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Miljövänlig färg

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.

Det osynliga 
nätet av krav
 
Nätet av sociala medier har spridit ut 
sig som ett spindelnät över hela jorden 
och vuxit sig större än någonsin. Kraven 
på hur man ska se ut och vara blir allt 
tuffare då man lätt kan jämföra sig med 
varandra via internet, hur duger man? 
 
Jag sitter nyvaken vid sängkanten, rull-
gardinerna är nerdragna, mörkret i rum-
met får mina ögonlock att kännas tunga 
och jag måste anstränga mig för att de 
inte ska falla igen. På nattduksbordet 
intill mig ligger min guldiga mobiltelefon 
och vibrerar lite snabbt med ett gällt ljud 
*Pling*. Jag känner snabbt hur den inre 
stressen och nyfikenheten byggs upp. 
Vem kan det vara som hört av sig?  Kan 
det vara någon som gillade min bild på 
Facebook eller Instagram? Är det någon 
som skrivit till mig? Har jag fått ett 
snapchat? En ny följare? Och i samma 
veva som det gälla pling-ljudet precis 
hinner tystna sträcker jag fram handen 
i ett snabbt svep och greppar tag om 
telefonen för att kolla på vad det är som 
har hänt. Besvikelsen kommer ifatt då 
det visar sig bara vara ett massutskick 
av reklam från en webbshop för kläder. 
Man ser tydligt den röda tråden som 

slingar sig genom bilderna på webbsidan. 
Modellerna är långa, slanka, med de där 
perfekta kurvorna och deras hy är helt 
fläckfri. Äsch tänker jag och trycker 
bort meddelandet med mitt pekfinger.  
 Istället öppnar jag upp appen Insta-
gram där människor öppnar upp och de-
lar med sig av sina liv via bilder, text och 
korta hashtags. När jag skrollar igenom 
bilderna skriker en röst i mitt huvud. 
Hur har vi människor låtit oss påverkas 
av det där ytliga skalet som är dagens 
ideal. Bild efter bild visar en lyckobubbla 
av perfekta liv som om det vore en sago-
värld. De populära dominanta bilderna 
på sidan visar tydligt på hur man ska 
vara och se ut för att lyckas. Helst ska 
man vara smal, snygg, vältränad, fram-
gångsrik, ha ett rikt socialt liv, hemmet 
ska vara vackert och välstädat, man ska 
ha ett underbart förhållande, perfekta 
barn, älska att laga mat och dessutom ska 
man vara lycklig. När verkligheten kom-
mer ifatt är den inte alls detsamma som 
vi målar upp som en fasad för varandra. 
Allt fler människor i vårt samhälle mår 
riktigt, riktigt dåligt och känner sig lätt 
misslyckande då det är svårt att kunna 
leva upp till de krav som faktiskt finns.  
 Varningsklockan i min kropp ringer 
som aldrig förr eftersom jag tycker att 
kraften att kunna påverka andra missbru-
kas. Jag ser tydligt att utbredningen av 
sociala medier når allt fler yngre personer 
och barn får knappt vara barn. Vad hän-
de med tiden då barn byggde kojor och 
tävlade vem som hade byggt den bästa 
kojan. Nu blir tävlandet om vem som får 
flest likes, kommentarer och följare. Allt 
syns offentlig och det blir nästan svart 
på vitt hur populär man faktiskt är, ge-

nom siffror. Med allt fler människor som 
blottar sina liv offentligt, blottar de även 
sin sårbarhet. Fler och fler människor 
kan döma och jämför sig med varandra 
helt anonymt. Kränkande kommentarer 
om andras utseenden dyker upp här och 
där. Man blir rädd. Jag får en tryckande 
känsla över min bröstkorg och räds-
lan av att inte nå upp till dagens krav. 
 Jag har fått nog. Jag drar mig 
loss från detta nät och går min egna 
verkliga väg och försöker visa att 
det är okej att bara vara sig själv. 
 Det är okej om dina barn gråter i af-
fären, det är okej om du inte orkar baka 
eller laga mat som den där ”perfekta” 
hemmafrun, det är okej att ha en 
dålig dag, det är okej att vara ledsen, 
det är okej att ha det stökigt hemma, 
det är okej om du inte orkar träna 
eller om du har några extra kilon på 
kärlekshandtagen, det viktagaste är att 
du gör det som får dig att vara lycklig.  
 I slutändan så ska man få må bra. Ib-
land kan vägen dit kännas krånglig, men 
det är okej.

Åsa Brännmark
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Älvsbyhus finansiering av Kanisbackens 
nya åkband och knapplift blir ett rejält lyft 
för den populära skidanläggningen i Älvs-
byn. Verksamhetsansvarige Lars Nyberg 
hoppas att fler ska hitta till Kanisbacken 
i vinter och ser fram emot en fullspäckad 
säsong.

Den nya knappliften och transportbandet 
blir ett bra komplement till den befintliga 
T-liften. Förhoppningen är att köerna ska bli 
mindre och att fler besökare ska hitta till den 
populära skidbacken i vinter.
 – Förra året hade Kanisbacken 100 000 re-
gistrerade åk, det är riktigt bra. Jag hoppas att 
de nya liftarna ska ge ännu mer skjuts i att fler 

Två nya barnliftar i Kanisbacken
kommer hit. Älvsbyhus har gjort ett jättebra 
initiativ i att finansiera liftarna och det är den 
tredje stora sponsringen som företaget gör för 
kommunen, säger Lars Nyberg.
 Kanisbackens skidanläggning har någon-
ting för alla och husvagnscampingen med dess 
95 platser är fullbokad. Här finns en härlig fa-
miljebacke, möjligheten att öva på dina tricks 
i snowparken, samt offpist i skön pudersnö 
där du är omgärdad av vacker skogsmiljö. 
 – Det är en bra anläggning för både unga 
och gamla. Det finns avancerad åkning, vi har 
hopp och rails och känner man inte för att 
åka utförs, har vi fina längdåkningsspår och 
grillplatser, berättar Nyberg.

Kanisbackens öppettider
Tisdag, torsdag och fredag .. 17.30-20.30
Lördag och söndag ............... 10.30-16.30

Köldgräns: – 18˚.

Den nya bandliften vid pulkbacken.
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Föreningsprofilen
Under föreningsprofilen kan du läsa om 
en av kommunens över 100 föreningar. 
Har du tips på en förening som du 
skulle vilja att vi skriver om? Hör då 
gärna av dig till Älvsbybladet.

Naturreservatet i Storforsen är en pitto-
resk plats året om. Storforsens ideella kul-
turförening arbetar årligen med att främja 
kulturlivet i Älvsbyn, genom att erbjuda 
olika gratisarrangemang i reservatet.
 – Vi försöker efter förmåga att ordna 
aktiviteter i Storforsens reservat, berättar 
Birgitta Forsman, föreningens ordförande.

Storforsens naturreservat är en magisk plats 
som lockar ett 100 000-tal besökare årligen 
från hela världen. Förutom den vackra na-
turen är reservatet även ett populärt ställe 
där kultur blomstras. Bland annat har Stor-
forsen varit en återkommande plats för oli-
ka kulturarrangemang, såsom Diggiloo och 
den traditionella julmarknaden.

