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Polar
över 60 miljoner
till i Älvsbyn

- i
 utbyggd packhall
och nytt våningsplan
på kontorsbyggnaden

KRÖNIKA N

En kärleksförklaring, till Älvsbyn
Älvsbyn har en livsnerv som tilltalar
mig ofantligt. Uno Westerlund har beskrivit den utsökt i sin historieskildring
över bygden. I korthet handlar den om
hur männen, ofta av försörjningsskäl,
vistades utanför socken medan kvinnorna tog hand om jordbruk och därmed
handel (läs exempelvis artikeln ”Girlpower” på www.alvsbyn.just.nu). Det finns
också en djup insikt om, och respekt för,
att båda delar är avgörande för Älvsbyn.
Den här livsnerven tilltalar mig.
Den här kulturen eller livsstilen har givetvis ett pris. Främst ensamhet. Den är
inte alltid lätt att hantera. Kanske är det
därför som Älvsbyn varit en av de mest
föreningstäta kommunerna i Sverige. I
föreningen såg/ser man möjligheten till
umgänge med likasinnade och därmed
skapa lindring i ensamheten.
Civila samhället är bärare av en unik
kunskap som förmedlas till människor, i
demokratiska former, och till olika åldrar. Idag väljer människor att flytta till
den ort där deras livsstilsval blir tillgodosedda. Därmed utgör föreningen en
mycket viktig del i samhällsbyggandet.

Nyanställda

Eva Engman,
ny enhetschef på LSS

Susanne Hedenljung Johansson,
ny enhetschef på Ugglan
2

Nr 4 - 2013

Anders Lindh skriver också en blogg på www.veckanstanke.wordpress.com
Civilsamhället behöver kraftsamla.
Förenade Älvsbykrafter vill bidra till detta. Kansliet i Hantverkshuset är en mötesplats med resurser för föreningar. Vidare
skall den digitala föreningsportal, klar
1:a advent, synliggöra det rika förenings-

utbud som kommunen erbjuder. Därmed
kan fler välja att flytta till Älvsbyn för att
få sina livsstilsval tillgodosedda. l
Anders Lindh,
Förenade älvsbykrafter

Ny webbsida för kommunen
För 10 år sedan fick Älvsbyns kommuns hemsida
ett nytt utseende. Nu decenniet senare kommer
hemsidan att göras om ännu en gång.
- Vår statistik visar att användandet av webbplatsen via mobiltelefoner och surfplattor blir
allt vanligare. Därför vill vi förbättra användarupplevelsen för dessa, säger Peter Lundberg
som är huvudansvarig för alvsbyn.se.
Hemsidan får ett helt nytt utseende och
byggs i responsiv design. Responsiv betyder
att hemsidan skalas om beroende på storleken på skärmen. Detta bland annat för att
den ska fungera bra även på de mobila varianterna med små skärmar. Samma information kommer att finnas i dator-, surfplattaoch mobilversionerna.
Navigationen och sökfunktionen på hemsidan kommer även att förbättras
– När man är i behov av att hitta något i
kommunen så ska det vara enkelt och tillgängligt, betonar Peter Lundberg, informatör på Älvsbyns kommun.

Polarbröd tror på framtiden
– Investerar över 60 miljoner i bageriet i Älvsbyn
Det senaste året har Polarbröd
uppgraderat bageriet i Älvsbyn
för ett flertal miljoner kronor,
både utseendemässigt och teknikmässigt.
Kontorsbyggnaden
har under det senaste året blivit
tvåplanigt, affärssystemet har
blivit uppgraderat och packhallen
har byggts ut.
Polarbröd tror på framtiden. Den
senaste tiden har ett stort antal miljoner
investerats i företagets nordligaste bageri i
hemmakommunen Älvsbyn.
– Vi gör löpande investeringar, berättar
Jens Hardegård, Vice VD på Polarbröd
med ansvar för produktion och logistik.
Investeringarna består bland annat i en
utbyggning av packhallen för 60 miljoner
kronor och en övervåning med ny matsal
för personalen.
– Vi är i slutetappen på en investering
som vi började med förra året, berättar
Jens Hardegård, Vice VD på Polarbröd
med ansvar för produktion och logistik.

High Tech-bageri
Utbyggnaden av packhallen genomgår två etapper, utbyggnad och driftsättning. Den första etappen blev klar under
förra året och om bara några veckor planeras den sista etappen att slutföras.

