
NR 2 / 2015         INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN

Glädje med hjärta  Välkomnar med babypaketKulturdag med kolmila Thailändsk värme



2    Älvsbybladet nr 2 - 2015

KRÖNIKAN

Ä LV S B Y B L A D E T
Ansvarig utgivare 

Magnus Nordström

Redaktör  Ulrica Hamsch

Adress  Älvsbyns kommun, 
942 85 Älvsbyn

Web www.alvsbyn.se

E-post kommunen@alvsbyn.se

Tfn 0929-170 00 vx

Text Ingrid Fridesjö

Foto Ingrid Fridesjö, Ulrica Hamsch, 
Åphoto

Omslagsfoto Åphoto

Original/Tryck Litorapid Media AB, 
Hisings Kärra

Miljömärkt Trycksak 3041 0834

Storforsen hela året runt
när jag för snart tre år sedan flyttade upp 
min hantverksbutik från Älvsbyn till Stor-
forsens naturreservat för att vara där året 
runt, stötte jag på en och annan skeptiker. 
Så här kunde det låta: NÄMEN är det 
verkligen nån där på vintern?? Men hur 
ska du ta dig dit? Det är väl ingen som 
plogar där? ÅH så ensamt det ska bli!! Kan 
det verkligen gå ihop? Ingen har ju haft 
någon verksamhet där uppe i reservatet 
annat än sommartid...

Men det fanns också några som tyckte 
det lät spännande, precis som jag.

det är spännande att vara här i reservatet. 
Att komma hit och inte veta vad som ska 
hända och vilka människor jag ska möta 
gör det aldrig långtråkigt. Världen hittar 
hit, även på vintern då det är kallt men 
så otroligt vackert. Så gott som varje dag 
är det någon från något annat land som 
dyker upp. Det är turister på väg norrut, 
biltestare, hotellgäster, militärer från RFN 
och en och annan från närområdet och 
från Norrbotten som tar med sina vänner 
och släktingar på en tur till Storforsen. 
Och helt plötsligt dyker det upp en turist-
buss från någonstans som kanske länge 
planerat sin resa hit.

Många möten blir ju som hastigast – ett 
hej, ett hejdå, lite småprat och ett leende 
men ibland kommer det någon som läm-
nar något som stannar kvar i minnet.

en sommardag kom en kvinna in i butiken 
och handlade lite presenter. Innan hon 
skulle gå  berättade hon för mig att hennes 
man var väldigt sjuk, han hade inte långt 
kvar att leva. Han orkade inte följa med in 
i butiken men han hade en sista önskan att 
få se Storforsen igen för sista gången. Så 
nu var han här, den sista resan.

Storforsen har under lång tid impone-
rat, berört och fascinerat människor och 
kommer att fortsätta att göra det så länge 
naturen vill. Länge till får vi hoppas.

nu är sommaren nära och det är nu som 
de allra flesta kommer hit och njuter av 
naturen,  grillar korv, vandrar med hun-
den, fotograferar, solar och kanske svalkar 
sig i något av de mindre vattendragen. I 
juli kommer baletten Trolltagen tillbaka 
och äntligen blir det en sommarkonsert 
med Euskefeurat på naturscenen i augusti. 
Något att se fram emot!

Vi ses i Storforsen i sommar!!

Birgitta Forsman  
Storforsen Shop/Handelshuset i Älvsbyn AB  
Foto: Matthew Richardson

Nu kan du anmäla dig till Årets näringslivsgala.
17 oktober 2015

På hotell Storforsen.
Anmäl er till Torgny Hortlund, 

tel 070-605 59 98
OBS! Begränsat antal biljetter.

Älvsbyns näringslivsgala är ett samarrangemang mellan Företagarna, 
Köpmannaföreningen, LRF och Älvsbyns kommun.
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FÖRETAGSPROFILEN
– ett av 810 aktiva företag i Älvsbyns kommun

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.

Thailändsk värme i Älvsbyn
Nalinrats Hälso- & Thaimassage 
erbjuder:

• Traditionell Thaimassage, 
helkropp 

• Oljemassage, helkropp 

• Oljemassage med kokosnöts- 
vitamin och mjölk, helkropp 

• Örtmassage, helkropp 

• Thaimassage Mini – rygg, 
nacke och huvud 

• Fotmassage (60 min)

• Fotvård – tvätt, pedikyr  
och massage

• Ansiktsbehandling,  
vitamin från mjölk 

• Thaibastu med örter och 
ångbad 

För bokning och prisuppgifter 
kontakta;
Nalinrats Hälso- & Thaimassage 
på telefon 073-824 36 52 
eller gör ett besök på Storgatan 5.

Öppettider: 
mån–fre:  10.00–17.00  
Lör–sön:  11.00–14.00

Thailändsk massage utförs inte på traditionell massagebänk  
utan på tygklädd bädd eller matta.

När man kliver innanför dörrarna till 
Nalinrats Hälso- & Thaimassage är 
det som att man, på mindre än en 
sekund, färdats till ett varmt och so-
ligt Thailand. Färgglada tyger, blom-
mor, asiatiska möbler, statyer och 
doft från limegräs och grönt the.
 
Här inne jobbar Nalinrat Namuangrak 
som bott i Älvsbyn med sin familj i 6 år.  
Även om Nalinrat Namuangrak är utbil-
dad massör så var det inte ett självklart val 
för henne att starta sitt företag. Idén kom 
från en av hennes väninnor.

– Jag var lite tveksam till idén, skrat-
tar hon och fortsätter; - Jag var orolig att 
ingen skulle våga komma in och prova. 
Men jag kände samtidigt att det gärna var 
något jag ville jobba med och erbjuda till 
älvsbyborna.  Jag tycker väldigt mycket 
om att arbeta med människor och kunna 
hjälpa de som har ont.

