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Lyckad
säsong för
Kanis!

Krönikan
Lite kan betyda så mycket
Möten med andra människor har alltid intresserat mig och vad ett möte kan leda till är ett
oskrivet blad.
För 20 år sedan jobbade jag i en av ortens
livsmedelsbutiker. Det var ett fantastiskt roligt
jobb! Så en dag… en liten lapp sträcktes över
charkdisken av en reslig yngling. Med ett
leende tog jag emot den och där stod det att
han ville att vi skulle brevväxla. Det visade sig
att han kom från västra Tyskland och hade
cyklat till Nordkap och var nu på väg hem,
därav hans besök i Älvsbyn. Under en period
brevväxlade vi men efter ett tag upphörde
kontakten.
Så vad kan den här gamla historien ha för
mening nu då, kanske ni undrar?
Jo, för cirka två år sedan fick jag ett samtal från pastorsexpeditionen i Älvsbyn som
frågade om jag kände en tysk kille vid namn

Piet. Jag blev fullständigt paff och svarade att
inte kände jag någon från Tyskland, men jag
hade däremot brevväxlat med en kille som
heter Piet för 20 år sen.
Tankarna flög genom mitt huvud och jag
hörde henne säga: ”Han är här och frågar
efter dig”.
PANIK!! Vad gjorde han här? Vad ville han
mig? För en sekund ångrade jag att jag hade
skrivit de där breven.
För att göra en lång historia kort så bjöd
jag hem honom och hans reskamrat på fika.
Det visade sig att minnet av charkbiträdet som
jobbade i affären där de köpt sin färdkost för
20 år sen fanns kvar. Han hade bestämt sig för
att göra ännu ett besök i Älvsbyn, bland annat
för att se om han kunde leta rätt på mig. Han
hade besökt ortens butiker och ätit lunch på
någon av restaurangerna.
Nu i efterhand förstår jag vilka avtryck vi
alla kan göra i korta möten med andra människor även om vi inte tänker på det. Vem
kunde tro att ett kort möte mellan ett charkbiträde och en turist på genomresa skulle leda

till att han faktiskt kom tillbaka till Älvsbyn
20 år senare. En situation som jag själv inte
reflekterade över ledde till att Älvsbyn blev ett
märke på kartan för just honom.
Det jag vill ha sagt med det här är att
vi alla verkligen ÄR viktiga ambassadörer
för Älvsbyns kommun och att vi aldrig ska
glömma det när vi möter människor. Ett
leende, ett vänligt ord, en gest. Så lite kan
betyda så mycket.
Ulrica Hamsch
Informatör, Älvsbyns Kommun

Inga fler pappershögar till politikerna

dinarie politiker samt fackliga representanter
att utrustas med en läsplatta. Systemet är
Stora mängder papper, porto och en massa jobb sparas genom att alla politiska
lättillgängligt och lättanvänt och kommer
dokument hädanefter distribueras till politikerna digitalt.
att underlätta även för politikerna, säger
Agneta Ahl.
Det pågår en digitalisering av den politiska i systemet. Det är väldigt snabbt och smidigt,
Några kommuner i Norrbotten har infört
administrationen i Älvsbyns kommun. Inför säger Astrid Edin.
papperslösa sammanträden. Älvsbyn är först
varje sammanträde skrivs en mängd doku– Systemet kommer att fungera fullt ut i länet med att använda ärende- och dokument som underlag för de olika frågor som ska under våren och under året kommer alla or- menthanteringssystemet fullt ut.
diskuteras och de beslut som ska tas. Hittills
har allt sådant skickats på papper med post till
ledamöterna i kommunfullmäktige, nämnder
och utskott.
Sedan december har kommunstyrelsens
ledamöter i stället var sin ipad, alltså en liten
dator i form av en läsplatta som är cirka 20x25
cm. Med den kan de logga in på en kommunal
politikerwebb där alla dokument de behöver
finns inlagda.
– Det här spar mycket tid, arbete, miljö
och kostnader, säger Lilian Johansson som
är kommunsekreterare och en av de tre som
arbetar med den politiska administrationen
i kommunen.
De andra två är Astrid Edin och Agneta
Ahl. Tillsammans ser de till att de förtroendevalda får allt skrivet underlag inför alla
sammanträden, samt skriver protokoll från
sammanträdena.
Snabbt och lätt
– Inför sammanträdena har vi dragit ut
mycket papper och skickat till politikerna.
Den nya modulen till kommunens ärendeoch dokumenthanteringssystem är inte klart
att börja användas fullt ut, men när det blir
det kommer vi att lägga in dokumenten direkt
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Lilian Johansson, Agneta Ahl och Astrid Edin arbetar med den politiska administrationen i
kommunen. På ett år skickar de en så stor bunt papper som på bilden till varje politiker i kommunfullmäktige. Hädanefter kommer de att lägga in alla dokument i ett digitalt system så att
politikerna kan läsa dem i en läsplatta.

