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Efter en härlig sommar 
med sol och bad och sedan en någorlunda höst, 
kom så snön. En vit matta lyste upp höstmörkret 
och jag tänkte ”nu får vi igång skidsäsongen så 
att Älvsbyborna kan kasta sig ut i pisten och i 
motionsspåren och njuta av en gammaldags vinter”. 
Men i slutet av november regnade det i en hel vecka! 
Bra för dem som sliter med höga elräkningar, men 
nog vore det trevligt om vi fick tillbaka den vinter 
som var på väg.
  Så här i slutet på året kan vi summera kom-
munens bokslut. Det känns som en trevlig läs-
ning! Vi har 8-10 miljoner på plussidan och kan 
lägga tidigare underskott åt sidan. Detta innebär 
inte att vi kan slå oss till ro, budgetarbetet för 
2007 har inneburit nya saker att ta tag i. Höga 
elpriser och investeringar som måste göras, gör 
att många svåra saker fortfarande ligger framför 
oss. Vi kan bara ana hur beslut tagna av den nya 
regeringen slår; förändringen i A-kassan, för-
ändringar i sjukförsäkringen  – och hur kommer 
man att hantera det för våra företag så viktiga 
transportstödet?
 Några positiva saker som är på gång i Älvsbyn 
är rehabiliterings- och avlastningsplatser på Ugglan 
och att första delen i Älvåkraprojektet är färdigt. 
Jag har en bergfast tro på Älvsbyns innevånare 
eftersom det finns en tradition av företagande i 
kommunen. Vi måste jobba mer med att utveckla 
turism- och besöksnäringspotentialen i kommunen. 
Vildmarksälven, där turistföretagare samarbetar för 
att utveckla sina företag med gemensam marknads-
föring, är ett av de projekt som har förutsättningar 
att bli någonting bra. Hotell Storforsen fortsätter att 
bygga ut sin kapacitet och om vi har lärt känna Hil-
ding Holmkvist rätt, lär utvecklingen inte stanna av.
 I januari startar vi en serie besök till kommunen. 
Vi bjuder hit riksdagsfolk och kommunalråd som 
har lyckats marknadsföra sina kommuner. Först ut 
blir Karin Åström som sitter i näringslivsutskot-
tet samt kommunalrådet i Haparanda Sven-Erik 
Buckt.
  Samarbetet i fyrkanten är en fortsatt viktig 
fråga. Vi kan inte fortsätta att enbart se oss som 
en kommun med 8 700 personer; vi är en del av 
en arbetsmarknadsregion på 150 000 personer. Vi 
måste visa människor värdet av att arbeta i fyrkanten 
och bo billigt och bra med hög livskvalitet i Älvsbyn. 
 Sist men inte minst måste vi hitta konkreta
  vägar för våra medborgares inflytande och del-
  aktighet i politiken och Älvsbyns utveckling.

    Till sist en önskan till alla om en riktigt
    GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

              Bill Nilsson
       tillträdande kommunalråd

Så gick det till 
när farfar var ung
Har du gamla fotografier, filmer, dokument eller artiklar som berättar något om 
Älvsbyns historia? Låt fler få ta del av och lära sig mer om hur det var i Älvsbyn 
förr!

Projektet Byakistan, det vill säga arbetet med att samla in, digitalisera och samman-
ställa historiskt material om Älvsbyn har kommit igång bra. Sara Stenlund och Tomas 
Granström är projektanställda under två år för att göra en hemsida med en databas där 
man kan leta information och uppgifter om hur det var i Älvsbyn förr.
 – Vi har börjat med att gå igenom det som finns i bibliotekets samlingar. Vi scannar 
av gamla fotografier och dokument och även nyare material, till exempel reportage och 
böcker som berättar om hur det var förr, säger Tomas Granström.
 – Vi har mycket material redan men vill väldigt gärna ha ännu mer, så alla som har 
gamla foton, filmer, dokument, tidningar, böcker eller annat som visar och berättar 
om allmänt intressanta händelser och livet i Älvsbyn förr, får väldigt gärna höra av 
sig till oss och visa vad de har. Vi lånar materialet och kan kopiera det mesta, säger 
Sara Stenlund.
 Byakistan ska i första hand innehålla historia om centralorten. Det finns nämligen 
mer sammanställt material om flera byar, än om själva Älvsbyn.

