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Bygger nytt
på industriområdet
Tanken var att starta ett litet enmansföretag. Men redan efter fyra
månader så rekryterades första
medarbetaren. I dag har P Lundbergs Plåtslageri 14 anställda och
växer även lokalmässigt.
- I höstas köpte vi en tomt på Industriområdet i Älvsbyn. Så fort tjälen
går ur marken påbörjar vi bygget av
vår nya produktionslokal, berättar
Charlotta ”Lotta” Lundberg.
P Lundbergs Plåtslageri grundades
2005 av Peter och Lotta Lundberg. Företaget har sedan dess expanderat kraftigt och
har i dag uppdrag runt hela Skandinavien.

Söker personal och vill anställa
- Vi skulle gärna anställa fler. Behovet
av utbildade plåtslagare och ventilationstekniker finns hela tiden. Branschen har
ett konstant underskott på kvalificerad
arbetskraft, speciellt utbildade plåtslagare,
vilket inneburit stora utmaningar under
de åtta år vi varit verksamma. Inte minst
eftersom företaget ligger i en inlandskommun vilket inte alltid underlättar rekryteringen, säger Lotta.

Hjärtevarmt
För att kunna lösa personalförsörjningen arbetar därför Peter och Lotta långsiktigt med lärlingar och praktikanter.
- Företaget ligger oss varmt om hjärtat.
P Lundbergs Plåtslageri har även vuxit
ur sina nuvarande lokaler.
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- Vi har sedan starten flyttat i flera omgångar utifrån de förutsättningar som
funnits. Med dagens produktion är dock
verkstadslokalen för liten, något som
komplicerar logistiken och begränsar möjligheterna att expandera på grund av läget
mitt i ett bostadsområde. Det har också
varit svårt att hitta en färdig lokal som
motsvarar våra krav på både en maskinhall, produktionsyta och lagerutrymmen.
Därför bygger vi nytt.

Förberedelserna igång
I höstas köptes därför en tomt på Industriområdet i Älvsbyn.
- Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av vårt företag. Att få en verkstad som
är specialanpassad utifrån vår verksamhet
betyder mycket, förklarar Lotta och fortsätter:
- Förberedelserna är i full gång. Det ska
bli jättekul!

Positiv framtidstro
Lotta berömmer också företagsklimatet i kommunen.
- Att vara företagare i Älvsbyn är fantastiskt roligt, vi har en företagsvänlig kommun. Dessutom finns det en positiv anda
i att samarbeta och hjälpa varandra oss företagare emellan. Jag upplever att Älvsbyn
är servicevänligt och att man snabbt kan
få en helhetslösning trots att det är mindre
företag. Dessutom så finns det en positiv
framtidstro hos många av oss i Älvsbyn.
Det känns som att mycket är på gång.

Fakta nya industrilokalen:
• Lagerutrymme för material och
färdiga produkter på 600 kvadratmeter.
• Maskinhall på 400 kvadratmeter.
• Kontorsdel med omklädningsrum, appratrum och personalutrymmen på cirka 200 kvadratmeter.
• Total yta cirka 1 200 kvadratmeter.

Fakta P Lundbergs Plåtslageri:
• Arbetar med traditionellt plåtslageri, ventilation, legotillverkning
och isolering.
• Baserar sin verksamhet bl.a. på
ett eget produktsortiment med
unik kunskap och utbildning
inom både plåtslageri och ventilation.
• Levererar produkter och utför
jobb från Stockholm i söder till
Kiruna i Norr, men även en del
till Finland och Norge.
• Riktar sig både till privat- och
företagskunder.
• Produktionsanläggning och maskiner för legotillverkning, plåt
slageri samt ventilationsarbeten i
både stor och mindre skala.

