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Mot slutet av den 4,5 km långa promenadvägen hade den långa ormen av vandrare delats 
upp på mindre klungor som i egen takt gick mot mållinjen.

Nästan 4000 norrbottningar motionerade samtidigt när Radio Norrbotten ar-
rangerade RadioAktiv den 28 maj. Allra flest var det i Älvsbyn.

I Älvsbyn var 761 personer ute och 
gick på morgonkvisten - plus några 
hundar, barnvagnar och oanmälda. 
Den siffran räckte till segern i ut-
maningen mellan kommunerna om 
vilka som blev flest. Deltagarna i 
Älvsbyn var inte bara flest i förhål-
lande till folkmängden utan även 
flest till antalet!
 Det var friskvårdskonsulent 
Carina Malmgren och folkhälso-
rådets ordförande Anita Lindgren 
som organiserade deltagandet.
 – Jätteroligt att så många ställde 
upp! Tack alla! Nästa år ska vi bli 
ännu fler, säger de entusiastiskt.
 Älvsbybladets reporter hörde för övrigt att Karesuandos ende motionär i RadioAk-
tiv, utmanade Älvsbyn i direktsändning att nästa gång tävla om vem som klarar att 
dubblera antalet deltagare. Det ni, det är en utmaning att bita i!

Älvsbyn RadioAktivast i Norrbotten!

Njut av Vildmarksälven 
under sommaren!

Nornan är i full blom och snart blir det guckus-
kons tur också.
 Sommaren i vår landsdel bjuder på många 
spännande aktiviteter av olika slag, och tack vare 
alla medlemsföretag i Vildmarksälvens ekono-
miska förening kan du och dina nära få uppleva 
Älvsbyns kommuns alla pärlor på ett unikt och 
genuint sätt!
 Westernridning, forsränning i Piteälven, flug-
fiske, kanotpaddling på sjöarna och åarna… Det 
är bara din egen fantasi som kan sätta gränser. 
 Och utöver alla dessa aktiviteter så har vi många 
trevliga matställen i Älvsbyn, med sitt skafferi från 
skogen. Bröllop, svensexor eller familjeträff, stora 
som små sällskap hittar garanterat någonting i 
sin smak, vare sig det är i samhället, eller vid den 
imponerande Storforsen! Där kommer det för-
resten att finnas en liten turistinformation under 
sommaren, där du får veta mer om allt som finns 
att göra och se i Norrbottens Pärla. 
 Gör gärna en insats för miljön genom att cykla 
eller åka buss till dom olika ställen du ska till! Det 
är både billigare och sundare! 

Ha en riktigt glad sommar!

Rémi Bischoff
Hundspannsförare, vildmarksguide
samt ordförande för Vildmarksälvens ek.för.
www.vildmarksalven.com
www.alvsbyturism.se

Norna.

Foto: Peter Lundberg
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Om man vill förklara lite krångligt vad en 
kommunchef gör kan man säga så här: En 
kommunchef leder tjänstemannaorganisa-
tionen så att den efterlever de beslut som 
är politiskt fattade och så att verksamheten 
sker inom gällande lagstiftning.

– Det betyder att kommunchefen är den som 
styr riktlinjerna för arbetet som alla anställda 
i kommunen gör. Det är inte så glamöröst 
som det kanske låter. I praktiken betyder det 
många möten, handlägga ärenden och fatta 
nödvändiga beslut, säger Magnus Nordström 
som är kommunchef i Älvsbyn.
 – Det mesta handlar om ekonomi. Poli-
tikerna står för visionerna, alltså vad kom-
munen ska göra. Mitt jobb är att ansvara för 
hur det ska gå att genomföra, framför allt 
hur pengarna ska räcka till för att genomföra 
det. Jag ska leda och styra arbetet så att vi 
når målen.
 – Det svåra med jobbet är alla priorite-
ringar som måste göras. Vi har begränsat med 
resurser och det är alltid något som måste bli 
lidande.
 – Det allra bästa med jobbet är att man får 
vara med och påverka en organisation och 
samhällets utveckling.

Utbildning och erfarenhet
För att jobba som kommunchef bör man ha 
någon form av akademisk utbildning och 
kunskaper i ekonomi och juridik. Man bör 

Vad gör egentligen 
en kommunchef?

ha en rätt gedigen chefserfarenhet, gärna från 
stora och komplexa organisationer, och helst 
tidigare erfarenheter från en politiskt styrd 
organisation.
 – Viktigast av allt är kanske ett sunt förnuft, 
en känsla för vad som är rätt och fel. Man ska 
passa in i de flesta sammanhang, kunna sam-
arbeta, vara lyhörd och smidig och man måste 
kunna ha en fungerande kommunikation mot 
omvärlden och kommunmedborgarna, och 
mot politiker och tjänstemän.
 – Man får inte heller tveka att fatta beslut 
som inte alltid är populära, eller sticka ut 
hakan när det behövs.

Magnus Nordström blev kommunchef i 
Älvsbyn i början av april. Här berättar han 
om vilka riktlinjer och prioriteringar han 
jobbar efter.

– En viktig sak som jag jobbar med är 
att skapa en enhetlig och tydlig ledning i 
tjänstemannaorganisationen, alltså bland de 
anställda i kommunen. Cheferna på olika 
nivåer ska blir synliga och tydliga.

 – När det gäller skolan så ska den skolut-
vecklingsplan som politikerna har fastslagit 
genomdrivas. Slutmålet med den är att det 
genomsnittliga meritvärdet (betygen) bland 
Älvsbyns skolelever ska öka. Vägen dit är ett 
förändrat sätt att möta elevernas inlärning 
och kunskaper.
 – I socialförvaltningen är det viktigaste att 
få kontroll på ekonomin. Vi ska skapa resurs-
fördelningsmodeller för verksamheten så att 

vi vet var pengarna går i verksamheten och på 
det sättet kunna minska kostnaderna.
 – Det största och viktigaste målet är att öka 
befolkningen. Älvsbyn ska vara en attraktiv 
kommun att bo i med bra skola, aktiviteter 
och kulturutbud. För att uppnå det ska vi ha 
ett rejält fokus på ungdomarna. Det är dem 
vi ska satsa på, det är ju de som ska bo här i 
framtiden.