När är bilden tagen?
Några exempel på material som lämnats in från privatpersoner till projektet är filmer 
från 30-talet med bland annat skidtävlingar och gamla fotografier som nästan ingen 
har sett förut, till exempel det som är på denna tidnings framsida. Det är taget av 
Älvsbyns första fotograf Fia Engelmark. Hon har stått i backen där kyrkstugorna lig-
ger idag och tagit bilden nedåt Storgatan. Handelshuset Lövgrens låg på tomten som 
nu heter Storgatan 2.
 Tyvärr vet ingen när bilden är tagen, men det bör vara på 20- eller 30-talet. Om 
någon läsare kan säga närmare årtal, till exempel med tanke på el-ledningarna eller 
bebyggelsen, ber vi er höra av er till Byakistan, telefon 172 53. Dit kan ni också vända 
er om ni har gammalt material att låna ut eller skänka.  

2006 är snart slut och det är dags att börja fundera 
på vem som bör få årets pris för  civilkurage.

Priset på 2 000 kronor delas varje år ut ”till en person som utan tanke på egen vinning 
visat mod och utfört en handling som är utöver det vanliga. Handlingen uppskattas 
särskilt om den kan innebära ett tryggare Älvsbyn. Priset utdelas inte till handling 
som utförts i personens normala yrkesroll”.
 Om ett par månader kommer kommunen att uppmana alla Älvsbybor att ge förslag 
på vem som ska få årets pris. Handlingen som premieras ska ha utförts under 2006 
och förslaget ska lämnas in i april (se annons under mars månad). Juryn som består av 
Peter Eriksson, Lars-Åke Andersson och Maria Lundberg utser sedan pristagaren och 
delar ut priset vid något offentligt sammanhang under våren eller försommaren.
 Civilkuragepriset delades ut första gången vid Älvsbymässan 2005. 15-åriga Sandra 
Rova fick det för visat mod i samband med en stöld av en mobiltelefon.

Känner du någon 
som varit modig?
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Det är inte bara julen 
som står för dörren

– Ha lite tålamod med oss under flyttdagarna 
och den närmaste tiden därefter, vädjar kom-
munsekreterare Gunilla Lundin.
 Den största skillnaden som kommer att 
märkas för allmänheten är att de personer 
som jobbar med vissa frågor inte sitter kvar i 
samma rum som tidigare - i flera fall inte ens 
i samma hus.
 Det blir också nya telefonnummer till dem 
som handlägger tekniska frågor och fastighets-
frågor. De nya numren är inte klara när detta 
skrivs, men alla kommer att kunna nås genom 
kommunens växel som även i fortsättningen 
har nummer 0929-170 00.

Driftcentralen
All verksamhet som rör gator, vatten och 
avlopp hör hädanefter till Älvsbyns Energi 
AB och all verksamhet som rör kommunens 
fastigheter hör till Älvsbyns Fastigheter AB. 

Personalen som arbetar med dessa frågor 
kommer att sitta på driftcentralen, alltså den 
byggnad på industriområdet där kommunför-
rådet finns.
 Utbyggnaden av detta hus blev klar i början 
av december. Flytten började så smått den 8 
december men den 20:de är den stora flyttar-
dagen, när allt ska flyttas över och installeras 
på det nya stället.

Överseende
Den som hädanefter har ett ärende som rör 
dessa frågor och vill träffa någon personligen, 
ska alltså bege sig till driftcentralen, inte till 
kommunhuset. Även flera av dem som stannar 
kvar i förvaltningsbyggnaden flyttar till nya 
rum den 20 december. Kommunens växel 
kommer att vara behjälplig med information 
om vem som sitter var.
 – Vi måste ändå be om överseende från 
allmänheten om man hamnar fel under den 
första tiden. Det är många som flyttar och 
byter telefonnummer. Vi hoppas och tror att 
allt ska flyta bra från början, men naturligtvis 
kan det bli lite fel någon gång, säger Gunilla 
Lundin. 

Inom kort träder den nya organisationen 
i kommunen i kraft. Det innebär omflytt-
ningar, nya telefonnummer och till viss del 
nya ansvarområden för många av kom-
munförvaltningens anställda.

