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Jennifer Markström och Moa Ahlgren 
Brynolfsson vid 2013 års Festival X.

De har stått på stora scener genom hela 
Sverige. Nu intar ”De vet du” Lomtjärn-
sparken tillsammans med tusentals mu-
sikälskare och mängder av lokala artister 
när fjolårssuccén Festival X är tillbaka.

Luftlandet och lekparken för de yngre 
kommer att finnas på plats även i år och 
till midnattssolens sken är scenen vikt åt 
en bred samling artister. Mat, snacks med 
annat smått och gott ger besökarna en 
äkta festivalkänsla. 

Det vi har nytt för i år är att vem som 
helst kan nominera vem de vill till priset 
”Älvsby pärlan». Priset ska gå till någon 
som gjort något positivt för kommunen.

Det kommer även att arrangeras en 
talangtävling under lördagen. Vi söker 
människor i alla åldrar som vill tävla om 
att vinna juryns och publikens hjärtan, 
och samtidigt visa att de är värdiga vin-
nare av det stora talangtävlingspriset.

Festival X arrangeras i Lomtjärns parken 
den 4-5 juli. Vi är fyra gymnasietjejer som 
sedan augusti planerat festivalen samtidigt 
som vi med stora kliv går mot studenten. 
Till vår hjälp har vi Studieförbundet Bild 
Nord som sköter det administrativa. Vi 
skulle heller inte 
klara oss utan 
våra sponsorer.

KRÖNIKAN

 Nyanställda 

Juha Åkerblom, ny enhetschef  
på BROS-18+

Annelee Mickelsson, ny enhetschef  
på hälso- och sjukvårdsteamet

Ann-Louise Norén, ny handledare  
på arbetsmarknadsenheten

Festival X är något vi alla fyra tänker 
på dagligen och syftet för oss är att nå ut 
till barn och ungdomar, främst i Norrbot-
ten. Vi vill med vårt initiativ bjuda på en 
av sommarens höjdpunkter och samtidigt 
bättra på Älvsbyns rykte.

Jennifer Markström, Moa Ahlgren 
Brynolfsson, Reneé Sandberg och 
Rebecka Gustavsson.

•

Fritid & Kultur 
informerar 
om sommarens 
aktiviteter 
Sommaren kommer att vara fullspäckad 
av hållpunkter i Älvsbyn. Allt från väl upp-
skattade loppismarknader och paltfes-
tival till ett kärt återseende av fjolårets 
succé Festival X. 

De flesta arrangemangen kommer att 
äga rum i Lomtjärnsparken. Men under 
knalledagen (4 juli) kommer det att an-
ordnas en styrketävling på Forum, där ett 
flertal tyngdlyftare kommer att göra upp i 
en kamp om ära, priser och berömmelse.

Full fart i 
Lomtjärnsparken 
under sommaren
Ifjol gjorde den drogfria familjefestivalen 
Festival X sin debut. Artister som Stor, Lin-
da Pira, Shazaam och Rhymes & Riddim 
lockade då över tusen besökare från Norr-
botten till Lomtjärnsparken och blev en rik-
tig publikdragare. Den 4 juli kommer festi-
valen tillbaka till parken för att än en gång 
underhålla Norrbottningarna i två dagar.

Den 28 juni går den internationella 
matfestivalen av stapeln i Lomtjärnspar-
ken. Där har man chans att pröva på 
maträtter från världens alla hörn. Allt från 
mellanöstern och Afrika, till Sydamerika 
och Asien. Det bjuds även på underhåll-
ning. Flera tusen människor har besökt 
festivalen sedan starten 2008 och har se-
dan dess vuxit sig fast och blivit en stark 
tradition i Älvsbyn.

Likt tidigare år kommer även SMÄKK 
att arrangera livemusik i parken varje 
torsdag från och med 19 juni till 7 augus-
ti. Fler aktiviteter kommer att dyka upp 
under sommaren. Den 12 juli anordnas 
barnkalas och den 26 juli startar paltfes-
tivalen. För aktuella uppgifter se www.
alvsbyn.se/evenemang

Redaktörens tips:
Festival X har en Facebooksida där det finns mer 
information. www.facebook.com/festivalxalvsbyn

Från och med den 2 juli i år kommer 
en ändring inom Plan- och bygglagen 
(PBL) att träda i kraft. Närmare bestämt 
den delen som berör byggnation av 
komplementbyggnader på en redan be-
byggd tomt. Nu öppnas möjligheten för 
att bygga en högst 25 kvm stor byggnad, 
som också kan användas som bostads-
hus, till skillnad från den bygglovsbefria-
de friggeboden.

Byggnaden får inte vara närmare 

tomtgränsen än 4,5 meter. Vill man pla-
cera byggnaden närmare måste man ha 
grannens medgivande.

Dessa byggnader kommer man i fram-
tiden inte att behöva ansöka om bygglov 
för att få uppföra. Däremot måste man 
göra en anmälan hos kommunen innan 
man bygger. Anmälan görs hos Annika 
Lindström, byggnadsinspektör på Älvs-
byns kommun.

Regeringen slopar bygglov på 
komplementbostadshus
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Tror på Vidsel Test Range –  
rustar upp basen för 300 miljoner!

Det var 30 år sedan som den drygt 
fem decennier gamla robotbasen 
Vidsel Test Range fick en upprust-
ning senast. Ifjol beslutade Försvars-
makten och Försvarets Materielverk 
att det är dags för en upprustning 
och beviljade 300 miljoner till detta.
– Så nu lever vi i minst 30 år till, sä-
ger Mats Hakkarainen, platschef på 
Vidsel Test Range.

Vidsel Test Range är mitt inne i en 
storsatsning på anläggningen för att kun-
na klara av det tryck på kapacitet som rå-
der. Sist basen genomgick en upprustning 
var för drygt 30 år sedan. Nu har Försva-
ret och Försvarets Materielverk (FMV) 
valt att satsa över 300 miljoner kronor för 

att trygga robotbasens 
framtid.

– Det känns jättebra, 
för det var väldigt länge 
sen som sakerna var nya 
här. Förhoppningsvis 
kommer det att vara 
användbart i minst 30 
år till, berättar Mats 
Hakkarainen, plats-
chef på Vidsel Test 
Range.

Ser positivt på framtiden
Tack vare restaureringen av basen 
kommer man i framtiden inte bara få en 
nyare och fräschare anläggning. Pengar 
kommer även att gå till att fixa till flyg-
platsen. I framtiden kommer man därför 
att kunna ta emot och serva både fler och 
större flygplan. Fler och större aktiviteter 
på basen kommer förhoppningsvis att leda 
till fler arbeten.

– Vi ser i kristallkulan att allt fler från 
EU vill komma hit. Och ökar verksamhe-
ten här betyder det fler arbetstillfällen. Jag 
ser väldigt positivt på framtiden, vi är heta 
på den här sortens provverksamhet i Eu-
ropa, berättar Mats.

Attraktiv arbetsplats
Människor från hela världen väljer 
att åka till Vidsel för att använda området 
för sina tester, vars markyta är lika stort 
som Blekinge.

I dagsläget har Vidsel Test Range 170 
stycken anställda. Framtidsförhoppning-
arna är att fler väljer att stationera sig där i 
framtiden. Tidigare i år gick man ut med 
en jobbannons, vilken gav positiv respons.

– Tidigare i år hade vi en plats ute som 
maskinförare till diverse fordon. 150 per-
soner hade sökt platsen, varav den som be-
fann sig längst ifrån bodde i Bohus. Så det 
är en attraktiv arbetsplats, berättar Mats. 

