
Älvsbybladet nr 2 – 2016 | 1

Älvsby tennisklubb Surströmmingsfest
på Nyberga
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Älvsbyn har bäst företagsklimat 

    – för tredje året i rad Glad 
sommar!



2 | Älvsbybladet nr 2 – 2016

ÄLVSBYBLADET

Ansvarig utgivare: Magnus Nordström

Redaktör: Peter Lundberg

Adress: Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn

Hemsida: www.alvsbyn.se

E-post: kommunen@alvsbyn.se

Telefon: 0929-170 00 vx

Text: Robin Nilsson, Peter Lundberg, 
Tony Berglund, Sterling Nilsson, 

Jamshed Khan, Elisabet Juul.

Foto: Robin Nilsson, Peter Lundberg, 
Tony Berglund, Sterling Nilsson, Jamshed

Khan, Ulf B Jonsson, Petra Whitehead,
Bergslagsbild. 

Omslagsfoto: Peter Lundberg

Original/tryck: Älvsby Tryck & Design AB

Returpapper
Miljövänlig färg

Blicken vandrar längs den beigea struktur-
tapeten. Stannar upp på en bonad brode-
rad med korsstygn. ”Där vägen svänger och 
skog tar vid, står en stuga i enslig frid” Det 
låter väl härligt tänkte jag. Där skulle man 
kunna bo.
 När jag träffade killen som senare blev 
min man var jag tydlig med mina åsikter 
om vart jag inte ville bo. Inte längre från 
mitt föräldrahem än att jag spontant kunde 
cykla dit, inte i lägenhet och absolut inte i 
en stor stad. Ett år gick och vi flyttade ihop, 
vi fick hyra en lägenhet i ett gammalt hus, 
på toppen av Älvsbyn. Fyra mil hemifrån 
skulle jag nu landa i ett hem stort som en 
skokartong.  
Det gick väl sådär. Efter en tid växte vi ur 
denna låda och började kolla tidningen ef-

ter ett lämpligt hus till salu. Den här gång-
en bestämde jag mig för att vara extra tydlig 
då det enda som kunde rädda mig från en 
stor stad var att bo kvar i Älvsbyn.  
 ”Hit men inte längre, och absolut inte 
till Vistträsk!” sade jag bestämt. Vist-
träsk kändes så långt bort, hemifrån alltså. 
Jag skulle aldrig orka cykla sex mil för en 
kvälls-tekopp med mamma. ”Men vi kan 
väl fundera på det” kontrade maken. Det 
var såklart där han kände sig mest hemma, 
alltså där han ville bo. Jag trivdes också bra, 
vi var ofta i byn på helgerna hos familj och 
släkt och hälsade på men det var på tok för 
långt bort som sagt.  
 I alla fall så hände det en lördag, vilken 
minns jag inte exakt, att jag klev innanför 
dörren på dåvarande Nära dej eller ”affär’n” 
som man säger till vardags. Lukten där ini-
från slog emot mig som en vägg. Allt var 
så bekant. Det var inte första gången jag 
handlade där men jag hade aldrig fått sam-
ma känsla förut.  
 Men så fann jag mig. Känslan, doften 
och sortimentet, allt var på pricken likt af-
fären dit jag fick följa med min mamma el-
ler farmor som liten. Där jag själv fick åka 
i kundvagnen och vissla och smaka korv i 
charken. Där Arnold med sin blåa keps ofta 
kånkade på någon låda fylld med varor eller 
hjälpte en kund ut med kassarna till bilen.  
 Arnold och hans fru Greta finns inte 
kvar, tyvärr inte ”Nygår’n” heller som jag så 
gärna hade visat för sönerna för att ge dem 
en bild av hur det var då jag var liten. Visa 
dem mina minnen.  
 För visst är det så att alla föräldrar också 
ibland vill få chansen att ge sina barn fina 
minnen som de kan bära med sig i baga-

get när de växer upp. Och med facit i hand 
skulle jag aldrig välja en annan plats än 
Vistträsk.  
 Där vägen svänger och skog tar vid. 
Mina pojkar kommer alltid minnas ”Arne 
på Nilssons” som tar sig tid att prata med 
dem varje gång vi handlar.  De kommer 
minnas utflykterna i den fantastiskt vackra 
naturen vi har runt knuten och när vi um-
gås och träffar folk är ofta alla åldrar inblan-
dade, från bebis till pensionär.  
 Det värmer när jag ser glädjen i min 
fyraårings ögon då han får stanna till hos 
grannen som egentligen kanske hade andra 
planer men ändå finner lite extra tid att leka 
och prata.  
 ”Har du tid för en kopp?”, måste vara 
den vanligaste frasen som sägs här i byn. 
Och visst har man det! För vad är roligare 
än att prata bort en stund med någon. Så är 
det i Vistträsk. Traditioner förs vidare ge-
nom generationer och det ska vi vara rädda 
om. Jag fick äta upp mina ord ”absolut inte 
till Vistträsk”. Nu säger jag istället ”Aldrig 
härifrån!”

Anna Åberg

Krönikan
Under krönikan bjuder vi in olika personer 
att fritt skriva om frågor som är dem nära. 
Har du tips på en krönikör? Hör då gärna 
av dig till Älvsbybladet.

Inför omstarten av Damallsvenskan 
i fotboll spelar Piteå IF en tränings-
match mot Umeå IK lördagen den 
13 augusti klockan 14.00.

– Det känns fantastiskt att kunna 
erbjuda allsvensk fotboll på Älvåkra, 
säger Tommy Granström ordförande 
i Älvsby IF Fotboll.
 Inträdet till matchen kommer att 
landa kring 50 kronor och matchen 
har möjliggjorts tack vare Älvsbyhus 
engagemang i Äif och Piteås damlag. I 
samband med matchen kommer Piteå 
IF att hålla i träningar och seminarier 
för Älvsbylagen.

Piteå IF möter 
Umeå IK på Älvåkra
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Bäbisar 
välkomnades 
med en gåva
Att vara förälder är livets vikti-
gaste uppdrag. Det kan därför 
vara bra att få en liten hjälpande 
hand på sin resa som nybliven 
småbarns-förälder. I år bjöds Älvsbyns 
yngsta medborgare in till en tillställning 
på biblioteket, där de fick varsin present-
bag innehållande gåvor av kommunen 
och Sparbanken Nord.

– Det här är ett av de roligaste uppdragen 
man får göra som kommunalråd. Jag är 
stolt över att som representant för babypa-
ketet få dela ut en gåva ifrån Sparbanken 
Nord och Älvsbyns kommun, säger en glad 
Helena Öhlund, Älvsbyns kommunalråd, 
som ser en ljus framtid för de små.
 Efter utdelningen bjöds det på saft och 
tårta.
 Det här är tredje gången i rad som ba-
bypaketet delas ut i Älvsbyn, men absolut 
inte det sista.

Älvsbyn är än en gång bäst i Norrbotten 
vad gäller företagsklimat, detta enligt 
den undersökning som Svenskt Närings-
liv presenterade i maj.

Varje år presenterar organisationen Svenskt 
Näringsliv resultatet av en granskning rö-
rande företagsklimatet i samtliga 290 kom-
muner i Sverige. I slutet av maj presente-
rades den första delen av undersökningen, 
där drygt 31 000 företag fått svara på en 
enkät gällande hur de ser på företagsklima-
tet i sin kommun. För Älvsbyns del blev det 
en klapp på axeln.
 – Jag är stolt över det starka näringslivet 
i Älvsbyn som bidrar till kommunens väl-
färd. Företagsamma människor och företag 
leder Älvsbyn till utveckling och tillväxt. Vi 
fortsätter arbetet tillsammans för framtids-
rika Älvsbyn, säger Älvsbyns kommunalråd 
Helena Öhlund.

Bäst i Norrbotten – för tredje året i rad

Tillsammans med Norrbottens residens-
stad, Luleå, toppar Älvsbyn återigen listan 
över bästa företagsklimat i Norrbotten. 

Älvsbyn toppar företagsklimatlista igen 
– bäst i Norrbotten

Detta är tredje året i rad som Älvsbyn top-
par listan, vilket gläder kommunens nä-
ringslivschef, Pär Jonsson.
 – I Älvsbyn har vi fokus på vad vi kan på-
verka. Därför är det roligt att konstatera att 
vi för tredje året i rad har det bästa närings-
livsklimatet i Norrbotten, tillsammans med 
Luleå, allt enligt företagarna, berättar han.
 Men enligt Pär så betyder det goda resul-
tatet inte att man kan stanna upp och pusta 
ut. Det finns alltid plats för förbättringar.
 – Vi kan aldrig slå oss till ro utan det 
handlar hela tiden om att identifiera för-
bättringsområden och arbeta med dem.

Totalrankning i höst

I och med att Svenskt Näringslivs under-
sökning är uppdelad i två delar, enkätfrågor 
och statistiska faktorer som kan påverka 
företagsklimatet, är det slutgiltiga resul-
tatet inte klart ännu. Senare i år, närmare 
bestämt den 20 september, kommer hela 
undersökningen och den totala rankningen 
att släppas. Då kommer man att få se kom-
munernas starka sidor och vad som man 
bör fokusera på i framtiden för eventuell 
förbättring.

 Sammanfattande
Kommun omdöme 2016

Luleå .............................................. 3,7
Älvsbyn .......................................... 3,7
Boden ............................................ 3,3
Överkalix ....................................... 3,2
Arjeplog ......................................... 3,1
Piteå .............................................. 3,1
Jokkmokk ......................................3,0
Gällivare ........................................3,0
Övertorneå ....................................2,9
Haparanda ....................................2,8
Kalix ...............................................2,7
Arvidsjaur ......................................2,7
Kiruna ............................................ 2,5
Pajala .............................................2,2

Ifjol hamnade Älvsbyn på plats 82 i den 
totala rankningen nationellt bland de 290 
kommunerna. Året där innan var det plats 
101 och 2010 låg man ovanför 200-strecket. 
Kommunens förhoppningar är att fortsätta 
den positiva trenden och fortsätta klätt-
ringen i den totala nationella rankningen. 
Älvsbyns ledord är ”Tillsammans”, och det 
är just genom att arbeta tillsammans som vi 
ska lyckas.
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Föreningsprofilen
Under föreningsprofilen kan du läsa 
om en av alla föreningar i kommunen. 
Har du tips på en förening som du 
skulle vilja att vi skriver om? Hör då 
gärna av dig till Älvsbybladet.