Exempel på sådant som Fixar-Bror gör är 
att bära saker till förrådet eller hämta saker 
därifrån, till exempel sparken eller trädgårds-
möblerna. På samma gång kan han se över 
dem och göra enkla reparationer. 
 Han kan sanda vid bron och postlådan, ta 
ner snö som hänger från tak eller balkong och 
skotta balkongen.
 Hänga upp lampor, tavlor och gardiner, 
byta glödlampor, fästa sladdar och att halk-
säkra mattkanter är andra exempel på den typ 
av hjälp som man kan få av honom.
Exempel på sådant han inte gör är att skotta 
gårdsplanen eller tak, klippa gräs eller annan 
trädgårdsskötsel. Han städar inte heller och 
han går inte och handlar.

Ring så kommer Bror
Bara att fråga
– Det är bara att fråga om jag kan göra det 
man behöver hjälp med. Jag har riktlinjer 
för det jag inte får göra, men för övrigt 
är det helt utifrån den enskildes behov. 
Hittills har jag till exempel tagit ner en 
stor taklampa så att ägaren kunde ren-
göra den och sedan hängde jag upp den 
igen. Ett annat exempel är att jag lagade 
ett toalettdörrlås som hade hakat upp sig, 
säger Fixar-Bror.
 Reparationer som bör göras av hantverkare 
gör han inte, men däremot kan han föreslå 
lämpliga firmor att kontakta.

Ring 070-544 14 67

För att vara berättigad till hjälp av Fixar-
Bror ska man vara minst 70 år eller ha ett 
funktionshinder som gör att man inte själv 
klarar det man vill ha hjälp med. Han nås på 
telefon 070-544 14 67, säkrast vardagar mel-

”Fixar-Bror” eller Bror Larsson som han 
egentligen heter, har börjat sitt arbete med 
att hjälpa äldre och funktionshindrade med 
vissa sysslor.

lan klockan 8.00 och 9.00, men han svarar 
även under resten av arbetsdagen när han har 
möjlighet. Varje besök kostar 50 kronor. Det 
går bra att be honom göra flera saker som man 
behöver hjälp med vid samma tillfälle.

Julklappstips: 
Upplevelsekortet!
Något nytt i Älvsbyn inför nästa år 
är Upplevelsekortet som ger fri entré 
till två teaterföreställningar och två 
konserter samt rabatter till andra 
evenemang i Älvsbyn.

Upplevelsekortet finns att köpa på 
biblioteket i Älvsbyn till och med den 
29 januari. Det kostar 600 kronor för 
vuxna och 300 kronor för ungdomar 
till och med 19 år. Kortet ger fri entré 
till teaterföreställningar och konserter 
samt gratis fika i pauserna. Dessutom får 
man en timmes bowling till halva priset 
på Älvsby Bowlinghall, tio gratislån av 
video eller DVD på biblioteket och halva 
priset på entrén till musikkvällarna med 
husband under Vinterfesten i början av 
mars. Information om de teaterföreställ-
ningar och konserter som ingår i Upple-
velsekortet finns på biblioteket.

Upplevelsekortet är 
ett samarbete mellan 
Älvsbyns kommun
- Fritid & Kultur, 
Forum och Älvsby 
Teaterförening.
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FÖRENINGSPROFILEN 

Ny förening med 
intresse för gammalt
De brinner av intresse för att forska i gamla 
tider. Därför har de startat en förening 
för att kunna göra det tillsammans med 
andra och skapa bättre möjligheter att 
utöva sitt intresse. Vi presenterar Älvsbyns 
forskarförening!

– Vi vill främja bygde- och släktforskning och 
skapa ett intresse att forska bland älvsbyborna, 
säger Gun Jonsson som är den nybildade 
föreningens ordförande.
 Varje måndagkväll träffas föreningens 
medlemmar på biblioteket i den så kallade 
forskarhörnan. Där finns det tillgång till dato-
rer med internetuppkoppling och anslutning 
till Genline, en databas där en stor del av 
Sveriges gamla kyrkböcker finns digita-
liserade. Där finns också microkort och 
kortläsare och datorprogrammet Disgen 
som är ett bra sätt att strukturera sina 
släktforskningsresultat på. Föreningen 
har även tillgång till en hel del annat 
material; uppslagsböcker, bygdeböcker, 
fotografier och mycket annat. Den som 
är intresserad av att släktforska har med 

andra ord stora möjligheter att komma långt 
bara genom att sitta där.
 – På måndagkvällarna kan den som håller 
på att forska få råd och stöd från oss andra, 
förutom en stunds samvaro med andra fors-
kare förståss, säger Gerd Öhman, också hon 
en av styrelseledamöterna.
 Föreningen håller även studiecirklar i släkt-
forskning för nybörjare och fortsättningskur-
ser till exempel i hur Disgen fungerar.