Jens Hardegård, Vice VD på Polarbröd med ansvar för produktion och logistik
– Vi känner oss ganska så lugna, den
första etappen var svårast, berättar Jens.
Man har även valt att uppgradera datorernas affärssystem, vilket gjordes senast
under 2004. Detta kommer att påverka
hela företaget då det är de programmet
som man använder till allt från ordersystem till lagersystem och ekonomisystem.
Kylsystemet i lagerfrysen har även det blivit bytt.

Satsar på personalen
Under året har Polarbröd gjort en
stor satsning för personalen, genom utbyggnad för nytt personalutrymme i ett
andra plan ovanför kontoret. I den nya
övre delen har man förlagt den nya matsalen och fikarummet, samt ett soldäck
för personalen.
– Och det har blivit mycket uppskattat.
Polarbröd satsar hårt på att arbetsplatsen ska vara trivsam för arbetarna, därav
investeringarna i den nya våningen.
– Vi vill vara en uppskattad arbetsgivare och det ska vara en väldigt uppskattad arbetsplats.

Investeringar i södern och
framtida planer

Jens Hardegård, Vice VD på Polarbröd med ansvar för produktion och logistik i den
nybyggda personalmatsalen.

Polarbröd har två bagerier utöver
det som befinner sig i Älvsbyn. Det ena
ligger i Bredbyn och det andra i Omne.
Marknadsutvecklingen i just Bredbyn är
bra och stark. Företaget har därför valt
att investera där också för att säkerhetsställa möjligheten för utveckling av verksamheten där.
Denna satsning är dock inte den sista.
Fler investeringar i Älvsbyn kommer att
göras i framtiden, detta för att fortsätta
hålla bra klass på företaget och fortsätta
ligga på topp.
– Så vi kommer att behöva fortsätta investera mer i anläggningen framöver. l
Nr 4 - 2013
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FÖRENINGSPROFILEN

Äxter – gänget som

Äxters medlemmar från vänster: Anneli Lundberg, Andreas Wiklund, Jan Lundberg, Bitte Lundström, Eva Lundström och Erik
Ellingsson. Bilden är från farsen ”Hemlighuset” 2012. Foto Peter Lundberg
Vad får du om du sätter sex kockar
i ett kök och ber dom koka en soppa tillsammans? Antingen blir det
ren kaos eller så blir det en underbart god älgköttsoppa. I teatersällskapet Äxters fall resulterade
det i de sistnämnda scenariot.
– Med sex kockar blir det en väldigt
bra soppa, konstaterar ordförande
Andreas Wiklund, sällskapets högsta höns.
Älvsbyrevyn, som de sex Äxtermedlemmarna tidigare varit med i, är en förening
som har bjudit älvsbyborna på skratt mer
än en gång de gångna åren. Sällskapet har
tagit med besökarna på en komisk resa
genom vår kommun, enda från Pungens
kurva till kommunhuset. Men efter ett tag
4
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blev det stiltje i ett par år. Detta ledde till
att ett galet gäng komiker bestämde sig för
att starta ett eget teatersällskap.

Från lånat till eget
Gänget består utav Andreas Wiklund, Jan Lundberg, Erik Ellingsson, Anneli Lundberg, Bitte Lundström och Eva
Lundström. Namnet på sällskapet blev
Äxter och är taget från kusinerna Bitte
och Evas ordförråd och betyder pigg och
livfull på pitemål.
– Vi ville ha något på pitemål, något som
var klatschigt, berättar Andreas Wiklund.
Starten 2009 började med framförandet av farsen ”Hemlighuset” av Stefan &
Krister och som sen gick i repris 2012. I
år valde man dock att gå sin egen väg och
skapade därför farsen ”Den prästaktige
tjufven”. Efter många om, men och det

där kan vi nog inte ha med färdigställde
de sex humoristerna sitt allra första manus. Slutresultatet blev bra och sällskapet
rosades av både kritiker och publik.

Nyskriven show i Storforsen
Nästa steg kommer att tas på Hotell
Storforsen trettondagsaften den 5:e januari. Då kommer nämligen gänget att
underhålla matgästerna under kvällen
med middagsshowen ”Ett svammel i tre
rätter”. Biljetter till showen inklusive
3-rättersmiddag säljs via Hotell Storforsen. I skrivande stund skrivs manuset och vad som kommer att dyka upp
bland borden återstår att se. Mer om
teaterföreningen Äxter finns att läsa
på www.äxter.org och mer om showen
finns att läsa på www.storforsen.se l

bjuder på skratt
Uppsättningen av farsen ▶
”Hemlighuset” 2012.