Tennisklubben har rötterna i Älvsbyn 
sedan snart ett sekel tillbaka. Klubben 
har fostrat många spelare genom tiderna, 
professionella som fritidsspelare.

För drygt 90 år sedan grundades sportför-
eningen Älvsby Tennisklubb. Tyvärr dalade 
intresset för sporten efter bara några år, 
men 1945 väckte apotekaren K.G. Norberg 
liv i klubben igen, som sedan dess har fort-
satt att rulla på.

Behöver fler tränare

Föreningen har idag 44 aktiva medlem-
mar. Tillsammans med Piteå Tennisklubb, 
arrangerar man utbildning av antingen do-
mare eller tränare. I dagsläget är det tyvärr 
bristvara på tränare i Älvsbyn, något som 
föreningens ordförande, Inger Johansson, 
hoppas blir en förändring på.
 – Vi behöver få fler tränare, annars så rin-
ner det ut i sanden. Självklart så måste det 
ju finnas ett genuint intresse för det också.
Hon hoppas även att antalet planer att trä-
na på ökar, då det inte blir så mycket spel på 
banan när de är drygt 12 spelare som tränar 
under en timmes tid.

Familjesport

Några av dem som flitigt nyttjar banorna är 
familjen Lindbäck, där fem av sex familje-
medlemmar brinner för racketsporten. Den 

Älvsby Tennisklubb – anrik förening
näst äldsta sonen, Jonas Lindbäck, har pre-
cis gått ut tennisgymnasiet i Umeå och star-
tar snart sitt jobb som tränare i Piteå. För 
han har tennisen varit något alldeles extra 
sedan barnsben.
 – Jag har som alltid spelat med morfar i 
stugan och hösten 2007 tog mamma mig 
till en mjuktennisträning. Under träningen 
frågade tränaren om jag ville vara med på 
klubbtävlingen den helgen, och då tänkte 
jag att nog kan jag vara med. Jag var med 
där och gick och vann. Det var så jag fast-
nade. Målet är att bli så bra som möjligt 
och att aldrig tappa suget.

Under en av träningarna träffade han Inger, 
som i sitt första möte såg stor potential i 
pojken.
 – Där stod pojken Jonas Lindbäck och 
spelade med sin pappa och jag bara stan-
nade och tänkte att ”honom vill jag ha”. Jag 
frågade han om han ville börja träna tennis 
och han svarade ja. Och på den vägen är 
det. Han har kommit väldigt långt, berät-
tar hon.
 Sedan starten har Jonas tävlat aktivt och 
hamnat på pallplats flertalet gånger. Även 
Jonas två yngre bröder, Joel, 16, och John, 
10, har fastnat för sporten, likt båda föräld-
rarna Eva och Stefan.

Alla är välkomna

Tennisklubben välkomnar alla att bli med-
lemmar. Man behöver inte vara proffs för 
att få spela, bara man lär sig tekniken. Alla 
kan vara med, oavsett hur bra man är. Vem 
som helst får spela på banorna, medlem el-
ler inte. Köper man däremot en biljett på 
Turklövern har man förtur att spela.

Medlemsavgift: 80 kr/vuxen, 60 kr/junior.
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Taha Anwor älskar fotboll. Han både spe-
lar och dömer. Taha drömmer om en kar-
riär som professionell fotbollsdomare.

Redan när Taha var 15 år nappade han på 
en domarutbildning. Direkt efteråt dömde 
han en match åt ÄIF fotboll. Debuten gick 
bra och sedan dess har uppdragen varit 
många.
 För att uppmuntra fler unga människor 
att bli fotbollsdomare anordnade Älvsby 
IF tillsammans med distriktet en domar-
utbildning tidigare i år för dem som är 
nyfikna. Med Taha Anwor som kursledare 
gjorde domarutbildningen succé med ett 
stort antal deltagare.
 – Det var min första gång som ledare, 
men det gick ganska bra. Älvsbyn är en li-
ten ort och jag tänkte att det blir väl max 

Taha drömmer 
om en karriär 
som professionell 
fotbollsdomare

I ett samarbete mellan Älvsbyns kommun, 
Piteå Summer Games (PSG) och Älvsby 
IF har fem ensamkommande flyktingung-
domar i Älvsbyn genomfört en utbildning 
till fotbollsdomare.
 – Ett bra och roligt projekt, tycker Jo-
nas Larsson, samordnare på Bros (ett av 
kommunens boenden för ensamkomman-
de flyktingbarn).

Domarbristen är stor inom Fyrkanten. Där-
för sökte PSG ett samarbete med Älvsbyn 
för att klara domarrekryteringen till turne-
ringen.
 – PSG är duktiga på integration. Och 
grabbarna som genomförde utbildningen 
har varit taggade, berättar Jonas.
 Utbildningen sköttes av en rutinerad 
domare från Piteå Domarklubb.  Älvsby IF 
stod för lokaler, planer och en del material. 
 De unga grabbarna, 16-18 år, är nu färdi-
ga så kallade föreningsdomare vilket innebär 
att de kan döma flick- och pojkmatcher för 
fem- och sjumannalag.
 – Men de är inne på att fortbilda sig yt-
terligare till hösten för att kunna börja döma 

Älvsbyn i unikt 
domarprojekt 
med PSG

10 personer. Men jag blev förvånad när jag 
såg 20 ungdomar i klassen. Efter kursen har 
jag fått samtal från många andra som vill bli 
fotbollsdomare, berättar han.
 Fler fotbollsdomare behövs. Ungdomar 
med domarkort kan också tjäna en slant. 
Dessutom finns karriärmöjligheter. Titta 
bara på Jonas Eriksson från Luleå som just 

nu dömer EM i Frankrike. Han reser värl-
den runt och har domarjobbet som heltids-
syssla.
 På hockeysidan har Älvsbyn två profes-
sionella domare, Linus Öhlund och Gab-
riella Grahn. Båda tillhör världseliten. 

matcher även för elvamannalag på senior-
nivå, säger Jonas Larsson.
 Samtliga fem är också aktiva fotbollsspe-
lare i Älvsby IF, Nybyns IK och Älvsbyns 
United.
 Kjell-Anders Johansson, verksamhetschef 
för PSG, lovordar initiativet.
 – En fantastiskt bra idé. Vi tände på di-
rekten när förslaget presenterades. Vi be-
höver fler domare och utbildningen till fot-
bollsdomare är ett ypperligt sätt att integrera 
dessa ensamkommande flyktingbarn i sam-
hället. Det är verkligen ett win-win-koncept 
för alla inblandade.

Ett tiotal anmälde sitt intresse till utbild-
ningen. Fem har genomfört den till fullo.
 Går allt som planerat fortsätter projektet 
även nästa sommar. 
 Utöver själva domarinsatsen kommer 
även ett antal ensamkommande flykting-
barn att medverka vid uppbyggnaden och 
nedmonteringen av PSG.
 – Det är bra för deras språkliga utveck-
ling. Vi är väldigt tacksamma över PSG:s 
engagemang, säger Jonas Larsson.
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Älvsbyns kommun och Polisen har skrivit 
under gemensamt framtagna lokala med-
borgarlöften.

– Medborgarlöftena gör vi så lokala som 
möjligt. Det är ett bra sätt att visa vad vi rik-
tar vårt fokus på, säger Kenneth Vikström, 
lokalpolisområdeschef Piteå Älvdal.

Medborgarlöften undertecknade
Lokala medborgarlöften är en utveckling av 
de samverkansavtal som sedan tidigare finns 
mellan polisen och Älvsbyns kommun. 
 – Vi har ett bra samarbete med polisen 
med regelbundna och konstruktiva möten. 
Till medborgarlöftena har vi valt tre fokus-
områden hämtat ur våra medborgares per-
spektiv - tillgänglighet, mängdbrott och nar-

kotika, säger Helena Öhlund, kommunalråd 
i Älvsbyns kommun.
Några exempel ur löftet är att polisen ska ha 
kvällsöppet på polisstationen på torsdagar 
till klockan 19.00. Polisen och kommunen 
ska fortsätta med samt vidareutveckla grann-
samverkan i Älvsbyns kommun och polisen 
ska vid minst två tillfällen genomföra narko-
tikasök med hundar på skolor.
 – Medborgarlöftena kommer vi se över 
årligen och revidera vid behov. Den stora bi-
ten är processen fram till undertecknandet, 
säger Kenneth Vikström.
 I Älvsbyns kommun har kommunen och 
polisen haft ute en enkät för att fånga upp 
vad medborgarna tycker ska prioriteras. 170 
enkätsvar kom in via kommunens hemsida 
och 96 enkätsvar via trygghetsdagen på Fo-
rum och i fokusgruppträffar. Fokusgrup-
perna bestod av elevrådet på Älvsbyns gym-
nasium, PRO samt företagarna i Älvsbyn. 
Utöver detta har det genomförts medarbe-
tardialoger inom såväl polis som kommun.
 – Vi har genomfört ett viktigt kvalitets-
arbete. Det är bra att det mynnat ut i något 
med så stor tydlighet och punkter för upp-
följning av aktiviteter, säger Helena Öhlund.
 En kontinuerlig uppföljning av hur po-
lis och kommun lever upp till dessa löften 
kommer att göras. Till hösten genomförs 
den första sammanställningen av hur arbetet 
kring medborgarlöftena bedrivs.

Näringslivsbloggen
www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen

På den sidan skriver Pär Jonsson, 
näringslivschef i Älvsbyns kommun 
varje fredag om stort och smått an-
gående ledarskap, omvärld, företag 
och näringsliv.