Satsningen innefattar bland annat:
• Nytt flygledartorn.
• Ny transportplatta.
• Ny taxibana.
• Ny Radar.
• Ny Målrobot.

Planen är att sätta skopan i jorden i okto-
ber och starta upprustningen av flygbasen.
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Jobbcentralen är en verksamhet med 

många järn i elden. Sedan starten 2009 

har företaget vuxit och tjänsterna ökat. 

Företaget anställer kompetenta perso-

ner som av olika anledningar har svårt 

att ta sig ut på arbetsmarknaden.

– Alla människor oavsett problem el-

ler funktionsnedsättning kan utföra 

tjänster/tillverka produkter som andra 

behöver, betonar styrelseordförande för 

Jobbcentralens ekonomiska förening 

Birgit Nilsson.

För fem år sedan startade den ekono-
miska föreningen och företaget Jobbcen-
tralen i Älvsbyn. Verksamheten är ett soci-
alt arbetsintegrerande företag som främst 
arbetar med att synliggöra kompetens 
bland människor som har det svårt att ta 
sig ut på jobbmarknaden.
– Det är ett företag som skapar arbete för 
att integrera dem i arbetslivet. Det hand-
lar exempelvis om utrikes födda eller folk 
med funktionsnedsättning, berättar sty-
relseledamot Britt Hällerstrand.
Företaget har 14 heltids- och deltids-
anställda och ett antal praktikanter som 
själva valt att komma till företaget.

Alla har en resurs
Idén till Jobbcentralen föddes efter 
att den före detta socialchefen Birgit Nils-
son fick se en annons om att man kunde 
söka pengar från den Europeiska Sociala 
Fonden för att starta företag. Detta var 
något som väckte ett intresse hos henne 
om att starta en verksamhet som hjälper 
dom behövande.

– Utifrån min bakgrund som socialar-

betare så har jag alltid ömmat för de som 
hamnat mellan stolarna, de som aldrig fått 
en chans. Basen är att alla har en resurs på 
nått sätt, och det gäller att kunna ta vara 
på den och göra något utav det, berättar 
ordförande Birgit Nilsson.

Kommunen fick projektpengar i två år till 
ett projekt (intro) och i slutet av perioden 
bildades den ekonomiska föreningen Jobb-
centralen, helt fristående från kommunen.

FÖRETAGSPROFILEN
Jobbcentralen synliggör kompetens

Birgit Nilsson, Karin Hultén-Barnes, Britt Hällerstrand och Andrej Spiridonov
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Jobbcentralen synliggör kompetens

Blir berikad varje dag
Jobbcentralen är en ekonomisk fören-
ing, vilket betyder att företaget inte delar 
ut vinst till medlemmarna. Istället läggs 
all krut på att utveckla verksamheten och 
arbeta för en ljusare framtid.

– Vi har ett dubbelt uppdrag. Vi ska 
vara en mångkulturell arbetsplats där alla 
ska kunna arbeta, oavsett ålder, bakgrund 
och kön. Men vi ska även alltid fungera på 
en kommersiell marknad. Det är då man 
växer som person, när man ser att någon 
vill köpa ens produkt, berättar Britt Häl-
lerstrand.

– Jag tycker att man blir fostrad och be-
rikad varje dag. Det är kul, berättar Karin 
Hultén-Barnes, som är arbetsledare för ba-
geriet, städet och seniorservicen, och lägger 
till att seniorservicen går som på räls. Det 
är fullbokat både i Piteå och Älvsbyn.

Erbjuder en rad tjänster
Affärsverksamheten erbjuder alla 
möjliga tjänster, seniorservice, vaktmäs-
teri, städ, bygg och småsnickeri. 2011 
öppnade man även ett hembageri, där sor-
timentet består av bland annat Gáhkko, 
samisk glödkaka, och kanelbullar. 

– Så allt det vi hinner göra det säljs. Vi 
är underleverantörer till bland annat ICA, 
berättar Britt.

Det senaste tillskottet i verksamheten är 
Återvinningscentralen (ÅVC) som Jobb-
centralen tog över i början av 2014 i sam-
arbete med IL Recycling AB.

– Jag tycker att det går ganska så bra. Vi 
har ungefär 200 kunder varje dag som vi 
hjälper. Vi brukar även ge tips på hur man 
kan sopsortera hemma, berättar Andrej 
Spiridonov som basar över ÅVC, snick-
eriet och vaktmästeriet.

Den 15 maj var det ingen vanlig dag för 
förskoleeleverna i Älvsbyn. Det var nämli-
gen den dagen man firade förskolans dag. 
På Timmersvansens förskola firade alla 
fyra avdelningar dagen tillsammans ute på 
skolgården i det soliga och varma vädret.
– Vi firar hela huset tillsammans. Många 
av barnen har syskon på de andra avdel-
ningarna, så det brukar alltid vara upp-
skattat bland barnen att få vara tillsam-
mans med dom, berättar Lena Gran, 
fröken på Timmersvansen.

Den 23 april firades Världsbokdagen 
runt om i världen. Anledningen var för att 
uppmärksamma boken och upphovsrät-
ten. På Knut Lundmarkskolan uppmärk-
sammade elever och lärare dagen genom 
att anordna en maratonläsning på skolan. 
Tillsammans spenderade man dagen ge-
nom att läsa böcker och delta i olika ak-
tiviteter. En av dessa var när de äldre elev-
erna läste för dom yngre. 

Enligt skolans rektor, Ulrik Bylander, 
var dagen ett utmärkt tillfälle för eleverna 
att kunna utvecklas.

– Läroplanen har tydlig fokus på språ-
kets betydande för lärande. Det gäller för 
eleverna att utveckla dom här förmågorna, 
läsa, skriva, prata och argumentera. Det 

Elever uppmärksammade Världs-
bokdagen med maratonläsning

gör att eleverna ökar sin möjlighet att lära, 
inte bara inom läsämnen som svenska, 
utan inom skolans alla ämnen. Och det är 
därför vi satsar så mycket på läsning och 
språk, betonar han.

Förskolans dag på 
Timmersvansen

Morgonen började med att hissa flaggan 
och sjunga en sång om förskolans dag. 
Efteråt bjöd barnen på teater. Dagens 
uppträdande handlade om Lilla Rödlu-
van. Efteråt delades barnen in i mindre 
grupper. På tur väntade nämligen fem ro-
liga aktiviteter, blåsa såpbubblor, lyssna 
på en saga om en stackars ekorre, leka 
med balonger, cykla runt en bana och 
plocka saker i skogen för att sedan jäm-
föra dom.
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Den 18 oktober är det dags. Då 
går succéevenemanget Älvsbyns 
näringslivsgala i efterlängtad repris. 
Hundratals företagare kommer att 
träffas under kvällen som bjuder på 
allt från mingel och god mat, till pris-
utdelning. 
– Hittills har det bara varit posi-
tiv kritik. Det känns jättebra att så 
många uppskattar att vi gör den här 
galan, berättar Elisabeth Nordström, 
ordförande i Företagarna i Älvsbyn.

De senaste fyra åren har Företagarna 
i Älvsbyn, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Älvsby Köpmannaförening och kommu-
nen tillsammans arrangerat succéevene-
manget Älvsbyns näringslivsgala. Hund-
ratals företagare har tillsammans med 
sina respektive besökt galan varje år för att 
mingla, äta god mat och dansa. 