Turistvärdar/värdinnor sökes till
Storforsens turistinformation
Inför årets sommarsäsong söker Älvsbyns kommun tre stycken turistvärdar/värdinnor till turistinformationen i det storslagna Storforsen.
Om jobbet
Som turistvärd/värdinna ska du svara på frågor och lämna information om
turistmål i Älvsbyn. Du kommer vara kommunens ansikte utåt. Du ska kunna
informera om vad kommunen erbjuder så därför är lokal kännedom är ett
krav. Det är även viktigt att du gillar att arbeta med människor då du dagligen kommer möta många besökare, både från Sverige och från andra länder.
Goda kunskaper i engelska är ett krav. Ytterligare språk är meriterande.
Arbetet pågår från början av juni till mitten av augusti. Arbetstiden är deltid
75 %, schemalagd och förlagd på vardagar och helger.
Sista ansökningsdatum 2014-04-13.
För mer information om arbetet kontakta Sofia Sundh, näringslivsutvecklare
på Älvsbyns kommun på 0929-174 81.

Stort sug efter
industritomter
i Älvsbyn
Suget efter industritomter i Älvsbyn
är stort.
- Jag tror aldrig att vi haft så stor
efterfrågan, säger Helena Öhlund,
kommunalråd, och gläds åt den positiva utvecklingen inom näringslivet
i kommunen.
Under hösten och vintern har sju av
elva nya industritomter sålts.
- Det sa bara pang och bom. Riktigt roligt, säger Lars Nyberg, arbetsledare på
Älvsbyns Fastigheter.
Köpare är befintliga företag på orten
som expanderat.
- Vi bör nog redan nu fundera över att
iordningställa fler industritomter, föreslår
Nyberg som också gärna ser att ett industrihus byggs å det snaraste.
- Det finns en stor efterfrågan på hyreslokaler. Till och med från företag i kustkommunerna. För de som sysslar med
tillverkning har inte lokaliseringsorten så
stor betydelse. Då ligger Älvsbyn bra till
med närhet till järnvägen. Dessutom är
det lite billigare att hyra här vilket gör oss
attraktiva, påpekar Lars.

Detta gör kommunens
begravningsombud
Vad händer med begravningen när en
nära anhörig dör som inte är medlem i
Svenska Kyrkan eller som bekänner sig
till en annan religion än den kristna?
Grethel Olsson är av Länsstyrelsen förordnad till begravningsombud i Älvsbyn och kan svara på frågorna.
Vad gör ett begravningsombud?
- När en församling är huvudman för
begravningsverksamheten, är begravningsombudets uppgift att granska hur
församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.
Vi ska även kontrollera att det finns personal, byggnader, maskiner med mera för
verksamheten samt för att anlägga, sköta
och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser.
- Ombudet ska sätta sig in i hur begravningsverksamheten är organiserad och
utförs genom att ta del av handlingar som
berör verksamheten för begravningsombudet. Som begravningsombud har jag
även yttranderätt i ärenden som berör
begravningsverksamheten,
exempelvis
förslag till begravningsavgift, samt att
föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom. Min upp-

gift är vidare att informera dem som inte
tillhör Svenska Kyrkan om verksamheten
och hålla kontakt med företrädare i andra
trossamfund, svarar Grethel.
Om den som dör inte bekänner sig till
den kristna tron eller är ateist, vad
händer då?
- Det är ombudets uppgift att granska
hur församlingen tillvaratar de personers
intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. Det ska till exempel kunna erbjudas
lämplig lokal för en begravningsceremoni
utan religiösa symboler. Där är
Johannesgården ett alternativ.
Vart vänder sig den som har funderingar?
- Till mig eller församlingens expedition.
Jag kommer gärna ut till företrädare för
andra trossamfund i Älvsbyns kommun
för att informera och för att få kännedom
om önskemål om begravningsverksamheten. Även organisationer och föreningar
är välkomna att höra av sig till mig för att
få information.
Begravningsombuden utses av Länsstyrelsen på förslag av kommunen. Begravningsombudet Grethel Olsson nås på telefon 070-316 82 91.
Älvsbybladet nr 1 - 2014
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Däckjätten Yokohama
satsar på Älvsbyn
Den 17:e februari var det dags. Då gästades
Älvsbyn av representanter från det japanska
däckföretaget Yokohama Rubber Company, Limited (Yokohama). Anledningen var för att inviga deras nya testplats i Nattberg.
Sedan 1988 har företaget Arctic Falls öppnat och
driver fem stycken välanvända testplatser i Älvsbyns
kommun för ett flertal internationella kunder. Två testplatser i Vidselområdet, ett i Lillkorsträsk och ett i Vitberget. Det femte, och senaste tillskottet till listan, är
testområdet i Nattberg.
– Vi har bevisat under många års tid att vi har hög
kvalitet och hög service. Vi är rätt stora i världen exempelvis på däcktest, säger Jonas Jalar vd på Arctic Falls.