Föreningen 
som arbetar för
det kulturella 
naturreservatet

Stor potential

I och med den kulturrika potentialen som 
reservatet har startades Storforsens ideella 
kulturförening upp under hösten 2015, 
av Birgitta Forsman, Kerstin Backman och 
Börje Andersson.
 – Anledningen var för av vi ville skapa 
en plattform för att vi lättare skulle kunna 
anordna kulturarrangemang uppe i natur-
reservatet, som julmarknaden, berättar Bir-
gitta Forsman, föreningens ordförande.
 Sedan starten har föreningen anordnat 
olika musikarrangemang uppe bland jät-
tegrytor och natur. Under sommaren 2016 
anordnades arrangemang under national-

dagen och midsommardagen. Under au-
gusti månad anordnades en kulturdag, där 
man bland annat genom kolmila tillverkade 
grillkol tillsammans med Muskus byafören-
ing. Även 2017 kommer kulturdagen att 
arrangeras i augusti.
 Under vintern hålls den traditionella pit-
toreska julmarknaden uppe i reservatet, ett 
arrangemang som lockar tusentals männis-
kor varje år. Där har besökare chans att fyn-
da bland knallarna, åka häst och släde och 
självklart träffa Tomtefar och hans renar.
 Birgitta hoppas att fler ansluter sig till 
föreningen, och hjälper till att berika Stor-
forsen med ett vackert kulturliv.

Birgitta Forsman, ordförande i Storforsens ideella kulturförening.
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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.

Det blåser friska vindar hos ventilationsfö-
retaget Acetec AB i Älvsbyn. I samband med 
Älvsbyns näringslivsgala utsågs Acetec till 
”Årets Företagare” i kommunen och koncer-
nen har på kort tid vuxit från tre till 23 an-
ställda.
 – Vi fortsätter att expandera. I år har or-
deringången ökat med 40 procent jämfört 
med fjolåret, säger Henrik Oskarsson, VD på 
Acetec.

Acetec AB står för luft, klimat och energiteknik. 
Företaget är privatägt med kontor och fabrik i 
Älvsbyn. Verksamheten består av utveckling och 
tillverkning av produkter inom luft, klimat och 
energiteknik anpassade till marknadens krav av 
högsta kvalitet och miljötänkande som ledord. 
Detta med branscherfarenhet sedan 1988.

Getingbo

Bolaget tillverkar främst ventilationsaggregat 
och avfuktare. Under Acetec AB finns även 
dotterbolagen Acetec Service AB, som åtgärdar 
krypgrunder, och Acetec Fastigheter. 
 Bakom den snabba tillväxten ligger en fram-
gångsrik produktutveckling plus att Acetec till-
verkar all utrustning själva vid fabriken i Älvs-
byn. 
 – Vi kontrollerar hela kedjan från idé till 
färdiga produkter. Det är förstås en styrka i en 

Acetec fortsätter att växa:

I år har orderingången 
ökat med 40 procent

bransch som annars är ett riktigt getingbo. Vi är 
också duktiga på att förpacka våra produkter på 
ett sätt som marknaden verkar tycka om, säger 
Henrik Oskarsson.
 Totalt har Acetec producerat mer än 15 000 
enheter.

Stolthet över Älvsbyn

När Acetec utsågs till ”Årets Företagare” löd 
juryns motivering; ”Ett företag som bygger sin 
tillväxt på ordning och struktur. Företaget styrs 
av flera personer som kompletterar varandra i 
ledningen av företaget”.
 – Att vi tilldelades priset känns både ärofyllt 
och hedrande. Det var riktigt kul. Vi upplever 
en väldigt positiv utveckling, förklarar Henrik, 
som också är stolt över fabriken i Älvsbyn.
 Numera märks alla produkter med en dekal 
som förkunnar ” ”ÄLVSBYN, SVERIGE”.
 – Det är fantastiskt roligt att vi kan hålla till 
på en liten ort och leverera över hela Sverige, 
Norge och Finland. Många har tidigare inte 
vetat om var våra produkter tillverkas men det 
ändrar vi på nu.

Ungt och jämställt företag

Nyligen har ytterligare två utesäljare anställts. 
Det ökar personalstyrkan till 23 anställda. 
 – Vi har en god tillväxt med bra lönsamhet 
och kör på, säger Henrik.

2011 hade Acetec, som en jämförelse, tre an-
ställda. Det om något bekräftar den snabba och 
positiva utvecklingen.
 – Dessutom är vi ett ungt företag med låg 
medelålder och en stor andel kvinnor vilket lo-
var gott inför framtiden. Den kunskap vi bygger 
upp kan vi förhoppningsvis också behålla under 
många år framöver.
 Acetec service AB åtgärdar fukt i krypgrun-
der. Det är också en verksamhet som expanderar. 
Fukt i krypgrunder är ett växande problem. Inte 
minst på grund av klimatförändringarna. 
 – Vi har inte lika långa vintrar. Det kan vara 
plusgrader långt in i december. Vårarna är korta 
och häftiga regn blir allt vanligare med smält- 
och regnvatten i grunden som följd, säger Tom-
my Almqvist, entreprenadchef på Acetec service 
i Älvsbyn.
 Men allt är inte av ondo.
 – Åtgärdas problemen i tid har du som husä-
gare världens bästa husgrund, säger Tommy.
 Som Årets Företag i kommunen kommer 
Acetec även att delta i utmärkelsen årets företa-
gare i Norrbotten. Vinnaren i regionfinalen går 
till riksfinal.

Henrik Oskarsson, VD på Acetec.

Tommy Almqvist, entreprenadchef på Acetec Service.
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Framtid ihop
Folkhögskolan i Älvsbyn har tillsammans 
med Sparbanken Nord, Älvsby församling 
och kommunen startat upp projektet Fram-
tid ihop, där man kommer att arbeta med 
utveckling av integrationen i Älvsbyn.
 – Vi har saknat en samordning och där-
för startar vi nu upp ett nytt treårigt projekt 
som vi hoppas kan bli en förebild för andra 
orter i regionen, säger Matilda Wiklund, 
projektledare.

Målet med projektet är att arbeta för att de ny-
anlända ska bli en del av det svenska samhället. 
Detta kommer exempelvis att ske genom att 
utveckla de knytpunkter som redan finns.
 – Det finns redan i dag ett flertal aktörer 
och organisationer som gör ett fantastiskt gott 

Lavergruvan – Vad händer nu?
Strax innan tryckstart av detta nummer kom 
Bergsstatens avslag till ansökan om bearbet-
ningstillstånd/bearbetningskoncession för 
det planerade gruvområdet i Laver i Älvsbyns 
kommun. Det är gruvbolaget Boliden Mine-
ral AB (Boliden) som sökt tillståndet. Här 
kommer en kort sammanfattning av läget och 
vad som händer nu.

Bergsstatens avslag handlar egentligen inte om 
ett ja eller nej till en gruva utan är istället en ju-
ridisk tvist om när (i vilket steg) och hos vem en 
miljöprövning av ett Natura 2000-tillstånd ska 
göras. För att förstå förklarar vi närmare.
 När man vill starta en gruva krävs flera omfat-
tande tillstånd. Det är alltid bara en myndighet 
som beslutar om varje tillstånd men däremot tar 
den beslutande myndigheten in synpunkter från 
flera olika håll inför beslutet, detta kallas att nå-
gon yttrar sig. Några av de viktigaste tillstånden 
innan en gruvstart är:

Steg 1: Undersökningstillstånd

Syftet är att ta reda på om det finns en fyndighet 
inom det aktuella området, hur stor den är och 
om den är brytvärd. Tillståndet ger också före-
träde till den eventuella fyndigheten.
Beslutas av Bergsstaten.