Satsar på ungdomarna

Bred utbildning
Magnus Nordströms egen utbildning är en of-
ficersexamen. Det är en bred chefsutbildning 
där en magisterexamen i beteendevetenskap 
med studier i bland annat ekonomi och ar-
betsrätt ingår. Han har haft olika chefsbefatt-
ningar i försvarets utbildningsorganisation, 
bland annat som personalchef. De senaste 
åren har han varit barn- och utbildningschef 
i Älvsbyn innan han tidigare i år blev kom-
munchef.

Magnus Nordström är kommunchef i Älvsbyn 
och tycker att det bästa med jobbet är att man 
får vara med och  påverka en organisation och 
samhällets utveckling.
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Upplev!
Använd sommaren till att se och uppleva 
bygden, oavsett om du bor här eller besöker 
Älvsbyn! Turistbyrån kan ge mer information 
och vägbeskrivning.

 STORFORSENOMRÅDET

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 Nor-
dens största. Älven är omgiven av en urskogs-
lik strandskog med rikt växt- och djurliv. 
I området finns också ett delta där vattnet 
flyter stilla fram. 
 Än i dag ser man byggnationer i älven 
som en gång gjordes för att underlätta flott-
ningen. Då torrlades också en del av den 
gamla forsen. I ”Döda fallet” finns jättegrytor 
och vattenslipade hällar.
 Guidning av området bokas på Storforsens 
infocenter, där man också kan köpa souveni-
rer och norrländska produkter.
 Vid selet nedanför ligger Storforsens hotell 
med underbar vy uppåt forsen och med en 
spångad gångbro längs forsen.
 Kaffestugan vid forsen är öppen dagligen 
11.00-18.00 i juni och augusti, 11.00-19.00 
i juli.
 Information: Storforsens informationscen-
ter 073-082 66 20, Turistbyrån 0929-108 
60, Kaffestugan 0929-310 82, www.alvsby-
turism.se

Storforsens skogsbruks- 
och flottningsmuseum
Näringslivshistoria presenterad på ett intres-
sant sätt. Här kan man bilda sig en upp-
fattning om skogs- och flottningsarbetarnas 
vardag och arbetsmetoder i svunna tider. Red-
skap, kojor, kolmila, tjärdal, stallar och andra 
byggnader visar hur flottning och skogsarbete 
en gång bedrevs i Norrbotten.
 Information: Storforsens informationscen-
ter 073-082 66 20, Turistbyrån 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se

Galleri Storforsen
Etablerade konstnärer och konsthantverkare 
från Norrbotten ställer ut och säljer sina verk. 
I år har galleriet 20-årsjubileum. Bland årets 
tio utställare finns bland annat Lars Pirak, 
som har varit med i alla år, Ansgar Sandberg, 
Irma Vävare och Lena Wiltok.
 Galleriet håller till i en gammal flottar-
stuga som är en av områdets äldsta bevarade 
byggnader.
 Öppet dagligen till 10 augusti 12.00-
19.00.
 Information: 0929-311 13

Storforsens kapell
En av vår tids vackraste nya byggnader där 
naturen och norrbottnisk kultur på ett stilfullt 
och på samma gång modernt sätt har vävts 
in i arkitekturen. Här finns förmodligen 
Sveriges, kanske världens, vackraste altar-
tavla - ett panoramafönster mot den mäktiga 
Storforsen. Kapellet är en fridfull plats för 
stillhet och ro.
 Information: Storforsens hotell 0929-721 00

Upplevelseskogen Bredselsberget
En naturstig som kallas Upplevelseskogen 
Bredselsberget börjar vid vägen mitt emot 
Hotell Storforsen och går upp på berget 
längs en lättgången led. Längs vägen finns 
informationsskyltar som berättar om naturen 
och växtligheten. På berget finns en ny stuga 
och grillplatser med bänkar och vindskydd. 
Om man fortsätter längre upp på berget och 
går mer åt höger får man en fantastisk utsikt 
över Storforsen.
 Information: Storforsens informationscenter 
073-082 66 20, Turistbyrån 0929-108 60

Storforsens SkogsÄlva
I SkogsÄlvans hus är det lugnet som härskar, 
med utsikt över Piteälven och det norrbott-
niska skoglandskapet. Förutom att vara 
värdshus och restaurang erbjuder SkogsÄlvan 
bland annat 6-håls vildmarksgolf, konferen-
ser, bröllopsfest och kick off.
 Öppet dagligen till 10 augusti 12.00-18.00. 
Övrig tid efter överenskommelse.
 Information: Bertil Grahn 0929-340 03, 
070-568 25 82, www.skogsalvan.com

RFN museum
Museet är inrymt i en hangar på RFN prov-
plats utanför Vidsel.
 Öppet för bokade turer med guidning 
av RFN Veteranklubb som ansvarar för 
museet.
 Information:  RFN 0929-370 00, 
www.vidsel.nu/rfnmuseum

 KYRKMALMEN

Kyrkan
Ljus och vacker träkyrka från 1800-talets 
början. Mycket rofylld och sevärd.
 Öppet till 31 augusti måndag-fredag 
8.00-20.00, lördag 9.00-19.00, söndag 
9.00-17.00.

Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns ett 40-tal genuina 
kyrkstugor bevarade. De flesta är byggda 
under 1800-talet och många används än 
idag som övernattningsstugor. Det är trevligt 
att promenera runt bland de små pittoreska 
husen och känna historiens vingslag.

Knut Lundmark-monumentet
I området vid kyrkan finns ett monument 
till minne av professor Knut Lundmark. Han 
föddes i Krokträsk, Älvsbyn, 1889. Läraren 
i folkskolan uppmuntrade hans föräldrar 
att låta honom studera, först vid läroverket 
i Luleå och sedan vid universitet. 1929 ut-
nämndes han till professor i astrologi i Lund. 
Knut Lundmark gav ut många skrifter, bland 
annat boken ”Astrologiska upptäckter” som 
beskriver flera tusen års samlad astrologisk 
forskning. Han var också en flitig skribent i 
många vetenskapliga tidningar och har fått 
epitetet ”mannen som gav populärvetenska-
pen ett ansikte”.