De flesta skogskommunerna i Norra Norr-
lands inland har halverat sin befolkning. 
Älvsbyn som undantag har bara minskat 
sin befolkning från 1980 års 9600 invånare 
till dagens 8183 invånare. När skogsbruket 
ställde om och skogsmaskinerna gjorde sitt 
intåg minskade antalet anställda i skogsbru-
ket. Samtidigt växte Älvsbyhus, Polarbröd 
samt RFN under samma epok.

Älvsbyns kommun 
ökar sin befolkning

Den största befolkningsminskningen var 
perioden från år 1995 då vi var 9400 invå-
nare till år 2010 då vi hade minskat till 8335 
invånare. Under de 15 åren minskade vi 
med 1065 invånare, vilket ger en minskning 
med 71 invånare per år. De senaste åren har 
befolkningsminskningen bromsats upp.

Befolkningsförändringar 
i Älvsbyns kommun, källa SCB

År 2012         -53 invånare
År 2013         -32 invånare
År 2014         + 3 invånare
År 2015         +12 personer 

Befolkningssifforna är kommunens under-
lag för intäkter, där varje invånare skapar en 
intäkt på cirka 70 000 kr. Vill vi säkerställa 
utveckling av vård, skola och omsorg så gäl-
ler det öka antalet invånare.
 Älvsbyns kommun har ökat sin befolk-
ning med 12 invånare för kalenderåret 
2015, enligt statistik från SCB. I nuläget 
är vi 8183 invånare i Älvsbyns kommun. 
Intressant med tanke på tidigare års befolk-
ningsminskningar. Kommunen som helhet 
har ett flyttningsöverskott och ett födelse-
underskott.
 Under det gångna året har 432 personer 
flyttat till Älvsbyn samtidigt som 384 per-
soner har flyttat från Älvsbyn. Flyttningsö-
verskottet ger ett plus på 48 personer för 
året som helhet.

Födelseunderskottet ger ett minus på 38 
personer för året som helhet. Där har 71 
barn tillkommit samtidigt som 109 perso-
ner har avlidit.
 Inom befolkningsstatistiken räknas folk-
bokförda personer med personnummer. 
Migrationsverkets asylsökande räknas inte 
in i statistiken. När de får uppehållstill-
stånd får de ett personnummer och då först 
räknas de in i befolkningsstatistiken. Cirka 
10 % av de asylsökande väljer att stanna i 
Älvsbyn.
 Statisken i all ära men det är bara siffror 
i en uppföljning. En kommuns utveckling 
handlar om värdskap, anpassning och att-
raktion.

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef, Älvsbyns kommun

Vy över Älvsbyn.
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Yrkesprofilen
Älvsbyns kommun har 100-tals olika 
kommunala jobb i sin verksamhet. 
Det kan vara allt från lokalvårdare och 
lärare till kommunchef och parkarbet-
are. Har du tips på ett kommunalt yrke 
som du skulle vilja att vi skriver om? 
Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

Det är inte alltid lätt att veta vem man ska 
prata med angående ett specifikt ärende 
på kommunen. Därför är det bra att det 
finns de som tar emot och vägleder en när 
man är vilse. I kommunens telefonväxel 
och reception jobbar Christina Jalar och 
Annika Strand.
 – Det som är så positivt och roligt med 
jobbet är att man träffar så mycket män-
niskor, säger Christina Jalar.

”Vem ska jag prata med om frågor rö-
rande skolan?” ”Jag skulle vilja prata med 
en handläggare på socialkontoret, kan ni 
koppla mig?”
 Det är två utav alla de 100-tals frågor 
som rutinerade Annika Strand och Chris-
tina Jalar brukar få under sin arbetsdag i 
kommunväxeln. Är man vilse så är det alltid 
bra med en erfaren guide i den kommunala 
världen.

Varierade arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är många för Annika 
och Christina. Förutom att ta emot tele-
fonsamtal och välkomna besökare består 
även arbetsuppgifterna av att boka och göra 
iordning sammanträdesrummen, sköta om 

”Hej och välkommen till Älvsbyns kommun”
och uppdatera kommunens digitala moni-
tor, sköta låssystemet på dörrarna, beställa 
kontorsmaterial, interndebitering, sköta tu-
ristinformationen vintertid, sortering och 
utdelning av post samt mycket mer.
 – Det händer saker hela tiden. Vi har 
många olika arbetsuppgifter och ingen 

Fram till tidigt 1970-tal kopplades samtalen i kommunens telefonväxel med en så kallad snörväxel.

fråga eller dag är den andre lik. Det är ett 
roligt arbete, berättar Annika.
 Förutom kommunväxeln sköter Annika 
och Christina även telefonväxeln för Älvsby 
folkhögskola och kommunens energi- och 
fastighetsbolag.
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Alla kommuner har i dag jämställdhets-
planer. Men det är lätt att dessa blir så 
kallade hyllvärmare utan praktisk funk-
tion. Och vad är skillnaden mellan jäm-
ställdhet och jämlikhet? Svaret på den 
frågan, och många fler, levererade Louise 
Nelson i samband med en mycket upp-
skattad föreläsning den 23 maj för kom-
munens personal på enheten för ensam-
kommande flyktingbarn.

– Eftersom vi i vår verksamhet möter barn 
med ett annat kulturellt ursprung och där-
med andra referenser av jämställdhet är 
detta jätteviktigt. Vi har ett stort ansvar och 
behov av att belysa detta ämne, säger Anne-
lie Öhman, enhetschef, ensamkommande 
flyktingbarn.
 Louise Nelson är i grunden socionom 
men arbetar också som social konsult i det 
egna företaget SUUS. Hennes meritlista är 
lång. Bland mycket annat är hon även ut-
bildad och certifierad skrattinstruktör.

”Ha kul på vägen mot en bättre värld”
Och glädjen var i allra högsta grad närva-
rande när hon föreläste i ämnet ”Jämlikhet 
i praktiken”. 
– Mycket i livet kan vara kul. Jämlikhet 
behöver inte bestå av en tråkig måste-lista, 
betonar Louise.

Många tänkvärda frågor

Hon fick deltagarna att reflektera över 
våra så kallade normer och en mängd frå-
gor som styr vårt beteende. Hur fungerar 
en maktstruktur? Vad är skillnaden mellan 
jämställdhet och jämlikhet? Hur ska kon-
flikter hanteras? Vad gör bra beslut och hur 
kommuniceras de ut? Hur påverkas våra 
handlingar och bemötande av dessa för oss 
så ”självklara” normer?
 – Den som inte ifrågasätter eller ens fun-
derar över sitt eget beteende har blivit en 
del av normen, menar Louise.
 Själv utgår hon från fyra värdeord; stöd-
ja, upptäcka, undanröja och skapa. Det är 
själva fundamentet. Initialerna bildar också 
namnet på hennes företag (se faktaruta).
 Louise förklarade också att jämställdhet 
enbart har ett könsperspektiv. Jämlikhet är 
ett vidare begrepp som handlar om respekt 
för kön, religion, sexuell läggning, per-
sonlighet, eventuella funktionshinder och 
mycket annat. 
 I Sverige är det vanligt att eftersträva 
samsyn eftersom vi generellt sett är dåliga 
på konflikthantering. 
 – Jag brukar ställa frågan; vad har vi för 
konfliktsyn? Vi är alla individer och där-
med olika. Olikheter kan förvandlas till en 
styrka.

Professionellt bemötande

Under föreläsningen fick deltagarna också 
praktisera ett antal övningar med tydlig 

Louise Nelsons värdeord 
och dess betydelse
STÖDJA
Lyssna och bekräfta individen/gruppen 
utifrån deras livssituation. Förstärka styr-
korna för att gynna utveckling och se över 
återhämtning för balans.

UPPTÄCKA
Utforska livet genom nyfikenhet och ut-
mana er komfortzon och öka motivatio-
nen. Inte vad behöver ni, utan vad vill ni? 
Vad stoppar och vad möjliggör?

UNDANRÖJA
Livet i alla sammanhang har sina minor. 
Vissa kan man ta bort, andra måste man 
enbart förhålla sig till. Flera upptäckta 
hinder kan du dock påverka! Hur kan vi 
eliminera dina hinder?

SKAPA
bygga upp den plattform ni vill gro ifrån 
och stärka det positiva. Vi formar en 
handlingsplan/ vision utifrån dina/era 
förväntningar, styrkor och möjligheter. 
Och har kul på vägen!

koppling till tolerans och symbolik. Också 
det en mycket uppskattad erfarenhet enligt 
deltagarna själva som gick hem betydligt 
klokare och mer eftertänksamma än vad de 
tidigare varit. 
– Syftet med utbildningen var att personal 
som möter våra barn ska ha en samsyn och 
därigenom kunna agera professionellt i be-
mötandet med barnen och visa på kvinnor 
och mäns, ja allas, lika möjligheter till del-
aktighet och inflytande, förklarar Annelie 
Öhman och fortsätter:
 – Under och efter utbildningen har vi 
i verksamheten pratat om hur vi kan, och 
faktiskt jobbar praktiskt med att på olika 
sätt, lyfta fram både jämställdhets- och jäm-
likhetsarbetet.

Fader okänd
Nu har Lawe Söderholm från Vidsel släppt 
sin åttonde bok, varav detta är fjärde ro-
manen. Den heter ”Fader okänd”.

– Jag har hört att jag skriver om starka kvin-
nor och när jag funderade på det kom jag på 
att min mamma var en riktigt stark kvinna, 
säger Lawe Söderholm.
 Så blev den nya boken till och den hand-
lar om Lawes mamma Märtas liv. Hon föd-
des i väglöst land mellan Vistträsk och Stor-
sund. Fader okänd. Det var stor fattigdom 
och hon fick börja som piga när hon var 13 
år. När hon började skolan var det i Vist-
träsk. Sedan kom till Piteå och där startade 
hon en kaffekiosk och utvecklade sedan flera 
företag. Hon blev en aktad affärskvinna. 