Friskvård för kropp och själ
Thailändsk massage är en form av mas-
sage som inkluderar stretching och djup-
massage. Massagetekniken har utövats så 
långt tillbaks som för 2 500 år sedan med 

rötterna i Indien och lär enligt legenden 
komma från Buddhas läkare. Idag är det 
en erkänd medicinsk gren i Thailand.

– Några kommer hit när ingenting an-
nat hjälper.  En del har ont i höfterna eller 
ryggen efter att de fött barn, andra har 
kroniska smärtor på grund av någon skada 
och då kan min massage med stretching 
hjälpa. 

Förutom massage går det också att få 
olika spabehandlingar med inspiration 
från Nalinrats hemland. Bland annat 
fotvård, ansiktsbehandling och Thaibastu 
med örter och ångbad.

Många äldre kommer för att få 
hjälp
Men visst vågar älvsbyborna! Nalinrat har 
nu haft företaget i drygt två år och fått 
många kunder och lärt känna flera nya 
vänner. Det är också många äldre som 
kommer hit. 

–I Thailand säger man mamma eller 
pappa framför någons förnamn när man 
pratar med äldre personer. Det gör jag här 
i Sverige också, man blir som en familj. 
Många av mina kunder kommer in ibland 
bara för att ta en kopp the och prata lite. 
Det är roligt att lära känna nya personer.
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Troll, vittror och dans!
Det är åtta år sedan sist, men ef-
ter 70 föreställningar och 150 000 
åskådare är det inte konstigt att den 
fortfarande efterfrågas. Och i juli 
kommer den tillbaka, familjeföre-
ställningen Trolltagen. 

Premiäråret var 1987. Troll, vittror, älvor, 
prinsessor och en modig vallpojke trolltog 
den stora publiken som satt på stenhällar-
na vid forsen och fascinerades av den an-
norlunda balettföreställningen.

– Vi hade börjat prata om att göra denna 
föreställning redan 1984, berättar koreo-
grafen Mats Isaksson som ursprungligen 
kommer från Vitberget och är väl känd 
med Storforsen sedan barnsben.

– Musiken som Ralph Lundsten har 
skrivit fanns redan, så vi började med att 
välja en klassisk folksaga och pusslade se-
dan ihop moment i musiken med delar i 
sagan, fortsätter Veronica Leo. Hon de-
signade sedan alla de fantastiska dräkter-
na och lät sy upp dem i så bra kvalitet så 

de håller än idag. Trots att de använts så 
många gånger och sedan legat nedpackade 
i åtta år behöver de bara fräschas upp och 
repareras lite inför sommarens nypremiär 
av Trolltagen.

Förhoppningsvis varje år
Tack vara några entusiaster som aldrig har 
slutat hoppas och tro att Trolltagen ska 
komma tillbaka blir det alltså verklighet i 
sommar. Första helgen i juli dansar trollen 
på Storforsenscenen igen.

– Vår ambition är att Trolltagen ska 
spelas den helgen varje år, säger Jimmy 
Stenman som är ordförande för den ny-
bildade ekonomiska förening som är ny 
huvudman för föreställningen.

Finansieringen har man löst med stöd 
från Landstinget, Framtidsbanken, Stif-
telsen Greta och Älvsbyns kommun.

– Och så hoppas vi förstås på en stor 
publik och biljettintäkter som kan bli en 
grund till nästa år, tillägger Jimmy.

Han jobbar på hotellet i Storforsen och 

vet att det inte är ovanligt att gäster frågar 
efter Trolltagen.

– Kanske är en del av dem personer som 
såg den som barn tillsammans med sina 
föräldrar och nu vill ge sina egna barn 
denna ovanliga kultur- och naturupple-
velse, funderar han.

Tobias Hallersten är repetitör inför ny-
premiären. Han har själv varit med och 
dansat Trolltagen flera gånger. Liksom ti-
digare dansas huvudrollerna av professio-
nella dansare. De övriga är dansare under 
utbildning och barn från dansskolor.

Veronica Leo designade dräkterna till Trolltagen för snart 30 år sedan. De är lika fina än.  Text och foto: Elisabet Juul
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Stor familjefest i Storforsen
Lördagen den 8:e augusti blir det 
både kulturdag för hela familjen och 
sommarkonsert med Euskefeurat på 
naturscenen under kvällen. Bakom 
arrangemangen står Birgitta Fors-
man,  ägare av Storforsen Shop i 
Storforsens naturreservat.

- Ja, jag har länge tänkt att det skulle vara 
roligt att få hit Euskefeurat eftersom det 
är ett sådant folkkärt band. Och när jag 
nu lyckades med det så kom jag på att det 
även skulle vara kul att göra en heldag 
med aktiviteter, då det brukar vara mycket 
folk på besök här om somrarna. Så då kom 
idén med en kulturdag för stora som små, 
säger Birgitta Forsman.

Kulturdag för hela familjen
Muskus Byaförening kommer göra en 
kolmila så att man kan få se hur det går 
till när man gör kol. Det blir slöjd och tov-
ning för barn, alltifrån troll till trasmat-
tor med Eva Örling, slöjdinspiratör  från 
Norrbottens Museum,  och andra slöjdare 
från närområdet. Dessutom blir det våf-
felförsäljning och annan underhållning, 
bland annat så kommer Pitemålsakade-
mien och lär ut Pitebondska. 

– Ja, jag tänkte att det kan vara intres-
sant för dom som ska se Euskefeurat se-
nare på kvällen eftersom de sjunger och 
pratar en del på Pitebondska. Det kan ju 
vara bra för utomstående att det finns tolk, 
säger Birgitta och skrattar.