Bagerimuseum
Så gick det till när de första polarkakorna ba-
kades! Bagerimuseet speglar bagerinäringen i 
Älvsbyn från sekelskiftet till idag. I byggnaden 
som är från 1920-talet har tre generationer av 
”Bagar Nilsson” arbetat. Här bakades ”Tioör-
eskakan” föregångaren till dagens Polarkaka
Öppet 1-31 juli tisdag-fredag 12.00-18.00, 
lördag-söndag 12.00-16.00.
 På onsdagar får man prova på att själv baka 
mjukkaka på gammalt sätt.
 Information: Turistbyrån 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se

Foto: Mats Fjellström

Foto: Anneli Olofsson
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Manjärv
I Manjärv finns en arkeologstig med stenål-
dersgravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, 
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 0929-108 60, 
www.manjarv.com

Fällforsen 
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällfor-
sen 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 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se 

 NATURRESERVAT

Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför samhäl-
let. Här finns en speciell växtmiljö 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 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se, www.alsbyn.se 

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 gam-
mal tall- och granskog. Det reser sig högt, 
350-560 meter över havet och har karaktär 
av fjällurskog. På berget finns också häll-
markstallskog, myrar och två tjärnar med 
inplanterad fisk. Tjärnarna ligger i varsin 
djup sänka i granitberggrunden, utmejslade 
av glaciärtungor vid istidens början. Inom 
reservatet finns kungsörn och på fuktigare 
ställen växer orkidén norna.
 Information: Turistbyrån 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se

Dubblabergen
Nytt naturreservat i detta stora sammanhäng-
ande naturskogsområde som i stort sett är opå-
verkat av skogsbruk. Terrängen är kuperad och 
mellan bergen och kullarna ligger vackra små 
sjöar och långsmala myrmarker. I områdets 
mitt finns en mycket gammal granskog som 
undkommit skogsbränder. I den nordvästra 
delen ligger den vackra sjön Hästtjärnen.  
Naturreservatet ligger i tre kommuner: Ar-
vidsjaur, Piteå och Älvsbyn.

Information: Turistbyrån 0929-108 60, www.
alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se 

Storberget
Naturreservat bestående av liten tallurskog på 
sydsluttningen av berget. Högre upp på häll-
markerna kring toppen har man god utsikt 
över sjöar och skogar kring Manjärv.
 Information: Turistbyrån 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se 

Åträsk
Naturreservat med tallurskog på grovblockig 
morän vid sjön Abborrtjärnen. I västra de-
len ligger ett par mindre myrar omgivna av 
sumpskog. Här kan man hitta skogsnäva och 
mossviol.
 Information: Turistbyrån 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se 

Vitberget
Urskogsberg med både gran och tall. Kom-
munens och landskapet Norrbottens högsta 
berg, 594 meter över havet. Raststuga på 
toppen. Naturreservatet med små tjärnar och 
kärrmarker med orkidén Jungfru Marie nyck-
lar. På nordsluttningen finns en av fyra lokaler 
i länet med den vackra laven långskägg.  
 Information: Turistbyrån 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se 
 
Långträskberget
Litet urskogsreservat på Långträskbergets syd-
östra 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 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se 

 SPORT & ÄVENTYR

Kanis Action Center
En plats för upplevelseäventyr och extrem-
sport för alla oavsett kunskap och erfarenhe-
ter. Norra norrlands enda slopestyle bikepark 

 TREVLIGA UTFLYKTSMÅL

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 motortid-
ningar.
 Bensinmuseet är verkligen värt ett besök, 
även för den som inte har bilar och motorer 
som främsta intresse. I museet finns många 
föremål som den som inte är purung känner 
igen från sin egen barndom eller ungdomstid. 
Samlarkort (filmstjärnor), badbollar, spel och 
pussel och mycket, mycket annat som man 
en gång fick eller kunde köpa på bensinstatio-
nerna. Besök museet någon dag, du kommer 
inte att ångra dig!
 Öppet dagligen 23 juni-8 augusti klockan 
12.00-16.00.
 Caltexmacken står vid rondellen och kan 
beskådas av alla som passerar.
 Information: Per-Olof Lindroth 0929-124 37, 
070-378 21 60, www.caltex.nu

Olstorpet Minizoo
Trevligt utflyktsmål för hela familjen beläget 
vid Avaträskets strand. Här finns ett minizoo 
med bland annat hönor, kaniner och getter. 
På Olstorpet finns det även möjlighet att hyra 
camping- och vandringsutrustning, kanot, 
båt, med mera. 
Öppet hela sommaren måndag-fredag 
9.00-16.30.
Information: 0929-211 31, 0929-601 21, 
www.verdandi.bd.se

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.
 Information: Turistbyrån 0929-108 60, 
www.alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se

Kantarheden
På Kantarheden finns flera fornminnesläm-
ningar, bland annat rester från en stenål-
dersboplats och samiska eldhärdar. Man kan 
gå en fornminnesstig som är 1,5 kilometer 
förbi några av dessa. Vid stigens början finns 
en informationstavla som berättar vad man 
ska titta efter. Fornlämningarna är inte lätta 
att se i terrängen för den som inte är van att 
upptäcka dem.
På Kantarheden finns också många lämningar 
efter äldre tiders skogsbruk och tjärdalar. 
 Information: Turistbyrån 0929-108 60

(fortsättning på nästa sida)



med banor i många längder och svårighets-
grader. Organiserade turer i kajakpaddling, 
forspaddling och klättring. KAC är också ett 
utflyktsmål för hela familjen med aktiviteter 
även för de yngsta och för den som vill njuta 
av naturen, fika eller äta en god middag. 
Events, sessions, tävlingar och workshops av 
olika slag anordnas under hela sommaren.
 Bikeparken är öppen på helger under som-
maren. Musikpub vissa kvällar. Övrig tid för 
grupper efter överenskommelse.
 Information: Kanis Action Center 070-422 
43 56, www.kanisactioncenter.se