Under kvällen presenteras även årets 
pristagare i kategorierna årets företagare, 
senior, rookie, ambassadör, hållbar ut-
veckling och pärla.

Vill lyfta fram företagare
Bakom spakarna hittar man bland 
annat Elisabeth Nordström, ordförande i 
Företagarna i Älvsbyn, som tycker att det 
är viktigt att företagare får ett erkännande 
för sitt arbete.

– Många företagare jobbar och jobbar 
och kanske inte alls ser sin egen betydelse 

Näringslivsgalan i Älvsbyn – en efterlängtad repris

i hur viktiga dom är. Det här är ett sätt 
att lyfta fram företagarna och få dom att 
inse vilket bra arbete dom egentligen gör, 
berättar hon.

Likt de två senaste åren kommer galan 
att utspela sig på Hotell Storforsen. Något 
som har varit uppskattat bland gästerna, 
då man kunnat dela upp de olika pro-

grampunkterna på ett bättre sätt och inte 
ha allt på en och samma plats.

Om du planerar att gå på galan så tänk 
på att skaffa biljetter redan nu eftersom 
det har blivit slutsålt långt innan galan 
de senaste åren. Mer information finns att 
läsa på www.naringslivsgala.se

Om du är intresserad av att starta 
ett företag eller om du har nystartat 
ett företag och har frågor kring allt 
som rör detta kan du få kostnadsfri 
rådgivning vid kommunen.
– En av näringslivskontorets upp-
gifter är att främja nyföretagande 
och utveckling av befintliga företag, 
berättar Sofia Sundh, näringslivsut-
vecklare på Älvsbyns kommun.

I Älvsbyn startar ett 50-tal nya företag 
per år och i dagsläget finns det drygt 800 
aktiva företag i kommunen. Men att starta 
ett företag är inte alltid lätt. 

Alla är välkomna – både nya och 
gamla
På Näringslivskontoret i Älvsbyns 
kommun erbjuds kostnadsfri rådgivning 
till de som har frågor om detta, eller som 
är ute efter att utveckla sin verksamhet.

– Har du tankar på att starta eget eller 
att utveckla befintlig verksamhet så kan 
du vända dig hit till mig. Antingen genom 

att ringa, göra ett besök eller maila, berät-
tar Sofia Sundh, näringslivsutvecklare och 
kontaktperson.

Arbetet handlar mycket om att vara 
mellanhand och hänvisa till rätt instans. 
Det kan till exempel vara till länsstyrel-
sen, om man söker investeringsbidrag, el-
ler Skatteverket.

Finns det något råd du kan ge till dem 
som funderar på att starta ett företag?

– Låt inte företagsstarten stanna vid en 
fundering. Kontakta oss med dina frågor 
eller idéer kring nyföretagande eller före-
tagsutveckling.

Kommunen erbjuder kostnadsfri 
rådgivning till nyföretagare

Illusionisten Peter Varg troll-
binder på förra årets gala
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Jonas Grönlund, Stefan Nilsson, Joakim Berglund och Nils Nilsson.

Elfvsby Events har precis gått in på 
sitt andra år. Föreningen gjorde sin 
debut i ifjol när dom arrangerade 
sommarevenemanget Rallarbränn-
bollen, som återkommer även i år.

För drygt ett år sedan grundades för-
eningen Elfvsby Events av Nils Nilsson, 
Stefan Nilsson, Joakim Berglund och 
Jonas Grönlund. Föreningens fokus låg 
då på att arrangera sommarevenemanget 
Rallarbrännbollen. Som efteråt fick bra 
kritik av både deltagare och publik.

– Det enda negativa var att det började 
regna, annars fick vi bara höra bra saker, 
berättar Stefan Nilsson.

FÖRENINGSPROFILEN

Elfvsby Events  
slår ett slag för Älvsbyn

Näringslivsgalan i Älvsbyn – en efterlängtad repris

Repris och 
framtidsförhoppningar
Ifjol gjorde nio lag upp om ära, beröm-
melse och fina priser när brännbollsturne-
ringen gjorde sin debut. Nu till sommaren 
gör arrangemanget ett kärt återseende. 
Förhoppningarna är att årets tävling blir 
lika lyckat som fjolårets.

– Vi hoppas att det blir stor uppslutning 
och bra väder, berättar Stefan.

Sista anmälningsdagen är 30 juni och 
förstapriset kommer att bestå av 5000 
kronor. Det kommer även att delas ut ett 
hemligt pris till ”best in show”. Ifjol gick 
priset till transvestitlaget Barbros slynor.

Men förutom Rallarbrännbollen arbe-
tar föreningen med att utöka antalet ar-
rangemang som äger rum under året. 

– Vi kommer att försöka hitta på någon 
aktivitet på vintern också. Det som vi fun-
derar på är eventuellt en innebandyturne-
ring, berättar Nils Nilsson.

Förutom att utöka antalet event per år 
är önskningarna även att få föra vidare 
Elfvsby Events’ fackla till likasinnade 
individer som vill främja aktivitetslivet i 
Älvsbyn.
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VISION
l Älvsbyn erbjuder den välfärd som 

vi medborgare vill ha, balans mel-
lan arbete, rekreation, kultur och 
samhällsservice.

l Engagerade medborgare deltar i 
och tar ansvar för skapandet av 
vår gemensamma välfärd.

l Vi tar vara på varandra och varan-
dras olikheter och erfarenheter så 
att samhället och alla människor 
kan utvecklas.

l Vi är trygga i oss själva och i våra 
relationer till omvärlden. Vi vär-
nar vårt lokala självbestämmande 
för att kunna välja de vägar och 
samarbetsformer som är bäst för 
hela Älvsbyn.

l Företagsamma människor och 
konkurrenskraftiga företag i ge-
menskap leder Älvsbyn vidare i 
en hållbar utveckling.

l Vi har en mångfald av olika 
kompetenser och möjligheter till 
lärande för att stå väl rustade för 
att möta utmaningar beträffande 
energi, miljö och hushållande 
med resurser. Älvsbyn känneteck-
nas av att göra rätt saker och att 
göra saker på rätt sätt

l Tillsammans lever vi gott i det 
framtidsrika Älvsbyn.

Framtidsrika Älvsbyn 
– Norrbottens pärla
För strax över ett år sedan startade ett arbete i Älvsbyn vid namn Vision 2030. 
Projektets arbete gick då ut på att ta fram en utvecklingsplan för Älvsbyns framtid. 
Politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige, förutom Sjukvårdspartiet som 
inte ville delta, har träffat drygt 150 engagerade medborgare som har fått berätta hur 
dom vill att kommunen ska utvecklas.

Efter att ha lyssnat och samlat in all information från medborgarna skapade 
visionsgruppen det dokument som kommer att användas för att utveckla samhället. 
Den 28 april fastställdes det i kommunfullmäktige och det är nu det riktiga arbetet 
börjar.

Här följer kommentarer från de politiker som suttit i visionsgruppen.

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Helena Öhlund:

– En vision utan handling är en dagdröm. En handling utan vision är en mardröm. 
Visionen är ett dokument som ska lägga grunden för all verksamhetsutveckling inom 
kommunen! Den röda tråden från vision till arbetsplan längst ut i verksamheten är 
viktig för Älvsbyns bästa.

