läser mycket
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Ny skola Be ntlig skola

Idrottsplats

Förhoppningen är att det blir byggstart i vår och 
skolan är klar att börja användas höstterminen 
2012. Det blir elva klassrum i skolan. 
 – Det innebär att de olämpliga lokaler i 
centralorten som vi använder idag inte längre 
kommer att behöva användas, säger skolchef 
Jan-Erik Backman.
 I Parkskolan och den nya skolan kommer 
med andra ord alla centralortens F-5-klasser 
att gå, samt två förskoleavdelningar med barn 
från fyra år.
 – Hur klasserna kommer att fördelas mellan 
de två skolorna är inte klart ännu, säger Jan-Erik 
Backman.
 –Han berättar också att det så småningom 
blir en tävling där man ska föreslå ett namn på 
skolan och att när den är klar ska den invigas 
ståtligt, kanske av kronprinsessan.

Kostnad: 30 miljoner

Den totala byggkostnaden för den nya skolan 
beräknas bli 60 miljoner kronor. Ersättningen 
från försäkringsbolaget är hälften, 30 miljoner.

Snart börjar nya skolan byggas
Ritningarna på den nya skolan som ska byggas intill Parkskolan
är klara och upphandling för byggnationen är påbörjad.

Metoden har utarbetats av den norske fors-
karen Arne Trageton. Han menar att genom 
att själv skriva bokstäver, leka med dem och 
laborera med språket lär sig barn att läsa. 
Dator används tills handen är mogen att 
forma bokstäver eftersom barnet annars fort 
lessnar på att försöka forma bokstäver. Först i 
åttaårsåldern är barn redo att skriva bokstäver 
för hand, menar han.
 – Vi låter barnen skriva långa rader med 
bokstäver. De kan välja vilka bokstäver de vill 
och sedan pratar vi om vad barnet har skrivit, 
vad de ville berätta med sin bokstavsrad. Vi 
pratar också om bokstäverna, hur de ser ut 
och vad de heter, berättar Elin Hortlund på 
avdelningen Nyckelpigan på Västermalms 
förskola där man använder metoden.
 – På ett lekfullt sätt och på deras egna villkor 
lär sig barnen snabbt känna igen bokstäverna 
och vad de heter och får ett intresse för skrift. 
Sedan lär de sig automatiskt hur de låter och 
börjar snart sätta ihop dem till ord. När de har 
börjat kunna skriva så kommer läsprocessen 
igång av sig själv, fortsätter Kicki Vesterberg 
som också arbetar där.

För att stimulera intresset att skriva ytterligare 
leker de bokstavslekar, bygger bokstavspussel 
och läser mycket böcker.
 – Vi jobbar på ett helt annat sätt än förr 
med bokstäver och skrivande och ser också 
resultaten eftersom vi kollar vad barnen kan 
innan de börjar skriva bokstäver och vad de lärt 
sig efter en tid, säger Kicki Vesterberg.

Barn lär sig läsa genom att skriva

– Vi går in med den kostna-
den för att vi tycker det är 
viktigt att eleverna i centralor-
ten får en bra skola. Kommunens 
ekonomi är sådan att vi kan göra det 
utan att göra några neddragningar i 
andra verksamheter, säger kommunalråd 
Bill Nilsson.
 Finansieringen av skolan kommer att ske i så 
kallad ”särskild ordning”. Det innebär att man 
tar ställning till hur kostnaderna ska finansieras 
när ett anbud på byggnationen har antagits.

– Det är en väldigt rolig metod att jobba efter 
och dessutom är den ett bra sätt att upptäcka 
om något barn har svårigheter att läsa och 
skriva, till exempel dyslexi, och då kunna 
ge det barnet rätt stöd tidigt, tillägger Elin 
Hortlund.

Kicki Vesterberg och Elin Hortlund jobbar på 
Västermalms förskola och använder metoden 
Skriva sig till läsning, Siia, Petter och Lucas tyck-
er det är jätteroligt att hålla på med bokstäver.