Canis Hästkrafter
Häst- och djurverksamhet inriktad på både 
turism och terapi . Här kan man bland annat 
följa med på olika aktiviteter, vara på läger, 
eller hjälpa till med skötsel av djuren. Turrid-
ning, handikappridning och hästkörning.
 Information: Annica Nyberg 070-573 26 66, 
www.canishastkrafter.se 

Äventyrsridning med Udda Äventyr
Udda Äventyr är ett företag som erbjuder 
vildmarksridning med cowboystuk. Även 
andra typer av aktiviteter kan anordnas ge-
nom företaget.
 Information: Richard Öhman 0929-511 70, 
070- 585 11 71, www.uddaaventyr.com

På land och vatten 
Härliga möjligheter till naturupplevelser, 
fiske och forsränning. Konferensmöjligheter 
eller firmafest i Nattbergsstugan. Bastu och 
badtunna.
 Information: Viktoria Kärrman 070-218 
23 36, www.plov.nu

Naturfiskeguiden
Guidade fisketurer för grupper och enskilda, 
utbildning inom allt som rör flugfiske, enklare 
överlevnadskurser samt gäddsafari.
 Information: Kaj Kottelin 0929-556 03, 
0731-839 582, www.naturfiskeguiden.com

Björntorparn
Guidade turer till björniden, älgsafari och god 
mat ute i skogen.
 Information: 070-615 78 33, www.bjorn-
torparn.se

Hundkapp på Kanisbanan 
Älvsbybanan anses vara en av landets finaste 
hundkapplöpningsbanor. Banan ligger två ki-
lometer utanför Älvsbyns centrum alldeles vid 
foten av Kanisberget. Från juni till september 
arrangeras tävlingar på banan, de största är 
Elitloppet och Älvsbyloppet. Se annonsering 
och evenemangskalender på www.alvsbyn.se
 Information: Eva Lidman 070-289 54 68, 
www.norrbottenshundkapp.se

Motorsport på Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motorsäll-
skap ett antal rallycross- och folkracetävlingar. 
Se annonsering och evenemangskalender på 
www.alvsbyn.se
 Information: Älvsby Motorsällskap 0929-
555 97, www.alvsbynsms.nu

Segelflyg på Höghedens flygfält
Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubbs 
demonstrationsflygningar!
 Information: Älvsby flygklubb 0929-
558 10, Urban Zolland 070-663 95 34, 
www.alvsbyflygklubb.se

Glidflygarna
Norrbottensklubben Glidflygarna har med-
lemmar i Älvsbyn som bland annat brukar 
flyga från Lillkanisberget.
 Information: Linda Åström 070-337 75 35, 
www.glidflygarna.se

Klättring
I Älvsbyns kommun finns flera riktigt bra 
platser för sportklättring och bouldering. 
Klubben Luleklättrarna har medlemmar från 
hela Norrbotten. De håller ofta till vid olika 
berg i Älvsbyn. Bland annat har de kurser på 
Dödlarsberget, där det också finns leder i alla 
svårighetsgrader. Hundberget, Kälsberget och 
Kantarberget är andra bra klätterställen.
 Information: Anders Strömberg 070-311 
51 33, www.luleklattrarna.se

Naturpasset
Älvsby IF Orienteringsklubb har satt ut orien-
teringskontroller på och vid Kälsberget vid 
Högheden. Det finns ett 20-tal kontroller och 
man kan gå eller springa till så många man 
vill vid olika tillfällen och i valfri ordning. 
Bra och rolig motion i ett jättefint landskap! 
Naturpasset med karta och startkort kostar 
30 kronor och finns att köpa på Turistbyrån, 
OK och Älvsby Sport & Fritid.
 Information: Turistbyrån 0929-108 60, 
www.orientering.aif.nu

 LITE AV VARJE

Handelshuset
Butik med konst och hantverk från när och 
fjärran samt lokala delikatesser. Mycket gott 
och vackert på samma gång! I samma lokal 
finns även Älvsby Turistbyrå som bland annat 

ger information om vad ortens turist- och 
upplevelseföretag erbjuder.
 Öppet dagligen till 17 augusti måndag-
lördag 9.00-18.00, söndag 10.00-16.00.
 Övrig tid måndag-fredag 10.00-18.00, 
lördag 10.00-14.00.
Grupper är välkomna även andra tider efter 
överenskommelse.
 Information: Handelshuset 0929-100 60, 
www.handelshusetab.se

Skatauddens lantgård 
Skatauddens lantgård i Lillkorsträsk drivs som 
ett modernt familjejordbruk av fjärde genera-
tionen 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. Hem-
bageri i grannhuset.
 Information: Irene och Ulf Johansson 
0929-134 06, www.alvsbyturism.se

Wärdshuset Bergsparken
Mycket vackert beläget utflyktsmål i backen 
mellan Rackberget och Piteälven. Bed & 
Breakfast, konferenser, temadagar och festar-
rangemang. 
 Information: Inga-Britt Sundström 0929-
130 50, 070-898 00 23, www.bergsparken.se

Nyfors Konferens & Camping 
med Nyforsbadet
Utomhusbassäng och en liten pool för de allra 
minsta. Duschar och bastu.
 Öppet dagligen 10.00-18.00
 Hotellrum, stugor och husvagnsplatser. 
Lunchservering vardagar 10.30-14.00.  
Grupper är välkomna att boka andra tider. 
Eventuellt kommer restaurangen att vara 
öppen med à la carte-meny vid vissa tillfällen 
under sommaren.
 Information: Nyfors Konferens & Camping 
0929-556 30, restaurangen 076-148 93 07, 
www.nyfors.nu

Minigolf och Sommarkafé
I Lomtjärnsparken finns en minigolfbana 
med 9 banor. Betalar och hämtar klubbor 
och bollar gör man i Turklöverns kioskbutik 
vid torget.
 I parken kan man även fika i sommarka-
féet som är öppet alla dagar 10.00-19.00 när 
det inte regnar, samt på kvällstid när det är 
aktiviteter i parken.