Centerpartiet, Berit Hardselius:

– Det har varit fantastiskt intressant och givande att jobba med visionsplanen på 
det sätt vi gjort, med kommunens bästa för ögonen och utan att ”gräva ner oss” i 
politiska hårklyverier. Visionsplanen är viktig just för att den ska peka ut riktningen 
för allt arbete i kommunen. Det ska finnas en tydlig linje i alla beslut som fattas, av 
politiken såväl som på tjänstemannasidan.

Kristdemokraterna, Nils Sundström:

– Jag tycker den är rätt bra täckande, även om det säkert finns områden som inte 
direkt berörts. Kommunens alla delområden samt föreningsliv och andra har nu en 
utgångspunkt där man kan ställa upp egna mätbara mål, delmål och kontrolltidpunkter 
på väg mot 2030.

Folkpartiet liberalerna, Rickard Granström:

– Jag är både glad och stolt över den vision som vi tagit fram. Vår vision avhandlar 
flera viktiga områden som vi som medborgare i kommunen måste arbeta med för att 
skapa den välfärd som vi vill ha.

Vänsterpartiet, Wivianne Nilsson:

– Framtiden skapar vi tillsammans. Vision 2030 andas av optimism och framtidstro, 
vilket är viktigt för att få medborgarna att engagera sig.

Sjukvårdspartiet har erbjudits att kommentera varför de valt att inte delta i sammarbetet 
kring framtagandet av Vision 2030, men de har inte svarat.

Vision 2030

Framtidsrika 

Älvsbyn 
 

Norrbottens 
pärla
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Förhållningssätt
Vi har en positiv självbild. Kvinnor och 
män har samma möjligheter att påverka sin 
och samhällets utveckling. Älvsbyn är ett 
inkluderande och öppet samhälle för alla. 
För att vi ska kunna växa krävs det att vi 
tar hand om varandra och alla som kom-
mer hit.

Vi visar respekt för varandra, har en 
positiv inställning, tar ansvar och ger an-
svar. Med ett tryggt och respektfullt be-
mötande skapar vi förutsättningar för att 
människor och företag ska etablera sig i 
Älvsbyn.

Det är viktigt att vi som medborgare 
är starka och trygga i vår identitet. Vi är 
stolta över att komma från Älvsbyn.

Leva
I Älvsbyn finns ett stort utbud av att-
raktivt boende, arbete, handel, samhälls-
service, rekreation och kultur. Vi har nära 
till natur och trygghet i vår vardag. Vi 

har en stark föreningstra-
dition inom vilken 

många människor 
utvecklas som 
individer och 
som ledare. 
Älvsbyn är 
en utpräglad 
företagarkom-

mun.
Det är vi alla 

tillsammans som 
är kommunen, vi gör 

samhället attraktivt att leva 
i. Bevarandet av det vi byggt upp och vi-
dareutveckling är förutsättningar för att 
ännu fler människor ska känna att Älvs-
byn är den ort där vi vill leva vårt liv. För 
att ytterligare stärka vår livskraft krävs det 
att vi tar vårt ansvar och bidrar till kom-
munens utveckling Genom våra gemen-
samma verksamheter växer vi som männ-
iskor och som samhälle.

FOKUSOMRÅDEN
Vision 2030

Leva Förhållningssätt
Kompetens och utblidning

Näring och arbete Miljö och energi Kommunikation och infrastruktur

Omvärld och samverkan

Vision 2030

Leva Förhållningssätt
Kompetens och utblidning

Näring och arbete Miljö och energi Kommunikation och infrastruktur

Omvärld och samverkan

Kompetens och utbildning
Vår bildning via skola, arbete och fören-
ingsliv är en grundförutsättning för byg-
gandet av vår gemensamma framtid. Vi 
behöver en mångfald av olika kompetenser 
och möjligheter till livslångt lärande för att 
stå väl rustande att möta livets utmaning-
ar. Vi uppmuntrar kreativitet och ett gott 
mentorskap på alla nivåer i samhället.

Vision 2030

Leva Förhållningssätt
Kompetens och utblidning

Näring och arbete Miljö och energi Kommunikation och infrastruktur

Omvärld och samverkan

Vision 2030

Leva Förhållningssätt
Kompetens och utblidning

Näring och arbete Miljö och energi Kommunikation och infrastruktur

Omvärld och samverkan

Vision 2030

Leva Förhållningssätt
Kompetens och utblidning

Näring och arbete Miljö och energi Kommunikation och infrastruktur

Omvärld och samverkan

Vision 2030

Leva Förhållningssätt
Kompetens och utblidning

Näring och arbete Miljö och energi Kommunikation och infrastruktur

Omvärld och samverkan

Vision 2030

Leva Förhållningssätt
Kompetens och utblidning

Näring och arbete Miljö och energi Kommunikation och infrastruktur

Omvärld och samverkan

Miljö och energi
Ökad global konkurrens om natur-
resurser leder oss bort från slit och släng-
samhället. Lokal produktion och lokal 
konsumtion präglar vår vardag. För att 
stärka vår konkurrenskraft jobbar vi lång-
siktigt hållbart. Vi gör omsorgsfulla inves-
teringar i infrastruktur, energi och sam-
hällsplanering.

Jord och skogsbruket är viktiga resur-
ser i den gröna energiproduktionen, samt 
förutsättningen för närproducerade livs-
medel och ett öppet landskap.

Kommunikation och infrastruktur
Väl utvecklad infrastruktur, väl-
fungerande kommunikationer både fy-
siskt och digitalt, möjliggör boende och 
arbete i hela kommunen. I Älvsbyn arbe-
tar vi aktivt med utveckling av transport-, 
energi- och IT-infrastruktur. Effektiva, 
smarta och behovsanpassade tjänster är 
en viktig del av denna utveckling. Genom 
samordning av olika behov skapar vi re-
surseffektiva logistiklösningar.

Omvärld och samverkan
Vi lever i en livskraftig region med väl 
utbyggd infrastruktur. Vår storlek som 

kommun och vårt geografiska läge är en 
fördel när det kommer till att anpassa 

oss till nya förutsättningar från om-
världen. Samverkan i regionen är 
en naturlig del av vår utveckling. 
Vi värnar vårt lokala självbestäm-
mande för att kunna välja de sam-

arbeten och de vägar som är bäst för 
Älvsbyns kommun. Utgångspunkten 

är barnens framtidsrika liv.

Näring och arbete
Älvsbyn är ett utpräglat företagarsam-
hälle med näringsverksamhet i hela kom-
munen. Företagsamma människor och 
företag i gemenskap leder Älvsbyn till ut-
veckling och tillväxt. Ungas delaktighet, 
inflytande, företagande och ledarskap ska 
stärkas. I Älvsbyn har alla möjlighet att 
försörja sig och det finns jobb för alla.

Med kunskap om vår omvärld och 
våra lokala förutsättningar utvecklar vi 
näringsliv, samhällsservice och livsupp-
levelser.
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Älvsbyns Energi AB:s renhållning 
tillhandahåller insamling av hus-
hållsavfall och driften av Återvin-
ningscentralen (ÅVC) som sker på 
entreprenad av IL Recycling AB.