För att få till alla aktiviteter under da-
gen har ABF gått in som samarbetspart-

ner. Även Norrbottens läns landsting och 
Älvsbyns kommun har hjälpt till. 

– Det känns jättebra. På så sätt har vi 
kunnat se till att dagen blir kostnadsfri så 
att alla som vill kan komma hit, umgås 
och ha roligt säger Birgitta Forsman, som 
planerat eventen ända sedan i oktober.

Euskefeurats enda 
sommarföreställning
Euskefeurat är väldigt sparsamma med 
sina sommarföreställningar och den här 
sommaren hade de inte tänkt göra några 
spelningar. Men när de fick se Storforsens 
naturscen bestämde de sig för att göra ett 
undantag. På deras hemsida skriver de att 
”det kommer att bli 2015 års mest episka 
konsert”.

– Jag skrev ett mejl  och frågade om de 
ville komma hit. Två av bandmedlemmar-
na kom på besök och vi bestämde oss att 
gå vidare med planerna. Det känns jätte-
roligt att dom väljer att göra ett undantag 
och komma hit, säger Birgitta Forsman.
Konserten kommer att baseras på ban-
dets senaste album ”Sånger från Hota-
heiti” med som bandet själv beskriver 
det: egensinniga sånger och skrönor från 
Norrbotten. Berättelser om folk och fä så 
långt från Stureplan som man kan kom-
ma. Men de säger också att några gamla 
godingar kommer att finnas med i reper-
toaren.

– Jag hoppas verkligen att de kommer 
att spela låten Kwad ń … Nere vid Piteäl-
va. Det hade varit mäktigt med Storforsen 
och Piteälven som kuliss, säger Birgitta le-
ende och tillägger - Och fint väder förstås! 

Foto: Efraim Törnfeldt

Kulturdagen 
Gratis Entré
Tid: 11.00 – 16.00

Euskefeurat sommarkonsert
Tid: 18.00 Insläpp börjar kl.16.00

Biljettpris: förköp: 350 kr/vuxen,
800 kr/Familjepaket; 2 vuxna och 
2 barn 8-15 år, 
Barn under 8 år går in gratis. 

Biljetter kan köpas på:   
ticknet.se, Storforsen Shop,  
Coop Extra i Älvsbyn, Arvidsjaurs 
turistbyrå, Jokkmokks turistin-
formation, Bodens turistcenter, 
Acusticum i Piteå och Kulturens 
Hus i Luleå. 
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Elina Öhman. Älvsbyns motorsällskap, försvarade sin världs-
mästartitel i skotercross och Nelly Enmark, Älvsby HMK, blev 
världsmästare i skid-VM för funktionshindrade. Och Nelly tog 
inte bara guld utan hon kom hem till Älvsbyn med en brons ock-
så. Stort grattis till de båda och vi önskar dem fortsatta fram-
gångar inom sina respektive sporter!

bäst i världen! 

Älvsbyn har det bästa näringslivsklimatet enligt företagarna

den första delen av Svenskt Näringslivs 
undersökning om näringslivsklimatet 
i kommunerna är nu klar. I september 
kommer den att kompletteras med statis-
tik ex. andel offentlig verksamhet.

– Det är roligt att konstatera att vi för 
andra året i rad har det bästa näringslivs-
klimatet i Norrbotten, säger Pär Jonsson, 
näringslivschef i kommunen, och fortsät-
ter; 

– Placeringen i sig är egentligen inte det 
viktigaste utan det är den positiva tren-
den. Vi kan aldrig slå oss till ro utan det 
handlar hela tiden om att identifiera för-
bättringsområden och arbeta med dem.
Läs mer på www.svensktnaringsliv.se/ 
regioner/lulea

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatat i kommunen?

Sedan förra älvsbybladet har 
Älvsbyn fått två världsmästare 
som vi är mycket stolta över! 

Foto: Sterling Nilsson
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YRKESPROFILEN
– visar mångfalden av kommunala jobb

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

”Vi ger stöd till elever under perioder  
i deras liv som kan vara jobbiga”
Maria Tjärnberg och Ulrika Nygård 
är Älvsbyns skolkuratorer. De jobbar 
med att, genom samtal, hjälpa elev-
er som mår dåligt.  Alltifrån stress, 
mobbning, sömnsvårigheter till bråk 
mellan föräldrar, kompisar eller  an-
dra. De ger även stöd och konsulta-
tion till skolpersonal och kan sitta 
med på föräldramöten om behov 
finns.

Är en del av deras skola
För att kunna ge stöd ser Maria och Ul-
rika till att vara synliga på skolorna så att 
eleverna vet vilka de är och kan känna sig 
trygga.  De arbetar med hela grundskolan, 
gymnasiet och finns även på ungdoms-
mottagningen i Älvsbyn.

– Det är viktigt att vi finns där och kan 
upptäcka och ge hjälp innan problemen 
hunnit bli för stora, säger Maria Tjärnberg.

Många bra saker med jobbet 
som skolkurator
Båda två har arbetat i ungefär 3,5 år som 
skolkuratorer här i Älvsbyn. Ett jobb där 

ingen dag är den andra lik.  Förutom att 
ta hand om de som redan mår dåligt job-
bar de också förebyggande och främjande, 
stärka det som fungerar och få så många 
barn som möjligt att må bra.

– Det är härligt att ha ett så omväxlande 
jobb där man får möta barn och ungdo-
mar hela dagarna, och att ha förmånen att 
följa eleverna under lång tid, säger Ulrika 
och Maria håller med.