 – Vi hade stora konflikter, men vi förena-
des på slutet av hennes liv, berättar Lawe.
 Lawe Söderholm har sin fasta adress i Vid-
sel men bor cirka 2 månader per år i Finland 
och 5-6 månader per år i Spanien. Han har 
haft möjlighet att resa mycket i sitt liv och 
det har inspirerat honom till bokskrivandet. 
Exempelvis har han varit i alla världsdelar i 
totalt 50 länder.
– Jag är naturtroende och jag har stort in-
tresse och respekt för urfolk. Jag gör mycket 
research och är på plats långa perioder. Ex-
empelvis bland vingårdarna i Libanon och i 
djungeln i Brasilien.
 Under researchen till ”Fader okänd” växte 
en väv av händelser, personer och dramatik 
fram. Upplösningen blev spännande och 
överraskande på flera plan, även för Lawe.
 Lawe är redan nu i full fart med nästa 
bokprojekt. Det är del två av den populära 

boken ”Sprid ljus över ondskan” som hand-
lar om mäns våld mot kvinnor och barn. 
Den kommer att släppas till jul.
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En vecka före skolavslutningen genom-
förde avgångsklasserna på Älvåkraskolan 
och Vidselskolan (årskurs 9) en gemen-
sam avslutningsmiddag tillsammans med 
lärare och personal på Kaniskrogen.

En kväll att minnas på många sätt där elev-
representanter höll i hela evenemanget med 
stöd av verksamhetsledare Pia Åhman vid 
Älvåkraskolan och några till ur skolans per-
sonal. Kvällen började med samling på Ka-
niskrogen följt av en buffémiddag. Tal hölls 
av skolans rektor Sara Bruun som hoppades 

En gemensam avslutningsmiddag
att alla elever njuta av den sista veckan som 
var kvar av tiden i grundskolan.
 – Tiden kommer inte igen, det är ett vik-
tigt steg in i framtiden för er nu. Ta vara på 
det! var hennes slutord.
 Några av lärarna tog sedan chansen att 
bjuda på sig själv med lite uppskattade hyss, 
sång och musik, samt tillbakablickar på sin 
egen skolavslutning i årskurs 9 stod på pro-
grammet.

Ensamkommande flyktingbarn i Älvsbyn 
bjuds in att delta i projektet ”Sommar-
lovsentreprenör i Älvsbyns kommun” i 
samarbete med bland andra Korsträsk 
byaförening. 
 – Det här är en grupp som bär på 
många resurser men som sällan får chans 
att visa det, säger Krister Hansén, pro-
jektledare. 

Själva idén har likheter med UF-företag i 
den svenska gymnasieskolan. 
 – Skillnaden är att vår process blir mer 
koncentrerad, förklarar Krister. 

Den 27 juni var det kick off i Korsträsk 
byagård. 
 – Då arrangerade vi workshops under 
två veckor där ungdomarna får chansen att 
utarbeta sina affärsidéer tillsammans med 
handledare och andra. 
 Krister Hansén välkomnar samarbetet 
med Korsträsk.
- Ett av syftena är att försöka knyta an till 
en by, med deras resurser i form av nätverk 
och sociala resurser. Hjälp mottages tack-

Sommarskola i företagande för ensamkommande flyktingbarn 
samt från byaföreningar och bybor, hälsar 
han. 
 Med i processen finns även eventföreta-
get å:t kotyr från Luleå som har erfarenhet 
av liknande arrangemang. Projektet i Älvs-
byn riktar sig enbart till ensamkommande 
flyktingbarn i år, och är speciellt, eftersom 
det finns väldigt lite kunskap och erfaren-
heter av hur projekt som detta bäst ska be-
drivas gentemot denna ungdomsgrupp. 
 – Många av ungdomarna som flytt 
till Sverige kommer från länder där barn 
börjar jobba i tidig ålder. Därför har många 
yrkesmässiga färdigheter inom en rad olika 
branscher. Vi vill uppmuntra dem att 
utveckla sina idéer utifrån egna ambitioner 
och intressen. Allt bygger på deras egen 
vilja. 
 Krister kan inte ännu avslöja vilka före-
tagsidéer som eventuellt är på gång. 
 – Men det finns många spännande upp-
slag. 
 Projektet är också tänkt att stärka ungdo-
marnas självkänsla och skapa nätverk. 
 – Vi vill ge dem en plattform att nå ut i 
samhället och träffa andra människor. De 

får utbildning i ekonomi, marknadsföring, 
försäljning, att utveckla sin affärsidé samt 
får göra studiebesök på företag i Älvsbyn. 
 Norrbotten läns landsting täcker upp en 
del av de externa kostnader som inte ingår 
i enheten för ensamkommande flykting-
barns ordinarie verksamhet.  
 Projektet kommer att bedrivas under 
pragmatiska former.  
 – Eftersom det är ett pilotprojekt kom-
mer vi att vara öppna för anpassningar. Ett 
av syftena med projektet är att lära sig hur 
vi bäst jobbar med dessa ungdomar entre-
prenöriellt. Allt dokumenteras. Det ligger 
till grund för kommande utvärderingar.
 Annelie Öhman, enhetschef, är förhopp-
ningsfull.
 – Jag ser även detta projekt som ett led 
i att få våra ungdomar och näringslivet att 
närma sig varandra och stärka förutsätt-
ningarna för Älvsbyn att  fortsätta vara med 
i toppen för företagsklimat i Sverige.
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I början av juni anordnades en lite mer 
ovanlig tillställning på Nyberga, då bjöds 
det nämligen på surströmming och potatis 
för de boende på avdelning 3C. För de som 
inte ville äta surströmming erbjöds en alter-
nativ maträtt. Tillsammans med personalen 
njöts det för fullt när de intog den jästa de-
likatessrätten. 
 – Några av de boende frågade när vi 
skulle äta surströmming, så vi som arbetar 
här tyckte det var dags att ordna det. Vi har 
gjort det förr och det brukar vara uppskat-
tat. De som orkade och kunde fick hjälpa 
till med förberedelserna. Sedan satt vi till-
sammans och mådde gott, berättar Camilla 
Isaksson på Nyberga, som lovar att det 
kommer fler surströmmingstillfällen.

Uppskattad 
surströmmingsbjudning 
på Nyberga

Sedan tidigare äger Polarbröd fyra egna 
vindkraftverk. Nu satsar koncernen även 
på solel. Panelerna sitter monterade på 
taket till fabriken i Älvsbyn. Likaså finns 
en så kallad solblomma ovanför entrén.
 – Jätteroligt. Polarbröd tar steg för steg 
mot målet att bli ett hållbart företag, helt 
och hållet, säger Petra Whitehead, frilan-
sande kommunikatör för Polarbröd.

De fyra vindkraftverken, som ägs av kon-
cernens dotterbolag Polarkraft AB, gav 
under förra året 30,3 gigawattimmar. Det 
motsvarade 97 procent av bageriernas fak-
tiska behov under 2015. 

Polarbröd satsar även på solel
Denna elproduktion kompletteras numera 
med solenergi. Totalt beräknas solanlägg-
ningarna i Älvsbyn producera 54 000 kilo-
wattimmar per år. 
 – Inte alls i närheten av vad vindkraftver-
ken ger men ett spännande komplement, 
tycker Petra.

Flower Power

Solpanelerna på taket är av konventionell 
typ, men solkraftverket ovan entrén kall-
las för Smartflower och liknar en blomma. 
Det följer solen och vecklar ut bladen vid 
soluppgång och fäller ihop dem vid skym-

ning. Solblomman ska enligt tillverkaren 
generera 4 000 kilowattimmar per år.
 – Men det kan bli lite till uppe i Älvsbyn 
med tanke på sommarhalvårets ljusa nätter. 
Det behöver ju inte vara sol för att pane-
lerna ska producera el. Det räcker med ljus, 
även om direkt solinstrålning ger bäst ef-
fekt. Det blir spännande att följa resultatet, 
säger Jonas Almquist, Sustainable Energy 
Nordic AB, som har generalagenturen på 
Smartflower i Sverige.
 Solblomman på Polarbröd är den nord-
ligaste, tillsammans med en liknande på 
Hertz i Älvsbyn. De hittills enda norr om 
Örnsköldsvik.

Hållbarhetsredovisning

Den 14 juni invigdes solblomman med en 
grillbjudning på altanen för personalen på 
Polarbröd i Älvsbyn.
 Polarbröd är i dag självförsörjande på för-
nybar energi och arbetar kontinuerligt för 
att minska användandet av fossila bränslen.
”Målen är att vi vill ha hållbart producerade 
råvaror, fossilfria och effektiva transporter, 
förnybara eller cirkulerande förpacknings-
material samt vara självförsörjande på för-
nybar energi”, skriver Karin Bodin, VD 
Polarbröd AB, i koncernens hållbarhetsre-
dovisning.
 45 procent av Polarbröds frakter sker på 
järnväg. Där fungerande tågtrafik saknas 
transporteras brödet med lastbil via dot-
terbolaget Polfärskt. Försök görs med olika 
biodrivmedel som RME och HVO. Två 
distrikt, Polfärskt Stockholm syd och Jämt-
land, ligger nära målet 100 procent fossilfri 
distribution, tack vare övergången till bio-
drivmedel.
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På gång inom 
Fritid & Kultur
Årets sommarkulturliv bjuder på allt 
och lite till, från musikarrangemang 
för de lite äldre till gratisbio för de 
yngre.

En ungdomlig sommar

För Älvsbyns ungdomar väntar en hän-
delserik sommar, full utav roliga saker 
att göra. Varje vecka anordnar kommu-
nen gratisaktiviteter för barn och ung-
domar, exempelvis bowling, badresor 
och filmvisning i biografen. Samtliga 
arrangemang är gratis och samling sker 
på i lokalen Pärlan på Forum. Där kom-
mer det även att serveras frukost. För 
mer information om dagar, tider och 
filmutbud, se annonsering.
 Utöver de återkommande arrang-
emangen på Forum, kommer det även 
att anordnas konstverkstad tillsammans 
med Majlis Johansson och musikcafé 
med musikföreningen SMÄKK.