Boliden har fått undersökningstillstånd och har 
hittat en stor fyndighet värd över 100 miljarder 
kronor i Laver.

Steg 2: Bearbetningstillstånd 
(Bearbetningskoncession)

Sökanden måste lägga fram bevis att fyndighe-
ten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En 
utvinning får inte vara olämplig i förhållande 
till andra allmänna intressen som till exempel 
skyddad natur, kommunikationsleder eller ren-
näring. I ansökan ingår en miljökonsekvensbe-
skrivning.
Beslutas av Bergsstaten (går att överklaga till 
Regeringen).

Till detta beslut har bland andra Länsstyrelsen 
yttrat sig och sagt att Boliden borde ha sökt ett 
Natura 2000-tillstånd innan de skickade in an-
sökan om bearbetningstillstånd.
 Den 13 december 2016 avslog Bergsstaten 
Bolidens ansökan då de inte lämnat in ett Na-
tura 2000-tillstånd. Boliden har tre veckor på sig 
att skicka in en överklagan till Regeringen.

Steg 3: Miljöprövning 
(Tillstånd enligt miljöbalken)

Gruvor ska uppfylla samma miljökrav som an-
nan industriell verksamhet. Även i denna pröv-
ning ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Här 
bestäms villkoren för verksamheten, till exempel 
buller, damning, upplagsplatser med mera.
Beslutas av Mark- och miljödomstolen.

Steg 4: Markanvisning

Markanvisning ger markåtkomst som behövs för 
utvinningen. Till grund för beslutet ligger avtal 

som ingåtts mellan bearbetningstillståndsinne-
havaren och markägaren.
Beslutas av Bergsstaten.

Steg 5: Bygglov

Alla byggnader som uppförs behöver bygglov.
Beslutas av kommunen.

Miljöprövning

Bergsstaten och Boliden är överens om att det 
behövs ett Natura 2000-tillstånd (en miljöpröv-
ning). Bergsstaten säger att tillståndet behövs 
redan när man söker bearbetningstillstånd som 
i detta läge. Boliden säger att så har det inte 
gjorts förut och det behöver man inte ha förrän 
vid den stora miljöprövningen hos Mark- och 
miljödomstolen i nästa steg. Eftersom Boliden 
inte har lämnat in något Natura 2000-tillstånd 
till Bergsstaten har de avslagit ansökan om bear-

Provborrning i Laver.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Att öka samordningen och fördjupa sam-
verkan mellan aktörer kring integrations-
arbetet i Älvsbyns kommun.
Att utveckla redan pågående aktiviteter, 
ha möjligheter att prova på eller fördjupa 
samarbeten.
Att skapa en långsiktighet och en helhets-
bild inom området.
Mer information: 
www.framtidihop.simplesite.com

betningstillstånd. Boliden kommer troligen att 
överklaga till Regeringen.
 – Bergsstaten gav ett avslag, vilket var väntat 
säger Pär Jonsson, näringslivschef. Nu går frågan 
sannolikt vidare till regeringen. Vår förhopp-
ning är att ärendet kommer till Mark- och mil-
jödomstolen för en saklig bedömning, vilket är 
det viktiga.
 – Jag känner en optimism att gruvprojektet 
blir verklighet även om vi vet att det tar tid när 
det gäller så här stora projekt, säger Pär Jonsson.

jobb i Älvsbyn. Nu ska vi försöka knyta ihop 
alla aktiviteter och på så sätt bli starkare. Syftet 
är inte att skapa ett nytt stort projekt utan att 
hjälpa de små, säger Matilda Wiklund, pro-
jektledare.

Personerna i styrgruppen; Nataliya Nilsson, Älvsbyns kommun, 
Anneli Öhman, Älvsbyns kommun, Anette Grundström, Sparban-
ken Nord, Anna-Stina Lind, Älvsbyns församling, och Matilda 
Wiklund, Älvsby folkhögskola. Foto: Sterling Nilsson.
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Förtroendevald som kommunstyrelsens ord-
förande och kommunalråd är ett av de finas-
te politiska uppdrag man kan bli vald till. 
Arbetet består av allt möjligt och lite till.
 – Det bästa med mitt jobb är att jag träffar 
så många olika intressanta människor, att 
det är så utvecklande, berättar Helena Öh-
lund, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Vart fjärde år går medborgarna till valurnorna 
för att rösta fram de politiker som ska styra 
Sverige, regionen och sin kommun de kom-
mande fyra åren. I samband med detta väljs 
det kommunalråd som på bästa sätt ska re-
presentera kommunen under denna period. I 
Älvsbyns kommun gick förtroendeposten till 
socialdemokraten Helena Öhlund.
 – Jag är stolt över förtroendet att förvalta 
kommunalrådsuppdraget i Älvsbyns kom-
mun. Det är en perfekt kommun att leva och 
bo i. Den är lagom stor, har god potential och 
ett bra näringslivsklimat som bär kommunen 
framåt.

Vad gör ett kommunalråd?
Ett kommunalråds vardag

Helena börjar arbetsdagen med att läsa och 
svara på inkomna mail.  Därefter väntar in-
planerade möten, många lokalt men flera mö-
ten är förlagda till Luleå. På kvällen fortsätter 
samtal och möten med intressanta människor. 
Att arbeta i demokratins tjänst krävs att man 
får fylla på med energi från annat håll som 
familj och vänner. Titeln mormor är viktig, så 
tid med barnbarnen prioriteras.
 Helenas arbete som kommunalråd består 
av allt möjligt, ena dagen träffar hon toppoli-
tiker för att diskutera framtiden, andra dagar 
besök i verksamhet eller i företag, föra dialog 
med kommunmedborgare och delta på olika 
möten. 
 – Det är så varierande grupper, det är allt 
från intressegrupper i kommunen till EU-
nivå.  Jag har exempelvis nu blivit invald i 
gruppen Europaforum i Norra Sverige. Det 
är intressant att delta på den nivån och bidra 
med den lilla kommunens perspektiv.
 Tillsammans med resterande kommunal-
råd och regionsråd i länet träffas man för att 
diskutera situationen i länet. Regionalt arbe-
tar man hårt tillsammans för ett starkt Norr-
botten.
 – Det finns en gemensam vilja att skapa till-
växt och utveckling i länet, betonar Helena.
Som kommunalråd arbetar även Helena ak-
tivt för Älvsbyn långsiktigt.
 – Man måste ha en förståelse, vad är fram-
tida behov? Jag tänker till exempel på det nya 
särskilda boendet som vi ska bygga i Älvsbyn. 
Vi bygger det till kommande generationer.
 – Samverkan med andra aktörer, länsstyrel-
sen och landstinget, det är också viktiga om-
råden som jag har satsat mycket tid och kraft 
på. Vi har behållit distriktssköterskemottag-
ningen i Vidsel och vi jobbar för att hälsocen-
tralen ska vara tillsammans med det särskilda 
boendet. Vi ska ha kvar teknisk utrustning på 
hälsocentralen och i äldreomsorgen, det är en 
viktig sak.

Att utveckla mellankommunal samverkan har 
vi gjort på riktigt, Piteå och Älvsbyn. Vi skö-
ter alla löner för Piteå och de köper den tjäns-
ten av oss. Detta är en framtida utmaning att 
vi ska samarbeta mer för att kunna fortsätta 
leverera välfärd i framtiden.