Kanske en bok
I augusti i år bildades föreningen. Redan nu 
har man drygt 60 medlemmar. Många av dem 

Gun Jonsson, Lars-Olof Svanström, Gösta Andersson, Folke Öberg, Birgit Granström, Roland 
Sundberg, Tore Holmbom och Gerd Öhman är några av Älvsbyns forskarförenings medlemmar 
som träffas på måndagkvällar i bibliotekets forskarhörna.

har släktforskat tidigare, andra vill börja eller 
är helt enkelt intresserade av bygdehistoria.
 – Vi planerar att sammanställa en del av 
vårt material på olika sätt så att allmänheten 
får del av det, berättar Gun Jonsson.
 Redan idag finns ett bildspel med gamla 
fotografier från Älvsbyn. Det kan man se i en 
dator i bibliotekets forskarhörna när någon 
från föreningen är där.
 – Några medlemmar har börjat samman-
ställa historiskt material om fastigheterna i 
delar av centrala Älvsbyn, Nygård, Högheden 
och Kälsberg. Det kanske blir en bok så små-
ningom, säger Gun Jonsson.

Släng inte gamla album!

När föreningsmedlemmarna träffas på mån-
dagkvällar ligger det alltid gamla fotografier 
framme på bordet som man samlas omkring 
och försöker datera, lokalisera motiven, 
namnge människor och så vidare.
 – Jag vill uppmana alla att aldrig slänga 
gamla foton eller annat gammalt material från 
Älvsbyn! Även om man inte vet vilka personer 
som är på bilderna eller om det är familjeal-
bum som inte tycks vara av intresse för någon 
längre, så släng dem inte, utan skänk dem 
till Älvsbyns forskarförening. Vi sparar allt 
och ibland lyckas vi få svar på frågorna om 
gamla bilder, avslutar Gun Jonsson och visar 
en pärm med kopior på fotografier av gamla 
älvsbybor som de försöker identifiera.
 Samtidigt sitter några av de andra medlem-
marna och tittar på en gammal karta från 
Älvsbyn och jämför den med fotografier. 
Det blir snabbt ett intressant samtal som 
aldrig tar slut!

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

Det gamla fotot som föreställer ett sällskap 
från Älvsbyn på utflykt i Fällforsen skapade 
intressanta samtal och frågeställningar när 
forskarföreningen nyligen träffades. Om någon 
som läser detta vet mer om bilden, så besök 
gärna föreningen.
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Tidigare i höst fanns en enkät om Älvsbybla-
det på kommunens hemsida. Sexton personer 
valde att svara på frågorna om vad de tycker 
om Älvsbybladet. Underlaget är naturligtvis 
alldeles för litet för att dra några slutsatser, 
men bland dem som svarade var det i alla 
fall en klar majoritet, hela 15 stycken som 
alltid läser tidningen. Åtta stycken tycker att 
tidningen är mycket intressant och sju ganska 
intressant.
 På frågan hur ofta Älvsbybladet ska komma 
ut tyckte fem stycken att det är bra som det 
är idag. Åtta svarade oftare, en tyckte att det 
ska vara lika många nummer som idag men 
fler sidor och fyra personer vill ha både fler 
nummer och fler sidor.

Vinnare
De som svarade först på enkäten vinner ett 
pris. Snabbast var Elisabeth Hamsch West-
bom som vinner en Älvsbykosa i Björk. 
 2-8:e pris är ett fritt val mellan Älvsby-
ortens honung eller en Älvsbykeps. Vinnarna 
är Zinijad J, Anna Forsman Granlund, Fritjof 
Jonsson, Maj-Ingrid Nyberg, Erna Åberg, Jan 
Åberg och Magdalena Edin. Grattis och tack 
för er medverkan!