Foto Petra Lagerskog

▲ B
 ilder från farsen ”Den prästaktige tjufen”.

Foto Sterling Nilsson
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YRKESPROFILEN

Resursteamet som rycker
ut när det behövs
Blir någon utav personalen på ett
boende sjuk eller är borta är det
bra om det finns kunniga och rutinerade vikarier att ta in. Nystartade Resursteamet består av just
16 stycken startklara undersköterskor som gärna hoppar in där
det behövs.
– Jag ser det här som att stärka
kvalitén vid korttidsfrånvaro, berättar Jimmie Johansson, undersköterska på Älvsbyns kommun
och anställd i Resursteamet.
I början av september startade Älvsbyns
kommun ett projekt för en grupp väl rutinerade undersköterskor i Älvsbyn. Ett
projekt som fick namnet Resursteamet.
Teamet består i dagsläget utav 16 personer
som rycker ut till de ställen inom socialtjänstområde som är i behov av korttidsvikarie när någon är borta.

Flexibelt arbete
När någon utav den ordinarie personalen inom ett socialtjänstområde är på
korttidsfrånvaro görs en beställning av vikarie till en databas som sköts av administratörer på kommunen. Sedan kontaktas
någon ur Resursteamet som arbetar inom
det området och rycker in som vikarie. En
utav dom som kallas ut är Jimmie Johansson. En dag kan han spendera på en avdelning, nästa på någon helt annan.
– Jag tycker att det är både roligt och lärorik. Det är flexibelt. Visst, ibland är man
trött när man kommer hem, men aldrig
less, berättar han och betonar att det är bra
att vara flexibel i branschen.

Jimmie Johansson jobbar som undersköterska, här tillsammans med Margit Norén (till
vänster) och Marianne Larsson.

Bra kritik
Dom dagar Resursteamet inte är bokade befinner sig teamet på sina basplaceringar och än så länge har de nya systemet
funkat bra. Jimmie har inte haft en enda
obokad dag sedan projektets start.
– Det har gått bra än så länge. Det är
väldigt nytt, men jag tror verkligen på det
här långsiktigt. l
6
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Personal från resursteamet med enhetschefen Ingrid Eriksson längst till höger.

FÖRETA GSPROFILEN
Den tidigare kyrkan
är nu omgjord till
tandklinik.

Jan-Ove
satte
tänderna
i Älvsbyn

Tandläkare Jan-Ove Rova i väntrummet som har en lekstuga för de minsta.

Först var där en bensinstation,
sedan en kyrka. Nu står där en
tandläkarmottagning. Det handlar
nämligen om Tandhuset Kronan.
Varje morgon och kväll ska samtliga
30-talet tänder borstas noga. Annars är
risken stor att ett och annat hål dyker
upp. I värsta fall kan det resultera i tandlossning. Men lyckligtvis finns det dom
som finns där för att hjälpa oss när vi är
i nöd. En utav dom är tandläkaren JanOve Rova.

Byte av karriär
Jan-Ove är tidigare utbildad yrkesmålare. Men på grund av den dåliga arbetsmarknaden bestämde han sig för att ändra
yrkesval och återvände därför till skolbänken för att läsa upp betygen. Av en ren
slump ramlade han in på tandläkarspåret
och 2005 blev han legitimerad tandläkare.
Sen dess har han arbetat på diverse ställen för att lära sig allt som behövs inom
branschen.

Stark start – modern praktik
Sju år senare öppnade Jan-Ove dörrarna på sin egna praktik, Tandhuset
Kronan. Sen starten den 16 april 2012 har
713 individuella patienter passerat genom
entrédörren. Praktiken erbjuder allt från
tandreglering till vanlig bastandvård.
– Och det tror jag många uppskattar,
att slippa åka till Piteå eller Luleå.

Tandläkare Jan-Ove Rova tillsammans med tandsköterskan Andreá Lingren och tandsköterskan Ann Lundgren fick extraknäcka som patient.
Lokalerna är totalrenoverade och utrustade med moderna redskap, allt från borr
till röntgenmaskin. I rummen finns även
tillgång till TV.