Hur ser du på framtiden annars?
– Jag ser en ljus framtid. Bolidens ansökan om 
gruvetablering fortsätter enligt plan. Arbetet 
med att etablera datacenter fortgår. Intres-
santa projekt tillsammans med LTU. Försko-
lan, skolan fortsätter sina utvecklingsarbeten. 
Äldreomsorgen har arbete på gång som inne-
bär focus på uppdrag. Vi har ett samhälle där 
föreningar arbetar ideellt och bidrar med inte-
gration och mångfald. Det stundar ett skoter-
VM i mars/april i Älvsbyn. Vi bygger hyres-
hus och säljer villatomter och industritomter. 
Det bästa av allt är att vi ökar i befolkning.

Första spadtaget ICA Supermarket Älvsbyn.

Medborgarsamtal på Knalledagen.

Möte med entreprenören Tomas Öhman i an-
knytning till storordern med att återställa den 
gamla gruvmiljön i Laver.

Undertecknande av gemensamt merborgarlöfte 
med Polisen.

Utdelning av babypaket till nyfödda.

Välkomnande av nyinflyttade.
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Älvsby Parasport Ski Team har fostrat många duktiga skidåka-
re sedan starten. Under årets säsong väntas två av lagets med-
lemmar, VM-mästaren Nelly Enmark och Oskar Gyllenbåga, 
att representera Sverige i Paralympiska spelen, som kommer 
att äga rum i Österrike med start 14 mars. Utöver detta kom-
mer fem av medlemmarna att delta i olika nationella tävlingar, 
bland annat hemmatävlingen Tour de Älvsbyn, som anordnas 
för första gången vecka 8.
 – Det kommer att bli den första nationella skidtävling 
inom Parasport i Sverige, och det är vi stolta över, säger klub-
bens tränare Marianne Kortesoja.
 Inför årets säsong har föreningen plockat fram nya fina 
dräkter som kommer att pryda åkarna när de tränar och tävlar.

Älvsbyn 
satsar på att 
erövra 
Paralympics 
2017

Den nya klubbdräkten är designad 
av Älvsbybon Elsa Renlund.

Älvsbyns Forskarförening har en ny hem-
sida. Anledningen till detta var för att skapa 
en hemsida med hög säkerhet, support, ex-
pansionsmöjligheter och som funkar mot 
alla typer av plattformar.

– Vi ville satsa på en ny modern hemsida 
som besökarna kan känna sig hemma i och 
som når ut till många. Främst är den till för 
våra medlemmar, men också för allmänhe-
ten. Vårt kännemärke är det fina bildarki-

Forskarföreningen har ny hemsida
vet med många äldre bilder som får oss att 
minnas vår hembygd, berättar Carin Blom, 
föreningens ordförande.

www.alvsbyforskarna.se
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Älvsbyns Motorsällskap, ÄMS, blir VM-
arrangör i skotercross på nytt helgen den 
31 mars- 1 april 2017. I samma tävling 
koras även europamästarna på herr- och 
damsidan.

ÄMS hoppas på en rejäl folkfest.
 – Denna gång siktar vi på att få hit 
proffsförare även från USA. När Malå hade 
VM lockade tävlingarna 7 500 åskådare. Vi 
hoppas och tror på någonting liknande i 
Älvsbyn, säger Tobias Eklund, ÄMS.
 Klubben arrangerade med kort varsel 
även VM 2015 sedan den finska värdorten 
hoppat av i sista stund. Trots minimalt med 
förberedelsetid svarade ÄMS för ett fantas-
tiskt arrangemang både sportsligt och pu-
blikt. Tävlingarna lockade 3 500 åskådare 
den gången.
 Älvsbyns Motorsällskap och mäster-
skapsgeneralen Tobias Eklund fick mycket 
beröm från tävlande och branschfolk. Där-
för är klubben tillfrågad på nytt och med 
den längre förberedelsetiden ska ÄMS över-
träffa 2015 års VM.
 – Då hade vi fem veckor på oss. Ändå 
blev det ett lyckat VM och vi fick mycket 

Siktar på riktig folkfest
goda vitsord. Nu har vi fem månader att 
göra någonting ännu bättre, betonar Arne 
Lind, ordförande i ÄMS.
 Han hoppas på hjälp från älvsbybor, fö-
retag, kommun och föreningar.
 – Tävlingarna fixar vi men vi behö-
ver hjälp med kringarrangemang. Det är 
många andra orter som ryckt i oss och vill 
att vi lägger VM:et hos dem. Men vi har 
inte fallit för några locktoner utan kör på 
Högheden i Älvsbyn.
 Genom att förlägga världsmästerska-
pet sent på våren hoppas ÄMS att kunna 
locka även de bästa förarna från proffsligan 
i Nordamerika. Det ökar intresset.
 För Älvsbyn innebär tävlingarna ett högt 
PR-värde.
 – Tävlingarna kommer att TV-sändas 
i mer än 50 länder. Sändningarna brukar 
inledas med en presentation av orten där 
tävlingarna går. Så här har Älvsbyn en jät-
temöjlighet att synas, berättar Tobias.

på nytt i Älvsbyn!
Skoter-VM 

Elina Öhman från Älvsbyn, världsmästare i 
skotercross.
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I somras anordnades det första tävlingsevenemanget Top of Älvs-
byn. Tävlingen gick ut på att man under sommaren skulle besöka 
minst fem av tio bergstoppar i kommunen. I samband med detta 
arrangerades även en fototävling, där deltagarna kunde skicka in 
bilder från sina vandringar.
 Efter ett långt möte valde juryn ut tolv stycken vinnande bilder, 
som vardera premierades av kommunen med ett presentkort på 500 
kronor per bild. Ett stort grattis till fotograferna Anna Karlsson, 
Åsa Nilsson, Per Gunnar Lundmark, Emma Björk, Ingela Johans-
son, Linda Askenfalk och Richard Grahn.

Top of Älvsbyn 
– en bildskön tävling

Bildjuryns ordförande Peter Lundberg, informatör Älvsbyns kommun.

Foto Anna Karlsson, på Död-Lassberget.Foto Ingela Johansson, på Vitberget. Foto Ingela Johansson, på Västra Falkberget.

Arrangörsgruppen av Top of Älvsbyn vid star-
ten den 8 maj 2016 på Rackberget. Från vän-
ster Katarina Sundman, Maria Söderberg, 
Maria Bohman och Barbro Nilsson.

De tolv vinnande bidragen:
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Foto Åsa Nilsson, på Död-Lassberget.

Foto Richard Grahn, vy från Kvällsberget.

Foto Anna Karlsson, på Kälsberget.

Foto Per Gunnar Lundmark, på Nattberget.

Foto Emma Björk, på Rackberget.

Foto Emma Björk, på Kälsberget.Foto Emma Björk, på Kvällsberget.

Foto Linda Askenfalk, på Stor-Älgberget.

Foto Per Gunnar Lundmark, på Stor-Älgberget.
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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.

Tillväxt – från 
väveri till Volvo
Begreppet organiskt härstammar från 
naturvetenskapen. I affärsvärlden be-
tecknar det en expansion utifrån en be-
fintlig verksamhet, begreppet står i mot-
sats till förvärv. För orter är organisk 
tillväxt viktigt och vi vet sällan vad som 
leder till framgång. Låt mig ta ett exem-
pel från Gamlestadens väveri i Göteborg.