På återvinningscentralen har man 
försökt att skapa mer tillgänglighet för 
kommunens innevånare, genom att an-
passa öppettider då det ger bättre insam-
lingsresultat och möter kundernas krav på 
tillgänglighet. Dessutom är målet även att 
kunden skall få hjälp på själva rampen för 

Ökad tillgänglighet ger bättre återvinning

Ordinarie öppettider: 

Måndag 07:00 - 19:00  
Kvällsöppet måndagar året om

Tisdag 07:00 - 13:00

Onsdag 07:00 - 13:00

Torsdag 07:00 - 13:00  
(Sommaröppet 07:00 - 19:00 15/4-31/10)

Fredag 07:00 - 13:00

Dag före röd dag  07:00 - 11:45

Lördag, Söndag  Stängt

En Lördag varje månad 10.00 - 13.00  
(14/6, 12/7, 9/8, 13/9 och 11/10)

att snabbt och enkelt kunna sortera alla 
fraktionerna rätt. Vid flera besök lär man 
sig även att grovsortera bättre före besöket 
för en lättare och snabbare avlastning.

Mer öppet
Från den 15 april till den 31 oktober kan 
man nu besöka återvinningscentralen två 
kvällar varje vecka, måndag och torsdag 
vilket redan märks på besökarantalet och 
att mängden återvinning ökar.

- Det är tre fastanställda som varje dag 
försöker serva ca 200 fordon varje arbets-
pass och därefter ta reda på allt så att det 
kan sändas till rätt slutanvändning, berät-
tar Andrej Spiridonov arbetsledare på ÅVC.

Även en lördag varje månad mellan kl. 
10.00 - 13.00 (14/6, 12/7, 9/8, 13/9 och 
11/10) kommer det att hållas extraöppet 
på ÅVC utöver ordinarie tider. 

Storstädning
En av många som besökte ÅVC den 
torsdagkväll vi var på besök, var Staffan 
Renlund som lämnade en hel del från 
vårstädningen på ÅVC. Han känner att 
kvällsöppet två dagar i veckan är myck-
et bra främst för de som jobbar dagtid.  
- Sedan flytten från Korsträsk så inbjuder 
nu närheten till ÅVC med bra öppettider, 
kvällsöppet och extra lördagar till att man 
får återvinningsprodukterna hit och att de 
inte felsorteras hemma.

Staffan Renlund

Andrej Spiridonov✁
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Viktig information 
vid installation av 
värmepump
Planer på att skaffa värmepump? 
Glöm då inte att göra en anmälan hos 
Bygg- och miljökontoret i god tid inn-
an installation. Detta gäller samtliga 
typer av energiformer, bergvärme, yt-
jordvärme, ytvattenvärme (sjövärme) 
och grundvattenvärme.
– Vi vill påminna folk som tänker 
skaffa värmepump att det är viktigt 
att göra en anmälan hos oss innan in-
stallationen, berättar Helena Vikman, 
miljöinspektör på Älvsbyns kommun.
Anmälningsblanketter finns antingen 
att hämta på kommunen eller på Älvs-
byns kommuns hemsida. Blanketten 
ska kompletteras med en karta och 
situationsplan med måttangivelser, en 
beskrivning av värmepumpen, even-
tuell grannyttran från grannen vars 
tomtgräns ligger mindre än 10 meter 
från hålet, samt en beskrivning över 
hur borrkax och vatten, som uppkom-
mer vid borrning av energibrunn för 
bergvärme, kommer att omhändertas. 
En avgift enligt taxa tillkommer bero-
ende på installationstyp.

Kvicksilver i lysrör  
och lågenergilampor
Hantering av avfallet om lampan 
går sönder
Lågenergilampor och lysrör innehåller det 
hälso- och miljöfarliga ämnet, kvicksil-
ver. I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i 
form av antingen små kvicksilverdroppar, 
fast amalgam eller kvicksilver/järn-kulor. 
När en lampa tänds stiger temperaturen 
och kvicksilvret förångas, för att till slut 
fylla lampan med ånga. När lampan ef-
ter användning kallnar övergår ångan åter 
till små droppar och möjligen också i viss 
mån till amalgam.

Om en kall lampa går sönder sprids kvick-
silver, som finns i form av små droppar, i 
rummet. Kvicksilverdropparna faller tro-
ligen snabbt till golvet tillsammans med 
de trasiga lampdelarna och eventuellt 
glaskross. Om däremot en varm lampa 
går sönder sprids gasformigt, metalliskt 
kvicksilver i rummets luft.

Här finns råd hur man gör om en lampa 
går sönder

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med till exempel 
en bit kartong och lägg dem i en glasburk 
med lock. Torka därefter golvet med en 

fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glas-
burken, stäng burken och märk den, till 
exempel med texten ”kan innehålla kvick-
silver från en lågenergilampa”. Lämna 
burken på den bemannade återvinnings-
centralen i Älvsbyn. Använd inte damm-
sugare. Det finns en risk för att dammsu-
garen ytterligare finfördelar och förångar 
kvicksilverdropparna och sprider dem i 
luften.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet. Rekommenda-
tionen är att man lämnar rummet i 20-30 
minuter. Gör på samma sätt som ovan i 
övrigt. 

Hälsoeffekter
Kvicksilver i form av vätskedroppar från 
kalla lampor förväntas inte tas upp via 
huden i nämnvärd omfattning. Inga häl-
soeffekter förväntas uppstå vid enstaka 
exponering för kvicksilver. Men eftersom 
gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid in-
andning och sedan ansamlas i kroppen 
ska man undvika exponering för gasfor-
migt kvicksilver. Effekter som kan uppstå 
vid långvarig exponering av låga koncen-
trationer är att nervsystemet och hjärnan 
kan påverkas. Ä LV S B Y B L A D E T

Ansvarig utgivare 
Magnus Nordström

Redaktör  Peter Lundberg

Adress  Älvsbyns kommun, 
942 85 Älvsbyn

Web www.alvsbyn.se 
E-post kommunen@alvsbyn.se

Tfn 0929-170 00 vx 
Fax 0929-174 00

Text Robin Nilsson, Sterling Nilsson

Foto Robin Nilsson, Sterling Nilsson, 
Peter Lundberg, Vidsel Test Range,  
Lennart Kekkonen, Marcel Köppe, 

Åphoto

Omslagsfoto Kristofer Sjöström

Original/Tryck  Litorapid Media AB, 
Hisings Kärra

Miljömärkt Trycksak 341 834

Energi AB
Älvsbyns

Viktigt! Elavfall ska lämnas på den bemannade återvinnings-
centralen i Älvsbyn. På återvinningsstationen får endast  

förpackningar lämnas i avsedd behållare.

I förra numret av Älvsbybladet kunde vi 
berätta om köpruschen på industritomter i 
Älvsbyn. Nu har flera av de nya markägarna 
påbörjat byggnationerna, så i sommar blir 
det nog byggrusch på industriområdet.
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YRKESPROFILEN

Margareta Lundberg, risk- och säker-
hetssamordnare och deltidsbrand-
man, arbetar dagligen med frågor 
som rör kommunens säkerhet. En av 
hennes uppgifter är att plocka fram 
en plan på hur kommunen ska agera 
under en större katastrof.

Att vara risk- och säkerhetssamord-
nare i Älvsbyn betyder att man måste ha 
många i bollar luften. Det kan Margareta 
Lundberg på Räddningstjänsten intyga. 
Hennes arbetsuppgifter består av allt från 
krishantering och säkerhetsskydd till in-
formationssäkerhet och utbildningar.

Hon arbetar även med kommunens 
handlingsplan och ser till så att varje en-

het inom kommunverksamheten arbetar 
aktivt med att förebygga olyckor.

”Världens roligaste jobb”
Tidigare under sitt liv har Margareta 
prövat på olika jobb inom bland annat 
skolan och äldreomsorgen. Men så 1998 
började hon arbeta som administratör 
på Räddningstjänsten och för drygt 4 
år sedan blev hon utnämnd till risk- och 
säkerhetssamordnare. Något som hon är 
oerhört glad över.