Pugh kommer till Storforsen

Den 30 juli kommer gitarristen, låtskri-
varen och sångaren Pugh Rogefeldt till 
Storforsen. Den 69-årige rockbjörnen, 
som bland annat är känd för låtar som 
”Här kommer natten”, ”Dinga Linga 
Lena” och ”Små lätta moln”, planerar 
nu att sätta Norrbottens pärla i gung-
ning med sina nostalgiska låtar.
Musik- och matfestival
 Likt tidigare år kommer den inter-
nationella matfestivalen att äga rum i 
Lomtjärnsparken. Där kommer det att 
serveras mat från världens alla hörn. 
I samband med detta kommer även 
SMÄKK att arrangera en musikfestival, 
där grupper som Cartoon girlfriend, 
First revival och The Bändärs kommer 
att uppträda.
 För mer information och evenemang, 
besök www.alvsbyn.se/visit.

Inom de kommande åren planerar Älvsby-
hus att utöka sin produktion med 100 %. 
De har även valt att göra en större sats-
ning på vinterlivet uppe på Kanis.

Älvsbyhus är Sveriges största hustillver-
kare och framtidsplanen är att bli ännu 
större. Under de närmsta åren kommer de 
att utöka sin produktion till det dubbla. I 
dagsläget byggs cirka 1000 hus under ett år, 
planen är att siffran kommer att landa på 
2000.
 – Det blir ett rejält kliv. Vi har till exem-
pel byggt en ny fabriksdel på 500 m2 och 
vi kommer att bygga energisnåla hus med 
dubbelt så tjocka väggar. En ny huskatalog 
har färdigställts och arbetet pågår med att 
ta fram en helt ny generation hus, berättar 
Kent Johansson, vd på Älvsbyhus.
 Den nya investeringen i fabriken ligger 
på drygt 50 miljoner kronor och i samband 
med detta har företaget gått från 140 till 
160 anställda. 

Investerar miljoner på Kanis

I samband med den nya framtidssatsning-
en, avslöjade Kent att Älvsbyhus än en gång 
kommer att satsa på fritidslivet i kommu-
nen. 1983 byggde Älvsbyhus kommunens 

Älvsbyhus investerar dubbelt i Älvsbyn
ishall. 2014 engagerade de sig i uppföran-
det av ett nytt servicehus vid Kanisbacken. 
I år väljer husjätten att göra en miljoninves-
tering i skidbacken.
 – Vi har alltid haft goda relationer och 
ett gott samarbete med Älvsbyns kommun, 
det har aldrig varit några svårigheter. Vi har 
nu fört dialog med kommunen om vad som 
skulle behövas här i Älvsbyn och bestämt 
oss för att satsa på skidanläggingen uppe på 
Kanis med en riktigt fin barnlift, avslöjade 
Kent.
 Efter avslöjandet fick Älvsbyns kommu-
nalråd Helena Öhlund en symbolisk gåva 
av Älvsbyhus, en liftpinne i företagets fär-
ger.
 – Att vara kommunalråd och företräda 
en kommun där ett företag bygger både 
ishall och bidrar till vår utveckling av ka-
nisanläggningen känns oerhört glädjande, 
framförallt för medborgarna i Älvsbyn. Det 
känns hoppfullt att vi får en attraktivare an-
läggning med större kapacitet. Det är också 
en bra signal att de som storföretag värnar 
om bygden, berättar hon.
 Den nya liften kommer att gå parallellt 
en bit med den andra liften och förhopp-
ningen är att den öppnar redan till vinterns 
första åkning.

För 15:e året i rad är Älvsbyhus Sveri-
ges största hustillverkare. Detta enligt 
den statistik om antalet ansökta bygglov 
2015 som företaget Byggfakta presente-
rade tidigare i år. 

Den svenska husmarknaden har blivit allt 
hetare de senaste åren, likaså Älvsbyhus 
som har ökat sina marknadsandelar från 11 

Älvsbyhus störst för 15 året i rad
% under 2014 till 11,6 % under 2015. 
 Älvsbyhus försäljning 2015 uppgick till 
närmare 750 försäljningar, vilket är en ök-
ning med över 200 hus jämfört med 2014.
 – Vi gläds med varenda familj som mår 
bra i sitt nya hem, vi vet att det är en stor 
och viktig del av livet, berättar Kent Johans-
son, VD Älvsbyhus.
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Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare med enskilt avlopp an-
svarar du för att din avloppsanläggning har 
ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav 
för rening, det vill säga att den inte orsakar 
olägenheter för människors hälsa och miljö. 
Juridiskt är du som fastighetsägare med en-
skilt avlopp ”verksamhetsutövare av miljö-
farlig verksamhet” enligt Miljöbalken.

Ska du sälja eller köpa hus?

Klarlägg status på vatten- och avloppsan-
läggningar vid husförsäljning. Det ligger i 
både säljarens och köparens intresse för att 
undvika framtida frågor och i värsta fall 
tvister. Kommunens miljö- och byggkon-
tor bedriver tillsyn på avloppsanläggning-
ar. Finns det föreläggande från miljö- och 
byggkontoret på fastighetens avlopp? Detta 
ligger i köparens intresse att kolla upp, an-
nars kan kravet på åtgärder innebära ovän-
tade utgifter inom kort tid.
 En avloppsanläggning utan tillstånd kan 
räknas som fel i fastighet, om man inte 
upplyst om detta vid försäljning. Detsam-
ma gäller felaktig uppgift om vilken typ av 

Ditt avlopp är ingen skitsak

En enkammar- eller tvåkammarbrunn utan efterföljande rening uppfyller inte dagens krav 
enligt miljöbalken och dess föreskrifter.

avloppsanläggning som finns på fastighe-
ten. Det är därför viktigt, inför ägarbytet, 
att reda ut frågan om avloppsanläggningens 
utformning, och om den har tillstånd eller 
inte. Mäklaren kan hjälpa dig med detta.

KOSTNAD

Köp och installation av ny avlopps-
anläggning kostar vanligtvis mellan 
80 000 kr och 120 000 kr. Typ av an-
läggning samt omfattningen av mark-
arbeten påverkar priset. Miljö- och 
byggkontoret tar även ut en avgift för 
handläggning av ansökan.

Vatten och avlopp hänger ihop

Dricksvatten från en enskild brunn är 
grundvatten som pumpas upp. När vi släp-
per ut avlopp från bad-, disk-, tvättvatten 
och toalett är det viktigt att avloppsvattnet 
renas i en väl fungerande avloppsanlägg-
ning, innan det slutligen når grundvattnet 
eller närliggande sjö eller havsvik. Om av-
loppsvattnet inte renats tillfredställande 
finns det risk att föroreningar som till ex-
empel bakterier och övergödande ämnen 

hamnar i dricksvattenbrunnen hos dig el-
ler grannen och gör det odrickbart utan 
rening. Badvattnet i sjön eller havsviken 
riskerar också att förstöras av för mycket 
föroreningar.

Mer än 50 % av alla enskilda avlopps-
anläggningar är så dåliga att de inte 
klarar gällande krav på rening.

Att tänka på för enskild 
avloppsanläggning

Har anläggningen tillstånd? 
För att få använda en avloppsanläggning el-
ler bygga en ny krävs tillstånd. För att få 
bygglov för sitt hus krävs vanligtvis att vat-
ten- och avloppsanläggningarna uppfyller 
lagens krav. 

Vilka reningskrav råder på den plats 
där jag ska anlägga mitt avlopp?
Älvsbyns kommun har riktlinjer för enskil-
da avlopp där det anges vilka reningskrav 
som gäller i olika områden i kommunen. 
En bedömning ska alltid göras i det enskil-
da fallet, så kontakta Miljö- och byggkon-
toret för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Tillräcklig rening av avloppsvattnet? 
Det är ofta svårt att se och mäta hur bra 
en avloppsanläggning renar. Anläggning-
ens ålder, teknik och lokalisering ger en bra 
fingervisning. En markbädd eller infiltra-
tion behöver grävas om ungefär vart 15:e år 
på grund av igensättning. På www.avlopps-
guiden.se finns en checklista ”Testa ditt 
avlopp”. Bättre kunskap om avloppens ne-
gativa påverkan på vattenmiljöer har gjort 
att kommunerna idag ställer högre krav på 
rening än för tio år sedan. 

Dimensionerad för den kommande 
belastningen? 
Många äldre avloppsanläggningar är di-
mensionerade för lägre vattenförbrukning 
än vad en normalfamilj använder idag. 
Överbelastning kan leda till igensättning 
och bräddning, luktproblem och utsläpp av 
orenat avloppsvatten. Fundera som köpare 
på om avloppsanläggningens kapacitet är 
tillräcklig för din familj, det vill säga den 
kommande belastningen. 

Ansökan och/eller anmälan behövs

När du ska göra en ny anläggning eller göra 
en väsentlig ändring av befintlig avloppsan-
läggning måste du skriftligen söka tillstånd 
eller anmäla enligt Miljöbalken till Älvsbyns 
Kommuns Miljö- och byggnämnd. Ansö-
kan ska lämnas in minst 6 veckor innan det 
planerade arbetet påbörjas.
 För mer information om ansökan för till-
stånd och vad som gäller för just din fastig-
het, kontakta Miljö- och byggkontoret.
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Älvsbyns Energi har, tillsammans med 
grannkommunerna Piteå, Luleå, Boden 
och Kalix genomfört nya plockanalyser av 
våra hushållssopor. Detta för att följa upp 
älvsbybornas källsortering och ta reda på 
om vi blivit bättre eller sämre på sortering 
och för att få veta vad man bör jobba vidare 
med. Den här plockanalysen heter 2015 
(avfallsproverna togs ut i november 2015) 
och är en uppföljning av den första analy-
sen som gjordes 2010. 

Vad har hänt – ser vi några skillnader? 