Från Japan till Älvsbyn
Den senaste anläggningen i Nattberg är där den
japanska däckjätten Yokohama nu förlägger sin testverksamhet hos Arctic Falls under vintertid.
– Vi har ett testområde i Hokkaido i Japan, men där
kan vi bara testa i två månader och det är för kort tid.
Därför är denna plats mycket bra för vintertest, berättar
Osamu Mikami, Corporate officer på Yokohama Rubber Company när han är på plats i Älvsbyn för att inviga
den nya anläggningen.
Den 17:e februari var ett flertal journalister från hela
världen inbjudna till testområdet för att bevaka dess invigning.

Annorlunda invigningsritual
Tillsammans med representanter från Yokohama
invigde Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund, Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg och Arctic
Falls VD Jonas Jalar de 40 hektar stora testområdet.
Både på japanskt vis och västerländskt vis. Först klipptes bandet och sedan slog man sönder locket på två tunnor fulla med sake.
– Det var ordentliga invigningskrafter, konstaterade
Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund efteråt.
Redan under invigningsveckan har Yokohama 350
internationella gäster på plats i Älvsbyn vid olika tillfällen.
– Vi är mycket glada och nöjda över etableringen.
Förutom arbetstillfällen kommer vi att få ännu fler
gästnätter och besökare till vår kommun, säger Helena
Öhlund.
Efter invigningen bjöds gästerna på sake och sushi.
Sedan begav sig gästerna till Raimos Bar i Storforsen för
att inta en middag tillsammans.
4
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Norrbottens bästa företagsklimat finns i Älvsbyn
Älvsbyn har länets bästa
företagsklimat. Det visar orga
nisationen Svenskt Näringslivs
undersökning.
- Glädjande att vi ligger i topp.
Det känns verkligen som att
kommunen och företagarna arbetar tillsammans, säger Helena
Öhlund, kommunalråd.
Förra året gick Älvsbyn som en raket
uppåt i Svensk Näringslivs ranking. Det
räckte till en andraplats i länet efter Luleå.
I den senaste undersökningen tar Älvsbyn
ännu ett steg uppåt och passerar residensstaden.
- Det känns som att vi tillsammans skapat en slags Gnosjöanda. Det råder en väldigt god samverkan, betonar Helena.

Ömsesidigt beroende
Ett konkret exempel på detta är de
Företagarfrukostar kommunen bjuder på
en gång i månaden. De är alltid välbesökta och Helena Öhlund missar själv sällan
någon av dem.
- Det är ett fantastiskt trevligt arrangemang i all sin enkelhet. Tanken med dessa
är att företagarna ska få möjlighet att informera och träffa varandra. Men det roliga är att de också väldigt gärna vill veta
vad som händer hos oss i den kommunala
förvaltningen och i de kommunala bolagen. Vi för en väldigt bra dialog.
Helena betonar vikten av att skapa ett
bra företagsklimat.
- Vi är beroende av varandra. Utan lokala företag får vi inga pengar till välfärden.
Så enkelt är det. Ett bra näringsliv medför
stora värden.