Några förskoleavdelningar i kommunen 
använder en metod som heter ”Skriva sig till 
läsning”.  Den går ut på att barn tre-fem års-
åldern ska utveckla ett intresse för att lära sig 
läsa genom att skriva bokstäver på dator.
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NOTISER 

Sök bygglov snarast
Den som planerar att bygga något i sommar 
som kräver beslut som myndighetsnämnden 
måste ta, bör lämna in sin bygglovsansökan så 
snart som möjligt och senast i början av maj för 
att den ska hinna beredas till nämndens sista 
möte innan sommaren.
 Det är bra om även andra bygglovsansök-
ningar kommer in i god tid innan sommaren, 
så minskar risken att de inte hinner handläggas 
innan önskad byggstart.
 Mer information om bygglov och blankett 
för ansökan finns på www.alvsbyn.se - Bygga 
och bo - Bygga eller riva - Bygganmälan, riv-
ning eller byggnadslov, eller på Miljö- och 
byggkontoret.

Prata med miljö och bygg 
De fastigheter som inte är anslutna till det kom-
munala avsloppsnätet och har gammalt avlopps-
system kan behöva nytt avloppssystem eftersom 
reglerna för sådana har skärpts. Ta kontakt med 
kommunens Miljö- och byggkontor för att få 
veta mer om hur du söker tillstånd för att an-
lägga eller förbättra ditt enskilda avlopp.

Glöm inte isvettet
När det har varit en så kall vinter som i år, tror 
många att isarna är tjocka och hållbara, men 
tvärtom kan de vara extra förrädiska en sådan 
här vinter. Därför är det extra viktigt att hålla 
sig till några enkla isvettsråd när man ger sig ut 
på vårvinterns isar.
1. Var aldrig ensam på isen.
2. Ha alltid med dig isdubbar och annan säker-

hetsutrustning.
3. Kontrollera alltid isens tjocklek. Kärnis bör 

vara minst 10 cm tjock.
4. Lär dig isens svaga platser; vass, råk, brygga, 

bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, 
grund och vindbrunn.

5. Ju högre fart du har, ju längre kommer du på 
svag is innan den brister.

6. Om någon hamnat i vattnet och du ska hjäl-
pa den, ha alltid något mellan dig och den 
nödställde, till exempel en stav, en gren eller 
en planka.

7. Innan du ger dig ut på isen, tala alltid om 
för någon var du ska vara och när du tänker 
komma tillbaka.

www.youtube.com/watch?v=4iaSRSEUgyQ 
är en länk till en bra film som visar hur man 
ska bete sig om man hamnar i vattnet eller ska 
hjälpa någon. Filmen heter ”Säkerhet på isen” 
och man hittar den också genom att googla på 
namnet.

Rakel – nytt kommunikationssystem
Rakel är ett digitalt kommunikationssystem 
som används av SOS, räddningstjänsten, am-
bulans, polis och andra aktörer med verksamhet 
inom allmän ordning, säkerhet och hälsa. Det 
har successivt byggts ut i hela landet och nu an-
vänds det även av räddningstjänsten i Älvsbyn.
 Med rakelsystemet kan de olika användarna 
kommunicera enkelt och säkert med varandra. 
Räddningstjänsten kan till exempel begära för-
stärkning eller en helikopter i samband med 
stora bränder. De kan också kontakta experter 
för att få råd i svåra brandsituationer.

Älvsbyns kommun har fått statligt stimu-
lansmedel till ett projekt som kallas Förebyg-
gande hembesök. Ingegerd Skoglind-Öhman 
är projektledare.

Tillsammans med Annelee Mickelsson kommer 
hon under året att besöka kommuninnevånare 
som är 75 år och äldre.
 Projektet vänder sig till personer som är 75 
år och äldre och som inte har hemtjänst, dock 
inte de som fyller 82 år i år eftersom de får ett 
liknade besök av landstinget.
 – Vi har börjat med de äldsta och kommer 
att besöka så många vi hinner av de 800 per-
soner som det gäller, säger Ingegerd Skoglind-
Öhman.
 Först skickar de ett brev till de aktuella per-
sonerna där de berättar att de kommer att ringa 
om två veckor för att bestämma en tid för besök, 
om personen är intresserad.
 – De allra flesta vi har kontaktat hittills har 
varit intresserade. 
 Vid besöket resonerar de med den äldre, 
utifrån ett särskilt frågeunderlag, om hur var-
dagslivet fungerar, om hälsa, kost, trygghet, 
hur man kan undvika olyckor och var man kan 
vända sig med olika frågor.