•	 Brännbara	kärlet	har	större	andel	rätt	
 sorterat avfall idag
•	 Det	kastas	ungefär	lika	mycket	i	det	
 brännbara kärlet fortfarande. 
•	 Mycket	av	det	som	kastas	borde	gå	till	
 materialåtervinning istället
•	 Tydlig	förbättring	för	farligt	avfall		

Vid förra plockanalysen 2010 uppmättes 
31 % korrekt sorterat brännbart avfall i kär-
let för brännbart avfall, nu är den siffran 37 
%. En förbättring alltså. Det beror främst 
på att andelen matavfall minskat (från 32 
till 23 %). 
 Totala mängderna för brännbart avfall är 
i stort sett samma. Älvsbyborna kastar alltså 
ungefär lika mycket brännbart avfall idag, 
jämfört med 2010 räknat i kg/hushåll och 
vecka. 
 Mängderna förpackningar och tidningar 
fortsätter vara stora i brännbara tunnan. 
Där syns en liten försämring mot tidigare 
plockanalys. Om alla tidningar och för-
packningar lämnades till återvinning, skulle 
38 % av det som läggs i brännbart, istället 
gå till materialåtervinning och nya produk-
ter. Dessutom ger det mer miljönytta efter-
som papper och förpackningar som läm-
nas till återvinning blir till nya produkter 
och minskar förbrukningen av ny råvara.  
Kostnaden för älvsbyborna ligger på cirka 
300 000 kr, under 2015, för att förbränna 
förpackningar och tidningar istället för att 
återvinna dem. Det skulle kunna motsvara 
en taxesänkning på 3,5 % ungefär.
 Från år 2010 till år 2015 har mängden 
farligt avfall (elektronik, batterier, ljuskällor 
mm) i det brännbara kärlet minskat med 
50 %. En mycket positiv trend alltså. Men 
fortfarande finns en del batterier, lampor 
med mera i de brännbara avfallet. Där får vi 
fortsätta att jobba, för det måste bli bättre. 
I snitt beräknas en full sopbil, som tömt 

brännbart från hushållen, innehålla 124 st 
felsorterade batterier och 108 st felsorterade 
lampor.

En full sopbil i Älvsbyn innehåller:

2010 2015
289 st batterier 124 st batterier
312 st ljuskällor 108 st ljuskällor

I kärlet för matavfall ser det bra ut när det 
gäller farligt avfall. Vid plockanalysen 2015 
hittades inget farligt avfall alls i matavfalls-
kärlet. 

Sortera rätt och spara pengar

Sorteringen av matavfallet kan bli bättre 

Vid plockanalysen 2010 uppmättes en ren-
hetsgrad på matavfallet på drygt 92 %. Den 
siffran för plockanalysen 2015 ligger på 73 
%. Matavfallet som samlas in rötas och blir 
till fordonsgas och rötresten blir jord. Det är 
något som gör stor miljönytta. Tekniken är 
dock känslig för felsorterat avfall och därför 
är målsättningen att bli bättre. En orsak till 
den lägre renhetsgraden, kan vara att Älvs-
byn övergått till matavfall under 2015, från 
att ha haft kompost under många år. 

 

Fördelning i kärl för matavfall i ett viktat 
medelhushåll i Älvsbyn genomförda 2010/2015:
2010    2015

– Har Älvsbybornas sopsortering förändrats sedan 2010?

Fördelning i kärl för brännbart avfall i ett viktat 
medelhushåll i Älvsbyn genomförda 2010/2015:
2010    2015

4 % övrigt 1 % övrigt

32 % 
matavfall

23 % 
matavfall

34 % 
tidningar och 
förpackningar

38 % 
tidningar och 
förpackningar

31 % 
brännbart

37 % 
brännbart

8 % övrigt

92 % 
matavfall

27 % övrigt

73 % 
matavfall

Energi AB
Älvsbyns
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Ett unikt samarbete över kommungrän-
serna ska i framtiden ge bättre reseför-
bindelser för de boende i Luleåregionen 
(Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn). 
Under ledning av en arbetsgrupp med re-
presentanter för kommunerna, Trafikver-
ket, Länsstyrelsen, Regionala kollektiv-
trafikmyndigheten och Norrbottens läns 
landsting har en strategi för gemensam 
trafikplanering tagits fram. Arbetssättet 
har inte tidigare prövats i Sverige.

Målet är en förstärkt arbetsmarknadsregion 
och ett hållbart transportsystem för de 
boende i hela Luleåregionen. Med hjälp av 
strategin ska nu samverkansformer skapas 
för planering av transportsystemet på 
regional nivå.
 – Det är första gången i landet som kom-
muner, myndigheter och andra aktörer ar-
betat tillsammans med en långsiktig strategi 
för trafik i en region. Intresset utifrån har 
varit stort. Många andra områden och or-
ter, inte bara i Sverige, kan ha stor nytta av 
vårt arbetssätt, säger Ulf Pilerot, projektan-
svarig, från Trafikverket Region Nord. 

Trafikstrategin gäller persontrafik inom alla 
trafikslag. Man har fokuserat på kommun-
invånarnas arbets- och studiependling, med 
en vision om en enkel, tillgänglig och fos-
siloberoende resa från dörr till dörr. 
 – En väg slutar ju sällan vid kommun-
gränsen, säger Inger Krekula, planarkitekt 
på Länsstyrelsen Norrbotten, som varit en 
av de drivande parterna i strategiarbetet. 
Det har varit nödvändigt, men också otro-
ligt positivt att faktiskt jobba tillsammans 
och inte bara prata om det, tycker hon.
 När det gäller kommunikationer i Älvs-
byns kommun är det största behovet snabb- 
och direktbussar till grannkommunerna 
samt till flygplatsen i Luleå, samordning 
mellan person-, godstrafiken och färdtjänst. 
Kommunens målsättning är att persontrafi-
ken via järnväg i regionen bör öka. 
 – Värdet av att ingå i ett samarbete med 
Luleå, Piteå, Boden och Kalix är stort. Vi 
ska tillsammans stärka arbetsmarknads-
regionen med bra kommunikationer. Att 
arbeta tillsammans i ett regionaltperspektiv 
är långsiktigt och hållbart. Vi startar arbe-
tet med att göra en resvaneundersökning, 

Ny gemensam trafikstrategi i Luleåregionen
det ger en bild av nuläget och sen påbörjas 
arbetet med att få en innovativ och fung-
erande kollektivtrafik i såväl på landsbygd 
som i tätort, säger Älvsbyns kommunalråd 
Helena Öhlund.
 Den regionala trafikstrategin har tagit 
två år för arbetsgruppen att arbeta fram. Nu 
tar en ny fas vid, där kommunerna turas om 
med att leda arbetet med att realisera visio-
nen. Först ut att ta stafettpinnen är Piteå 
kommun. Utifrån strategin ska man titta 
närmare på hur man tillsammans kan ar-
beta vidare på olika områden.  Förutom det 
regionala samarbetet i sig handlar det om 
utvecklad kollektivtrafik, koldioxidsnåla 
transporter, klimatsmarta bilresor, bättre 
infrastruktur och bättre förståelse av hur vi 
människor upplever vårt resande i vardagen.  
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Företagsprofilen
Under företagsprofilen kan du läsa om 
ett av alla företag i kommunen. Har du
tips på ett företag som du skulle vilja 
att vi skriver om? Hör då gärna av dig 
till Älvsbybladet.

För en tid sedan lade tygaffären i Älvsbyn 
ner sin verksamhet. Efterfrågan på tyger 
och garner har sedan dess varit stor. Tidiga-
re i år avslöjade älvsbyborna Sara Lundberg 
och Linda Rantatalo Ek att de planerade att 
tillsammans öppna en affär vid namn Garn 
& Hemsytt, som skulle möta behovet.

– Jag fick reda på att Linda hade hittat en 
lokal så då ringde jag och hörde om vi skul-
le starta en butik tillsammans och så blev 
det, berättar Sara.
 Den 18 april invigdes den nya pittoreska 
affären, som består av två företag, Saras 
Garnfröjd och Fabbe & Syrrorna.

Brinnande intresse bakom starten

Sara, som har ett stort intresse av att virka, 
erbjuder garn, av märkena Järbo, Svarta Få-
ret och Kinna, samt tillbehör och lite annat 
smått och gott.

Garn & Hemsytt – med intresse för det textila
– Jag tror att det kommer att gå bra det här. 
Jag börjar snart med webbförsäljning och 
sen har jag varit uppe till Vidsel en sväng 
och sålt. Det kommer det bli mer av, åka 
ut till byarna och ha försäljning. Sen till 
hösten kommer jag att anordna stick- och 
virkkvällar. Tanken är också att ha kurs i att 
sticka och virka. Det har folk frågat om ef-
ter redan nu.
 Linda startade sin webbutik för en tid se-
dan, men valde att expandera sin verksam-
het och flytta den till en fysisk butik. Hon 
syr kläder för både vuxna och barn. Utöver 
det säljer hon olika sorters tyger, mössor, 
väskor och necessärer, både färdiga varor 
och på beställning.
 – Mitt intresse har varit stort de senaste 
10 åren, jag har bara väntat på rätt tillfälle 
till att kunna expandera och ha en egen bu-
tik. Så dök det upp en bra lokal och då var 
det bara att köra.

Ljus framtid

Framtiden ser ljus ut för de båda företagen 
och förhoppningarna är att kunna expande-
ra och erbjuda ett ännu bredare sortiment. 
Under sommaren kommer butiken fortsatt 
att ha öppet, samma tider som vanligt, plus 
på kvällar. Butiken erbjuder att ta betalt 
från kund genom antingen kort, kontant 
eller mobiltjänsten Swish.
 – Alla som kommer in är så glada och 
tycker att det är kul att vi har öppnat, i och 
med att tygaffären stängde. Det har saknats 
en sådan här butik sen tygaffären stängde. 
Så det ser ljust ut, berättar Sara och får 
medhåll av sin partner.
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Den 19 maj firades förskolans dag runt 
om i Sverige. Anledningen till detta är 
för att uppmärksamma det viktiga arbete 
som sker på förskolan, vilket är essenti-
ellt för ett barns utveckling. Dagen firas 
ofta genom att hitta på olika aktiviteter 
tillsammans, exempelvis roliga upptåg 
och kalas. I Älvsbyn anordnades flera 
skojiga aktiviteter ute på respektive för-
skola och nedan berättar vi om ett par.