Tar emot alla
Till sin hjälp har Jan-Ove de två rutinerade tandsköterskorna Ann Lundgren

och Andreá Lindgren som värnar om att
patienten ska känna sig trygg under besöket. Tandteamet tar emot alla, både yngre,
äldre och dom mittemellan.
– Ambitionen är att kunna erbjuda
tandvård till hela familjen, från barnbarn
till mor- och farföräldrar. l
Nr 4 - 2013
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Från vänster: Agneta Björk,
verksamhetschef på Älvsbyns
Hälsocentral (Norrbottens
läns landsting). Annika
Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
(Älvsbyns kommun) och
Monica Sjölund, enhetschef
Hälso- och sjukvårdsteamet
(Älvsbyns kommun).

Information om hemsjukvård
Du som är över 18 år och inte på egen
hand eller med stöd kan ta dig till
hälsocentralen (hette tidigare vårdcentralen) kan erbjudas hemsjukvård av
kommunen i det egna hemmet. Läkare
eller annan legitimerad sjukvårdspersonal bedömer om du har rätt till vård i
hemmet.
Kommunens hälso- och sjukvård gör det
möjligt för dig med långvarig sjukdom
eller funktionshinder att vårdas i det
egna hemmet, både under en kortare eller längre period. Vården ges av legitimerad sjuksköterska, omvårdnadspersonal,
legitimerad sjukgymnast eller legitimerad arbetsterapeut. Om du är inskriven
i hemsjukvården har den legitimerade
sjuksköterskan samordningsansvaret för
dina hälso- och sjukvårdsinsatser.
Hemsjukvården är tillgänglig dygnet
runt.

Vem kan få hemsjukvård?
· Insatsen ska räknas som hälso- och
sjukvård
· Personen kan inte ta sig till hälsocentralen, på egen hand eller med hjälp
av assistans
· Personen är över 18 år
· Vårdplanering ska vara genomförd
När du inte längre har behov av hälsooch sjukvårdsinsatser i hemmet avslutas
hemsjukvårdsperioden och eventuell
fortsatt vård sker på hälsocentralen.
8
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Detta kan du få hjälp med:

Rehabilitering och habilitering

Hemsjukvården utför planerade eller
akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt beroende på vilken hjälp du behöver.
Du kan till exempel få hjälp med:
· Läkemedelshantering
· Omläggning
· Provtagning
· Rehabilitering
· Habilitering
· Vård i livets slutskede

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina
möjligheter att utföra dagliga aktiviteter.
Utifrån dina önskemål är vårt mål att
skapa förutsättningar för att du ska vara så
självständig och delaktig som möjligt.
Du kanske har svårigheter att klara:
· Dusch och toalettbesök
· Påklädning
· Förflyttning
· Matlagning
· Att ta dej ut på egen hand
· A ndra dagliga sysslor

Vad kostar hemsjukvård?
Du betalar ingen avgift om du är inskriven som hemsjukvårdspatient, vid övriga
hembesök tas en kostnad ut.

Så här gör du
Om du har behov av hemsjukvård påtalas
det oftast av den vårdpersonal som ansvarar för din vård och omsorg. Upplever du
själv ett behov av hemsjukvård kontaktar
du i första hand din hälsocentral.

Om du har behov av läkare
Om du är inskriven i hemsjukvården
och är i behov av en läkare ska du i första
hand kontakta din distriktssköterska som
i sin tur kan hjälpa dig ta kontakt med
din läkare.
Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 1177
Vid nödsituation eller akut behov av
läkare ringer du 112

Du kan få stöd med :
· Praktiska råd om lämpligt tillvägagångssätt
· A npassning av hemmiljön
· Utprovning eller anpassning av hjälpmedel
· ndividuellt anpassad träning

Så här gör du
Kontakta kommunens arbetsterapeut
och eller sjukgymnast genom att ringa på
telefontiden.
Telefontider vardagar 08.00-08.45
Leg.distriktsköterska/..............................
sjuksköterska................................. 170 80
Leg. arbetsterapeut.........................170 32
Leg. sjukgymnast.......................... 170 87
Bostadsanpassningsbidragshandläggare
samt syn och hörsel konsulent....... 171 05
Älvsbyns Hälsocentral
Telefon tid vardagar kl 08.00-17.00
Rådgivning av leg. sjuksköterska.... 10070