Hembesök hos äldre

Solrummet invigdes den 8 mars och fick då 
namnet Solpärlan. Vid invigningen fick Sally 
Rosén ett pris för att hon  föreslagit namnet i 
den namntävling som hållits.
 Solpärlan är inrett med en plafondvägg av 
fototyg som föreställer ett norrbottniskt kust-
landskap. I taket hänger så kallade sollampor 
som ger behagligt ljus och värme, men inte ger 
någon farlig strålning. På stranden i rummet kan 
man sitta i en solstol och må gott. Det känns 
som en varm, norrbottnisk sommardag.

– Tanken med projektet är att kartlägga hur 
de äldre i Älvsbyn har det, vilka behov de har 
och vilka hinder de möter.
 De äldres situation kommer sedan att lyftas 
fram på olika sätt, bland annat i en projektrap-
port där slutsatserna av hembesöken kommer 
att sammanställas. Rapporten kommer sedan 
att förmedlas till politiker, tjänstemän, äldre-
beredningen med flera.
 – Det vi har sett hittills är att många äldre 
i Älvsbyn är pigga, klarar sig själva och har 
ett rikt och innehållsrikt liv. Vi har också 
förmedlat en del kontakter, till exempel till 
distriktssköterskan.

För att få använda Solpärlan ska man vara 
äldre, men det går bra att ta med sig en yngre 
bekant eller anhörig eller hemtjänstpersonal 
om man har blivit beviljad aktivitetstid. Det 
kostar 20 kronor och då får man sitta där en 
timme. Bokar gör man på Fluxens dagverk-
samhet.
 Solpärlan har iordningsställts med bidrag 
från Socialstyrelsens Stimulansmedel för kva-
litetshöjning i äldreomsorgen.

Nu är det sommar på Fluxen
I anslutning till dagverksamheten för äldre på Fluxen finns ett nytt solrum. 
Där kan man sitta i värmen, njuta av norrländsk natur och må gott.

Annelee Mickelsson och Ingegerd Skoglind-Öh-
man gör hembesök hos kommuninnevånare som 
är 75 år och äldre och inte har hemtjänst.



Y R K E S P R O F I L E N

Ett roligt och varierande jobb
För ett en verksamhet ska fungera behöver många olika arbetsuppgifter bli gjorda. 
I äldreomsorgen är vaktmästaren på boendena en oumbärlig person.

Markus Fougstedt är vaktmästare på äldrebo-
endena. I hans arbetsuppgifter ingår ibland att 
laga trasiga persienner.

På äldreboendena Ugglan och Nyberga arbetar 
Markus Fougstedt som vaktmästare. Hans uppgift 
är att ansvara för vaktmästarsysslor som rör verk-

samheten. Fastigheternas skötsel ingår inte i hans 
arbete utan handhas av Älvsbyns fastigheter.
 Flera olika sysslor ingår i vaktmästarens jobb.
 – Dagarna kan se väldigt olika ut, men på mor-
gonen börjar jag med att skotta eller sanda om det 
behövs och sedan tar jag en vända i soprummen. 
På Nyberga är det sopnedkast så där kollar jag att 
det inte är överfullt. På Ugglan finns det tunnor för 
brännbart på varje avdelning. Där tar jag ut de fulla 
tunnorna och ställer dit tomma, berättar han.
 – Sedan försöker jag vara på Nyberga på förmid-
dagarna och på Ugglan på eftermiddagarna för att 
göra det som står på min att göra-lista. Det kan vara 
allt möjligt, till exempel att sätt upp hjälpmedel 
eller andra anpassningar hos de boende, byta lysrör 
eller lampor i de allmänna utrymmena, sätta upp 
hyllor i tvättstugor eller laga något.