Geocaching
Det finns några geocachar gömda runt om i 
kommunen och närområdet. Koordinaterna 
finns på www.geocaching.com
 Det finns också fem cachar som gömdes 
i samband med Linfo Norrbottens geocach-
tävling 2007. Den som är intresserad hittar 
koordinaterna på www.geoforum.se/_files/ko-
ordinater070706.pdf  eller hos Turistbyrån.
 Information: Turistbyrån 0929-108 60.
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Gäller även surströmming!
Spola inte ner något annat  i toaletten än det som 
hör hemma där! Det gäller oavsett om fastigheten 
är ansluten till det kommunala avloppssytemet 
eller har egen avloppsbrunn.
 Det är alldeles för vanligt att topspinnar, 
bindor, tamponger, kondomer, snus, fimpar och 
mycket annat spolas ned i toaletten. När privata 
avloppsbrunnar töms, följer skräpet med ut på 
åkrarna och förorenar marken. Det som hamnar 
i det kommunala avloppssystemet kan orsaka 
stopp i rensen och gifterna hamnar i den matjord 
som görs av slammet.

Bibliotekets sommartider
Biblioteket i Älvbyn, till och med 31 augusti:
måndag och onsdag 11.00-18.00
tisdag, torsdag och fredag 11.00-15.00
Biblioteket i Vidsel, juni och augusti: 
onsdag 12.00-15.00
torsdag 12.00-15.00, 16.00-18.00
Juli stängt.

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 klockan 
7.30-21.00. Telefon 0929-172 05.

Fortsatt nästan gratis att åka buss
Länstrafikens ordinarie turer inom Älvsbyns 
kommun fortsätter att vara gratis. Sedan den 5 
maj krävs dock att man har ett registreringskort. 
Det kostar 100 kronor och räcker året ut.
 Registreringskortet kan köpas på busstationen 
i Älvsbyn och på Turklöverns kioskbutik.

Konsumentvägledning i sommar
Konsumentvägledaren har telefontid måndagar 
och tisdagar kl 10.00 - 12.00. Tel 0929-171 31. 
Alla besök måste bokas. Konsumentvägledningen 
är stängd 16-20 juni och 7 juli-1 augusti.

Tänk på allergikerna!
På www.alvsbyn.se finns en länk till pollenrap-
porter från hela landet. Läs också Astma- och 
allergiförbundets hemsida www.astmaoallergi-
forbundet.se 

Bassängen i Nyfors
Utomhusbassängen i Nyfors kommer att öppnas 
före midsommar. Den är öppen varje dag klockan 
10.00-18.00. Telefon 0929-556 30.

Älvan flyttar
Förskolan Älvan har flyttats från Tärnstigen till 
större lokaler i Öberga. Det gör att gruppen som 
hittills varit halv, nu kan fyllas på med barn som 
står i förskolekö.

Lekplatser rustas upp
Kommunens lekplatser kommer att rustas 
upp i sommar och nästa sommar. Det blir nya 
rutchbanor och andra leksaker. Man kommer att 
börja med lekplatserna vid förskolor och skolor, 
eftersom de används mest.

NOTISER
Foto: Anneli Olofsson

Grattis Emil !

Älvsbybladet säl-
lar sig till raden 
av gratulanter till 
Emil Öhman som 
blev världsmästare 
i skoterkross klass 
pro open, den 5 
april i år.
 Här gratuleras 
han av kommu-
nalråd Bill Nilsson 
och fritids- och 
kulturnämndens 
ordförande Tommy 
Lindgren.

Carinas 

Må Bra-Tips
Energitanka ditt liv med 
grön friskvård!

När jag gick och strosade i skogen här om 
dagen slog det mig att detta måste bara 
vara världens bästa anti-stresspiller - alltså 
att vara ute i naturen. Den harmoni och 
energi som jag känner i naturen är helt 
oslagbar. Det känns som en förälskelse, 
en underbar galenskap - fast i en mer 
balanserad form. 

Lagom och regelbunden stress stärker 
hälsan, men det kan vara svårt att hålla 
sig till lagom mängd i sin strävan att 
prestera - och man känner sig pressad. 
Genom att vara i naturen, i skogen eller 
i trädgården med jämna mellanrum kan 
man få återhämtning från vardagens 
stress. Det finns nämligen ett positivt 
samband mellan naturen och hälsan. Vi 
är biologiskt utvecklade för att leva i na-
turen, vi känner igen oss där och det gör 
att vi känner ett lugn och välbefinnande 
som ger känslor av lyckorus.

Detta brukar kallas grön friskvård och 
idag vet man att immunförsvaret höjs 
och att det är stressreducerande att vara 
i naturen. Därför rekommenderar jag 
alla att i förebyggande och läkande syfte 
insupa naturnära upplevelser de närmaste 
månaderna. Energitanka ditt liv så får 
du ork och lust att anstränga dig för nya 
roliga livsutmaningar! ”Se upp naturen - 
här kommer jag!”

Carina Malmgren, friskvårdskonsulent
Älvsbyns kommun
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Den lokala ordningsstadgan i Älvsbyn kom-
mer att ändras. Ändringen innebär att det är 
förbjudet att dricka alkohol på fler allmänna 
platser än det varit hittills.

Förbudet gäller spritdrycker, vin, starköl och 
klass II-öl (folköl). Det gäller inte i samband 
med tillåten utskänkning.

På följande områden i centralorten gäller alko-
holförbudet:
•  Storgatan och Konradsparken
•  Forum-, sporthallen- och Älvåkraområdet
• Gymnasiets, Älvåkraskolans, Parkskolans 
 och fd Bäckskolans områden
•  Busstationsområdet och väntsalen
•  Fluxenområdet och rondellen i Shell-
 korsningen
•  Kommunförvaltningsområdet
•  Lomtjärnsparken, dagcenterområdet 
 och torget vid Turklövern
•  Kyrkmalmen
•  Lekenskolans område, folkhögskole-
 området, Åsens, Timmersvansens 
 och Västermalms förskoleområden
•  Selholmens bad- och campingplats 
 och Älvåsens strövområde
•  Kanisbergets sportanläggning
•  Allmänna vägar
Det gäller också Pålsträsk, Vidsels, Korsträsk, 
Vistträsk och Manjärvs badplatser, torget i Vid-
sel samt skolområdena i Vistträsk och Korsträsk 
mellan den 15/6-15/8.