En grupp pedagoger från förskolan som går utbildningen Neuroraketen för
att öka sina kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det finns inga inlärningsproblem
I januari började 30 lärare från Älvsbyn en utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF) för att bättre kunna anpassa sin undervisning till elever med sådana svårigheter.

Utbildningen heter Neuroraketen och det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som
ger den. Den är helt kostnadsfri för kommunen
och har kommit till bland annat för att den nya
skollagen säger att skolan ska anpassa undervisningen till elever med funktionsnedsättningar.
– Det finns inga inlärningsproblem. Det finns
bara undervisningsproblem. Det är det perspektiv
som vi ska utgå ifrån i skolan. Men för att göra
det måste pedagogerna ha kunskaper i att känna
igen NPF, förstå hur elever med sådana svårigheter uppfattar undervisningen och veta hur de
ska bemöta dem och lägga upp undervisningen,
säger Anneli Fredriksson som är kommunens
kontaktperson för utbildningen.

– Det är viktigt både för eleverna och för samhället att vi lär oss att ta vara på dessa elevers kompetens. De har samma intelligens som andra och är
ofta kreativa och nytänkande, men omgivningens
oförmåga att förstå dem har ofta inneburit att de
inte har fått utvecklas utifrån sina förutsättningar,
fortsätter hon.
Sjunker in

Utbildningen ges på distans. Föreläsningar, litteratur och arbetsuppgifter är webbaserade och
deltagarna arbetar med utbildningsmaterialet
både enskilt och i grupper.
– Utbildningen är bra och ger både nya kunskaper och insikter och befäster sådant vi lärt oss
tidigare. Jag får ofta aha-upplevelser där jag blir
medveten om hur jag ska ändra mitt tanke- och
förhållningssätt så att jag gör dagen så bra som
möjligt för dessa barn, säger Susanne Nilsson som
arbetar på Åsens förskola.
– Det är bra att utbildningen pågår under en
ganska lång tid. Det ger tid att reflektera och
kunskaperna sjunker in bättre, säger Kristina
Groth, Timmersvansens förskola.
De 30 lärare från förskolan, grundskolan och
gymnasiet som går utbildningen i år, arbetar i
Annelie Fredriksson är kommunens kontaktperson grupper där det finns elever med NPF. Tanken är
att alla lärare i kommunen ska gå utbildningen.
med Specialpedagogiska myndigheten.