Öppna dörrar
Andra hemligheter bakom det allt
bättre företagsklimatet stavas; tydliga
strategier, informellt samarbete och en
stark varumärkesplattform.
- Tillsammans med företagen diskuterar vi frågor som gagnar samhället. Vi
försöker arbeta proaktivt och föregå eventuella problem. Inte bara ta möten sedan
problemen uppstått, säger Pär Jonsson,
näringslivschef på Älvsbyns kommun.
Kommunens tjänstemän på Näringslivskontoret får ofta beröm för deras informella sätt att arbeta. De är tillgängliga,
lättsamma att prata med och villiga att
hjälpa företagarna på orten med alla tillgängliga medel.
- Ska vi utveckla kommunen tillsammans kan inte kommunen och entreprenörerna sitta var för sig. Vår ambition är
att ha en god relation till företagen, förklarar Pär Jonsson.

Starka kvinnor
En annan lista där Älvsbyn alltid tillhör Sverige-toppen är jämställdheten
inom näringslivet. Många företag drivs
av kvinnor. En tradition som alltid varit
stark i Älvsbyn.
- Det beror nog på att vi förr var en utpräglad jord- och skogsbrukskommun. När
männen försvann till skogs under långa perioder fick kvinnorna ta hand om gården
och de utvecklade ett entreprenörskap som
lever vidare än i dag fast i andra former.

Det sitter kvinnor på många viktiga
positioner i Älvsbyn. Helena Öhlund är
kommunalråd, Birgit Nilsson är ordförande i Köpmannaföreningen och Elisabeth
Nordström svingar ordförandeklubban
hos organisationen Företagarna.
- Att det är så beror uteslutande på att
vi har många starka och driftiga kvinnor.
Det är därför så många kvinnor väljs till
ordförandeposterna, konstaterar Pär, som
också ger beröm till kommunens politiker.
- De är duktiga på att rikta strålkastarljuset mot lokala hjältar inom näringslivet.
Inte mot dem själva.

Fakta:
Betyg på företagsklimatet i
Norrbottens kommuner
• Haparanda 2,8
• Älvsbyn 3,8
• Luleå 3,6

• Överkalix 2,8

• Arjeplog 3,2

• Pajala 2,7

• Kalix 3,0

• Arvidsjaur 2,6

• Gällivare 3,0

• Boden 2,6

• Jokkmokk 3,0

• Övertorneå 2,5

• Piteå 3,0

• Kiruna 2,2

Svenskt Näringslivs betygsättning
bygger på enkätsvar från företagen
i Sverige.

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge
företagsklimatet i kommunen
Enkätsvar (Företagare)

3,8

Goda exempel
Utåtriktad verksamhet, lyhördhet, fruktbara dialoger och god tillgänglighet är några saker som fört Älvsbyn
uppåt i rankingen.
- Det arbetet ska vi fortsätta med, lovar
Helena.
Helena brinner också för att lyfta fram
förebilder och goda exempel bland företagarna. Ett sätt att göra detta är utmärkelserna på Näringslivsgalan.
- Det svåra är bara att välja vinnare. Vi
har så otroligt många duktiga företagare
i Älvsbyn, påminner Helena och nämner
också det nära samarbetet med Köpmannaföreningen, LRF och Företagarna.
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Projekt som får stad och land i balans

Det våras för landsbygden. Genom
ett femkantssamarbete mellan Älvsbyn, Piteå, Luleå, Boden och Kalix
har det första fröet såtts som ska få
byarna i regionen att växa.
- Vi vill att landsbygden ska blomma,
säger Ulrica Hamsch, näringslivsutvecklare med ansvar för landsbygdsfrågor i Älvsbyns kommun.
När Älvsbyns kommun gick in i femkantssamarbetet var de väl förberedda.
Mycket tack vare det egna projektet ”Kreativa byar” där syftet var att i Vidsel och
Vistträsk kartlägga, analysera och föreslå
konkreta arbetsmetoder för utvecklingsarbete av Älvsbyns byar. Som följd startades
”Kreativa byar steg 2” upp, som syftar till
att genom samarbete och målfokuserat arbete stärka servicenivån på landsbygden i
Älvsbyns kommun.
- Syftet med femkantsprojektet och
Kreativa Byar är detsamma, att utveckla
landsbygden. Genom femkantssamarbetet kan vi dra nytta av övriga medverkande kommuners erfarenheter. Vi vill
hitta samverkansformer, förklarar Ulrica
Hamsch.