Telefonenkät
I oktober genomfördes en telefonundersök-
ning om Älvsbybladet. 166 personer, 104 
kvinnor och 62 män, i olika åldrar, sysselsätt-
ning och boendeort i kommunen, ringdes upp 
och intervjuades. Syftet var att få en känsla av 
vad älvsbyborna tycker om Älvsbybladet samt 
att få tips och idéer för utveckling.
 Endast en av de tillfrågade läser aldrig Älvs-
bybladet. Bland de övriga läser 58 procent den 

alltid och 42 procent läser den ibland. Bland 
dessa tycker de flesta, 77 procent, att tid-
ningen är ganska intressant, 20 procent tycker 
att den är mycket intressant och fem personer 
(3 procent) tycker att den är ointressant.
 43 procent av de tillfrågade anser att antalet 
nummer per år och sidor per nummer är bra 
som det är idag medan 52 procent vill ha 
någon form av förändring och bland dessa 
tycker mer än hälften att Älvsbybladet ska 
komma oftare.

Efterlängtad
– I undersökningen uppfattade vi att Älvsby-
bladet är en efterlängtad tidning i hushållen. 
Detta till stor del beroende på att man känner 
igen folk som är med i tidningen och kan 
relatera till olika människor och händelser, 
sammanfattar de som gjort undersökningen 
och fortsätter:
 – Det kom en del idéer och förslag, men 
känslan överlag är att Älvsbyborna är mycket 
nöjda med Älvsbybladet.
 Bland alla förslag på vad Älvsbybladet borde 
innehålla, vill de flesta läsa mer om sådant 
som den redan innehåller. Framför allt svarar 
många att de önskar fler artiklar om barn, 
skolan, ungdomarna och äldreomsorgen. 
Man vill också läsa mer om de olika projekt 
som bedrivs i kommunen och ha mer infor-
mation om den kommunala servicen, som 
sophantering med mera. Mer om kommunens 
besöksmål föreslås också, liksom vad som 
händer i byarna.
 Kulturnyheter, reportage om nyinflyt-
tade och hemvändare och inslag om hälsa 
och motion är annat man vill läsa mer om i 
Älvsbybladet.
 De flesta är nöjda med Älvsbybladet men 
skulle gärna läsa det oftare: ”Allt detta finns 
ju redan i bladet, men fler nummer skulle 
ju rymma mer av det”, svarade till exempel 
någon.

Medborgarförslag
Bakgrunden till att dessa undersökningar 
genomförts är ett medborgarförslag om att 
Älvsbybladet ska komma ut med fler nummer 
per år. Snart får vi veta vad tjänstemän och 
politiker kommer fram till.

Ska Älvsbybladet
komma oftare?
Två enkätundersökningar har genomförts för att försöka få fram en bild av vad älvs-
byborna tycker om Älvsbybladet. Syftet är att få impulser till förbättringar men också 
att kunna ta ställning till om utgivningen ska utökas och i så fall hur. Så här tycker de 
som svarade på enkäten. Vad tycker du?

Lundholms Mekanikär störst i världen

NR 3 / 2006   INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN

Människans
bästa vän!

Storsatsning i Kanishar gett resultat

Fjärrvärmen
  bygger vidare!

Förändrad organisationi kommunen
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Projekt ger
roligare inlärning

Snabb tillväxt
hos AL Maskin

ÄIF fotboll – enförening med ansvar
”Gröna jobb” gernaturvårdande arbeten

Nya ungdomsgårdenäntligen invigd!

PromenadvänligHälsostig

Vildmarksälvenlockar turister

Medvind förGlidflygarna
Yrke med känslaför grönt
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Elin Enholm har anställts på en ny tjänst 
som vikariesamordnare på skolkontoret. 
Hennes uppgift är att samordna vikaretill-
sättningen inom förskolan. Senare kan det 
komma att utökas till även grundskolan.
 Hon har sammanställt en förteckning 
över tillgängliga vikarier och på vilka avdel-
ningar de har varit mest. Den kommer hon 
att utgå ifrån så att vikarietillsättningarna 
både ska underlätta för föreståndare och 
personal och innebära så liten omställning 
som möjligt för barnen.
 Elin Enholm jobbar halvtid och började 
den 1 december. Tidigare har hon arbetat 
som förskollärare.

Agneta Andersson är vikarierande rektor 
för vuxenutbildningen. I sin ordinarie tjänst 
är hon lärare där.

Internationell domare
Per-Anders Blind från Älvsbyn var en 
av tre domare vid den internationella 
fotbollsorganisationen VIVA:s världsmäs-
terskap som avgjordes i Frankrike i slutet 
av november.
VIVA bildades 2003 och är ett internatio-
nellt fotbollsförbund för land och områden 
i världen som inte är anslutna till FIFA 
eller UEFA. Organisationen har många 
medlemmar och i detta första VM deltog 
sex lag. När VM gemomförs nästa gång, 
2008, kommer 12 lag att delta.