Fakta om NPF
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsnamnet på
svårigheter som har sin grund i hur
hjärnan arbetar och fungerar. Dit räknas
neuropsykiatriska diagnoser och tillstånd
som adhd, damp, add, dcd, asperger,
tourette, autism, ocd, dyslexi, språkstörningar och nld.
• Personer med NPF har ofta svårt att
reglera sitt behov av uppmärksamhet,
styra sina impulser och anpassa sin aktivitetsnivå, samspela och samarbeta med
andra, uttrycka sig i tal och skrift samt
med inlärning, minnet och motoriken.
• Dessa svårigheter har många människor
i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar
individens utveckling och möjligheter att
fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning.
• Man vet inte varför vissa människor
drabbas av NPF. Problemen är betydligt
vanligare i vissa släkten än i andra, vilket
tyder på att det är ärftligt.
• Dålig uppväxtmiljö kan inte orsaka
NPF, men en ogynnsam omgivning kan
förvärra problemen - och tvärtom. Förstående anhöriga, vänner, lärare, chefer och
arbetskamrater underlättar och minskar
symtomen samt gör det lättare att leva
med svårigheterna.
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De ser helheten i sifforna
Fyra ekonomer arbetar på Älvsbyns kommun. Två av dem är Carolina Stenvall och
Emma Bäckström. De trivs bra, inte minst för att det är en liten kommun.
har gjorts under perioden sammanräknas så
att de totala kostnaderna för verksamheten
blir synliga.
– Ingen dag är den andra lik i vårt arbete.
Verksamheterna är ju så olika och det avspeglar sig även i det vi gör. Vi stöter hela tiden på
nya uppgifter att lösa. Det är intressant och
lärorikt, säger Emma.
– Vi har ett roligt jobb och det bästa är att
vi får göra allt, eftersom vi arbetar i en liten
kommun. I större kommuner har ekonomerna bara en viss del av verksamheten på
sitt ansvar. Vi gillar att vi har breda arbetsuppgifter, fortsätter hon.
– Ibland får vi i uppdrag från politikerna,
via vår chef, att ta fram underlag för olika
beslut. Till exempel inför beslutet att köpa
Forum fick vi i uppdrag att inventera och
värdera det som följde med fastigheten, säger
Carolina.
– I vårt arbete ingår också underhåll av
Breda arbetsuppgifter
det ekonomisystem som vi använder och
Den största delen av Emmas och Carolinas utveckling av vårt sätt att använda det. Vi
arbete består i att göra delårs- och årsredovis- lägger också in nya användare och utbildar
ningar. Det innebär att alla transaktioner som dem i hur systemet fungerar, tillägger hon.
Förenklat går kommunens ekonomihantering
till så att enhetscheferna och en del andra
personer som arbetar i de olika verksamheterna, behandlar de fakturor som ska betalas
i det digitala fakturasystem som kommunen
använder och anger från vilket verksamhetskonto de ska betalas.
De återkommande fakturorna som kommunen skickar på avgifter för till exempel
barnomsorg skickas iväg automatiskt varje
månad och all lönehantering sköts av lönekontoret. Tillfälliga fakturor som bygglovsavgifter och annat, skickar ekonomikontoret när
de fått fakturaunderlag från den verksamhet
det gäller.
Varje morgon börjar Carolina med att
bokföra allt sådant som har gjorts dagen innan
och alla transaktioner som har kommit in eller
betalats ut. Hon skickar också en betalfil till
banken för de fakturor som ska betalas.

Carolina Stenvall och Emma Bäckström är
ekonomer på kommunen.
De två andra kommunekonomerna arbetar
främst med planering och uppföljning av
budgeten.
Civilekonom
För att passa för det här jobbet är det förstås
viktigt att man har en förståelse för siffror
och att man kan se helheten i ekonomiska
redovisningar.
Alla kommunekonomer i Älvsbyn är utbildade civilekonomer.
– Utbildningen gav en bra grund för jobbet. Det är en bred utbildning som passar
som bas för olika arbeten. Däremot är den
inte inriktad mot kommunal verksamhet och
redovisning, utan det har vi lärt oss sedan vi
började jobba, säger Emma, och Carolina
håller med.
Man kan studera till civilekonom på fler
olika universitet i landet, bland annat i Luleå
och Umeå.