N O T IS E R

Gatupratare och
skyltlov
Den senaste tiden har kommunen fått in
ett flertal synpunkter angående tillfälliga
skyltar som sätts upp längs vägarna, så
kallade gatupratare, och som ibland står i
vägen för gångtrafikanter och funktionshindrande.
För att få uppföra en gatupratare krävs
vanligtvis bygglov, undantagsvis om det
bara är för dagen. Skylten ska placeras
så att den inte påverkar framkomligheten
för dom förbipasserande. Likadant gäller
för de affärer som placerar sina produkter utanför affären. Det får inte vara störande och blockera vägen.
Gällande skyltlov så måste man ansöka
om bygglov hos kommunen om området
ligger innanför detaljplaneringen. Ligger
området utanför ska man kontakta länsstyrelsen.

•

Delar av kommunhuset rustas upp
Kommunhusets foajé kommer snart att
genomgå en förvandling, både vad gäller
utseendet och placering av reception/
växeln. Bland annat så kommer personalrummet att byta rum. I framtiden kommer reception/växeln och postrummet
att förläggas där.
– Vi är i planeringsstadiet just nu, men jag
hoppas att ombyggnationen startar så
fort som möjligt, säger Crister Lundgren
på kommunen som har hand om projektet.
I och med att växeln byter plats kommer
foajén att göras om. Växelbordet kommer att bytas ut mot en soffgrupp och en
allmän uppfräschning kommer att göras.
Även ett nytt konferensrum kommer att
dyka upp. Anledningen till dessa ändringar är för att förbättra arbetsmiljön och
göra det lättare att ta emot medborgare.

•

Från filminspelningen ”A Christmoose Story” på taket till Polar hotell. Filmen har
haft premiär i Holland och sverigepremiären är i januari.

Kommande filminspelningar i
ÄLVSBY WOOD
I början av februari nästa år kommer Älvsbyn att gestaltas ännu en gång på vita
duken. Denna gång är det Hällan som kommer att vara inspelningsplats för en
kortfilm. Filmen är skriven av Lars Persson, som även kommer att regissera den.
Den handlar om en inbrottstjuv som gör inbrott i ett, vad han tror, tomt hus som
står ute i utkanten av samhället.
Dock så visar det sig att någon är hemma. Tjuven träffar på husets ägare, en
blind äldre man, som tror att det är hans son som har kommit på besök. Men
vad som händer därnäst återstår att se. I dagsläget är ingen skådespelare klar.

Paris, Teuger och Pålsträsk!
Älvsbyn är även värd för ett franskt filmteam som filmar i Teuger och Pålsträsk. Filmen kommer även att spelas in i Paris och är
en långfilm med romantiska inslag.
Sedan har ännu ett filmteam besökt Älvsbyn för att undersöka möjligheterna att förlägga en långfilmsinspelning i kommunen
till våren.
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BROS har flyttat
BROS, Enheten för ensamkommande
flyktingungdomar, har bytt lägenheter.
Tidigare befann sig BROS på Brostigen 2,
nu hittas dom istället på Lingonstigen 2.
– Nu befinner vi oss på markplan och har
större yta, det är bättre lokaler helt enkelt, berättar Elias Sandling, enhetschef
på BROS.
Lägenheterna används som boende för
flyktingbarn och ungdomar i åldrarna 13 –
18 år som har ensam kommit till Älvsbyn
och väntar på besked om uppehållstillstånd. På plats finns även personal dygnet runt som finns där för ungdomarna
och som handleder dom inför eventuell
integration med samhället.

FÖRETAGSNYTT
Älvsbyns ungdomar – näst bäst i länet
Varje år startas ett stort antal företag av gymnasieelever runt om i landet.
Det handlar om tillfälliga Ung Företagsamhetföretag, så kallade UF-företag.
Eleverna bestämmer själva vilka tjänster eller produkter som företaget ska erbjuda, samt dess namn och vilken roll var och en har. När projektet är slut går
man igenom resultatet och företaget avvecklas.
Varje år publiceras en lista över årets deltagare och en vinnarkommun utses i
varje län. Denne tilldelas då utmärkelsen ”Årets UF-kommun”. Älvsbyn har under ett par år funnits med uppe på toppen, både som etta och tvåa. I år kan
kommunen stolt lägga till ännu en andraplats till meritlistan.
Nr 4 - 2013
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Kanis – säsong med ljus utsikt
Nytt servicehus, bredare backe, nya husvagnsplatser och en
repris av förra säsongens besökssuccé Kanisdagen. Detta är
bara några av de många saker som kommer att bidra till att
årets vintersäsong kommer att bli minnesvärd.
– Det är mycket som är på g, berättar Marcel Köppe, idéspruta
och marknadsförare för Kanis.