Prova att gå till kuratorn och se 
om vi kan hjälpa till
Även om de som kuratorer mest jobbar 
med elever är det är inte bara eleverna 

som kan få hjälp. Lärare som är orolig 
för någon elev och behöver råd kan också 
vända sig till Maria och Ulrika. Det gäl-
ler också föräldrar som är oroliga för sina 
barn, de kan ringa om de behöver någon 
att prata med. 

– En del är osäkra på vad de ska säga 
och hur de ska uttrycka sig då de kommer 
till oss. Det är inget problem för vi är duk-
tiga på att fråga och hålla i gång samtalet. 
Det är faktiskt vårt ansvar att det ska gå 
bra, säger Ulrika Nygård.
– Ja, man har inget att förlora på det och 
bestämmer själv om man sedan vill ha en 
ny tid, tillägger Maria Tjärnberg.

Vi har Tystnadsplikt, vilket inne-
bär att vi inte får prata med någon 
om vad som sagts i vårt samtal, 
så länge som du inte vill eller god-
känner att vi tar kontakt med nå-
gon annan.

Vi har däremot Anmälningsplikt. 
Det betyder att vi har en skyldig-
het att prata med Socialtjänsten 
om vi misstänker att det måste 
vidtas åtgärder till en underår-
igs skydd. Vi gör dock inte något 
i smyg, utan berättar allt för den 
elev vi är orolig för.

Så här når du oss
Ring eller smsa för rådfrågning  
eller tidsbokning.

Maria Tjärnberg 070-571 72 57
Ulrika Nygård 070-672 67 56
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PÅ GÅNG INOM FRITID & KULTUR
Bibliotekets öppettider 
under sommaren
Måndag, onsdag   11.00–18.00

Tisdag, torsdag, fredag  11.00–15.00

Gratis Wi-fi och lån av internetanslutna 
datorer. Välkommen!

Babysång på Biblioteket
Måndagar klockan 12.30 under juli månad

Sommarbowling 
– Folkets hus
Följande onsdagar 14.00–18.00:

24/6, 8/7, 22/7 och 5/8

Sommarbio – Folkets hus
Följande onsdagar kl 20.00:

24/6, 8/7, 22/7 och 5/8

Tel 0929-135 34

www.forumalvsbyn.se

Gatumusik
Måndagar och onsdagar kl 14.00 under 
juli månad utanför turklövern.

Ett samarbete mellan Älvsbyns kommun, 
ABF och föreningen SMÄKK

Kulturfest 5 september
En dag med musik och kultur på gator 
och torg. Arrangör är Studieförbunden i 
samarbete med Köpmannaföreningen, 
Piteå-Tidningen och Älvsbyns kommun. 
Håll utkik efter kommande annonser!

Konsumentvägledning 
Konsumentvägledningen i kommunen är 
stängd vecka 26–31.

Hallå konsument  
– Upplysningstjänst för 
alla Sveriges konsumenter

Vardagar mellan klockan 9.00 och klockan 
17.00 på telefon 0771-525 525

www.hallakonsument.se

Hallå konsument är en oberoende vägled-
ning för alla konsumenter. Här kan du stäl-
la frågor om köp av varor, tjänster, avtal, 
reklamationer med mera. Våra vägledare 
svarar på övergripande frågor eller hjälper 
konsumenten vidare till den kommunala 
konsumentverksamheten eller till experter 
hos myndigheter och konsumentbyråer.

Webbplatsen innehåller information, 
guider och andra verktyg samt kon-
taktvägar. Konsumentinformation från 
Konsumentverket är flyttad till Hallå 
konsument.

•

•

•

•

•

•

Linje 993  Bredsel - Vidsel - Vistträsk - Älvsbyn

Gäller  2014-09-29 - 2015-08-31

Hfr
HÅLLPLATSER Ti, To
BREDSEL 12:20
VIDSEL   Skolan 12:23
VIDSEL  Hotell Renkronan 12:25
MANJÄRV 12:30
MUSKUS 12:40
VISTTRÄSK   Affär 12:45
KORSTRÄSK  Hlp vär 94 12:50
ÄLVSBYN  Busstation 13:05

Anm:
Turen är efterfrågestyrd och måste beställas senast dagen innan
resdagen på telefon 0771-100110, Länstrafikens kundservice.
Länstrafikens enkelpriser tillämpas.

Returresan görs med Linje 242 kl 16:15 från Älvsby Busstation.

✁
Efterfrågestyrd trafik
Du som bor efter linjen 993, Bredsel – 
Vidsel – Manjärv – Muskus – Vistträsk 
– Korsträsk – Älvsbyn kan åka med efter-
frågestyrd trafik ner till Älvsbyn. 

Turen går TISDAGAR och TORSDA-
GAR klockan 12:20 från Bredsel om nå-
gon gjort en beställning. Returresan görs 
med Linje 242 klockan 16:15 från Älvsby 
Busstation. 
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Goda råd till dig som har katt
prata med dina grannar om du har en 
utekatt  – Fråga gärna dina grannar om 
din katt upplevs som ett problem.

om du har en utekatt – Om du vill ha 
katten ute bör du hålla den under uppsikt. 
Se till att din katt har en låda med ren 
sand att uträtta sina behov i.

kastrering  – Kastrerade katter är mindre 
benägna att revirmarkera med urin och 
hamnar mindre ofta i revirslagsmål med 
andra katter. Låt en veterinär kastrera kat-
ten. Hankatten bör kastreras vid ca 1 års 
ålder och honkatten steriliseras efter första 
löpperioden.

p-piller – Om man inte vill sterilisera sin 
honkatt utan vill använda henne till avel, 
kan man ge henne p-piller under de tider 
man vill förhindra ovälkomna kattungar.

id-märkning – En katt kan identitetsmär-
kas. Om din katt inte är märkt kan du is-
tället sätta på den ett halsband med adress 
och /eller telefonnummer.

vaccination – Låt vaccinera din katt mot 
kattpest.

sommarkatt -  Du som överger din som-
markatt på hösten utsätter ett djur för 
onödigt lidande vilket är straffbart.

mata inte främmande katter – Tamkatten 
bor någonstans och hittar hem när den är 
hungrig. Vilda katter har ofta mask och an-
dra sjukdomar som kan spridas till katter 
och hundar som lever bland människor. 