Utveckling av Lekentomten
Detaljplanen för Lekentomten är idag ute på samråd för att sedan beslutas
i kommunstyrelse och fullmäktige. Planen ska ställas ut och vara färdig för beslut
i kommunfullmäktige under hösten 2012. Här berättar Älvsbyns kommunalråd
om hur man tänkte när man tog fram den.
– När vi funderade på hur området ska användas, utgick vi från det centrala läget. Området
ligger strategiskt vid infarten till Älvsbyn och
vi vill skapa något som attraherar boende samt
lockar bilisterna att göra ett besök i Älvsbyns
centrum, säger kommunalråd Bill Nilsson.
– Just nu diskuteras möjligheterna att vidga
planarbetet och att även lägga in tomten där
brandstationen och återvinningsstationen
ligger för att på ett enkelt sätt möjliggöra för-
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ändringar i framtiden som gör centrum ännu
mer attraktivt.
– Vi vill skapa möjligheter till ett attraktivt
centralt boende för unga och äldre. I förslaget
för den nya detaljplanen finns ett bostadshus
med servicelokaler samt ett hus med enbart
bostäder, men det betyder inte att det nödvändigtvis blir så. Skissen är en grund för den
politiska diskussionen om hur området ska
bebyggas.
Vidare hoppas Bill Nilsson att någon affärskedja ska visa intresse för att bygga på området.
Samtal har bland annat förts med intressenter
som är villiga att bygga på tomten. Inget är
dock klart ännu.
– Sedan hoppas jag att vi får annan samhällsservice där också. Nya lokaler till landstinget
skulle kunna vara en tanke som vi ämnar föreslå. Det vore väl trevligt med en ny vårdcentral
på Lekentomten, säger Bill Nilsson.

Kommunen kommer inte att bygga själva i
första hand, utan hoppas att något eller några
företag ska vara intresserade.
– Vi har fört diskussioner med några intressenter. Inget är klart, men det kan gå fort att
komma igång, även om hela området kanske
inte bebyggs på en gång. Jag hoppas att delar
av bygget ska komma igång till hösten. För
Älvsbyns framtid är det viktigt att det blir av
och att det kommer igång så snart som möjligt,
säger Bill Nilsson.
Text: Ulrica Hamsch

Kommunen
äger Forum

NOTISER
Bibliotekets sommartider
Snart är det sommar. Mellan 1 maj och 31
augusti har biblioteket sommartider:
måndag och onsdag 11.00-18.00
tisdag, torsdag och fredag 11.00-15.00.

Den första januari köpte Älvsbyns kommun fastigheten Forum av Folkets Husföreningen. Det har inneburit en del förändringar i drift och organisation.
Stina Thelin på Fritid och Kultur är kontaktperson mellan kommunen, Folkets
Husföreningen, Älvsbyns Fastigheter och
allmänheten. Henne kontaktar man om man
vill hyra någon av lokalerna i huset.
– En del av huset används som tidigare av
Barn- och familjeenheten och några kontor
är permanent uthyrda. De lokaler som finns
till förfogande för konferenser, möten med
mera är Röda Rummet, Pärlan, Cosmos och
Galaxen. De är lämpliga för olika ändamål,
säger Stina Thelin.
– De som vill ha mat och dryck i samband
med sitt arrangemang kan vända sig till
Folkets Husföreningen som erbjuder den
servicen, fortsätter hon.
Nöjda med lösningen
Fritid och Kultur arrangerar liksom tidigare
konserter och teaterföreställningar i lokalerna. Kommunen har upprättat ett avtal
med Folkets Husföreningen där föreningen
åtar sig att driva bion och bowlinghallen,

Konsumentvägledningen i sommar
Alla besök hos konsumentvägledaren måste
bokas i förväg. Ring under telefontiden
måndagar och tisdagar 8.30-9.30. Tel 0929171 31. För information om semesterstängning se www.alvsbyn.se.

Stina Thelin tar emot bokningar av lokalerna
i Forum.
samt att ställa i ordning lokalerna inför olika
evenemang. Föreningen får också använda
lokalerna för att i egen regi visa direktsända
operaföreställningar och hockeymatcher, samt
anordna pubkvällar. För att klara detta har
föreningen fyra anställda.
Älvsbyns Fastigheter ansvarar för fastighetsskötseln. En lokalvårdare och en fastighetsskötare arbetar med det.
– Den nya organisationen fungerar bra och
jag tror att alla är nöjda med lösningen, säger
Stina Thelin.

Information från Älvsbyns Energi
Återvinningscentralen har öppet en lördag varje månad från maj till och med september.
Första tillfället är lördag den 5 maj klockan 10.00-13.00.
Under 2012 kommer vattenmätarna att bytas i fastigheter i Nygård, Korsträsk, Vistträsk
och Nybyn. Även enstaka mätare på andra platser i kommunen kommer att bytas.
Under våren och sommaren kommer alla sopkärl i hela kommunen att märkas. Detta görs
genom att varje kärl förses med en tagg. Taggningen innebär att arbetet med avfallstömningen
förenklas både för chaufförer och den administrativa personalen.