– Jag tycker att jag har världens roligaste 
jobb. För det är fruktansvärt spretigt och 

Margareta 
älskar att ha 
många bollar 
i luften

Kommunen är enligt skollagen skyl-
dig att anordna kostnadsfri skolskjuts för 
elever i grundskolan, obligatoriska särsko-
lan och gymnasiesärskolan. Vid beslut om 
skolskjuts ska hänsyn tas till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, funktionshin-
der hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet. Kommunen ska besluta 
om vilka avståndsregler som ska gälla.

Gymnasieelevernas resor regleras i lagen 
om kommunens skyldighet att svara för 
vissa elevresor. Enligt lagen framgår att 
för en elev som har rätt till studiehjälp ska 
elevens hemkommun ansvara för elevens 
kostnader för dagliga resor mellan bosta-
den och skolan.

”Det ska vara lika för alla”
Ulla Sidenmark är skolskjutsansvarig 
i Älvsbyns kommun. Hennes arbete går 
bland annat ut på att gå igenom och be-
sluta om vilka som får skolskjuts.
Hur tycker du att det fungerar än så länge?
– Jag tycker att det går bra. Det är klart, 
nog finns det vissa saker man får kritik för, 

det gillar jag. Ingen dag är den andra lik, 
berättar Margareta Lundberg.

Arbetar med skolan
Margareta arbetar även med utbild-
ning av hjärt- och lungräddning, brand-
kunskap och hur man använder en de-
fibrillator. Varje år tar hon emot uppåt 110 
förskolebarn som får lära sig brandkun-
skap för alla, lära sig krypa under röken 
och om brandvarnare.

– Där försöker jag naturligtvis tala om 
att kvinnor också kan bli brandmän, be-
rättar hon.

Kostnadsfri skolskjuts till grundskolan
men jag beslutar utifrån fastställda regler. 
Det finns vissa kriterier som måste upp-
fyllas för att man ska kunna få skolskjuts. 
Det ska vara lika för alla, betonar hon.

Vissa undantag
Det är inte bara färdlängden som be-
stämmer om du har rätt till skolskjuts. Är 
trafikförhållanden dålig under vissa delar 
av läsåret kan du bli beviljad skolskjuts, så 
kallad vinterskjuts.

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
För närvarande åker 284 grundskole  elever 
och 155 gymnasielever skolskjuts. Flertalet 
gymnasieelever åker till gymnasieskolor 
inom fyrkanten.
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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! 
 Storforsens naturreservat är ett mäktigt 
norrländskt älvlandskap och forsen är Euro-
pas största. Älven är omgiven av en urskogslik 
strandskog med rikt växt- och djurliv. I området 
fi nns också ett delta där vattnet stilla fl yter fram. 
 Än i dag ser man byggnationer i älven som 
en gång gjordes för att underlätta fl ottningen. 
Då torrlades också en del av den gamla forsen. I 
”Döda fallet” fi nns jättegrytor och vattenslipade 
hällar.
 Från selet nedanför där Hotell Storforsen lig-
ger, har man en underbar vy uppåt forsen. Däri-
från fi nns en spångad gångbro längs forsen. Om-
rådet är i stor utsträckning handikappanpassat.
 I området fi nns en turistinformation och en 
kaff estuga.

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 presenterad på ett intressant 
sätt. Här kan man bilda sig en uppfattning om 
skogs- och fl ottningsarbetarnas vardag och ar-
betsmetoder i svunna tider. Redskap, kojor, kol-
mila, 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-
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 hotel-
lets 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 informationssky-
ltar som berättar om naturen och växtligheten. 
På berget fi nns en ny stuga och grillplatser med 
bänkar och vindskydd. Om man fortsätter längre 
upp på berget och går mer åt höger får man en 
fantastisk utsikt över Storforsen.

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. Informa-
tion: 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

Kyrkstugor
I området vid kyrkan fi nns ett 40-tal genuina 

Använd sommaren till att se och uppleva bygden, oavsett om 
du bor här eller besöker Älvsbyn! För turistinformation sök upp 
någon av kommunens digitala informationscentraler, gå in på 
www.digitalvisit.alvsbyn.se, mejla turistinfo@alvsbyn.se eller ring 
Älvsbyns turistinformation 0929-108 60.

Upplev!
kyrkstugor bevarade. De fl esta är byggda under 
1800-talet och många används än idag som över-
nattningsstugor. Det är trevligt att promenera 
runt bland de små pittoreska husen och känna 
historiens vingslag.

Knut Lundmark-monumentet
I området vid kyrkan fi nns ett monument till 
minne av professor Knut Lundmark. Han föddes 
i Krokträsk, Älvsbyn, 1889. Läraren i folkskolan 
uppmuntrade hans föräldrar att låta honom stu-
dera, först vid läroverket i Luleå och sedan vid 
universitet. 1929 utnämndes han till professor i 
astronomi i Lund. Knut Lundmark gav ut många 
skrift er, bland annat boken ”Astronomiska up-
ptäckter” som beskriver fl era tusen års samlad 
astronomisk forskning. Han var också en fl itig 
skribent i många vetenskapliga tidningar och har 
fått epitetet ”mannen som gav populärvetens-
kapen ett ansikte”.

Bagerimuseum
Så gick det till när de första polarkakorna 
bakades! Bagerimuseet speglar bagerinäringen 
i Älvsbyn från sekelskift et till idag. I byggnaden 

Foto: Peter Lundberg

Foto: Peter Lundberg
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som är från 1920-talet har tre generationer av 
“Bagar Nilsson” arbetat. Här bakades “Tioöres-
kakan”, föregångaren till dagens Polarkaka. På 
bagerimuseet får man prova på att själv baka 
mjukkaka på gammalt sätt. 
Information: 070-208 98 08.

TREVLIGA UTFLYKTSMÅL

Bensinmuseum och Caltex-macken
En stor samling nostalgi! I bensinmuseet finns 
Sveriges största utställning av bensinmackar från 
1920-tal till 1960-tal och annan kuriosa som re-
servdelar, reklamprylar och motortidningar.
 Bensinmuseet är verkligen värt ett besök, 
även för den som inte har bilar och motorer som 
främsta intresse. I museet finns många föremål 
som den som inte är purung känner igen från 
sin egen barndom eller ungdomstid. Samlarkort 
(filmstjärnor), badbollar, spel och pussel och 
mycket, mycket annat som man en gång fick eller 
kunde köpa på bensinstationerna. Besök museet 
någon dag, du kommer inte att ångra dig! Caltex-
macken står vid ”gulf-rondellen” och kan beskå-
das av alla som passerar.
Information: 070-378 21 60, www.caltex.nu.

Laver 
Laver är en kulturmärkt gruvby. Under andra 
världskriget fanns här en koppargruva som 
ledde till att ett modernt samhälle växte upp. 
Gruvbrytningen pågick under åren 1936-1946. 
Laver betecknades som ”Sveriges modernaste 
samhälle” på sin tid. Området är med andra ord 
både intressant gruvhistoria och ett trevligt ut-
flyktsmål.

Kantarheden
På Kantarheden finns flera fornminneslämnin-
gar, bland annat rester från en stenåldersboplats 
och samiska eldhärdar. Man kan gå en fornmin-
nesstig som är 1,5 kilometer förbi några av dessa. 
Vid stigens början finns en informationstavla 
som berättar vad man ska titta efter. Fornlämn-
ingarna är inte lätta att se i terrängen för den som 
inte är van att upptäcka dem.
 På Kantarheden finns också många lämningar 
efter äldre tiders skogsbruk och tjärdalar.