Dagarna går fort

I arbetsuppgifterna ingår också att hämta medici-
ner på apoteket till båda boendena. Markus hämtar 
även mediciner och post till vårdcentralen samt 
post till folktandvården eftersom landstinget köper 
de tjänsterna av kommunen.
 – Och så beställer jag förbrukningsvaror som 
tvättlappar och rengöringsmedel och ställer in 
det i förråden när det kommer. När blöjor som 
är beställda till avdelningarna kommer ställer jag 
också in dem i förråden. På sommaren klipper jag 
gräs. Vår och höst tar jag fram och ställer undan 
utemöbler. Att köra grovsopor till återvinnings-
centralen är också min uppgift. Några dagar i 
veckan kör jag blod- och urinprover från Nyberga 
till vårdcentralen.
 – Jag har ett roligt och varierande jobb. Jag 
trivs, dagarna går fort och det finns alltid något 
att göra. Ibland kan det kännas lite stressigt när 
jag har mycket på att göra-listan och de ringer om 
saker som måste fixas på en gång. Då gäller det att 
kunna prioritera.
 – För att passa för det här jobbet bör man vara 
lite av en tusenkonstnär och själv kunna se när 
det behöver fixas något. Man behöver vara hyfsat 
händig och kunna laga olika saker, som möbler 
och hjälpmedel.
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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

Kupan och mycket mer

Om man säger ”Röda Korset” så tänker nog de 
flesta på second hand-butiken Kupan. Det är 
inte underligt för Kupan är en stor del av Röda 
Korsets verksamhet, både i Älvsbyn och på andra 
ställen i Sverige.
 Men Röda Korset gör så mycket mer. Trots att 
medlemsunderlaget har minskat de senaste åren 
till cirka hundra stycken, är Älvsbykretsen mycket 
aktiv och har en växande verksamhet.

Invandrare och äldre

– En stor del av vår verksamhet i Älvsbyn riktar 
sig till invandrare. Vi har till exempel sykurser för 
invandrarkvinnor och svenskundervisning för asyl-
sökande, berättar Gerd Svanborg som är ledamot 
i styrelsen och Kupansansvarig.
 – Vi ska också börja med simundervisning för 
invandrare och hjälp med läxläsning för invand-
rarbarn, fortsätter hon.
 – Äldre är en annan målgrupp för Röda Korset. 
Vi ska också börja med ledsagarverksamhet för 
äldre som inte har hemtjänst. 
 Ledsagarverksamhet kan till exempel vara att 
någon följer med och handlar, går ut och går, 
läser tidningen högt eller hjälper till med små-
saker. Den som har behov av det kan höra av sig 

till Gerd Svanborg på telefon 0929-14311 eller 
070-5127715.

Ungdomar och daglediga

– Röda Korset ska också vända sig till ungdomar 
och vi kommer att starta en ungdomsverksamhet 
här i Älvsbyn i Elsasalen på Poppelgatan. Det blir 
ett slags Öppet Hus för yngre ungdomar där man 

kan träffas och göra olika aktiviteter och också lära 
sig om Röda Korset.
I samma lokal hoppas man även att kunna börja 
med träffar med aktiviteter som målning, musik, 
olika kurser och fika, på dagtid.
 – Vi skulle vilja skapa en mötesplats för arbetslö-
sa, sjukskrivna och andra som är lediga på dagen.
Insamlingar till olika områden i världen är också 
viktigt. Under förra året samlade Röda Korset i 
Älvsbyn in närmare 115 000 kronor till interna-
tionella insamlingskampanjer.  

Några av de aktiva i Röda Korset i Älvsbyn: Gerd Svanborg, Kupanansvarig, 
Viola Hällgren, Leif Nilsson, Maine Dahlin och Inger Engdahl.

Röda Korset i Älvsbyn är en liten aktiv förening med mycket och varierande verksamhet. 
Medlemmarna är med för att de vill göra något som känns viktigt samtidigt som de får 
trevlig samvaro med andra och får möjlighet att utveckla sig själva.
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Stort utbud och stor kunskap

I butiken jobbar också Maria Norén och Su-
sanne Mickelsson. I den stora lokalen säljer 
de allt en ryttare kan behöva, till exempel 
ridkläder, stövlar, säkerhetsvästar, hjälmar och 
tävlingskavajer. Där finns också tillbehör till 
hästen som sadlar, betsel, schabrak, täcken 
och benskydd. Man kan också köpa bett och 
stigbyglar i fina glansiga färger med glitter och 
pärlor och glittrande pannband att smycka 
hästen med.
 – Vi har ett brett utbud. Vi vill erbjuda 
kunderna varor att välja mellan i alla storlekar, 
oavsett om de behöver kläder eller säkerhetsut-
rustning för nybörjaren eller dyr tävlingsutrust-
ning för elitryttaren, säger Susanne Nilsson.
 De säljer även en del annat än ridsportut-
rustning till exempel hästleksaker, väskor och 
annat med hästmotiv samt fritidskläder.