Gamlestadens väveri

I mitten av 1800-talet startade Alex Barcly 
upp Gamlestadens väveri i Göteborg. Det 
var ett nedlagt sockerbruk som med stora 
investeringar byggdes om till ett spinneri. 
På grund av spekulationer i bomull gick 
Alec Barclay & Co i konkurs år 1877. 
Några år senare såldes fabriken till firman 
Johansson & Carlander (grundad 1865).  
Under deras ledning expanderade affärerna 
och år 1893 togs ett nybyggt väveri i bruk. 
Gamlestadens väveri var ett lönsamt före-
tag med nästan 1 200 anställda i början på 
1900-talet.

SKF

Väveriet hade många långa axlar som stän-
digt blev vinda. Bolagets maskiningenjör 
Sven Wingqvist arbetade med problemet 
och hittade lösningen för lagringen av ax-
larna. Sven fick patent på sin uppfinning, 
det sfäriska kullagret, år 1907.
 Det unika i patentet är att den yttre la-
gerringens löpbana hade en sfärisk form 
som gör att den inre lagerringen inte bara 
kan rotera runt sin egen axel, utan också 
kan ställa in sig snett i lagret och därigenom 
kunde ta upp avvikelser i uppriktningen av 
axlar utan några tillkommande krafter och 
även uppta avsevärda axiella krafter.
 Sven Wingqvist bildade ett nytt företag 
tillsammans med sin arbetsgivare Johans-
son & Carlander, ett bolag som fick nam-
net Svenska kullagerfabriken, förkortas 
SKF. Företaget etablerade sig i närområdet 
och de finns där än i dag. Deras första stora 
kund blev ASEA i Västerås.

Volvo

SKF:s försäljningschef Assar Gabrielsson 
lyckades år 1926 övertyga ledningen att 
han tillsammans med några kollegor skulle 

starta upp tillverkning av en bil. Syftet var 
att gynna den egna tillverkningen och för-
säljningen av kullager.
 Den första bilen rullade ut ur fabriken i 
april 1927. Namnet blev Volvo, därför att 
det fanns ett vilande bolag med det nam-
net. År 1915 registrerade SKF ett nytt bolag 
med namnet Volvo, latin för jag rullar, en 
koppling till deras verksamhet med kulla-
ger. De ursprungliga planerna för bolaget 
Volvo hade varit att använda det som ett 
bolag och varumärke för en serie av kul-
lager, avsedd för den amerikanska fordons-
marknaden. Volvo som företag delades se-
dan inom segmenten personbilar och tunga 
fordon.
 Underskatta inte företag som Gamlesta-
dens väveri!

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef, Älvsbyns kommun

Flytten av samhället Malmberget är igång. I 
början av oktober flyttades de första husen 
till de nya områdena. Men förutom att flyt-
ta de befintliga bostäderna planeras även att 
uppföra 360 nya ersättningshus i det nya 
bostadsområdet i Repisvaara. Älvsbyhus, 
Sveriges största småhustillverkare, är ett av 
företagen som har fått sin första delbeställ-
ning av LKAB.

Älvsbyhus har fått stororder av LKAB
– Vi har fått vår första beställning nu och 
självklart hoppas vi få leverera många av de 
hus som behövs totalt, säger Olov Gran-
ström, sälj- och marknadschef på Älvsby-
hus.
 Det sammanlagda värdet på avtalen to-
talt ligger på drygt 650 miljoner kronor och 
sträcker sig fram till år 2032.
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Framgångarna byter av varandra med 
jämna mellanrum för bil- och däcktest-
ningsföretaget Arctic Falls i Älvsbyn.

Nyligen utsågs Arctic Falls nya klimathall i 
Piteå till ”Proving Ground of the Year” av 
den ansedda brittiska tidskriften Automo-
tive Testing Technology International. Det 
var i mars 2016 som den 400 meter långa 
testbanan stod klar och har redan nu blivit 
internationellt erkänd.
 – Det känns enormt roligt att få det här 
priset med tanke på allt arbete som ligger 
bakom denna investering. Att testa däck 
inomhus under verkliga förhållanden är 
något nytt och vi har på kort tid, tack vare 
personalens stora engagemang, lyckats er-
bjuda mycket bra testförhållanden, säger 
Jonas Jalar, VD för Arctic Falls.
 I november prisades också företaget för 
”Bästa internationella tillväxt” i regionfina-
len i tävlingen EY Entrepreneur of the Year, 
som avgjordes i Umeå. Härnäst väntar den 
nationella finalen den 1 februari i Stock-
holm. 

Internationell utmärkelse och regionvinnare
– Arctic Falls fortsätter avancera

Foto: Per Pettersson.

Foto: Per Pettersson.
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Fredagen den 2 december fyllde det fria 
ordet 250 år i Sverige. Året var 1766 när 
den första tryckfrihetsförordningen vann 
laga kraft, efter att den dåvarande regen-
ten, kung Adolf Fredrik, undertecknade 
den nya grundlagen. 

Det var den österbottniske prästen Anders 
Chydenius som med sitt politiska parti, 
Mösspartiet, drev frågan för att stoppa cen-
sur från staten och införa offentlighetsprin-
cipen för offentliga handlingar inom den 
svenska myndigheten.
 – Man kan formulera det på ett elegant 
sätt, och sen kan man vara mer pragmatisk 
och se vad följderna av det blir. Det ena är 
det mer filosofiska och övergripande, att det 
ska vara fritt och föra politiska diskussioner 
och så. Men om man ser till yttrandefrihe-
tens betydelse så handlar det inte bara om 
politik och samhällsfrågor, utan det handlar 
lika mycket om vetenskapliga rön och så-
dant som driver mänskligheten framåt även 

Det fria ordet fyller 250 år
materiellt, berättar Nils Funcke, lärare och 
expert inom områdena yttrandefrihet och 
tryckfrihet, till journalisten.se.
 Under årens gång har lagen genomgått 
olika förändringar och påhopp, men trots 
detta fortsätter den att skydda det fria or-
det.
 – Det har hänt en hel del och det har 
funnits perioder när den inte funnits i 
praktiken också. Under Gustav III:s tid 
och under andra världskriget så kringskars 
den på sådant sätt så att den i realiteten var 
upphävd. Men den har återhämtat sig trots 
alla de här attackerna och ur askan i elden 
uppstått i något högre form, som har vidgat 
skyddet för meddelare och vidgat möjlig-
heterna att i nya medieformer, få säga sitt 
och ge uttryck om sina ekonomiska teorier, 
villfarelser, hädelser med mera. Inte bara då 
via papper.

Kommunen 
erbjuder 
e-fakturor
Från och med december 2016 erbjuder 
kommunen privatpersoner möjlighe-
ten att få sina fakturor digitalt. För att 
anmäla att man vill ha e-fakturor från 
kommunen loggar man in på sin inter-
netbank och söker fram Älvsbyns kom-
mun. Då kommer man till en anmäl-
ningssida där får man fylla i sitt namn, 
eller om man har hand om en annan 
persons fakturor fyller man i dennes 
uppgifter och skickar in. Uppgifterna 
skickas sedan till ekonomikontoret som 
lägger in det i ekonomisystemet. 
 – När vi sedan fakturerar kunderna 
får de fakturan i sin internetbank. Där 
är då alla uppgifter förifyllda, OCR-
numret, beloppet och förfallodatumet. 
Så man behöver bara välja vilket konto 
som man vill att pengarna ska dras ifrån 
och kontrollera så att allt stämmer och 
sedan klicka på betala. Det är ett enkelt, 
smidigt och miljövänligt sätt att betala 
sina fakturor, berättar Carolina Söder-
sten, ekonomikontoret.
 Utöver detta har kommunen även 
börjat med svefakturor, vilket gör att 
man på ett snabbt och enkelt sätt kan 
skicka och ta emot fakturor mellan 
kommunen och företag.