Vad är en 
Lokal ordningsstadga?
Det finns en lag som heter Allmän ordnings-
stadga. Den reglerar vad man får och inte får 
göra på allmän plats. Till allmän plats räknas 
alla områden som är tillgängliga för alla, till 
exempel gator, torg, parker och allmänna 
vägar.
 I den allmäna ordningsstadgan står det 
även att varje kommun kan ha en Lokal 
ordningsstadga. Den reglerar mer detaljerat 

Hundar
Hundar måste vara kopplade under hela året 
(och hundbajs ska tas upp) på alla offentliga 
platser i hela kommunen det vill säga gator, 
vägar, torg, parker, lekplatser, Selholmens 
bad- och campingplats, Älvåsens strövområde, 
Kanisbergets sportanläggning samt Pålsträsk, 
Vidsels, Korsträsk, Vistträsk och Manjärvs 
badplatser.
 Löpande tikar ska hållas kopplade överallt 
utom i inhägnade områden.
 När en hund eller katt inte hålls kopplad 
ska den ha halsband med ägarens namn, 
adress och telefonnummer.
 Hundar får inte vistas på begravnings-
platser.
 Reglerna gäller inte ledarhund, service- och 
signalhund eller polishund i tjänst.

Ridning och bad
Man får inte rida i motionsspåret på Älvåsen. 
Bad är förbjudet i närheten av markerade 
kablar.

Ingen alkohol 
på allmänna platser

Ambulerande försäljning med mera
Men ambulerande försäljning menas tillfällig 
försäljning av till exempel kläder och blom-
mor (men inte när till exempel en skolklass 
eller förening tillfälligt säljer något), i liten 
omfattning, på en offentlig plats. Sådan får 
inte ske på gator och trottoarer i anslutning 
till Storgatan i Älvsbyn mellan Nyvägen och 
Östermalmsleden. På andra offentliga platser 
i Älvsbyn, Vidsel, Korsträsk och Vistträsk kan 
man få göra det om man sökt polistillstånd.
Markiser och flaggor ska sitta minst 2,30 
meter över marken över en gångbana och 4,50 
mer över en körbana.
 Det krävs polistillstånd för att sätta upp 
affischer, annonser och liknande anslag på 
väggar, staket eller liknande som vetter mot of-
fentlig plats. (Näringsidkare får dock sätta upp 
annonser på byggnaden där rörelsen finns.)
 Det krävs också polistillstånd för att an-
vända högtalare eller liknande för att sprida 
information, reklam, propaganda eller andra 
budskap på offentliga platser.

Insamling av pengar
För att samla in pengar i bössor eller liknande 
krävs polistillstånd (om inte insamlingen är en 
del av en tillställning som man sökt polistill-
stånd för att ordna). För att samla in pengar 
när man spelar gatumusik behövs däremot 
inte tillstånd. 

Fyrverkerier och vapen
Polistillstånd krävs för att använda pyrotek-
niska varor i anslutning till Nyberga, Ugglan, 
Fluxen och Violen. Tillstånd ges inte närmare 
än 100 meter från dessa boenden.
 Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen 
får inte användas på offentliga platser i hela 
kommunen det vill säga gator, vägar, torg, 
parker, lekplatser, Selholmens bad- och cam-
pingplats, Älvåsens strövområde, Kanisbergets 
sportanläggning samt Pålsträsk, Vidsels, 
Korsträsk, Vistträsk och Manjärvs badplat-
ser. KAC har fått dispens från förbudet att 
använda paintballvapen vid Kanis.

Exempel på annat som regleras i den lokala ordningsstadgan: 

vad man får och inte får göra på bestämda 
platser i kommunen. Den kan även begränsa 
allemansrätten.
 Den lokala ordningsstadgan har samma 
giltighet som andra lagar. Det är polisen som 
ser till att den efterföljs och den som bryter 
mot den kan straffas med böter.
 Syftet med ordningsstadgorna är att sam-
hället ska vara tryggt och trevligt för alla. 
Det ska finnas allmänna platser där man kan 
vistas ostörd. Destruktivt beteende ska inte få 
förstöra för andra.

Det är alkoholföbud i de markerade 
områdena på kartan.

8



En sista kontroll av obemannade Sky-Y innan start.

FÖRETAGSPROFILEN • • • • • • • • • • • • 

Vidsel Test Range, RFN

RFN:s officiella namn är numer Vidsel Test 
Range, RFN. Basen, som den brukar kal-
las, ägs av Försvarets materielverk (FMV). 
Det har alltid funnits flera företag som haft 
egen verksamhet eller ansvarat för en del 
av FMV:s verksamhet där. Förutom FMV 
som har en del personal anställda vid RFN, 
är det Fortverket som bland annat ansvarar 
för byggnaderna, Securitas som bland annat 
sköter vaktverksamheten, Luftfartsverket, 
F21, SkogsÄlvan som driver restaurangen 
och Rymdbolaget som sköter drift, underhåll 

Rymdbolaget
För drygt ett år sedan tog Rymdbolaget, 
som bland annat har verksamhet vid 
Esrange i Kiruna, över drift, underhåll 
och uteveckling av den utrustning som 
används vid testerna på RFN.

Samarbetet med Rymdbolaget började 
dock redan 2000 då Neat, North European 
Aerospace Test range, bildades. Det är ett 
flygområde för testverksamhet som sträcker 
sig från RFN till Esrange och Kiruna flyg-
plats. Testområdet är unikt i världen tack 
vare två start- och landningsbanor, 12 000 
kvadratkilometer luftrum och möjlighet 
att flyga en sträcka på upp till 35 mil över 
glesbefolkat landområde som kan avlysas för 
andra flygplan, under såväl sommar- som 
vinterklimat.
 FMV och Rymdbolaget har tillsammans 
fyra marknadsförare. Deras uppgift är att sälja 
de tjänster som kan göras inom Neats område, 
till tänkbara kunder runt om i världen.
 – När Rymdbolaget tog över ansvaret för 
provsystemen för drygt ett år sedan var det 35 
antällda här på RFN som fick ny arbetsgivare. 
Idag är vi 41 stycken, vilket är ett tecken på 
att satsningen var rätt och att utvecklingen 
går åt rätt håll, säger Lisbeth Nilsson som är 
Rymdbolagets platschef på RFN.