Nyanställda
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Loet, som huset heter, består av fyra små lä-
genheter med eget kök och badrum samt ett 
gemensamt rum med kök där man kan äta och 
umgås tillsammans. Dit har även den del av 
Fluxens dagverksamhet som riktar sig till äldre 
med psykiska funktionshinder flyttats.
 Hemtjänstens personal kommer flera 
gånger varje dag. 
 – Insatserna är precis som hos andra som 
bor i eget boende, men här blir det ändå lite 
annorlunda eftersom det gemensamma rum-
met finns. Vi kan använda aktivitetstiden på 
ett bättre sätt och göra saker tillsammans, 
säger Catharina Nordh som jobbar i hem-
tjänsten.

Två lediga
Två personer har hittills flyttat till Loet som 
ligger på Kanontorpsvägen. Det finns med 
andra ord två lediga lägenheter. De handi-
kappanpassade lägenheterna på 46 kvadrat-
meter är ljusa och fina med ett stort rum samt 
kokvrå och sovalkov. Månadshyran är 3 650 
kronor och man hyr den med eget kontrakt 
av Älvsbybostäder. För mer information 
kontakta områdeschef Åsa Larsson telefon 
0929-171 62.

Eget boende i kollektiv

Jan-Ove Johansson och Krister Persson trivs jättebra i sina lägenheter på Loet och tycker att de 
har fått bättre möjligheter till social gemenskap. Bakom Jan-Ove står områdeschef Åsa Larsson. 
Catharina Nordh, Linda Jacobzon och Anki Lindgren är tre av de nio som jobbar i hemtjänst-
gruppen Kristallen och kommer till Loet flera gånger varje dag.

Sedan några månader finns en ny verksamhet i kommunen. Det är ett kollektivt äldrebo-
ende för personer med psykiska funktionshinder som är berättigade till hemtjänst.

Här är vinnarna i tävlingarna den 22 september när Miljö- och byggnadsnämnden 
anordnade den bilfria dagen som en del i EU:s och Naturvårdsverkets årliga kampanj 
för att begränsa miljöpåverkan i tätorter från bilar.

Temat för årets kampanj var ”Klimatsmart” och elever i klasserna 0-6 deltog i en tecknings-
tävling med det temat. Första pristagarna i de två tävlingsklasserna fick 1 000 kronor till 
klasskassan och andrapristagarna 500 kronor.
 I tipsrundan som man kunde gå längs Storgatan vann följande personer: Anette Jons-
son, Rolf Vikström, A-C Helsing, G Helsing, Anneli Ingerskog och Kjell Lundman, alla 
från Älvsbyn.

1:a pris åk 4-6 fick Carolin Berell, 
Lekenskolan 6B ”En bil som går på tankekraft - den 
ultimata lösningen på miljöproblemen förorsakade 
av trafiken” löd juryns motivering.

2:a  pris  åk  4-6 fick Daniel Enbom, Parkskolan 
5A ”Älvsbyns nya stadsplan anpassad för cykel och 
fotgängare” 

1:a  pris  åk  0-3 fick Nelly Johansson, Tärnstigen 
Mellangården Åb 1A. ”Ett nytt och roligt sätt att ta 
sig till och från jobbet eller skolan” 

2:a pris åk 0-3 fick Isabelle Olofsson, Parkskolan 
3A ”Ett exempel på vad som händer när man har 
för dålig luftmiljö”

Klimatsmart



FÖRETAGSNYTT

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

Älvsbyn har fått en hälsobutik. Det är Maria 
Sahlin som hälsar välkommen till Hälsan på 
Storgatan 8.

Sedan flera år samarbetar RFN och Esrange i 
Kiruna för att erbjuda civila och militära kun-
der möjlighet att testa obemannade farkoster. 
För att stärka den gemensamma marknads-
föringen har ägarna FMV och Rymdbolaget 
ökat samarbetet ytterligare. Rymdbolaget 
har övertagit drift och underhåll av vissa 
provsystem på RFN, vilket bland annat 

innebär att 37 av RFN:s 150 anställda fått ny 
arbetsgivare. De är numer en personalfilial till 
Esrange, men stationerade på RFN. 