Vad kan du som störs av andras 
katter göra?
prata med kattägaren – Oftast tror ägarna 
att just deras katt håller sig på tomten eller 
alldeles i närheten och vet inte om att kat-
ten besvärar någon.

sandlådor/andra utrymmen – Täck över 
sandlådor när de inte används. Täck för 
utrymmen där du inte vill att katter ska 
vistas.

schasa bort katterna – Zoobutikerna säl-
jer ibland avvisande medel mot katter som 
du kan testa att sätta ut där katterna går.

Kom ihåg att katten också kan göra nytta 
genom att hålla nere mängden av gnagare 
som också kan bli ett problem om de blir 
för många. Läs mer på kommunens hem-
sida www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/
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Välkomstpaket till alla nyfödda barn i Älvsbyn
i höstas inkom ett medborgarförslag till 
kommunen att man borde dela ut väl-
komstpaket till nyfödda barn i Älvsbyn. 
Ett förslag som mottogs med varm hand 
på kommunfullmäktige. Från och med nu 
kommer det att delas ut till alla familjer 

som får barn. Paketen kommer att delas ut 
två gånger per år vid en festlig tillställning 
på kommunbiblioteket.

– Det känns viktigt och värdefullt att 
välkomna alla barn som kommer till 
Älvsbyn och visa att vi uppskattar och 

välkomnar våra medborgare. Dessutom 
knyter det an med vårt visionsarbete 
Framtidsrika Älvsbyn, där utgångspunk-
ten är barnens framtidsrika liv, säger He-
lena Öhlund, kommunalråd.

Paket till både nyfödd  
och adopterad
I babypaketet kommer det att finnas en 
barnbok, presentkort och ett klädesplagg 
från Älvsbyns kommun och även en gåva 
från Sparbanken Nord.

– Det gäller alla barn som föds eller 
adopteras under året, säger bibliotekarie 
Kristina Martinsson, som är en av de som 
är ansvariga för välkomstpaketen.

Kristina Martinson, bibliotekarie på Älvs-
byns kommunbibliotek är i full gång med 
att packa ihop alla välkomstpaket.

Paketen kommer att delas ut två 
gånger per år. Inbjudan till utdel-
ningen kommer att annonseras i 
lokalt annonsblad.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla
åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör Du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm från
gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten skall vara fri minst 2,5 m från
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång-
och cykelväg eller gata bör du se till
att dina växter inte är högre än 80 cm
i en sikttriangel som sträcker sig
minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde.

Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gång-
bana bör du se till att det finns fri
höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana, minst 2,5 m,
• över cykelväg: minst 3,2 m,
• över körbana: minst 4,6 m.

Till tomtägaren:

Klipp
häcken!

Information om siktensbetydelse för säkerhetenpå bostadsgator, ochvad tomtägare kan göraför att förbättra den.

Till tomtägaren:

Klipp häcken!

Miljö- och byggkontoret informerar för en tryggare trafikmiljö. 

Ring oss om du har frågor, tel 0929-170 00

Nu är det många som rensar och 
klipper i sina trädgårdar. Du vet väl 
om att man får lämna ris, kvistar och 
löv från sin tomt gratis på Återvin-
ningscentralen.

Återvinningscentralen
Öppettider till och med  
31 oktober

Måndag och fredag 
07:00 – 19:00

Tisdag, onsdag och torsdag 
07:00 – 13:00

Lördagsöppet enligt nedan;
11/7, 8/8, 12/9, 10/10 mellan 
kl 10:00 – 13:00
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FÖRENINGSPROFILENUnder 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.

– en av kommunens 114 föreningar

Älvsby Lions Club – Glädje med hjärta
De gula jackorna på medlemmarna i 
Älvsby Lions Club har blivit ett känt 
inslag i Älvsbyns kommun. Medlem-
marna i föreningen är väldigt aktiva. 
De arrangerar själva och hjälper till 
vid många arrangemang, som Älvs-
by Lucia och hennes kröning, vär-
mande eldar längst storgatan och 
olika insamlingar lokalt och interna-
tionellt. Deras motto är Glädje med 
hjärta och genomsyrar allt förening-
en tar sig för.

– Det finns en härlig gemenskap mellan 
oss i Lions vänner och vi jobbar alltid för 
att hjälpa andra. Vi har alla så roligt till-
sammans samtidigt som vi gör gott, säger 
Sara Risberg som blev medlem i Älvsby 
Lions Club för 10 år sedan.

Idag är Sara Risberg klubbens president. 
Eller ordförande om man så vill kalla det. 
Anledningen till att det kallas president är 
att rötterna till Lions Club kommer från 
Chicago, USA där den första rörelsen star-
tades upp för snart hundra år sedan. 

Namnet Lions kommer från det ur-
sprungliga mottot ”Liberty Intelligence 
our nations safety” där initialerna bildar 
ordet Lions. Ett motto som på svenska i 
modern tid översatts till ”För samhälls-
ansvar och Livskvalité”. Lions Club är en 

ideell välgörenhetsorganisation och finns 
numer över hela världen. 