Missiler och UAV:er

Testverksamheten på RFN är i stort sett 
densamma som tidigare. Den största delen 

är test av missiler. Kunderna är tillverkare 
och försvarsorganisationer från Sverige och 
andra länder.
 En del av verksamheten som växer är 
provflygningar med obemannade flygplan och 
helikoptrar, så kallade UAV:er (unmanned 
aerial vehicle, obemannad flygande farkost). 
RFN har flygit olika modeller av sådana ända 
sedan 1959 i testverksamheten.
 – Vår erfarenhet av UAV:er är med andra 
ord mycket större än våra kunders, säger 
Anders Jonsson som är projektledare för den 
verksamheten.
 Svenska Ugglan är förutom de som används 
för testerna, det obemannade plan som har 
flugits mest med mer än 50 starter.
 En utländsk kund som testat UAV:er på 
RFN flera gånger är det italienska företaget 
Alenia Aeronautica som tillverkar olika slags 
flygplan. Deras två obemannade modeller 
Sky-X och Sky-Y har körts flera gånger över 
testområdet.
 – Dessa flygplan kan användas även för 
civilt bruk, till exempel vid skogsbränder, 
oljeutsläpp och miljöövervakning och Alenia 
hoppas kunna sälja plan för sådant i framti-
den, berättar Anders Jonsson.

Avancerad teknik

Rymdbolaget är det svenska namnet på företa-
get. Det har även ett engelskt namn, Swedish 
Space Corporation (SSC).
 Av Rymdbolagets 41 anställda på RFN är 
tre stycken kvinnor. Förutom Lisbeth Nilsson 
är det Karin Gunnarsson-Lundberg som är 
chef för teodolitsektionen och Gunnel Sten-
berg som är chef för fotosektionen.

 Verksamheten är fördelad på fem sektio-
ner. Förutom teodolit- och fotosektionerna 
är det ledningscentralen och radar, teleme-
trisektionenen och kommunikation- och 
IT-sektionen.
 – All verksamhet utförs med mycket avan-
cerad teknisk utrustning. De som arbetar här 
är civilingenjörer och ingenjörer med stora 
kunskaper i den teknik som används, säger 
Lisbeth Nilsson.
 För att förbättra verksamheten ytterligare 
kommer en del av utrustningen att bytas ut 
och förbättras under den närmaste framti-
den.
 – Kinoteodoliterna ska digitaliseras och 
två radarstationer i försöksområdet kommer 
att uppgraderas.
 – Det vi inte kan styra över är vädret. Vi är 
mycket väderberoende för att kunna genom-
föra en stor del av verksamheten.

och utveckling av den utrustning som 
används vid testerna.

Många förändringar
När RFN startades för 50 år sedan 
var det Svensk Flygtjänst som skötte 
den större delen av verksamheten. 
1975 gjordes en förändring i fö-
retaget och namnet ändrades till 
Swedair. 1993 såldes verksamheten 
i Vidsel till Telub och fick namnet 
Telub Miltest. Sedan dess har det 

gjorts många organisations- och namnändringar där. 
Redan efter tre år senare ändrades namnet till Enator 
Miltest och ytterligare tre år senare till Aerotech Telub 
Miltest. Året efter, den 1 juni 2000, tog FMV över 
hela verksamheten. Den 1 mars 2007 lades delar av 
verksamheten ut på Rymdbolaget.

Anders Jonsson, Lisbeth Nilsson och Karin 
Gunnarsdotter-Lundberg i RFN:s lednings-
central där sektionschefer, provledare och 
andra sitter och följer pågående tester.

RFN, en av kommunens största arbetsplatser där 165 personer arbetar, är både 
välkänt och okänt, på olika sätt, för många. Att delar av verksamheten är hemlig 
och att det är och har varit flera olika aktörer där, är en förklaring till det. 
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FÖRENINGSPROFILEN • • • • • • • • • •

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

Fina klätterställen i Älvsbyn

10

Det säger medlemmarna i föreningen Lu-
leklättrarna. De har nästan all sin verksamhet 
på olika platser i Älvsbyns kommun.
 Luleklättrarna är Norrbottens enda klät-
terklubb med cirka 80 medlemmar från hela 
länet och även några från Västerbotten. Bland 
medlemmarna är det ungefär 25 stycken som 
är aktiva och klättrar mycket.
 En av dem är Jimmy Sundin som kom-
mer från Storsund och bodde i Älvsbyn när 
han gick gymnasiet. Numer bor han i Luleå, 
liksom flera av de aktiva klättrarna.
När Älvsbybladet träffade dem var de i 
Kantarberg, som ligger söder om Nattberg 
och Vistån, och förberedde en tävling i 
bouldering.
 – Det här är en jättebra plats för boul-
dering. Här finns många stora stenar med 
raka sidor, säger Marcus Lagerkvist som är 
tävlingsansvarig i klubben.

Bouldering
Bouldering är en gren av klättringen där man 
klättrar på stenblock som är några meter 
höga. Den enda utrustning man har är ett 
par speciella skor i gummi som är smidiga och 
ger fäste samt en madrass på marken som tar 
emot när man ramlar. Händerna kalkas och 
sedan försöker man ta sig upp på stenen på 
bästa sätt.
 När man tävlar har man fyra timmar 
på sig att klara så många stenar, eller problem, 

som de kallas på klätterspråk, som 
möjligt. 
 För varje problem får man poäng 
och man räknar ihop de 20 bästa poängen 
i totalresultatet. I Kantarberg har killarna 
gjort i ordning cirka 50 problem.