Sommarrock i Lomtjärn
Varje torsdagskväll från den 7 juni till och
med den 2 augusti kommer musikföreningen SMÄKK att arrangera musik från scenen
i Lomtjärnsparken. Det kan bli både lokala
band och band utifrån. Varje kväll kommer
också att börja med ”Öppen scen” där den
som vill kan sjunga eller spela.
Musikkvällarna genomförs på uppdrag av
Fritid och Kultur.
Replokaler i Forum
Musikföreningen SMÄKK har fått tillgång
till ett rum i Forum som de kommer att
inreda till replokal för musikgrupper. Den
beräknas bli klar i vår.
Badhuset repareras
Badhuset kommer att vara helt stängt under
sommaren. Bassängen ska tätas och rengöras.
Mer information om mellan vilka datum
det är stängt kommer i annonser och på
www.alvsbyn.se.

Älvsbyns
Energi AB

Några saker att tänka på när det gäller kompostering:
• Använd bara komposterbara påsar. Komposteringsprocessen förstörs av
andra påsar. Tänk på att ta bort plastomslag från grönsakerna.
• I kompostkärlet ska det bara vara matrester, kaffesump, blommor och
ofärgat hushållspapper eller servetter.
• Detta ska inte läggas i kompostkärlet: plastpåsar, brännbart avfall,
plast, frigolit, glas, metall, batterier eller annat farligt avfall.
• Löv och ris lämnas på återvinningscentralen eller i egen trädgårdskompost.
• Om det gröna kärlet är fullt finns möjlighet att byta till ett större kärl.
• Det är inte lämpligt att använda kompostpåsen till förvaring av bröd
eftersom påsen andas.
Mer information finns på vår hemsida: www.alvsbynsenergi.se och i miljöalmanackan.
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Familjecentralen igång igen
Hösten 2010 startade Barn- och familjeenheten på prov en ny verksamhet för föräldrar
och barn. Den fick namnet Familjecentralen och var en träffpunkt för daglediga föräldrar.
Varje onsdag förmiddag kunde de komma
dit, inte bara för att umgås och för att barnen skulle få träffa andra barn, utan också
för att få möjlighet att träffa och prata med
specialpedagoger, kurator, socialsekreterare,
talpedagog, distriktssköterska eller distriktssköterskebarnmorska. Två specialpedagoger
var alltid med och personer från de andra yrkesgrupperna var med vid olika tillfällen. Man
hade också olika teman som man tog upp, till
exempel tandvård eller föräldrautbildning.

en av initiativtagarna till familjecentralen,
berättar att många föräldrar har hört av sig
och undrar när den ska komma igång igen.
- Vi ville förankra verksamheten hos politikerna innan vi började om. Nu har vi fått ett
beslut att verksamheten ska permanentas så
nu startar vi om, berättar hon.
I början av april drogs familjecentralen igång
igen, fast inte i samma lokaler som tidigare.
- Vi håller till på bottenvåningen i vårdcentralen, i samma rum som arbetsterapin.
Liksom tidigare finns personer från de olika
Permanentat
yrkesgrupperna tillgängliga för samtal och
Våren 2011 när prövotiden var över, blev det funderingar. Vi kommer också att fortsätta
ingen direkt fortsättning på verksamheten. med att ha olika teman för träffarna, säger Specialpedagogerna Erika Westerlund och Agneta Eriksson arbetar på familjecentralen.
Specialpedagog Erika Westerlund, som var Erika Westerlund.

Nya anställda

Monica Sundkvist, ny enhetschef på Nyberga.

Nataliya Nilsson, ny enhetschef i hemtjänsten.