Sandlådor där allmänheten kan hämta 
grus i mindre mängd för halkbekämp-
ning finns på följande platser.

ÄLVSBYN

Alla miljöstationer 
Tärnstigen
Bakom Turklövern
Vid kommunhuset
Busskur vid infart från väg 94 
mot Västermalm.

KORSTRÄSK

Miljöstationen

VISTTRÄSK

Miljöstationen

VIDSEL

Miljöstationen
Gångbana bakom kyrkan 
och nere på Vidselvägen

Sandningslådor

Varje år presenterar det statligt ägda före-
taget Almi Företagspartner en lista med de 
10 snabbaste växande företagen i de olika 
länen. I år hamnade Älvsbyföretaget NTM 
entreprenad AB på en hedersvärd tredje-
plats i Norrbotten. Företaget har 20 anställ-
da och har deklarerat en omsättning på 375 
procent under de senaste två åren.
 – Det känns väldigt bra, det är roligt att 
bli uppmärksammad lite större. Det är ett 
starkt bevis på att det vi har gjort har va-
rit positivt, säger Robert Renberg, VD, till 
Piteå-Tidningen.
 Syftet med listan är att lyfta fram fram-
gångsrika företag och inspirera andra. 

NTM i Älvsbyn – tredje snabbast 
växande företaget i Norrbotten
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Piteå och Älvsbyn har sedan länge till-
baka haft en tät och bra relation med 
varandra. Efter ett beslut som klubba-
des igenom i juni har man nu valt att slå 
ihop de båda kommunernas löneverk-
samheter. Från och med 1 januari 2017 
kommer samtliga löner att betalas ut från 
Älvsbyn.
 – Vi är jätteglada och otroligt taggade 
inför det här uppdraget, säger Arlene 
Björk, chef på lönecentrumet.

Tidigare i år blev det klart att ett löncen-
trum för både Älvsbyn och Piteå skulle 
upprättas i Älvsbyn. Det har nu gått ett tag 
sedan beslutet fastställdes och den 25 no-
vember flyttade den nya personalen in i de 
nyrenoverade lokalerna.
 – Vi har fått i uppdrag av regeringen att 
man ska hitta olika sammarbetsformer på 
ett eller annat sätt. Och då kom Piteå och 
Älvsbyn överrens om att det här en del som 
man kan sammarbeta i. Genom en samver-
kan tillsammans med kommunpolitikerna 
fattades ett beslut att det nya lönecentru-
met skulle placeras här i Älvsbyn, berättar 
Arlene Björk, chef på lönecentrumet.

Sammanslaget lönecentrum 
tar an ny utmaning

Arlene Björk, chef Lönecentrum.

Taggat team ser ljus framtid

Lönecentrumet består av 10 personer som 
Arlene själv har handplockat inför den nya 
utmaningen. Sammanlagt kommer det 
att betalas ut cirka 6500 löner till de båda 
kommunerna, något som Arlene är säker på 
att teamet kommer att klara av.

– Jag är helt övertygad om att de som sitter 
här, kommer tillsammans att göra ett jät-
tebra jobb.
 – Tanken är att vi ska växa, att vi ska sälja 
in oss till närliggande kommuner och hjälpa 
dem med lönehanteringen. Det kommer vi 
att bli väldigt bra på, för kommunernas del.
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Ungdomstinget i Älvsbyn fyller en myck-
et viktig funktion.
 – Det är ju ni som är vår framtid. Era 
frågor är någonting som vi tar på allra 
största allvar, sa Helena Öhlund, kom-
munalråd, när hon hälsade eleverna väl-
komna till årets ungdomsting på Älvsby 
Folkhögskola den 9 november.

Att ungdomstinget är viktigt markerades 
också av att de flesta chefstjänstemän fanns 
på plats.

UNGDOMSTINGET

Medverkande politiker 
och tjänstemän:

Magnus Nordström, kommunchef

Jan-Erik Backman, skolchef

Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef

Crister Lundgren, IT-chef

Pär Jonsson, näringslivschef

Kjell Tegnelund, fritid- och kulturchef

Birgitta Roos Karlsson, fritids- och 
konsumentsekreterare

Helena Öhlund, s, kommunalråd

Göran Lundström, centerpartiet

Sture Nordin, socialdemokraterna

Joakim Josefsson, lärare Vidsels skola

Linus Andersson, lärare Älvåkraskolan

”Det är ni som är vår framtid”
– Vi möter upp med bästa tänkbara lagupp-
ställning och är jättenyfikna på vad ni har 
för funderingar.

”Ni kan påverka”

Helena uppmanade också eleverna att kom-
ma med synpunkter.
 – Ni kan påverka. En sak som diskutera-
des redan förra året var nya elevskåp på de 
båda skolorna. Nu har vi avsatt pengar till 
detta i vår budget. Så nya skåp är på väg och 
de gamla kommer successivt att bytas ut.

I visionen “Framtidsrika Älvsbyn 2030” 
målas bilden av ett trivsamt, tryggt och väl-
mående samhälle upp.
 – Ni är ju i allra högsta grad en del av den 
visionen. Vi vill ju att ni ska trivas och så 
småningom bilda familj i kommunen.

Helena Öhlund, kommuanlråd, 
tycker att eleverna är vår framtid.
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Ungdomstinget 
gymnasiet
Gymnasieelevernas representanter på 
ungdomstinget valde att samlas i en ring 
för att diskutera angelägna frågor till-
sammans med tjänstemän och politiker. 
Det inbjöd till givande samtal som på 
lite drygt en timme resulterade i flera lös-
ningar.

Gymnasieeleverna efterlyser fler “högtids-
aktiviteter” i samband med storhelger som 
exempelvis jul, nyår, påsk och halloween. 
Gärna i samarbete med kommunen, före-
tag och organisationer som köpmannaför-
eningen. Det behöver inte alltid vara jät-
tearrangemang men trivsamma event där 
ungdomarna kan träffas.

Ungdomstinget 
högstadiet
Egna datorer till alla elever plus nya sto-
lar och bord. Det står högt på önskelis-
tan bland eleverna i årskurs 6-9 på Älvå-
kraskolan och Vidsels skola. De önskar 
också samlingsplatser och fler aktivitets-
möjligheter på skolgårdarna. Kanske är 
en del spännande saker på gång..?

Det är främst på Älvåkraskolan som proble-
met med trasiga och illa fungerande dato-
rer är som störst. I Vidsel är skadegörelsen 

mindre och där fungerar lösningen med 
datasalar ganska bra. Egna datorer till elev-
erna är på gång. Förhoppningsvis redan till 
nästa läsår.
 – Men vi måste samtidigt anpassa un-
dervisningen till virtuella klassrum, porta-
ler och så vidare. Många saker ska stämma. 
Det är därför vi har gjort en IKT-plan, be-
rättade Crister Lundgren, IT-chef (IKT är 
en förkortning för Informations- och kom-
munikationsteknik).
 Däremot var elevernas klagomål på sko-
lans trådlösa nät, Wi-Fi, en överraskning.
 – Det borde inte vara något problem. 
Allt är anpassat och ska ha kräm nog för 
tusen användare. Men jag får titta på det. 
Bra att ni informerar mig.
 Vad beträffar samlingsplatser så kanske 
Älvsby IF har en lösning på gång för cen-
tralorten. De vill riva de äldsta omkläd-
ningsrummen på Älvåkra och bygga nytt 
som ska innehålla klubbrum, omklädnings-
rum och ett ungdomskafé. Visionen är att 
ungdomskaféet ska bli en samlingsplats 
även för ungdomar som inte idrottar.
 Nya elevskåp på Älvåkraskolan är nu 
också på gång.