Säljer på tävlingar

Så gott som varje helg från mars till oktober 
åker de till hästtävlingar i Norr- och Väster-
botten och säljer sina varor. Till det har de en 
särskilt inredd buss och ett tält.
 – Vi säljer mycket på tävlingarna och får 
ofta beställningar från kunder vi träffar där, 
men vi försöker också få kunderna att komma 
till butiken. Därför har vi kvällsöppet en gång 
i månaden. Då har vi något tema. Vi har till 
exempel haft modevisningar, demonstrationer 

En ridsportbutik med brett utbud i enskilt läge, kan det gå? Svaret är ja. Med stor 
branschkunskap och mycket entusiasm driver Susanne Nilsson butiken AB Nian 
Hästport i Korsträsk. På tre år har hon ökat omsättningen med 300 procent och skapat 
den största butiken för ridsport i Norrbotten.

av produkter och ”Ridskolans dag”. De kväl-
larna får alla kunder 10 procent rabatt och det 
brukar komma medlemmar från ridklubbar i 
hela länet och även från Västerbotten.
 De säljer också en del via sin e-shop på 
internet till kunder från Stockholmstrakten 
och Skåne, samt får en hel del telefonbeställ-
ningar.
 – Vi har också fått förfrågningar om att 
komma till tävlingar söderut, så i år ska vi 
börja med det och bland annat åka till Sunds-
vall, Östersund och Gävle. I sommar ska vi 
också vara i Skåne i två veckor på Falsterbo 
Horse Show som är en stor internationell 
hopptävling.
 – Jag tror att en viktig anledning till att vi 
fått så bra respons bland kunderna är att vi 
har så stor kunskap om hästar, ridning och 
ryttarens behov. Vi har ridit mycket alla tre 
och har tävlat och haft egna hästar i många år. 
Maria är utbildad hippolog och sadelutprovare. 
Vi har stor produktkunskap och kan svara på 
kundernas frågor. Vi brinner för det här alla tre 
och skapar ett förtroende hos kunderna.

NOTISER
Nu kan äldre ungdomar söka PUMA

Ungdomar som vill ordna något arrang-
emang kan söka PUMA-pengar till det. 
Det är ett bidrag som man får från Fritid 
och Kultur. Arrangemanget ska vara öp-
pet för alla ungdomar. Det kan till exem-
pel vara en konsert, poesikväll, teater eller 
en turnering.
 Man söker bidraget genom att fylla i 
en blankett som finns på www.alvsbyn.se 
- Ungdom. Där finns också mer informa-
tion om bidraget.
 Hittills har PUMA bara kunnat sökas 
av ungdomar mellan 13 och 20 år men 
nu har åldersgränsen höjts till 25 år, så nu 
hoppas Kultur och fritid att äldre ungdo-
mar vill arrangera något så att de 200 000 
kronorna som finns att dela ut kommer 
till användning.

Musikskola med dans, sång och teater 
startar till hösten

Planeringen av verksamheten i den nya 
musikskolan med dans, sång och teater 
som startar till hösten har kommit igång. 
Elever i klass 2-9 i grundskolan och 1-2 
på gymnasiet har fått fylla i en intressean-
mälan där de anger vad de är intresserade 
av. Det kan till exempel vara vilket instru-
ment de vill spela eller vilken slags dans de 
vill lära sig. De kan också ge förslag på vad 
verksamheten kan innehålla.
 Intresseanmälan kommer sedan att lig-
ga till grund för verksamheten, som ersät-
ter den tidigare frivilliga musikskolan.

Susanne Nilsson (till vänster) är butiksansva-
rig för AB Nian Hästsport och arbetar där till-
sammans med sin syster Maria Norén, som inte 
är med på bilden, och Susanne Mickelsson.
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