Älvsby El har ny ägare. Den 1 november 
övertog Mikael Karlsson företaget och bu-
tiken efter Mats och Viveka Pettersson som 
startade den för 31 år sedan.

Älvsbyhus kommer även i år att uppnå 
rekordhöga försäljningssiffror. Ca 1 780 älvs-
byhus har totalt sålts i Sverige, Finland, Norge 

och Danmark under 2006, vilket innebär en 
ökning på mer än 10 procent jämfört med året 
innan som även det var ett rekordår.

Under det tredje kvartalet av 2006 startades 
ett nytt företag i Älvsbyns kommun.
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Vilken roll lärarna i skolan har, har vi alla 
viss erfarenhet av och en föreställning om 
från vår egen skolgång. Men hur är det att 
vara lärare i kommunal vuxenutbildning? 

Det finns 14 lärare på den kommunala 
vuxenutbildningen i Älvsbyn. Flera av dem 
kombinerar sin tjänst med annan undervis-
ning eller andra arbetsuppgifter. En av dem 
som jobbar heltid som vuxenutbildningslärare 
är Eva Johansson. Hon undervisar i svenska, 
tyska, svenska som andra språk, svenska för 
invandrare, kommunikation, retorik, konfe-
rens och reception och studieteknik.
 – Jämfört med andra lärartjänster är den 
största skillnaden att de flesta av våra elever 
är vuxna som själva har valt att gå här, är 
motiverade och ofta har ett bestämt mål med 
sina studier, säger Eva.
 – En annan viktig skillnad är vårt sätt att 
arbeta; vi har vanliga lektioner, men inte alls 
i lika stor utsträckning som andra lärare. I 
stället ska vi finnas till hands och handleda 
eleverna individuellt i deras självstudier, så 
att de klarar sina kurser.

Lämplig utbildning

En lämplig utbildning för att arbeta som 
lärare i kommunal vuxenutbildning är gym-
nasielärarutbildning. En del har annan bak-

Lärare och elever 
på jämbördig nivå

grund, till exempel någon utbildning inom 
de ämnen de undervisar i eller någon annan 
lärarutbildning.
 – Jag är lågstadielärare från början och har 
senare läst de ämnen som jag undervisar i, 
berättar Eva.
 – Ganska få blir vuxenlärare direkt efter 
lärarutbildningen. Efter några år i vanliga sko-
lan halkar de in på ett eller annat sätt och de 
som trivs med det här arbetssättet blir kvar.

– Samtalen och diskussionerna med eleverna 
ger mig mycket, ofta även nya kunskaper, 
säger Eva Johansson, lärare i den kommunala 
vuxenutbildningen.

Eva tycker att det bästa med att vara vuxen-
lärare är det hon redan berättat, nämligen att 
man har motiverade elever som vill någon-
ting med sina studier och att arbetssättet är 
flexibelt eftersom man är mer handledare än 
traditionell lärare.
 – En annan väldigt värdefull del av det här 
jobbet är att jag som lärare får och lär mycket 
av mina elever. Eftersom de är vuxna kan vi 
samtala och diskutera på en jämbördig nivå. 
De har sina erfarenheter och kunskaper och 
det är ofta sådant som jag inte har en aning 
om, säger Eva innan hon går för att träffa tre 
elever för en genomgång.
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Ä L V S B Y B L A D E T
Ansvarig utgivare

Ralph Forsberg

Adress
Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn

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

Text/reportagefoto
Elisabet Nordebo

Original/Tryck
Älvsby-Tryck AB, Älvsbyn

111 år i Älvsbyn
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Den äldsta affären i Älvsbyn. Kanske 
i Norrbotten. Kanske det äldsta fortfa-
rande existerande företaget i Älvsbyn. 
Vi pratar om Gårdings.