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 (på vägen mellan Korsträck och 
Nybyn) och Kullnäs (på vägen mellan Vistträsk 
och Vidsel). Ca 2½ km från Kullnäskorsningen 
går det en knappt körbar väg i sydlig riktning (till 
höger om man kommer 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 sydväs-
tra sidan. Det är ca 700 meter och det finns ingen 
stig. Karta rekommenderas. Körningen och van-
dringen 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 Stavträskvägen. 
Det är den enda skogsvägen där, så man kan inte 
ta fel. Efter 3,8 km svänger vägen svagt vänster. 
Där parkerar man. Troligen finns det någon slags 
parkering som visar att man är på rätt ställe. Det 
finns en mer eller mindre tydlig snitsning mot 
hönan som ligger några hundra meter upp på 
berget. Den är inte helt lätt att hitta, men syns 
tydligt om man håller ögonen öppna.

NATURRESERVAT

Naktebergets naturreservat
Ett riktigt vildmarksområde, till stor del bevuxen 
med gammal granskog. Reservatet är ett 380 hek-
tar stort urskogsområde i huvudsak bestående av 
upp till 200 år gammal tall- och granskog. Det 
reser sig högt, 350-560 meter över havet och har 
karaktär av fjällurskog. På berget finns också 
hällmarkstallskog, myrar och två tjärnar med 
inplanterad fisk. Tjärnarna ligger i varsin djup 
sänka i granitberggrunden, utmejslade av gla-
ciärtungor vid istidens början. Inom reservatet 
finns kungsörn och på fuktigare ställen växer 
orkidén norna.

Dubblabergen
Detta naturreservat ligger i eta stort samman-
hängande naturskogsområde som i stort sett är 
opåverkat av skogsbruk. Terrängen är kuperad 
och mellan bergen och kullarna ligger vackra 
små sjöar och långsmala myrmarker. I områ-
dets mitt finns en mycket gammal granskog 
som undkommit skogsbränder. I den nordväs-
tra delen ligger den vackra sjön Hästtjärnen.  
Naturreservatet ligger i tre kommuner: Arvid-
sjaur, Piteå och Älvsbyn.

Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför samhället. 
Här finns en speciell växtmiljö där olika mer 
eller mindre sällsynta växter trivs, till exempel 
norna och guckusko. Området runt Rackberget 
är avsatt som naturreservat. Inom naturreserva-
tet finns märkta stigar, en raststuga samt grill-
platser. Från Hundbergets topp är det fin utsikt 
över Piteälven.

Storberget
Naturreservat bestående av liten tallurskog på 
sydsluttningen av berget. Högre upp på häll-
markerna kring toppen har man god utsikt över 
sjöar och skogar kring Manjärv.

Åträsk
Naturreservat med tallurskog på grovblockig 
morän vid sjön Abborrtjärnen. I västra delen lig-
ger ett par mindre myrar omgivna av sumpskog. 
Här kan man hitta skogsnäva och mossviol.

Vitberget
Urskogsberg med både gran och tall. Kommu-
nens och landskapet Norrbottens högsta berg, 
594 meter över havet. Raststuga på toppen. 
Naturreservatet med små tjärnar och kärrmark-
er med orkidén Jungfru Marie nycklar. På nor-
dsluttningen finns den vackra laven långskägg, 
som bara växer på fyra platser i länet. 

Långträskberget
Litet urskogsreservat på Långträskbergets sydös-
tra sluttning, med gran och tall och ett stort in-
slag av sälg. På tidigare brunna marker växer gott 
om asp. Doftticka och andra vedlevande svam-
par trivs här.

SPORT & ÄVENTYR

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

Foto: Peter Lundberg
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Äventyrsridning med Udda Äventyr
Udda Äventyr är ett företag som erbjuder vild-
marksridning med cowboy-stuk. Även andra 
typer av aktiviteter kan anordnas genom företaget. 
Information: Richard Öhman 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: Viktoria Kärrman 070-218 23 36, 
www.plov.nu.

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

Björntorparn
Guidade turer till björniden, älgsafari och god 
mat ute i skogen. Information: 070-605 78 33, 
www.bjorntorparn.se.

Hundkapp på Kanisbanan
Älvsbybanan anses vara en av landets finaste 
hundkapplöpningsbanor. Banan ligger två ki-
lometer utanför Älvsbyns centrum alldeles vid 
foten av Kanisberget. I juli arrangeras Älvsby-
loppet och i augusti Kanis-Elit. 
Se annonsering och evenemangskalender på 
www.alvsbyn.se.

Motorsport på Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motorsälls-
kap ett antal rallycross- och folkracetävlingar. 
Se annonsering och evenemangskalender på 
www.alvsbyn.se.

Segelflyg på Höghedens flygfält
Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubbs 
demonstrationsflygningar!
Information: Christer Aspelod 070-376 43 61, 
www.alvsbyflygklubb.se.

Glidflygarna
Norrbottensklubben Glidflygarna har medle-
mmar i Älvsbyn som brukar flyga glidflyg från 
bland annat Lillkanisberget.
Information: Jonas Svedberg 073-078 32 87, 
www.glidflygarna.se.

Klättring
I Älvsbyns kommun finns flera riktigt bra platser 
för sportklättring och bouldering. Klubben Lule-
klättrarna har medlemmar från hela Norrbotten. 
De håller ofta till vid olika berg i Älvsbyn. Bland 
annat har de kurser på Dödlarsberget, där det 
också finns leder i alla svårighetsgrader. Hund-
berget, Kälsberget och Kantarberget är andra bra 
klätterställen.

Information: Anders Strömberg 070-311 51 33, 
www.luleklattrarna.se.

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. 
Tänk på att allt bad sker på egen risk.

Tennis
Nedanför kyrkstugorna finns två fina tennis-
banor med nytt underlag för säsongen. Det är 
tills vidare gratis att spela där. Man kan boka tid 
på Turklöverns kioskbutik eller spela obokat när 
de är lediga.

Naturpasset
Älvsby IF Orienteringsklubb har satt ut orien-
teringskontroller på och vid Åsen, Kanisberget, 
Storforsen och Bredselsberget vid Storforsen. 
Det finns ett 20-tal kontroller och man kan gå 
eller springa till så många man vill vid olika 
tillfällen och i valfri ordning. Bra och rolig mo-
tion i ett jättefint landskap! Naturpasset med 
karta och startkort kostar 30 kronor. Kanispas-
set finns att köpa på Turistbyrån, OK och Älvsby 
Sport & Fritid. Storforsenpasset och Bredselspas-
set finns på Hotell Storforsen.

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 
Skatauddens lantgård i Lillkorsträsk drivs som 
ett modernt familjejordbruk av fjärde genera-
tionen jordbrukare. Välkommen på besök!
 Här kan du även ”bo på lantgård” i en nytim-
rad stuga med utsikt över sjön eller i bagarstu-
gan. Vedeldad bastu och bastuflotte. Barnvänlig 
badstrand med grillplats, båt och kanot. Mjölk-
kor och katter på gården. Hembageri i grannhu-
set. Information: Irene och Ulf Johansson 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
Boende, husvagnscamping och aktiviteter på den 
vackert belägna udden i sjön Västra Muskus-
träsket. Många möjligeter till naturupplevelser, 
spänning och avkoppling. Bagarstuga och vedel-
dad bastu vid sjön. Information: 070-172 71 99, 
www.norrskensudden.se.