Många järn i elden
Älvsbyns förening har funnits i över 60 
år och jobbar framför allt med lokala 
hjälpaktiviteter. Exempelvis delar de ut 
julkorgar till änkor och änklingar, samlar 
in pengar för att kunna ge ekonomiska bi-
drag som hjälp med tandvård och andra 
dyra utgifter som kan vara svårt att klara 
på egen hand. 

Nyligen höll de i en loppis/retromark-
nad i Galaxen på Forum, där alla pengar 
kommer att gå till ungdomarna i Älvsbyn.

– Vi vill hitta på något roligt men vad 
det blir har vi inte bestämt än. Vi tänkte 
vänta till skolan börjar, det är lättare att 
samla dom unga då och fråga vad de skul-
le vilja att pengarna användes till, säger 
Sara Risberg. 

Men också nationella och internationel-
la insamlingar görs. Bland annat samlar 
de in glasögon åt fattiga runt om i värl-
den som Optiker utan gränser sedan delar 
ut i sitt biståndsarbete. De hjälper också

Insamling till världensbarn fr,v Anneli Kulluvaara, Åsa Vesterlund och Helena Öhlund 
Foto: Sterling Nilsson/Lion Älvsbyn

Sara Risberg tar emot 10 000:- från Fram-
tidsbanken för goda insatser i Älvsbyn. 
Foto: Sterling Nilsson/Lion Älvsbyn

Älvsby Lions Club ger även Lions Lejon  
till Älvsby ambulansen. 
Foto: Åsa Vesterlund/Lion Älvsbyn

till med insamling till världens barn, vars 
pengar går till olika hjälpprojekt för barn 
runt om i världen som lever under svåra 
förhållanden. Ja, listan på allt de gör kan 
göras lång och får, i ärlighetens namn, 
inte plats här i Älvsbybladet.
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Hyr flytväst 
på Selholmens 
Camping
kommunens flytvästar finns under som-
maren till uthyrning på Selholmens cam-
ping för endast 10 kronor per dygn. Bil-
ligare livförsäkring kan man nog inte få.

Flytvästarna finns i alla storlekar. Tänk på 
att det inte bara är barn som fort blir ned-
kylda i vatten!

Receptionen har öppet varje dag mellan 
klockan 10:00–19:00
Telefon; 0929-172 05

Turistinformation
mellan den 15 juni och den 23 augusti är turist-
informationen i Storforsen bemannad dagligen, 
måndag till söndag. Nytt för i år är att turist-
informationen är flyttad från Hantverkshyddan 
på övre parkeringen till huvudbyggnaden på 
nedre plan. Öppettiderna är alla dagar klockan 
10.00–18.00. 

Välkommen!
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STORFORSENOMRÅDET

Storforsen

Det självklara utfl yktsmålet i kommunen. Kan 
upplevas hur många gånger som helst och är lika 
majestätisk varje gång! Storforsen är Europas 
största, obundna fors och den är omgiven av en 
urskogslik skog med rikt växt- och djurliv. 
 I området fi nns också ett delta där vattnet 
stilla fl yter fram mellan jättegrytor och vattensli-
pade hällar. Från selet nedanför har man en un-
derbar vy uppåt forsen. Därifrån går en spångad 
gångbro längs forsen. 

Området är i stor utsträckning handikappanpas-
sat. Där fi nns turistinformation och en kaff e-
stuga.

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 
fl ottningsmuseum

Näringslivshistoria på ett intressant sätt. Här 
kan man bilda sig en uppfattning om skogs- och 
fl ottningsarbetarnas vardag och arbetsmetoder 
i svunna tider. Redskap, kojor, kolmila, tjärdal, 
stallar och andra byggnader visar hur fl ottning 
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-

Använd sommaren till att se och uppleva bygden, oavsett om du bor här eller besöker 
Älvsbyn. För turistinformation besök någon av kommunens digitala informationscentraler 
på Gulf, OKQ8, Polar Hotel, Hotell Storforsen, järnvägsstationen, Fluxen eller Älvsbyns 
kommun. Du kan även läsa på www.alvsbyn.se/visit, mejla turistinfo@alvsbyn.se eller ringa 
Älvsbyns turistinformation 0929-108 60.

tekturen. Här fi nns förmodligen Sveriges, kanske 
världens, vackraste altartavla; ett panoramafön-
ster mot den mäktiga Storforsen. 
 Kapellet är en fridfull plats för stillhet och ro. 
Kontakta hotellets reception för att se kyrkan.

Upplevelseskogen Bredselsberget

En naturstig som kallas Upplevelseskogen Bred-
selsberget börjar vid vägen mitt emot Hotell 
Storforsen och går upp på berget längs en lätt-
gången led. Eft er vägen fi nns informationsskyl-
tar som berättar om naturen och växtligheten. På 
berget fi nns en stuga och grillplatser med bänkar 
och vindskydd. Om man fortsätter längre upp på 
berget och går mer åt höger får man en fantastisk 
utsikt över Storforsen.

RFN museum

En samling av historisk fl ygtestutrustning. 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

Kyrkan

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

Foto: Anneli Olofsson

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

Foto: Peter Lundberg

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 boken ”Astronomiska upptäckter” som 
beskriver flera tusen års samlad astronomisk for-
skning. Han var också en flitig skribent i många 
vetenskapliga tidningar och har fått epitetet 
”mannen som gav populärvetenskapen ett an-
sikte”.

Bagerimuseum

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

TREVLIGA UTFLYKTSMÅL

Laver 
Laver är en kulturmärkt gruvby. 1936-1946 fanns 
här en koppargruva som ledde till att ett sam-
hälle växte upp. Det betecknades som ”Sveriges 
modernaste samhälle” på sin tid. Området är 
både intressant gruvhistoria och ett trevligt ut-
flyktsmål.