Något i luften
Hon är övertygad om att landsbygden
kan utvecklas mer och bli en attraktiv
miljö för många, både privatpersoner och
företag.

6
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- Det ligger något i luften. Viljan och
idérikedomen ute i byarna är stor. Nu ska
vi sondera terrängen för vad som är möjligt och vad som krävs för att driva utvecklingen framåt.
Landsbygdsutvecklarna i de 5 kommunerna har tillsammans tagit fram aktiviteter som kommer att arbetas med på olika
sätt.
- Det handlar om allt från inflyttning,
jämställdhet, integration till fiberutbyggnad och e-handel, förklarar Ulrica.

Blåser på glöden
Även kommunalrådet Helena Öhlund brinner för landsbygdsutvecklingsfrågor.
- Det ska finnas möjlighet, för alla som
vill, att bo långt ut på landet. Jag är ju själv
bybo, påminner hon.
Ändrade beteenden och ökad miljömedvetenhet kan också bidra till ett ökat
intresse för landsbygden.
- Dagens ungdomar har andra värderingar än vi som växte upp i konsumtionssamhället. En trend som sprider sig är
exempelvis downsizeing, att leva avskalat
med närhet till naturen och lugnet, berättar Helena Öhlund.
Kommunalrådet är heller inte främmande för att göra strategiska kommunala
investeringar i byarna.
- Vi måste blåsa på den glöd som finns
för att hålla elden vid liv. Många duktiga
eldsjälar arbetar för byarnas överlevnad
och utveckling. Men det vore bra med en

genomarbetad plattform så att inte allt
står och faller med en eller två personer,
menar hon.

Servicepunkter
Ny teknik har också skapat möjligheter
för många yrkeskategorier att arbeta på
distans. Omvänt så kan det vara möjligt
att människor på landsbygden kan ta del
av viktiga tjänster via Internet. Det kan
vara till exempel att ha kontakt med arbetsförmedling eller hälsocentral.
- Men vi pratar också om vikten av servicepunkter i byarna. En plats med många
funktioner där många tjänster och rådgivning samlas. Det kan vara en livsmedelsbutik med utökad samhällsservice.

Byn på Blocket
Dessutom gäller det att hitta saker
som sticker ut. Ulrica Hamsch nämner
byn Resele i Ångermanland som lade ut
sin by på köp- och säljsajten Blocket.
- Det fick en enorm uppmärksamhet och
ett fantastiskt gensvar. Massor av nyfikna
personer hörde av sig. De som kommer på
besök erbjuds till och med guidade turer i
byn för att se om de hittar sin drömkåk,
drömtomt eller någonting annat. Vi får
tänka till vi med, säger hon med ett skratt.

Sjukt bra möjligheter till högskolebehörighet
för elever på Vård- och omsorgsprogrammet
Nu har eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet möjlighet att få
högskolebehörighet.
- Vi har färdigpaketerade kurser för
den som vill bli sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annat, berättar Helena Hansson som
är rektor för Älvsbyns gymnasium.
Ulrica Hamsch, Näringslivskontoret

Långt till affären?
Då kan du få varorna hemskickade
Bor du mer än fem kilometer
från närmaste fasta matvaruaffär kan du få möjlighet till varuhemsändning. Det innebär att
du får dina matvaror hem en
gång per vecka, och kommunen
betalar kostnaden för transporten.
Ulrica Hamsch, näringslivsutvecklare
i Älvsbyns kommun, svarar på frågor
om hemsändning.
Hur det går till?
- Du ringer till mig på kommunen till
att börja med (tel. 0929-171 40). Efter
det tar du kontakt med den butik som
tillhandahåller matvaror. I dagsläget
är det ICA Raketen i Vidsel, ICA
Supermarket i centralorten och även
den nyöppnade livsmedelsbutiken i
Vistträsk där du kan handla varor
från för att nyttja detta.
Hur snabbt kommer leveransen?
- Det kommer man överens med
butiken om.
Vem kör ut min beställning?
- Det gör posten eller Granlunds Buss
beroende på var du bor.