Under ungdomstinget presenterades flera 
idéer till aktiviteter på skolgårdarna; klätter-
bana, fotbolls- och bandyplaner, baseboll-
plan och mycket annat. Helena Öhlund 
tipsade om att Älvåkra får nytt konstgräs.
 – Då kanske vi kan använda den gamla 
mattan till att göra bra saker på skolgårdar-
na som i dag mest består av asfalt.
 Vad beträffar nya möbler föreslog ung-
domstinget att elever och lärare tillsam-
mans sätter sig ner och diskuterar behoven 
för att sedan presentera ett förslag.

Årets frågor från högstadiet:
Gemensamt för Älvåkraskolan och Vidsel 
är att de önskar datorer till alla elever. De 
önskar även nya stolar och bord.

Eleverna saknar samlingsplatser på byn 
och i Vidsel.

Större elevskåp på Älvåkraskolan.

Eleverna på Älvåkraskolan skulle vilja 
ha mer att göra ute på skolgården, typ
klätterbana, säkert i Vidsel också.

Enklare språk av politiker när de talar till 
ungdomar.

Kjell Tegnelund, fritid- och kulturchef, 
uppmanade ungdomar med idéer att höra 
av sig till honom och lovade ordna resurser. 
Redan i dag anordnas en mängd aktivite-
ter men informationen har haft svårt att nå 
ut. En bra informationskanal är monitorn i 
gymnasieskolans foajé – men den fungerar 
inte. Beslut togs direkt att detta skulle åt-
gärdas snarast.

Bussar kan beställas

Ett annat önskemål är fler bussturer från 
Vidsel och Vistträsk till Älvsbyn på dagar 
och kvällar under lov, framförallt på som-
maren. I dag finns en beställningsfunktion 
av bussar som kan användas två gånger per 
vecka. Hur denna fungerar, liksom alla ak-
tiviteter, vill eleverna ha information om på 
Älvsbyns Gymnasiums hemsida.
 Fler och aktuellare biofilmer är en annan 
sak på önskelistan.
 – Vi har ju så himla fin biosalong. Bättre 
än i Piteå och Luleå. Om fler filmer visas 
nära premiären skulle det locka folk, påstod 
gymnasieeleverna.
 – Forum är en fantastisk byggnad om 
vi använder den rätt, höll kommunalrådet 
Helena Öhlund med om.

Svårt att få ledigt

En annan viktig fråga som spontant kom 
upp är svårigheten att få ledigt för jobb sista 

veckan av läsåret. I år slutar gymnasiesko-
lan först den 16 juni, vilket gör det pro-
blematiskt för elever att hinna genomföra 
introduktionsutbildning inom exempelvis 
äldreomsorgen.
 Jan-Erik Backman, skolchef, fick i upp-
gift att diskutera saken med Mona Bränn-
mark, rektor. Även Sture Nordin, s, som 
sitter med i det samverkansråd som finns 
mellan gymnasieskolorna i fyrkanten, kom-
mer att lyfta frågan.

Årets frågor från gymnasiet:
Högtidsaktiviteter.

Sommarbussar från Vidsel och Vistträsk 
dagar och kvällar.

Julbelysning på Storgatan som hängt 
uppe hela året.

Fler filmer på Forumbiografen, gärna 
aktuella som visas nära premiärdatum.
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Lisa Berggren
Ny ekonomihandläggare på Arbete och integration.

Michelle Engman
Ny handläggare på Överförmyndarverksamheten.

Ny personal

Rebecca Johansson
Ny missbrukshandläggare på Arbete och integration.

Här ges kort information 
om vad som ändrats. 

14 § Nytt; varm aska, slagg, frätande äm-
nen eller ämnen som kan förorsaka antänd-
ning får inte läggas i behållare. Detsamma 
gäller byggnadsavfall, jord, sten och dylikt.

15 § Nytt är att kärlstorleken ändrats till 
maximalt 190 L för matavfall och gäller för 
nya abonnemang (flerfamiljshus).

19 § Nytt är att enskild väg som nyttjas 
vid hämtning av hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att 
den är farbar för hämtningsfordon. Det ska 
finnas möjlighet att vända fordonet utan att 
backa. 

23 § Nytt; maxvikten är ändrad till 15 kg 
och om locket kan skjutas åt sidan utan att 
lyftas kan en vikt på 30 kg accepteras (avgift 
enligt taxa). Vägen ska vara körbar fram till 
brunn med bärighet för tung trafik.

24 § Nytt; extra tömning av slamavskiljare 
och sluten tank sker vid behov och faktu-
reras enligt kommunens renhållningstaxa.

25 § Nytt; installation av fettavskiljare ska 
meddelas till Miljö- och byggnämnden 
samt Älvsbyns Energi AB

Uppdaterade renhållningsföreskrifter 2016-11-15
26 § Nytt; fettavskiljare vid affär, restau-
rang, bageri, gatukök och liknande verk-
samhet ska tömmas minst en gång per år. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att fet-
tavskiljaren vid behov töms oftare. Fettav-
skiljaren ska efter tömning återfyllas med 
vatten, vilket fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren ansvarar för. 

27 § Nytt; om filtermaterial från fosforfilter 

28 § Nytt; om minireningsverk 

29 § Nytt; oljeavskiljare, anmälan krävs 
och påkoppling till kommunala avlopps- 
eller dagvattennätet regleras av Allmänna 
bestämmelser för användande av Älvsbyns 
kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggning (ABVA). Tömning minst en gång 
per år. 

Särskilt om hushållsavfall 
från verksamheter

30 § Nytt; företag kan inte lämna farligt 
avfall vid ÅVCn. 

38 § Nytt; trädgårdsavfall som inte kom-
posteras ska lämnas till kommunens åter-
vinningscentral. Det är inte tillåtet att 
lämna trädgårdsavfall på annan plats än vad 
som anges i denna paragraf.

40 § Nytt; Miljö- och Byggnämnden kan 
av fastighetsägaren kräva redogörelse för 
hur den egna komposteringen av matavfall 
fungerar.

42 § Omformulering

44 § Nytt samt omformulering; förläng-
ning av årligt slamtömningsintervall till 
vartannat år kan medges efter särskild 
prövning av Miljö- och byggnämnden. An-
sökan ska tillsändas Miljö- och Byggnämn-
den före den 31 mars det år ansökan avser. 
Beslut för utökat intervall för tömning till 
vartannat år gäller i högst fem år. Förläng-
ning av tömningsintervall för BDT-avlopp 
till som längst vart femte år kan medges 
efter särskild prövning av Miljö- och bygg-
nämnden.

45 § Nytt; uppehåll i hämtning av fet-
tavskiljarslam kan efter ansökan och 
teknisk bedömning medges fastighets-
innehavare. Detta om anläggningen 
inte kommer att nyttjas på avsett sätt 
under en sammanhängande tid av ett år. 
Begäran ska ha inkommit till Miljö- och 
byggnämnden senast sex veckor innan 
avsedd uppehållsperiod. Uppehållet gäller i 
ett år från datum i beslut.

47 § Nytt om gemensamma behållare i fler-
familjshus 

49 § Tillägg om uppehåll från hämtning av 
fosforfilter.