Kantarheden

På Kantarheden finns flera fornminneslämnin-
gar, bland annat rester från en stenåldersboplats 
och samiska eldhärdar. Det går en 1,5 km lång 
fornminnesstig förbi några av dessa. Fornlämn-
ingarna är inte lätta att se i terrängen för den som 
inte är van att upptäcka dem, men det finns en 
informationstavla som berättar vad man ska titta 
efter. På Kantarheden finns också många lämn-
ingar 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.

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.

Falkberget

Från Västra Falkberget är utsikten över sjösys-
temet i Vistträskbygden fantastisk. Man tar sig 
dit från Kullnäsvägen, en skogsbilväg som går 
mellan Kisträsk och Kullnäs. Ca 2,5 km från 
Kullnäskorsningen går det en knappt körbar 
väg i sydlig riktning (till höger om man kom-
mer från Kullnäs, till vänster om man kommer 
från Kisträsk). Efter ca 2 km slutar den med en 
vändskiva. Därifrån går man upp på berget mot 
branten som är på den sydvästra sidan. Det är ca 
700 meter och det finns ingen stig. Karta rekom-
menderas. Körningen och vandringen är absolut 
mödan värd! 

En liggande höna

På Stormyrberget finns ett så kallat uppallat 
block, eller liggande höna som det ibland kal-
las. Det är en stenformation där ett stort flytt-
block 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 pallste-
narna som  suttit fastklämda under det stora 
blocket.
 Den liggande hönan på Stormyrberget är ett 
trevligt utflyktsmål i fin skogsterräng. Till Stor-
myrberget kommer man från vägen mellan Ar-
vidsträsk och Teugerträsk. Ungefär mitt emellan 
byarna svänger 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 min-
dre tydlig snitsling visar vägen.

Naturreservat

Det finns sjutton naturreservat i Älvsbyns kom-
mun. Urskogar, klapperstensfält, vackra skog-
stjärnar, häftiga berg, fantastiska utsikter, ovan-
liga växter och strida forsar är bara några av de 
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naturupplevelser man kan få när man besöker 
dem. Några är väldigt lättillgängliga, andra är 
svårare att hitta och ta sig fram i. Alla naturreser-
vat beskrivs utförligt på länsstyrelsens 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.

SPORT & ÄVENTYR

Canis Hästkrafter

Häst- och djurverksamhet inriktad på både tur-
ism 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.

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.

Foto: Victoria Kärrman

Naturfiskeguiden

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

Hundkapp på Kanisbanan

Här anordnas hundkapplöpningstävlingar under 
sommaren. 
Information: 070-5736201, 070-3691335.

Motorsport på Höghedenbanan

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

Segelflyg på Höghedens flygfält

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

Tennis

Nedanför kyrkstugorna finns två fina tennis-
banor.  Man kan boka tid för en mindre summa 
på Turklöverns kioskbutik eller spela obokat 
utan kostnad när banorna är lediga.



Älvsbybladet nr 2 - 2015    15
3

Glidflygarna

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

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. 
Läs mer på www.sverigeforaren.se.

Naturpasset

Älvsby IF Orienteringsklubb har satt ut orien-
teringskontroller i skogarna runt Älvsbyn och 
Storforsen. Det finns ett 20-tal kontroller på 
båda ställena och man kan gå eller springa till 
så många man vill vid olika tillfällen och i valfri 
ordning. Det är bra och rolig motion i ett jättefint 
landskap! Naturpasset med kartor och startkort 
kostar 30 kronor. Älvsbypasset finns att köpa på 
OKQ8 och Älvsby Sport & Fritid. Storforsenpas-
set finns på Hotell Storforsen.

Bad

Det finns många fina badplatser på olika ställen 
i Älvsbyns kommun, till exempel vid Selholmen, 
Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Gransträsk, Kor-
sträsk, Vistträsk, Muskus, Manjärv och Vidsel.

TREVLIGA BOENDEN

Selholmens camping

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

Storforsens Skogsälva

Enkla stugor och vildmarkscamping med vacker 
utsikt över Piteälven. 
Information: 0920-340 03. www.skogsalvan.com

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 bastu-
flotte. Barnvänlig badstrand med grillplats, båt 
och kanot. Mjölkkor och katter på gården. Hem-
bageri 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.

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.

Olstorpets Vildmarkscamp

Stugor för självhushåll samt husvagns- och tält-
platser vid sjön Avaträsket. 
Information: 070-626 60 35

Hotell Storforsen 
och Storforsens camping

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

Polar Hotell

Hotellet i centrala Älvsbyn. 
Information: 0929-557 40.
www.polarhotel.com.

Älvsby folkhögskola

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

LITE AV VARJE

Glasateljén

Konstnären Maj-Britt 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.

Lomtjärnsparken

Lomtjärnsparken ligger fint i centrala Älvsbyn. 
Där finns en modern och mycket populär lek-
park som är anpassad även för barn med rörelse-
hinder, samt ett sommarkafé.

Mysiga kaféer

För den fikasugne finns flera trevliga kaféer att 
besöka. På Storgatan i centrala Älvsbyn finns 
Konditori Centrum och Café Storgatan. I Lom-
tjärnsparken finns ett sommarcafé och i Stor-
forsen finns Kaffestugan. Vid järnvägsstationen 
ligger Ekbergs Café.

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 bärplock-
ning. Från toppen av berget har man fin utsikt 
över samhället och bygden. 
 Kanske inspirerar www.kanisbacken.se till ett 
besök till vintern!Foto: Åphoto

Foto: Åphoto

Foto: Ulf B Jonsson



Traditionellt midsommarfirande
19/6 kl. 11.00-14.00 i Lomtjärnsparken.