Många roliga och spännande saker 
bland småbären

På Pärlans förskola hade varje avdelning 
förberett en station utifrån det läroplansmål 
som man arbetat med under läsåret.
 På Lingonet arbetade man med temat 
”Skapa med naturen”, där barnen hjälptes 
åt att väva en naturväv.

Barnen firade förskolans dag – en uppskattad tradition
På Blåbäret var det naturvetenskap och ex-
periment som stod i fokus. Där gällde det 
att ställa en hypotes om vattentryck och 
just vilken vattenstråle som kommer längst 
om man gör tre hål i olika höjd på en pet-
flaska som man sedan fyller med vatten.

Hjortronet arbetade med temat ”Skapa och 
upptäcka”, utifrån boken ”Rut & Knut stäl-
ler ut”. Där fick barnen göra handavtryck, 
som sedan blev en pittoresk målning.

På Hallonet jobbade man med temat Mu-
mintrollet, där Lilla My och Snusmumri-
ken följde barnen runt på en hinderbana.
 Åkerbäret jobbade med språkutveckling 
med hjälp utav sagan ”Guldlock och de tre 
små björnarna”. Där fick barnen äta nalle-
kakor och bli målade som björnar.

Dagen blev lyckad och fick bra betyg utav 
barnen, som fick hitta på roliga saker ute i 
det vackra vädret.

Uppskattat tigertema i solskenet

På Åsens förskola valde man att fira sin 
högtidsdag den 26 maj, för att avsluta det 
gemensamma temat ”tiger” som de arbetat 
med tillsammans under våren 2016. 

Under dagen fick barnen pröva på olika ”ti-
gerstationer” tillsammans. Allt för att upp-
muntra och stärka barnens vilja, samarbete, 
engagemang och delaktighet mellan de fem 
avdelningarna. En mycket uppskattad för-
middag i solskenet som avslutades med fika 
på gården.
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STORFORSENOMRÅDET

Storforsen

Det självklara utflyktsmålet i kommunen. Kan 
upplevas hur många gånger som helst och är lika 
majestätisk varje gång! Storforsen är Europas 
längsta fors och den är omgiven av en urskogslik 
skog med rikt växt- och djurliv. I området finns 
också ett delta där vattnet stilla flyter fram mel-
lan jättegrytor och vattenslipade hällar. Från selet 
nedanför har man en underbar vy uppåt forsen. 
Därifrån går en spångad gångbro längs forsen. 
Området är i stor utsträckning handikappanpas-
sat. I området finns turistinformation och en kaf-
festuga som är öppen sommartid.

Storforsen Shop

Butik med konst och hantverk från norr samt 
lokala delikatesser. Mycket gott och vackert på 
samma gång. 
Information: 0920-100 60, 070-339 22 10
www.storforsenshop.se

Storforsens skogsbruks- och flottningsmuseum

Näringslivshistoria på ett intressant sätt. Här 
kan man bilda sig en uppfattning om skogs- och 
flottningsarbetarnas vardag och arbetsmetoder 
i svunna tider. Redskap, kojor, kolmila, tjärdal, 

stallar och andra byggnader visar hur flottning 
och skogsarbete en gång bedrevs i Norrbotten.

Storforsens kapell

En av vår tids vackraste nya byggnader där na-
turen och norrbottnisk kultur på ett stilfullt och 
på samma gång modernt sätt har vävts in i arki-
tekturen. Här finns förmodligen Sveriges, kanske 
världens, vackraste altartavla; ett panoramaföns-
ter mot den mäktiga Storforsen. Kapellet är en 
fridfull plats för stillhet och ro. Kontakta hotellets 
reception för att se kyrkan.
Information: 0929-721 00

Upplevelseskogen Bredselsberget

En naturstig som kallas Upplevelseskogen Bred-
selsberget börjar vid vägen mitt emot Hotell Stor-
forsen och går upp på berget längs en lättgången 
led. Efter vägen finns informationsskyltar som 
berättar om naturen och växtligheten. På berget 
finns en stuga och grillplatser med bänkar och 
vindskydd. Om man fortsätter längre upp på ber-
get och går mer åt höger får man en fantastisk 
utsikt över Storforsen.

RFN museum

En samling av historisk flygtestutrustning. Mu-
seet är inrymt i en hangar på RFN utanför Vidsel.
 Öppet för bokade turer med guidning av RFN 
Veteranklubb som ansvarar för museet. 
Information: 0929-371 11
www.vidsel.nu/rfnmuseum.

KYRKMALMEN
Knut Lundmark-monumentet

I området vid kyrkan finns ett monument till 
minne av professor Knut Lundmark. Han föddes 
1889 i Krokträsk, Älvsbyn. Läraren i folkskolan 
uppmuntrade hans föräldrar att låta honom stu-
dera vid läroverket i Luleå och sedan universitet. 
1929 blev han professor i astronomi i Lund. Knut 

Lundmark gav ut många skrifter, bland annat bo-
ken ”Astronomiska upptäckter” som beskriver 
flera tusen års samlad astronomisk forskning. 
Han var också en flitig skribent i många veten-
skapliga tidningar och har fått epitetet ”mannen 
som gav populärvetenskapen ett ansikte”.

Kyrkan

Ljus och vacker träkyrka från 1800-talets början. 
Mycket rofylld och sevärd.
Information: www.svenskakyrkan.se/alvsby

Kyrkstugor

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

Bagerimuseum

Så gick det till när de första polarkakorna bdes! 
Bagerimuseet speglar bagerinäringen i Älvsbyn 
från sekelskiftet till idag. I byggnaden som är från 
1920-talet har tre generationer Bagar Nilsson ar-
betat. Här bakades Tioöreskakan, föregångaren 
till dagens Polarkaka. På bagerimuseet får man 
ibland prova på att själv baka mjukkaka på gam-
malt sätt. 
Information: 070-208 98 08.

UPPLEV
Använd sommaren till att se och uppleva 
bygden, oavsett om du bor här eller besöker 
Älvsbyn. För turistinformation besök Stor-
forsens turistinformation eller någon av 
kommunens digitala informationscentraler 
på Gulf, OKQ8, Polar Hotel, Hotell Storfors-
en, järnvägsstationen, Fluxen eller Tempo 
i Vidsel. 

Du kan även läsa på www.alvsbyn.se/visit, 
mejla turistinfo@alvsbyn.se eller ringa 
Älvsbyns turistinformation 0929-108 60.

Foto: Peter Lundberg

Foto: Anneli Olofsson



18 | Älvsbybladet nr 2 – 2016

UTFLYKTSMÅL

Mysiga kaféer

För den fikasugne finns flera trevliga kaféer att 
besöka. På Storgatan i centrala Älvsbyn finns 
Konditori Centrum och Ekbergs Konditori. I 
Lomtjärnsparken finns ett sommarcafé och i 
Storforsen finns Kaffestugan. Vid järnvägssta-
tionen ligger Loppis & Café.

Laver 

Laver är en kulturmärkt gruvby. 1936-1946 fanns 
här en koppargruva som ledde till att ett samhälle 
växte upp. Det betecknades som ”Sveriges moder-
naste samhälle” på sin tid. Området är både intres-
sant gruvhistoria och ett trevligt utflyktsmål.

Glasateljén

Konstnären Maj-Lis Johansson tar emot besök i 
sin ateljé på Älvgatan 15 i Älvsbyn. Ring för att 
boka tid. 
Information: 070-626 57 18
www.majlisjohansson.se

Bensinmuseum

Gör dig redo för en riktig nostalgitripp! I bensin-
museet finns Sveriges största utställning av ben-
sinmackar från 1920-tal. till 1960-tal och annan 
kuriosa så som reservdelar, reklamprylar och mo-
tortidningar. Museet är öppet efter överenskom-
melse. Bensinmuseet finns på Altuna Industriom-
råde i Älvsbyn. 
Information: 0929-124 37, 070-378 21 60
www.caltex.nu

Lomtjärnsparken

Lomtjärnsparken ligger fint i centrala Älvsbyn. 
Där finns en modern och mycket populär lekpark 
som är anpassad även för barn med rörelsehinder, 
samt ett sommarkafé.

Kantarheden

På Kantarheden finns flera fornminneslämningar, 
bland annat rester från en stenåldersboplats och 
samiska eldhärdar. Det går en 1,5 km lång forn-
minnesstig förbi några av dessa. Fornlämningarna 
är inte lätta att se i terrängen för den som inte är 
van att upptäcka dem, men det finns en informa-
tionstavla som berättar vad man ska titta efter. På 
Kantarheden finns också många lämningar efter 
äldre tiders skogsbruk och tjärdalar.

Manjärv

I Manjärv finns en arkeologstig med stenålders-
gravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångst-
gropar 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.

En liggande höna

På Stormyrberget finns ett så kallat uppallat 
block, eller liggande höna som det ibland kallas. 
Det är en stenformation där ett stort flyttblock 
ligger på tre små pallstenar. En liggande höna tros 
ha bildats genom att inlandsisen förde med sig 
ett flyttblock som stannade på ett lager av sand, 
grus och mindre stenar. Det har sedan eroderat 
eller spolats bort, utom de tre pallstenarna som  
suttit fastklämda under det stora blocket. Den 
liggande hönan på Stormyrberget är ett trevligt 
utflyktsmål i fin skogsterräng. Till Stormyrberget 
kommer man från vägen mellan Arvidsträsk och 

Teugerträsk. Ungefär mitt emellan byarna sväng-
er man söderut på skogsbilvägen Stavträskvägen. 
Efter 3,8 km svänger vägen svagt vänster. Där 
parkerar man. Hönan ligger några hundra meter 
upp på berget. En mer eller mindre tydlig snits-
ling visar vägen.