Rolig snowpark i Kanis
Inför den gångna vintern gjorde Älvsbyns Fastigheter i ordning en så kallad
snowpark i Kanisbacken. Det blev succé.
– Vi har haft en mycket lyckad säsong. Alla har varit positiva och många har använt snowparken och tycker att den är rolig, säger arbetsledare Lars Nyberg som ansvarat för bygget.
– Antalet besökare i backen ökade. Det gäller även besökare från andra kommuner.
Uthyrningen av skidutrustning har också ökat, tillägger han.
Skicross, hopp och rails
Innan snowparken byggdes tog Lars Nyberg kontakt med företaget Snowpark Consulting i
Östersund. De kom och tittade på backens möjligheter och föreslog vad som skulle byggas,
samt utbildade personalen i hur man sköter och pistar hoppen så att de håller hela säsongen.
I familjebacken byggde man sedan en drygt 100 meter lång skicrossbana och i nedfarten
till höger om liften gjordes några större hopp. På olika ställen i backen placerade man rails.
– Allting har fungerat bra. De som åker i snowparken har uppskattat den och andra
åkare har inte blivit störda, säger en mycket nöjd Lars Nyberg.
Liften i Kanisbacken är öppen till och med veckan efter påsk.
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Annica Brännmark, ny administratör på Miljö- och
byggkontoret.

FÖRENINGSPROFILEN

Idrott är roligt
Fyra gånger i veckan träffas de och tränar olika idrotter. Ofta åker de på tävlingar
runt om i Norrbotten. Dessutom åker de tillsammans på dans en gång i månaden,
någonstans i fyrkanten. Älvsbyns handikappmotionsklubb är kort sagt aktiv.
Johanna Nilsson är en 33-årig Älvsbytjej
och en av de mest aktiva i Älvsbyns HMK.
Minst två gånger i veckan tränar hon bowling.
Hon tävlar också framgångsrikt i Norr- och
Västerbotten.
– Jag är så glad att jag har hittat en idrott
som jag verkligen älskar. När det går bra blir
det ännu roligare, säger hon.
På tisdags- och torsdagskvällar träffas föreningens medlemmar i bowlinghallen. Andra
kvällar tränar de curling, simning och boccia.
– Vi har 50 medlemmar och alla är aktiva,
berättar Erik Bergsten som är föreningens
ordförande.

Han har varit en drivande eldsjäl i många år
och var med redan när föreningen bildades
1979.
– Jag jobbade i 40 år som fritidsledare för
personer med funktionsnedsättning. Sedan
jag blev pensionär för snart 15 år sedan har
jag fortsatt att vara engagerad i tränings- och
tävlingsverksamheten. Det är så roligt och
ger så mycket så jag kan inte sluta, säger han.

Johanna Nilsson är glad att hon har hittat en
idrott som hon älskar.

Framgångsrika
Föreningen har genom åren hållit på med
olika idrotter, till exempel innebandy, friidrott rika idrottare. Bowling började man med när
och skytte och har också haft flera framgångs- hallen byggdes i Älvsbyn. Nu ligger många
av medlemmarna på en hög nivå i länet. När
DM avgjordes för en tid sedan tog Älvsbyns
HMK inte mindre än sex medaljer i de fyra
olika tävlingsklasserna.
– Vi har en jättebra tävlingsanda i föreningen. Många tycker det är roligt att vara med
och tävla och när det går bra för en, blir alla
glada, säger Erik Bergsten.
Johanna och tävlingskompisen Susanne
spelar tillsammans i Älvsbyns HMK:s lag i
Korpenserien i Älvsbyn. Där ligger de just
nu på en god fjärde plats, i konkurrens med
lag där deltagarna inte har funktionsnedsättningar.
– Det är roligt att det går så bra och vi har
jättetrevliga konkurrenter, säger Johanna.
Föreningens verksamhet betyder mycket
för medlemmarna.
– Motionen är viktig, liksom tävlandet där
de känner att de presterar något och växer
som individer. Det sociala umgänget är också
en viktig del. Alla känner alla och har roligt
tillsammans, säger Erik Bergsten.
Varje tisdag och torsdag tränar Älvsbyns Handikappmotionsklubb bowling.

Kulturskolan blev bra
Den nya kulturskolan har varit i gång i snart ett år. ”Vi är
mycket nöjda” säger fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund.

i musik som jobbar en tredjedel var av sin tjänst i kulturskolan. Tillsammans undervisar de i alla grupper av instrument.
Dans- och dramaundervisningen leds av pedagoger från Dans i
Nord och Teatergruppen Scratch.