Förutom Marcel Köppes intresse för Kanis
friluftsområde tycker han om att fotografera
norrsken. På bilden kombinerar han
detta genom att ta kort på Kaniskrogen i
norrskenets ljus.
Vintern är här och snön har äntligen
lagt sig som ett vitt täcke över landskapet.
Förhoppningsvis blir det en vacker årstid
med perfekt väder enda fram tills våren
knackar på dörren. Men vad är en vinter
utan trevliga aktiviteter uppe på Kanis?

Nytt servicehus och bredare
backe
Förberedelserna inför årets säsong är
många och nya saker har tillkommit. I
skrivande stund arbetar Älvsbyhus med
att färdigställa backens nya servicehus
som monteras i början på december och är
färdigt i slutet av januari. Backens vänstra
sida har blivit ett flertal meter bredare.
Denna del är planerad att bli en bana för
offpiståkning.
Likt tidigare år kommer det även att finnas en snöpark och en snowcross bana.

Kanisdagen väntas göra kärt
återseende
Tidigare i år slogs besökarrekordet uppe
på Kanis. Det var under evenemanget
Kanisdagen som fler än 1000 människor
10

Nr 4 - 2013

Grävning av grunden till
det nya servicehuset som
levereras av Älvsbyhus.

besökte skidbacken. Då bjöds det bland
annat på gratis skidåkning, godisregn och
musikunderhållning. För närvarande pågår en planering för en favorit i repris av
succén, dock är inget datum spikat ännu.
– Sen är det mycket som händer på vägen
utöver det. Det kommer ju alltid spontana
grejer, berättar Marcel Köppe.

Planerad reklamfilm
För drygt ett år sedan släpptes en freeride film av Andreas Almkvist och Marcel
Köppe. Tanken var då att lyfta fram baksidans offpiståkning i Kanis. Nu i januari
väntas duon att återvända till backen för att
filma. Denna gång kommer dom att spela
in en 20 sekunder lång reklamfilm för att
marknadsföra backen. Videon planeras att
släppas under Vinter-OS i februari.

Sparad snö och skidskola
Tack vare testet att spara snö fanns det
4 km av fyrkantens bästa längdskidspår
redan i början av november. I vinter planeras skidskolor både för längd- och utförsåkning.

Populära husvagnsplatser
I höstas färdigställdes ett 30-tal husvagnsplatser vid Kanis. Det tog inte länge innan
samtliga var bokade.
Bland de som håller på att fixa till husvagnen inför den kommande säsongen
finns Mikael Hedenström, 45 från Piteå.
Han med frun och deras tre barn längtar
efter att backen kommer öppna. Vi var lite
extra nyfikna och ställde några frågor till
honom.
Är det första året du står vid Kanisbacken?
– Ja, vi har tidigare stått i Vittjåkk.
Varför valde ni just Kanisbacken?
– Närhet, trevlig personal och att det är
prisvärt.
Finns det något du saknar vid Kanisbacken?
– Inget just nu.
Liksom Mikael längtar vi och ser fram
emot kylan och massor med snö. Med
hjälp av snökanonerna och naturlig snö är
målet att kunna öppna backen innan jul.
Så håll tummarna! l

Mer om Kanis hittar du på:
www.kanisbacken.se
www.facebook.com/Kanisbacken

Priser
Avgifter Kanisbacken 2013/14
Dagkort (oavsett ålder) 100 kr
Kvällskort (oavsett ålder) 80 kr
Årskort
Ungdom 7-19 år 550 kr
Vuxna 800 kr
Barn under 7 år gratis i målsmans
sällskap
Årskort – kombinationskort
simhallen/Kanis
Ungdom 7 – 19 år 1000 kr

På Kanisbackens webbplats
www.kanisbacken.se
hittar du bland annat en
58 sidig offpistguide om
Stor- och lillkanis. Den
heter “Toppturer på Kanis
- En guidebok till 32 av
Älvsbyns bästa åk.”