Det ordinarie Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet ger inte eleverna
något legitimerat yrke eller högskolebehörighet efter avslutad gymnasieutbildning.

Men de kan söka arbete inom exempelvis
hemtjänsten och på äldreboenden.
För den som vill gå längre krävs högskoleutbildning.
- Därför öppnar vi en högskoleförberedande gren, säger Hansson.
Förhoppningsvis ökar den nya satsningen intresset för utbildningen.
- Många nysvenskar ser möjligheterna
till ett jobb. Att vi dessutom har killar
som går utbildningen är jättekul, tycker
Helena Hansson.
Älvsbyns Gymnasiums högskoleförberedande gren på Vård- och omsorgsprogrammet startar till höstterminen 2014.

•

Varmvattenbassängen
- hett efterlängtad
Varmvattenbassängen i Älvsbyn är
åter i bruk till glädje för många. Men
den som vill bada måste tillhöra en
förening eller ha remiss från sjukgymnastiken.
Varför tillåts inte enskilda privata besök?
- Vi har ingen egen personal på plats och
det måste finnas någon som tar ansvar för
tillsynen av de som badar och för lokalerna, svarar Maria Johansson på Älvsbyns
Fastigheter AB.
Reumatikerföreningen, Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF), Hjärtoch Lungsjukas Förening, Landstinget
samt kommunens egna verksamheter
inom barnomsorgen och Aktivitetshuset
är i dag de som har tider i bassängen.
Finns det utrymme för fler?
- Ja, vi har några tider över. Även privata
företag och organisationer kan boka om
de skulle önska.

Bassängen är öppen tisdagar och onsdagar.
Varför inte oftare?
- Vi har valt den varianten för att hålla
kostnaderna nere. Men skulle efterfrågan
och behovet öka så finns ju möjligheten
att utöka öppettiderna.
Vad är priset för att bada i varmvattenbassängen?
- För mindre föreningar, med färre än 300
medlemmar, tar vi ut en grundavgift på
2 000 kronor för två timmar i veckan och
säsong. Större föreningar betalar 4 000
kronor för tre timmar per vecka. Dessutom
tillkommer en avgift på 50 kronor för varje
badande och tillfälle. Sedan fakturerar vi
föreningar och organisationer. De i sin tur
beslutar om hur mycket deras medlemmar
ska betala.
Prissättning och öppettider gäller under
försöksperioden fram till den sista april i år.

Vad krävs för att få hemsändning?
Måste man ha uppnått en viss
ålder, ha funktionshinder eller
vara sjuk?
- Nej, varuhemsändning en gång
i veckan är en möjlighet för alla
invånare som bor mer än 5 kilometer
från närmaste fasta matvaruaffär.
Älvsbybladet nr 1 - 2014
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Jag har haft lyckan och förmånen att
tillbringa ett år i Alaska där jag tävlade för
mitt collegelag. Under året reste jag runt i
USA och tävlade och jag fick chansen att
utvecklas både som person och skidåkare.
Efter en tredjeplats på de amerikanska
universitetsmästerskapen bestämde jag
mig att flytta hem och satsa mot landslaget. Jag gick med i Älvsby Endurance, ett
träningsteam som jag startade under mitt
sista år på skidlinjen tillsammans med
klasskamraten Karl Edenroth och Ulf
Karlsson, tränare på skidlinjen vid Älvsbyns gymnasium.