Drygt 200 elever deltar i någon eller några av kulturskolans verksamheter. De allra flesta, inte mindre än 169 stycken, har valt individuell
musikundervisning. 20 har valt dans och 25 drama.
Kultur och fritid har tre musiklärare anställda. En som jobbar heltid
och två på halvtid. De undervisar i pop och rock, stråkinstrument och
sång. Vidare köper Kultur och fritid en heltidstjänst som musiklärare,
fördelat på tre personer, av skolan. Det är alltså skolans tre klasslärare

Hög kvalitet
Musikundervisningen sker i Älvsbyn i samma lokaler som den gamla
musikskolan hade och i Vidsel i kulturhuset. Dans- och dramaundervisningen ges i Forum.
– Jag upplever att både elever och föräldrar är nöjda. Verksamheten
är bredare än i den gamla musikskolan och håller samma höga kvalitet,
säger Kjell Tegnelund.
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Ica har ny ägare
”Jag halkade in på ett bananskal. Hade egentligen inga planer på att driva en Ica-butik
eller starta eget, men när jag hörde att Ica i Vidsel var till salu blev jag intresserad.”
Det berättar Björn Johansson som tog över
Ica Raketen i Vidsel den 1 december förra
året. Då hade han jobbat på Ica i Jokkmokk
i nästan åtta år.
– Vi hade inga direkta planer på att flytta,
men jag ville prova på något nytt och ha en lite
större utmaning, så jag frågade familjen vad
de tyckte om att jag skulle köpa butiken och
när Ica centralt ansåg att jag var en lämplig
person bestämde jag mig, säger Björn.
Hela familjen
I Ica-fastigheten ingår också sex lägenheter
så han blev hyresvärd på köpet. I en av lägenheterna flyttade han in tillsammans med
sambon Irene Hellman och yngste sonen.
Dottern flyttade med till Vidsel och bor i en
egen lägenhet i huset. Även den äldste sonen
är på väg att flytta till Vidsel.
– Vi hade inget som höll oss kvar i Jokkmokk och så kom vi närmare farmor som bor
i Älvsbyn, säger de.
Björn Johansson kommer från Kåbdalis och
gick högstadiet i Vidsel, så att flytta dit var
lite som att flytta hem.

– Jag känner folk här och jagar här, så det
var inget stort steg att ta. Dessutom blev det
närmare till sambons fritidshus i Arvidsjaur.
Mycket papper
Att bli Ica-handlare var ungefär som Björn
föreställde sig.
– Det är mycket jobb och mycket pappersarbete. Jag har inte alltid haft tid att vara
så trevlig som jag skulle ha velat.
– Men jag har blivit väldigt positivt bemött,
både av kunder och av personalen. Det fanns
nog en oro att butiken skulle lägga ner och
servicen och jobben skulle försvinna. Många
har kommit in för att berätta att de är glada
över att jag tog över och att vi flyttade hit.
– Det är en stor fördel med personal som
har jobbat här i många år och som är självgående. De kan allt och allt fungerar bra.

Björn Johansson tog över Icabutiken i Vidsel den
1 december. Han har blivit positivt bemött av
både kunder och personal.

– Sedan har jag väl en del tankar i bakhuvudet,
men än så länge ligger jag lågt för att bygga
upp en stabil butik och att kunna ha hemma
allt som kunderna frågar efter, säger han.
– En viktig policy som vi har är att ha
så mycket lokala produkter som möjligt.
Vi säljer till exempel läsk och vatten från
Lokala produkter
Nyckelbryggerier i Älvsbyn och charkvaror
Björn har inga konkreta planer för butikens från Nordchark, Petterssons och Piteortens.
utveckling och framtid. Till att börja med har Potatis säljer vi från odlare i trakten när vi får
han fullt upp med att allt ska fungera och att tag i sådan, säger Björn Johansson.
butiken går runt.
Nästan hela familjen hjälper till i butiken. Från vänster yngste sonen
   Jerry Johansson, Björn Johansson, sambon Irene Hellman och äldste
    sonen Kristoffer Hane. Även dottern har flyttat till Vidsel.
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