Midsommarfirande på Hotell Storforsen
19/6. Boka bord på 0929-721 00 till vår 

midsommarbuffé, med eller utan boendepaket.

Danslägret
22-28/6 på Älvsby folkhögskola. 

För ungdomar 13-19 år som vill lära sig dansa. 
Anmälan senast 14/6 på www.afhs.nu.

Masterclasses, breakdance classes 
& hip-hop community talks

22-26/6 på Älvsby folkhögskola med Bboy Piecez 
från Canada. Ett läger för dig med erfarenhet av 

dans. Anmälan senast 14/6 på www.afhs.nu.

Tapasbuffé & Pubafton
26/6 på Café Storgatan. Öppet till kl. 01.00.

Internationell matfestival
27/6 kl. 11.00 i Lomtjärnsparken.

SMÄKK musikfestival
27/6 kl. 11.00-23.00 i Lomtjärnsparken. Lokala och 

regionala band, artister och trubadurer. Fri entré.

Dansuppvisning av Danslägret
27/6 kl. 14.00 i Lomtjärnsparken. 

Danslägret avslutningsuppvisning
28/6 kl. 11.00 i aulan på Älvsby folkhögskola.

Utbyte samisk kultur och Afrikansk dans
29/6-4/7 i Lomtjärnsparken.

Älvsby konstkollo
29/6-4/7 på Älvsby folkhögskola.

Knalledagen
3/7 kl. 10.00-18.00 är Storgatan avstängd 

för gatuförsäljning och aktiviteter.

Knalleloppet
3/7 kl. 11.00 i Lomtjärnsparken. 

Löpartävling för barn.
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Återkommande evenemang

Sommarcafé i Lomtjärnsparken
12/6-8/8 öppet måndag-lördag kl. 11.00-18.00.

Loppis i Lomtjärnsparken
12/6-8/8 på onsdagar kl. 16.00.

Linedance i Lomtjärnsparken
12/6-8/8 på onsdagar kl. 16.00.

Bagerimuseum
22/6-8/8 öppet måndag-fredag kl. 12.00-18.00,

lördag-söndag kl. 12.00-16.00.

Språkcafé
Torsdagar kl. 13.30 utanför Biblioteket i Fluxens 
foajé. Kom och möt människor från hela världen.

På tur i natur och kultur med måndagscyklisterna
1/6-15/8 på måndagar kl. 13.00. Samling på 

forumparkeringen.

Gatumusik
6/7-29/7 på måndagar och onsdagar kl. 14.00 
vid Turklövern. Lokala och regionala artister.

Babysång på Biblioteket
6/7-27/7 på måndagar kl. 12.30.

Allsång
2/7-6/8 på torsdagar kl. 18.00 bjuder Louice 
och Janne upp till allsång i Lomtjärnsparken.

Övriga evenemang
Barnaktiviteter i Lomtjärnsparken

12/6 kl. 14.00-16.00.

Arvidsträskdraget
13/6 kl. 11.00-14.00. Trollingfisketävling i 

Arvidsträsk. Anmälan från kl 8.30 vid storbron.

Hopptävlingar
13-14/6 kl.09.00 på Älvsby Ryttarförening.

NÅGRA EVENEMANG
För mer information, fler evenemang, och eventuella ändringar 
se affischer, annonser, www.alvsbyn.se/evenemang eller kontakta
Älvsbyns turistinformation 0929-108 60, turistinfo@alvsbyn.se.

Pubafton
3/7 på Café Storgatan. Öppet till kl. 01.00.

Baletten Trolltagen i Storforsen
3/7 kl. 19.00, 4/7 kl. 14.00 & kl 19.00, 5/7 kl. 14.00.

Internationell kulturdag
4/7 kl. 11.00-15.00 i Lomtjärnsparken.

Älvsby konstkollos vernissage
4/7 kl. 13.00-15.00 på Älvsby folkhögskola.
Deltagarna på konstkollot visar sina alster.

SM Rallycross
11/7 på motorstadion i Högheden.

Dansköttarvecka Exiled Dance Crew
13-15/7 kl. 10.00-15.00 på Forum. 

Anmälan görs till ABF.

Dansshow Exiled Dance Crew
16/7 kl. 12.00 avslutningsshow i Lomtjärnsparken.

Rallaröppet
17-18/7 öppet till kl. 01.00 på Café Storgatan.

Rallarsväng med öltält
17-18/7 på Clary´s Krog.

Pubafton
31/7-1/8 öppet till kl. 01.00 på Café Storgatan.

Folkrace 2-dagars
1-2/8 på motorstadion i Högheden.

Kultur i natur 
8/8 kl. 11.00-16.00. Kulturdag i Storforsen.

Konsert med Euskefeurat
8/8 kl. 18.00 i Storforsen.

Paltfestival
8/8 kl. 11.00 i Lomtjärnsparken.

Älvsby sommarskidskola
10-13/8 på Älvsby folkhögskola. För ungdomar 
12-15 år. Anmälan senast 28/7 idrott@afhs.nu.

Orientering DM Lång för Norrbotten
15/8 kl. 11.00 på Kanis. Möjlighet att anmäla sig 

på plats under tävlingsdagen.

Orientering DM Stafett för Norrbotten
15/8 kl. 09.00 på Kanis. Möjlighet att anmäla sig 

på plats under tävlingsdagen.

Kvällsöppet
27/8 öppet till kl. 20.00 i Älvsbyns affärer.

Modevisning på Storgatan.

Hundkapplöpning
29-30/8 kl. 13.00 på Kanisbanan. Bland annat 

loppen Kanis Elit och Älvsbyloppet för whippet, 
greyhound och saluki.