Redan 1895 startade JP Jonsson en järn-
handel i Älvsbyn och gav den namnet JP 
Jonssons järnaffär. Den låg i det hus som 
sedan kom att kallas Jonsgården, alltså 
mitt emot ”Petterssons” (Kullbo). Efter 
tio år tog sonen Emil över och bytte 
namn till Elfsby Järn och redskapsaffär. 
1917 flyttade han butiken till Storgatan 
1, i huset där bland annat Noréns hus-
hållsmaskiner är idag.
 1931 hade familjen bytt namn till Går-
ding och då bytte även företaget namn till 
Gårdings järnaffär. 1950 var det dags för 
ännu ett generationsskifte och sonen PO 
tog över. 1982 övertog hans ena dotter 
Inger och hennes make Leif affären som 
Leif drivit till för snart ett år sedan, den 1 
januari 2006, när dottern Anna och sonen 
Jon tog över – det vill säga 110 år efter 
starten och fem generationer senare!
 – Det är roligt att vara butiksägare i 
Älvsbyn för man får så mycket positiv 
respons från kunderna. De säger ofta att 
det är roligt att komma in här, att det är 
fint i butiken, att vi har så fina grejer och 
liknande, säger Anna.
 – Vi har ett brett sortiment idag med 
sju olika sektioner; järn, trädgård, jakt 
och fiske, inredning, husgeråd, leksaker 
och parfym. De olika varugrupperna av-
löser varandra under året. Man behöver 
aldrig sälja samma saker, det känns nästan 
som att ha olika jobb under olika årstider. 

Om man börjar bli less på det ena så är 
det snart ny säsong och dags för något 
annat. Det innebär också ständigt nya 
utmaningar och nya förbättringar som 
ska göras, säger Jon.

En vision
Även om det är roligt så är det ingen dans 
på rosor att driva en butik i Älvsbyn.
 – Man ska inte tro att man kan öppna 
en butik här för att bli miljonär, men 
visst går det att leva på det. Det finns 
undersökningar som visar att tre av fyra 
”sällanköp” (det vill säga inte dagligvaror 
som livsmedel och hygienartiklar och inte 
heller kapitalvaror som bilar och skotrar, 
men allt där emellan) som älvsbyborna 
gör, görs utanför Älvsbyn, säger Anna.
 – Jag har en vision att det ska ändras 
till två av fyra. Då skulle alla butiker i 
Älvsbyn ha ett ännu bättre utbud och 
fler få sin inkomst från det.
 För att uppnå det krävs att butikerna 
håller ett brett sortiment med konkur-
renskraftiga priser, har bra service och en 
fräsch butik, menar Jon.
 – Vi jobbar hela tiden för att förbättra 
just de sakerna. Våren 2005 började vi 

sälja Husqvarnas trädgårdsmaskiner 
och till våren ska vi göra i ordning 

en ny serviceverkstad så att vi 
kan erbjuda ännu bättre service 
på dem.
 – I höstas började vi sälja 
Hafa badrumsinredningar 
och då gjorde vi i ordning en 
permanent utställning med 
kakel, klinker, tapeter och 
badrumsinredningar och i 
början av nästa år ska vi göra 

om parfymavdelningen, avslutar 
Anna.

VINTERFEST

Gårdings första järnvaruaffär, då beläget 
mittemot gamla Petterssons. Bilden tagen 
ca 1912.

Mellan den 27 februari 
och 3 mars blir det 
Vinterfest i Älvsbyn.

Den börjar på tisdagen och onsdagen med 
marknad. Knallar från olika håll har aviserat 
att de tänker komma. Under torsdagen och 
fredagen blir det aktiviteter som främst riktar 
sig till barn och ungdomar; snöskulpturtäv-
ling och Pelle Tott-loppet på skidor.
 På fredagskvällen fortsätter vinterfesten 
med ”Pop and rock around the clock”. Det är 
två dagars musikfest på Forum. Kvällen inleds 
med populära Hammarbandet.

Öppen scen

På lördag eftermiddag fortsätter arrangemang-
et med ”Öppen Scen”. Då får Älvsbyns alla 
nya och etablerade, kända och okända sångare 
och band chans att visa upp sig. Anmäl er till 
Janne på biblioteket 0929-171 32.
 Lördagskvällen går i rockens tecken med 
bl.a Rajtan Tajtan som husband.

Föreningsbidrag
Kom ihåg att lämna in ansökan om förenings-
bidrag till Fritid & Kultur senast den 31 de-
cember. Mer information kan fås på bibliote-
ket eller via e-post stina.vikberg@alvsbyn.se 
 Ansökningsblanketter finns också på www.
alvsbyn.se under Fritid och kultur. 
 Föreningar som inte hör till Fritids- och 
kulturnämndens område kan söka bidrag från 
kommunstyrelsen, också det senast den 31 
december. 
 Blanketten kan beställas från kommunens 
växel, telefon 0929-170 00 eller skrivas ut från 
www.alvsbyn.se

Öppettider under helgerna
för bibliotek, badhus och gym hittar du på 
www.alvsbyn.se