Familjekort för 2 vuxna
och upp till 3 ungdomar 2 200 kr
Familjekort för 1 vuxen
och 2 ungdomar 1 550 kr
För varje ungdom därutöver
tillkommer 150 kr/barn.
Kortet gäller 1 år från inköpsdatum
Årskorten köper du på simhallen
Det går även att köpa årskort i
Kanisbacken, men för att slippa köa
i backen är det bättre att köpa på
simhallen. OBS! Tag med ett foto.
Stora slalombacken
Längd 800 meter
Höjdskillnad 158 meter
Familjebacken
Längd 1200 meter
Höjdskillnad 150 meter
Skidlift
Längd 836 meter
Max kapacitet 800 personer/timma
Nr 4 - 2013
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INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS ENERGI AB
Älvsbyns

Viktigt!

Energi AB
För att bli en bra sopsorterare och återvinnare
måste man veta hur det fungerar där man bor.
I Älvsbyns kommun finns det två olika ställen
att lämna sitt sorterade avfall. Dessa är:

Återvinningscentralen är bemannad. Här ska du lämna farligt
avfall, elavfall, deponiavfall och sådant avfall som inte ryms i det
gröna kärlet som finns hemma.

Återvinningsstationer
På återvinningsstationerna lämnas bara förpackningar av glas
(färgat/ofärgat), plast (hård- och mjukplast i samma behållare),
metall, papper och tidningar samt även småbatterier.
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) medan Samhall sköter städningen av stationerna. Det är El-kretsen som har ansvaret för att batteriholkarna
töms och att materialet återvinns.

Varför ska du lämna förpackningar
När du lämnar förpackningar till återvinningsstationerna hjälper du till att spara stora mängder energi och ser till att naturens
råvaror inte faller ur kretsloppet. Allt du kan lämna till återvinningsstationerna går att använda till återvinning eller energiutvinning.
Under 2012 samlade varje person i Älvsbyn i
genomsnitt in: (kg/person)
Glasförpackningar

18,29

Pappersförpackningar

16,66

Metallförpackningar

1,84

Plastförpackningar

5,9

nar
På återvinningsstationerna läm
r.
nga
privatpersoner sina förpackni
Företag och verksamheter lämnar
sina på återvinningscentralen.

Endast förpackningar

som lämnas i behållarn

a!

PLASTFÖRPACKNINGAR

Återvinningscentralen

Tidningar

På återvinningsstatione
n får inte hushållsavfall
,
elektronik, farligt avfall
eller grovavfall lämnas!

30,12

Ex: flaskor, burkar, dunkar, små hinkar, bärkassar, plastpåsar,
refillpaket, plastfolie och –film. Stora förpackningar som inte
går ner i behållaren på återvinningsstationen samt plastartiklar
(t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas
på den bemannade återvinningscentralen i Älvsbyn. Plastflaskor
med pant lämnas i butiker.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Ex: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper,
mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.

TIDNINGAR OCH TRYCKSAKER
Ex: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer
lämnas i behållare för tidningar/returpapper. Obs! Kuvert läggs
i det brännbara hushållsavfallet hemma.

METALLFÖRPACKNINGAR
Ex: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, urskrapade och torra färgburkar, aluminiumfolie- och formar.
Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall
på den bemannade återvinningscentralen i Älvsbyn, där man
även lämnar stora förpackningar som inte går ner i behållaren
på återvinningsstationen. Metallsaker som inte är förpackningar
t ex metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor lämnas också på den
bemannade återvinningscentralen i Älvsbyn. Dryckesburkar
lämnas mot pant i butik.

GLASFÖRPACKNINGAR
Ex: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Obs! 33 och 50
cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik, annat glas som inte är förpackningsglas samt lågenergilampor och
lysrör mm får inte lämnas i glasinsamlingen, utan det ska lämnas
på den bemannade återvinningscentralen i Älvsbyn.

Om återvinningsstationens behållare är full
Ring FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11 eller anmäl via enkelt
formulär på www.ftiab.se. På hemsidan finns även tips och information om återvinning.

Viktigt!
På återvinningsstationen lämnas bara förpackningar.
Har du plastsaker, metallskrot sopsäckar, elavfall
eller annat som ska kastas, är det till den bemannade
återvinningscentralen du ska åka!
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