Olstorpets Värdhus & Vildmarkscamp
Lägenheter och familjecamping i vacker skog 
vid sjön Avaträsket. Fiske, vandring, kanot, 
bagarstuga, grillkåta, glass och fika. Information: 
070- 559 56 29. 

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

Övernattningsrum
Enkla övernattningsrum hos olika hyresvärdar. 
Information: Turistinformationen 0920-108 60.

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: Maj-Lis Johansson 070-
626 57 18, www.majlisjohansson.se.

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 Kaffestugan. vid järnvägssta-
tionen ligger Ekbergs Café och uppe vid Stor-
forsen ligger Storforsens kaffestuga.

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.

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 
den nya hemsidan www.kanisbacken.se till ett 
besök till vintern!

Foto: Sterling Nilsson
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Dansläger
23-29/6 för ungdomar 13-19 år på Folkhögskolan.

Sommarmusik Norrländsk sommarnatt 
26/6 kl 20.00 i Älvsby Kyrka. Musik varvas 

med dikter lästa av Åsa Jonsson-Lindley. Roger 
Konradssons Stråkensemble.

Internationell Matfestival
28/6 Lomtjärnsparken. Matservering från 13 länder. 
Arrangör: Vänskap, Mutcho, ABF, Fritid & Kultur.

Dansuppvisning
28/6 kl 14.00 i Lomtjärnsparken av Danslägret.

Fotboll damer div 2
28/6 kl 14.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Malmbergets AIF.

Avslutningsshow Dansläger
29/6 kl 14.00 av danslägret på Folkhögskolan.

Älvsby konstkollo
30/6-5/7 för ungdomar 13-17 år på Folkhögskolan.

Sommarmusik – Etonné
3/7 kl 20.00 i Älvsby Kyrka. Spännande klanger ur 

egenkomponerad musik och text. Malin Hansson & 
Kenneth Bakkelund.

Knalleloppet
4/7 kl 11.00 i Lomtjärnsparken.

Knalledagen
4/7 kl 10.00-18.00 Älvsbyns butiker flyttar ut sin 

verksamhet till gatan.

Styrketävling
4/7 kl 10.00-16.00 biosalongen, Forum.

Festival X
4-5/7 Lomtjärnsparken. Arrangör: Festival X, 

BILDA, Fritid & Kultur.

Vernissage
5/7 kl 14.00 med alster från konstkollot 

på Folkhögskolan.

Sommarmusik – Pilgrimskonsert
10/7 kl 20.00 i Älvsby Kyrka. Med folkmusikduon 

ANDA. Följ med på en spännande resa. Mattias 
Ristholm & Anders Peev.

Barnkalas
12/7 kl 11.00 i Lomtjärnsparken. Arrangör: 

Vänskap, ABF, Fritid & Kultur.

BODEN

LULEÅ

PITEÅ

ÄLVSBYN

← 45 km
 →

← 62 km →

← 51 km →

Återkommande evenemang
Livemusik i Lomtjärnsparken

12/6-7/8 torsdagar kl 19.00. 
Lokala och regionala band uppräder. Fri entré.

Sommarcafé i Lomtjärnsparken
Öppet 11/6-16/8. Mån-fre kl 10.00-20.00, 

Lör kl 11.00-20.00, sön kl 13.00-18.00.

Loppis
18/6-13/8 onsdagar kl 16.00 i Lomtjärnsparken. 

Arrangör: Mutcho.

Bensinmuseum
Öppet 23/6-1/8. Mån-sön kl 12.00-16.00.

Bagerimuseum
Öppet 23/6-9/8. Mån-fre kl 12.00-18.00, 

lör-sön kl 12.00-16.00.

Övriga evenemang
Polarvåren (Orientering)

31/5-1/6 Strycktjärn. Orientering med 
motionsbanor, både för barn och vuxna.

Fotboll damer div 2
1/6 kl 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Lira BK.

Nationaldagsfirande
6/6 kl 13.00 på Kyrkmalmen. Arrangör: Älvsby 

församling, Fritid & Kultur.

Fotboll herrar div 4
7/6 kl 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Norrfjärdens IF.

Skolavslut i parken
11/6 kl 13.00-20.00 i Lomtjärnsparken. Arrangör: 

ABF, Fritid & Kultur.

Arvidsträskdraget
14/6 kl 11.00-14.00 Trollingfisketävling i 

Arvidsträsk. Anmälan från kl 8.30 vid storbron.

Fotboll damer div 2
14/6 kl 15.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Piteå IF.

Fotboll herrar div 4
18/6 kl 19.30 på Älvåkra IP. 

ÄIF-Hemmingsmarks IF.

Midsommarfirande
20/6 kl 13.00 i Lomtjärnsparken.

Midsommarfirande
20/6 Midsommarfirande på Hotell Storforsen.

Sommarmusik – Det blomstrar där du går
22/6 kl 20.00 Storforsens Kapell. Texter & tankar 
kring det lilla i det stora livet. Anette Jernelöf/sång, 

Nina Sandell/fiol, Johan Pettersson/piano.

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.

SM Rallycross
12/7 motorstadion i Högheden. 

Sommarmusik – TrioKaTjinG
17/7 kl 20.00 i Älvsby Kyrka. Kicki Enqvist/sång, 
Tommy Lakso/gitarr, Gert Dahlström/kontrabas.

Rallarbrännbollen 
19/7 på Älvåkra idrottsplats.

Sommarmusik – Sommarmusik för dig
20/7 kl 18.00 i Vidsels Kyrka.

Sommarmusik -Trion med blandade klanger
24/7 kl 20.00 i Älvsby Kyrka. Kajsa, Ellen & Ida 

är tillbaka.

Paltfestival
26/7 kl 11.00 i Lomtjärnsparken. Arrangör: 

Mutcho, Konditori Centrum, ABF, Fritid & Kultur.

SM crosscart
26/7 motorstadion i Högheden.

Sommarmusik – Det går en vind 
över vindens ängar

31/7 kl 20.00 i Älvsby Kyrka. 
Vår älskade sångskatt med Älvsby Kyrkokör och 

Erik Stålberg, solist, i ett vackert program.

Fotboll damer div 2
2/8 kl 14.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Gammelgårdens IF.

Folkrace 2-dagars
2-3/8 motorstadion i Högheden.

Sommarmusik – Spelar så det svänger
7/8 kl 20.00 i Älvsby Kyrka. Lars Långströms 
Swing-kvintett i ett medryckande program.

Fotboll herrar div 4
9/8 kl 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Harads IF.

Sommarskidskola
11-15/8 för ungdomar 13-16 år på Folkhögskolan.

NDB Cup Rallycross
16/8 motorstadion i Högheden.

Fotboll herrar div 5
18/8 kl 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Notvikens IK.

Fotboll herrar div 4
23/8 kl 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Ersnäs IF.

Sommarmusik – Spelar så det svänger
24/8 kl 18.00 i Vidsels Kyrka. Lars Långström 

Swing-kvintett i ett medryckande program.

Kulturkväll
28/8 kl 18.00-21.00 på Storgatan. Musik, konst, 

dans, film och mycket mera för hela familjen. 
Arrangörer: Lokala folkbildningsrådet, 

Fritid & Kultur.

Kvällsöppet
28/8 till kl 21.00 i Älvsbyns butiker.

Fotboll herrar div 4
30/8 kl 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Alterdalens IF.