”Vanlig klättring”
Det finns också bra möjligheter till sport-
klättring (”vanlig klättring”) på Hundberget, 
Kälsberget och Dödlarsberget, där klubben 
också håller sina utomhusutbildningar för 
nybörjare och fortsättare. Den som är intres-
serad kan kontakta Anders Strömberg som 
är utbildningsansvarig, på telefon 070-311 
51 33. Se även klubbens hemsida www.
luleklattrarna.se

Varför klättrar man?
– Många tror att klättring är en farligt sport, 
men det sker tvärtom väldigt få olyckor och 
klättring ger få allvarliga skador jämfört med 
många andra sporter. Säkerheten är mycket 
hög, säger Jimmy Sundin.
 – Klättring är en allsidig sport. Man tränar 
styrka, smidighet, koordination, problemlös-
ning och att stå emot rädslan. Man kan välja 
vilken nivå man vill ligga på, antingen tränar 
man för att hela tiden slå sina personbästa 
och vinna tävlingar, eller så gör man det för 
träningens och gemenskapens skull och för 
att komma ut i naturen.

– Dödlarsberget är det bästa stället i Norrbotten där nybörjare kan klättra 
utomhus. Det finns andra jättefina klätterställen i Älvsbyn också.

Lotta Svonni klättar Rallyplaneten, en av lederna på Kälsberget. Den har svårighetsgrad 7c+, 
vilket är svårare än medel.

Foto: Jonas Wiklund

Jimmy Sundin klättrar upp för en sten som 
är medelsvår att ta sig upp på. Nedanför är 
Robert Lindholm, Victor Holmqvist, Robin 
Lundberg och Marcus Lagerkvist.
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Socialtjänsten behöver familjehem, 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 
barn och ungdomar i olika åldrar och 
söker intresserade. Kan det vara något 
för dig?

I ett familjehem flyttar ett barn eller en ung-
dom in och lever tillsammans med familjen. 
Tiden kan variera från några månader, något 
år eller tills det blir vuxet. Familjehem är 
vanliga familjer. Om man är ensamstående, 
sambo eller gift har ingen betydelse och det 
finns inga krav på utbildning eller särskilda 
meriter. Det som krävs är intresse, engage-
mang och stabila levnadsförhållanden.
 Familjehemmet är inte en ersättning för 
barnets föräldrar utan ett komplement. 

Stöd ett barn eller en ungdom
Därför är det viktigt med ett bra samarbete 
mellan barnets familj, familjehemmet och 
socialtjänsten.

Kontakt 
Att vara kontaktfamilj innebär att ett barn 
eller en ungdom vistas hos familjen, vanligen 
två helger per månad, umgås med familjen 
och deltar i familjens aktiviteter.
En kontakperson träffar barnet eller ung-
domen någon eller några gånger per vecka 
för samtal eller andra aktiviteter beroende 
på barnets eller ungdomens behov och öns-
kemål. 
 Mer information fås av Malin Janeheim 
telefon 171 17 och Marina Johansson telefon 
172 11. Se även www.alvsbyn.se

Även i sommar är det ett sommarkafé i Lom-
tjärnsparken, tack vare ett samarbete mellan 
Älvsbyns Fastigheter och Konditori Centrum.

Kaféet hålls öppet under juni, juli och första veckan 
i augusti. Personalen är feriearbetande ungdomar. 
Maria Karlsson som driver Konditori Centrum är 
arbetsledare.
 – Vi har öppet alla dagar när vädret tillåter. 
Eftersom alla sittplatser är utomhus stänger vi när 
det regnar, säger Maria Karlsson som tycker det är 
roligt att Lomtjärnsparken hålls levande.
 – Den är ju så fin och lättillgänglig!
 Kaféet är öppet under dagtid, men även på kväl-
larna när det är aktiviteter i parken.
 Det kommer också att göras en upprustning av 
gångvägarna i Lomtjärnsparken under sommaren.

Sommarkafé i Lomtjärnsparken

Nyanställd
Mats Björk är ny ekonomichef. 

Foto: Anneli Olofsson

Arkivbild
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ÄLVSBYKRYSSET
I korsordet gömmer sig ett 
antal bokstäver som till-
sammans bildar ett lösenord.
 Lämna lösningen till
turistbyrån eller e-posta till 
info@alvsbyturism.se senast 
den 17 augusti.
 Vinnarna publiceras på
turistbyrån och Älvsbyns
kommuns hemsida den
25 augusti.

Priser:

1 pris (värde 500 kr)
Presentkort på
Älvsby köpmannaförening
2 pris (värde 250 kr)
Presentkorg
3 - 5:e pris (värde 150 kr)
T-shirt Storforsen 
6 -10 pris (värde 125 kr)
Älglortar i choklad

Namn: ...........................

 ......................................

Adress: ...........................

 ......................................

Lösning: ........................

 ......................................

 ......................................

NÅGRA EVENEMANG
20 juni

Midsommarfirande Hotell Storforsen
26 juni

Dans Kanislogen
26-28 juni

Festspelen i Pite Älvdal, Älvsbyn
1-2 juli

Älvsby marknad
2, 9, 16, 23 juli

Allsång i Lomtjärnsparken
4 juli

Knalledagen
10-13 juli

Hemvändarhelg
10 juli

Musikunderhållning ”Diggiloo”
i Storforsen

12 juli
Teater Kampen om skogen, Manjärv

18 -19 juli
Rallarsvängen

3 augusti
Hundkapplöpning ”Elitloppet”

www.alvsbyn.se/evenemang

NÅGRA BESÖKSMÅL
Olstorpet – Mini Zoo

Litet och familjevänligt minizoo
med ankor, getter och kaniner.

Kyrkmalmen
Kulturellt centrum med kyrka 

och kyrkstugor, bagerimuseum 
och Konstgården.
Bensinmuseum

Sveriges största utställning av
bensinmackar från 1920-tal till

1960-tal och annan kuriosa.
Handelshuset

Hantverk, presenter och delikatesser
från Älvsbyn och Norrbotten.

Galleri Storforsen
Några av Norrbottens erkända 

konstnärer och konsthantverkare
ställer ut sina alster.

www.alvsbyn.se