50 § Nytt; beviljad befrielse gäller i högst 
fem år (41-43 § innebär högst fem år). För 
§ 40 gäller beviljad befrielse i högst tio år. 
En grundavgift ska dock alltid betalas. 

52 § Nytt; grundavgift ska alltid betalas vid 
total befrielse för obebodd fastighet.

Energi AB
Älvsbyns
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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.

Enlig skollagen är kommunen skyldig att 
anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
inom grundskolan, särskolan och gym-
nasiesärskolan. I Älvsbyn handlar det 
om drygt 300 personer som är berättigad 
skolskjuts.

Ulla Sidenmark har arbetat som skolskjuts-
ansvarig i Älvsbyns kommun i ungefär sju 
år, ett jobb som hon stormtrivs med. Trots 
att hon egentligen har gått i pension fanns 
det ingen tvekan om att stanna kvar en tid 
extra.
 – Det är tack vare att jag tycker att det 
är så roligt, och sen är det ju den sociala 
biten också. Hade det varit ett tråkigt jobb 
hade jag inte funderat på att arbeta vidare, 
berättar hon.

Överlämnar snart stafettpinnen

Arbetet som ansvarig över skolskjutsen i 
kommunen handlar mycket om att lägga 
pussel. Storleken på bussarna, antalet bus-
sar, hur många ska åka med, vilka tider på 
dygnet ska det vara upphämtning och så 
vidare.
 – Jag tycker väldigt mycket om att or-
ganisera därför gillar det här jobbet skarpt, 
det finns alltid något att göra, betonar Ulla.
Förutom att lägga pussel och planera hand-

Skolskjutsen i Älvsbyn – ett organiserat pussel

FAKTA
Den årliga budgeten för skolskjutsen i Älvs-
byn ligger på drygt 6,5 miljoner kronor.
 Vid beslut om skolskjuts ska hänsyn tas 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder hos en elev eller någon an-
nan särskild omständighet. 

Avståndsregler:

Förskoleklass – åk 1: Längre än 2 km 
(avståndsregeln gäller ej tätort)

Åk 2 – 3: Längre än 3 km

Åk 4 – 5: Längre än 4 km

Åk 6 – 9: Längre än 5 km

Gymnasiet: Längre än 6 km

lar det även mycket om kontakt med för-
äldrar, elever, lärare och även rektorer.
 Inom en snar framtid kommer Ulla att 
lämna över facklan till sin efterträdare, men 
kommer att finnas kvar ett tag som guide 
och utbildare. Hon hoppas därför att en 
entusiastisk och en god organisatör tar över 
stafettpinnen.
 – För det första bör man känna till hur 
det ser ut i Älvsbyn, det tycker jag är det 
viktigaste att veta. Sen handlar det ju om 
att man gillar jobbet också. Det är ju inte 
bara att hoppa in, i och med att det finns 
olika moment som pågår under höst- och 
vårterminen.

Ulla Sidenmark är skolskjutsansvarig i Älvs-
byns kommun.
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På gång inom 
Fritid & Kultur
Med ett nytt år kommer nya tillfällen att 
bli kulturberikad. 2017 spås bli ett fint 
kulturår i Älvsbyn med många olika sats-
ningar. Bland annat väntas två stycken 
teaterprojekt och olika musik- och sång-
arrangemang för både kommunens yngsta 
medborgare, men även för de äldre.

Blandad kompott för både 
stora och små

Det pågår hela tiden satsningar på kom-
munens barn och ungdomar. Bland annat 
så kommer Forum att satsa på discobow-
ling och det återkommande 12 timmarsar-
rangemanget.
 I samband med de olika ungdomsar-
rangemangen satsar kommunen på en 
busslinje som en gång i månaden kom-
mer att gå genom Vidsel, Vistträsk och 

Den 17 november fick Älvsbyn besök av 
Sveriges första och hittills enda astronaut, 
Christer Fuglesang, när denne kom och 
höll föreläsning för eleverna på Älvåkrasko-
lan och Vidselskolan. 
 Närmare 250 elever fyllde biografen på 
Forum för att lyssna på den intergalaktiska 
ingenjören som spenderat sammanlagt 26 
dagar, 17 timmar och 38 minuter i rymden. 
 Under föreläsningen betonade Christer 
om hur viktigt det är med studier och att 
sätta upp mål i livet som man sedan käm-
par för att uppnå. Efter föreläsningen hölls 
frågestund, där astronauten fick svara på 
frågor som elever hade förberett.

Sveriges enda astronaut 
besökte Älvsbyn

Korsträsk. Den 20 januari och 17 februari 
kommer bussen att gå till Kanisbacken, bow-
linghallen och badhuset och 9 mars kommer 
bussen att gå till arrangemanget 12 timmars 
på Forum.
För våra yngsta innevånare kommer bibliote-
ket att anordna en mötesplats på fredagarna, 
med start 3 februari, där det kommer att bju-
das på musik och sagostund.
 För de äldre kommer Clarys Krog att ar-
rangera dans i Galaxen den 21 januari. Den 
18 januari kommer riksteatern att arrangera 
föreställningen Music for life och den 25 fe-
bruari kommer Emil Jensen.
 Den 7 februari, under Äldre- och anhörig-
veckan, pågår Bibblans dag. 
För mer information och fler evenemang, 
se kommande annonsering eller surfa in på 
www.alvsbyn.se/evenemang

Viktig information för föreningar

Den 28 februari är sista dagen för inlämning 
av föreningsuppgifter. Föreningsmöte väntas 
äga rum i mars.

Från invigningen av äldre- och anhörigveckan.

Steffo Törnquist blir 
dryckesproducent i Älvsbyn
Tv-profilen och livsnjutaren Steffo Törnquist 
har länge proklamerat att julmusten från 
Nyckelbryggerier i Älvsbyn är den godaste i 
Sverige, även så de olika bärdryckerna. Nu 
har Steffo gått från konsument till producent, 
efter att ha gått in som delägare i älvsbybryg-
geriet.
 – Det fina med att bryggeriet ligger i 
Älvsbyn är vattnet. Bättre vatten finns för-
banne mig inte på hela klotet. Jag ser därför 
en möjlighet att kunna utveckla bryggeriet 
också på vattensidan. Varför inte göra som-
meliervatten? Jag gör ju egna ostar, korvar 
och cigarrer sen tidigare, så det ska bli kul att 
hitta nya smakkombinationer, berättar Steffo 
Törnquist till ölbloggen Beertower.
 För tillfället tittar företaget på olika ölsorter 
man eventuellt kommer att börja brygga.

Polarbröd köper upp Teknisk 
Maskinservice i Älvsbyn
I november meddelade Polarbröd att man valt 
att köpa upp Teknisk Maskinservice i Älvsbyn 
AB (TMS). Ett starkt sammarbete mellan de 
båda parterna har funnits under en längre tid, 
exempelvis har TMS tillverkat maskinutrust-
ning till samtliga bagerier.
 – Samarbetet med TMS har gett Polarbröd 
möjlighet att ligga i framkant med automa-
tionslösningar på vissa processteg jämfört 
med våra konkurrenter. Det är viktigt att vi 
säkerställer fortsatt teknikeffektivisering och 
möjlighet till innovationer för ett långsiktigt 
lönsamt Polarbröd, berättar Thomas Sand-
berg, underhållschef på Polarbröd och ny VD 
på TMS.
 TMS har fem anställda och omsätter drygt 
sex miljoner kronor.