Falkberget

Från Västra Falkberget är utsikten över sjösyste-
met i Vistträskbygden fantastisk. Man tar sig dit 
från Kullnäsvägen, en skogsbilväg som går mel-
lan Kisträsk och Kullnäs. Ca 2,5 km från Kullnä-
skorsningen går det en knappt körbar väg i sydlig 
riktning (till höger om man kommer från Kull-
näs, till vänster om man kommer från Kisträsk). 
Efter ca 2 km slutar den med en vändskiva. Däri-
från går man upp på berget mot branten som är 
på den sydvästra sidan. Det är ca 700 meter och 
det finns ingen stig. Karta rekommenderas. Kör-
ningen och vandringen är absolut mödan värd! 

Fällforsen 

Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen 
med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en lax-
trappa där man om man har tur kan få se laxen ta 
sig upp. Rastplats och eldstad finns bredvid fallet.

Kanis friluftsområde

Kanisberget med skidbacke och längdskidspår 
är förvisso ett fritidsområde för vinteraktiviteter, 
men även på sommaren är skogen ett härligt ställe 
för till exempel vandring och bärplockning. Från 
toppen av berget har man fin utsikt över samhäl-
let och bygden. Kanske inspirerar www.kanis-
backen.se till ett besök till vintern!

Foto: Anneli Olofsson

NATURRESERVAT

Det finns sjutton naturreservat i Älvsbyns 
kommun. Urskogar, klapperstensfält, vackra 
skogstjärnar, häftiga berg, fantastiska utsikter,
ovanliga växter och strida forsar är bara några 
av de naturupplevelser man kan få när man 
besöker dem. Några är väldigt lättillgängliga, 
andra är svårare att hitta och ta sig fram i. 
 Alla naturreservat beskrivs utförligt på läns-
styrelsens hemsida. Välj något eller några för 
sommarens skönaste skogspromenader. 

Information: www.lansstyrelsen.se/norrbotten. 

Välj fliken Djur & Natur, sedan Skyddad natur 
i vänsterspalten, Naturreservat och Älvsbyns 
kommun till höger. Foto: Anneli Olofsson

Foto: Sofia Sundh
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SPORT & ÄVENTYR

Motorsport på Höghedenbanan

Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap 
rallycross- och folkracetävlingar. 
Information: www.alvsbynsms.nu

Tennis

Nedanför kyrkstugorna finns två fina tennisba-
nor.  Man kan boka tid för 50 kronor per timme 
på Turklöverns kioskbutik eller spela obokat utan 
kostnad när banorna är lediga.

Forsränning med På land och vatten 

Härliga möjligheter till naturupplevelser, fiske 
och forsränning. Konferensmöjligheter eller fir-
mafest i Nattbergsstugan. Bastu och badtunna. 
Information: 070-218 23 36, www.plov.nu

Canis Hästkrafter

Häst- och djurverksamhet inriktad på både tu-
rism och terapi. Turridning, handikappridning 
och hästkörning. 
Information: 070-573 26 66
www.canishastkrafter.se

Äventyrsridning med Udda Äventyr

Udda Äventyr erbjuder vildmarksridning med 
cowboystuk. 
Information: 0929-511 70, 070-585 11 71
www.uddaaventyr.com

Naturfiskeguiden

Guidade fisketurer för grupper och enskilda, ut-
bildning inom allt som rör flugfiske, enklare över-
levnadskurser samt gäddsafari. 
Information: 0929-556 03, 073-183 95 82
www.naturfiskeguiden.com

Segelflyg på Höghedens flygfält

Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubbs de-
monstrationsflygningar. 
Information: 070-376 43 61, 
www.alvsbyflygklubb.se.

Glidflygarna

Norrbottensklubben Glidflygarna har medlem-
mar i Älvsbyn som brukar flyga glidflyg från 
bland annat Lillkanisberget. 
Information: 073-078 32 87
www.glidflygarna.se

Top of Älvsbyn

Vandra upp till toppen på minst fem av tio ut-
valda berg i Älvsbyns kommun och delta i ut-
lottningen av presentkort i Älvsbyns butiker. 
Startkortet kostar  200 kronor och finns att köpa 
på Coop Extra. Där får man också mer info om 
bergen.

Klättring

I Älvsbyns kommun finns flera bra platser för 
sportklättring och bouldering. På Dödlarsberget 
finns leder i alla svårighetsgrader. Hundberget, 
Kälsberget och Kantarberget är andra bra klät-
terställen. 
Information: www.sverigeforaren.se

Naturpasset

Älvsby IF Orienteringsklubb har placerat ut 
orienteringskontroller i Kanisområdet. Det finns 
ett 20-tal kontroller som man kan gå eller springa 
till i valfri ordning. Det är bra och rolig motion i 
ett jättefint landskap! Naturpasset finns att köpa 
på OKQ8, Älvsby Sport & Fritid och Coop Extra. 

Bad

Det finns många fina badmöjligheter på olika 
ställen i Älvsbyns kommun, till exempel vid Sel-
holmen, Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Gran-
sträsk, Korsträsk, Vistträsk, Manjärv och Vidsel.

TREVLIGA BOENDEN

Norrskensudden

Charmiga och vackert belägna semesterhus för 
självhushåll. Fiske- och badmöjligheter och båt 
eller kanot att hyra. 
Information: 070-172 71 99
www.norrskensudden.se

Polar Hotell

Hotellet i centrala Älvsbyn. 
Information: 0929-557 40

Selholmens camping

Trevlig naturcamping i Älvsbyn vid Piteälvens 
strand. Enkla stugor och husvagnsplatser. 
Information: 0929-172 05

Skatauddens lantgård 

Ett modernt familjejordbruk som drivs av fjärde 
generationen jordbrukare. Här kan du ”bo på 
lantgård” i en timrad stuga med utsikt över sjön, 
eller i bagarstugan. Vedeldad bastu och bastuflot-
te. Barnvänlig badstrand med grillplats, båt och 
kanot. Mjölkkor och katter på gården. Hemba-
geri i grannhuset. 
Information: 0929-134 06

Övrabyns Boende

Boende med självhushåll i ett vackert gammalt 
hus i lantlig miljö, 2 kilometer utanför Älvsbyn 
och 50 meter från Piteälven med möjligheter till 
fiske med mera. 
Information: 0929-230 54, 070-682 26 54
www.ovrabynsboende.se

Älvsby folkhögskola

En- till flerbäddsrum med delat kök. 
Information: 0929-723 00
Mejl: info@afhs.nu

Hotell Storforsen och Storforsens camping

Hotell och camping vid forsens fot. 
Information: 0929-721 00
www.storforsen-hotell.se

Foto: Ulrik Bylander

Foto: Marcel KöppeFoto: Felix Oppenheim
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Varje sommar ordnar Älvsbyns kommun 
möjligheter för feriearbete (sommar-
jobb). Inför sommaren bjöds samtliga 
130 sommarjobbare in till en informa-
tionskväll med biovisning.

– För flera är det första gången de jobbar 
åt kommunen. Vi arrangerar detta för att 
välkomna ungdomarna och ge information 
om Älvsbyns kommun som arbetsgivare, 
säger Rebecca Larsson, Bemanningsenhe-
ten (sköter kommunens vikariehantering).
 Till årets informationskväll provade 
kommunen ett nytt koncept med biovis-
ning. Först hölls information och sedan 
bjöds det på popcorn och den nya Starwars-
filmen ”The force awakens”.
– I kväll har vi berättat lite om vårt stora 
behov av arbetskraft framöver och att det 
lönar sig att utbilda sig, säger Jennie Grahn, 
Personalkontoret.
 Normalt erbjuds feriearbete till elever 
som går ut årskurs 9 eller första året på 
gymnasiet.
 – I år har vi 130 sommarjobbare som 
jobbar i allt från äldreomsorgen till vakt-
mästare och parkarbetare i Älvsby försam-

ling till ÄIF’s fotbollsskola, säger Ulla Si-
denmark, skolans feriearbetesplanerare.
 Till kvällen hade kommunen även bjudit 
in fackförbundet Kommunal. De informe-
rade om rättigheter och vad sommarjob-
barna får och inte får göra.

Sommarjobb och Star Wars

Den 22 oktober är det dags. Då går suc-
céevenemanget Älvsbyns näringslivsgala i 
efterlängtad repris. Hundratals företaga-
re kommer att träffas under kvällen som 
bjuder på allt från mingel och god mat, 
till underhållning och prisutdelning. 
 – Hittills har det bara varit positiv kri-
tik. Det känns jättebra att så många upp-
skattar att vi gör den här galan, berättar 
Elisabeth Nordström, ordförande i Före-
tagarna i Älvsbyn.

De senaste sex åren har Företagarna i Älvs-
byn, Lantbrukarnas Riksförbund, Älvsby 
Köpmannaförening och kommunen till-
sammans arrangerat succéevenemanget 
Älvsbyns näringslivsgala. Hundratals före-
tagare har tillsammans med sina respektive 
besökt galan varje år för att mingla, äta god 
mat och dansa.

– en efterlängtad repris i ny tappning

Under kvällen presenteras även årets prista-
gare i kategorierna årets företagare, senior, 
rookie, hållbar utveckling och pärla.

Vill lyfta fram företagare

Bakom spakarna finns bland annat Elisa-
beth Nordström, ordförande i Företagarna 
i Älvsbyn, som tycker att det är viktigt att 
företagare får ett erkännande för sitt arbete.
 – Många av företagarna jobbar och job-
bar och kanske inte alls ser sin egen bety-
delse i hur viktiga de är. Det här är ett sätt 
att lyfta fram företagare och få dem att inse 
vilket bra arbete de egentligen gör, berättar 
hon.
 I år kommer galan att utspela sig på Polar 
Hotel och om Du planerar att gå på galan 
så tänk på att skaffa biljetter redan nu, efter-
som det har blivit slutsålt långt innan galan 
de senaste åren. 

Årets konferencier kommer att vara komi-
kern Åsa Ivarsdotter och kvällens meny ser 
ut som följer:

Förrätt
Västerbottensostpaj toppat med sikrom

Varmrätt
Hjortfilé med rostade rotsaker, rödvinsås 
och västerbottenspuré

Dessert
Chokladpastej med hallon och jordgubbar