Älvsbyn är en fantastiskt fin
ort för träning och vi har en
av Sveriges bästa skidlinjer.
Efter den trygga tiden på skidgymnasiet är det många som vill fortsätta satsa,
en del med siktet inställt på landslag och
mästerskapsmedaljer. Landslagsplatserna
är få och de flesta som tävlar i den vita
dräkten är betydligt äldre än förstaårsseniorerna. Det är få som tar steget direkt från junior upp till världseliten, det
krävs många år av träning. Tyvärr tvingas
många att lägga av med skidåkningen,
mellan skidgymnasium och landslag
finns det få alternativ i Sverige. Norge
är det land som också aspirerar på titeln
”världens bästa längdnation.” Där ser förutsättningarna helt annorlunda ut. Träningsteam med stora resurser är betydligt
vanligare.
Just därför är Älvsby Endurance så
viktigt. Längdskidåkning är en lagsport,
det är få som klarar av den tuffa träningen och de stora mängderna som krävs på
egen hand. Då det ska tränas upp emot
fem timmar per dag, är det värdefullt att
ha kamrater och tränare som följer med ut

och hjälper dig ta dig igenom de tyngre
träningsperioderna som förhoppningsvis
kommer belönas till vintern. Älvsbyn är
en fantastiskt fin ort för träning och vi
har en av Sveriges bästa skidlinjer. Vi har
försökt att även samla länets bästa senioråkare på ett och samma ställe. Detta har
lett till att Älvsbyns kommun har fått in-

Högst upp på önskelistan
för oss skidåkare är en
rullskidbana i den fantastiska terrängen på Kanis.
flyttade skidåkare från Pajala, Arvidsjaur,
Piteå, Kalix och Luleå. Vi är fortfarande
unika i de möjligheter åkaren erbjuds i

teamet och vi hoppas att fler följer vårt exempel. Några av oss åkare har fått hjälp av
lokala företag med halvtidsarbete som gör
det möjligt för oss att träna på heltid.
Vi har kommit en bra bit på vägen med
teamet men det finns fortfarande mycket
kvar att göra. Det som står högst upp på
önskelistan för oss skidåkare just nu är en
rullskidbana i den fantastiska terrängen på
Kanis, då skulle skidåkarna i Älvsbyn slippa dela vägarna tillsammans med bilister.
Vi har några av Sveriges bästa skidåkare på orten just nu, bland annat två
åkare som deltagit i junior-VM. Själv så
ligger jag just nu 7:a totalt i svenska cupen
i världens bästa längdnation. Det är rätt så
imponerande för en liten ort som Älvsbyn.
Jag har Älvsby Skidlinje och Älvsby Endurance att tacka för mycket.
Viktor Brännmark

Nyanställda

Elisabeth Viktorsson,
energirådgivare på Älvsbyns Fastigheter
8
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Helena Vikman,
miljöinspektör på Älvsbyns kommun

Sofia Sundh, näringslivsutvecklare
på Älvsbyns kommun

Älvsby Endurance - steget
mot den absoluta eliten
Älvsby Endurance är en unik satsning som erbjuder möjligheter för
längdskidåkare och skidorienterare
nära den yppersta eliten att satsa på
sin idrott.
- De aktiva får tillgång till kompetenta tränare, utrustning för att kvalitetsöka sin träning och stimulans
samt konkurrens på träningar genom att ingå i en grupp, berättar Ulf
Karlsson, team manager.
Träningsverksamheten är förlagd
till Älvsby Folkhögskola där de aktiva kan
samarbeta med eleverna på idrottslinjen
vid Älvsbyns gymnasium.
- Det skapar möjligheter till bra matchning, förklarar Ulf Karlsson.
Älvsby Endurance riktar sig till
längdskidåkare och skidorienterare som
ligger precis under den yppersta eliten och
därför saknar ekonomiska resurser att annars satsa helhjärtat. Tanken är att de genom halvtids- eller deltidsanställningar ska
klara sin ekonomiska försörjning för att sedan kunna ägna resten av tiden till träning
och utveckling av sin idrottsliga karriär.
I dag finns väldigt få sådana möjligheter, istället väljer många att trappa ner eller sluta.

Fyller ett tomrum
- Idén till projektet startade för några
år sedan. Vi konstaterade att idrottslinjen
behöver utvecklas samtidigt som stödet
till elitaktiva som är på väg uppåt i sin karriär är begränsad. Här såg vi att vi kunde

vara ett alternativ. Genom att skapa en
grupp som vi beskriver i projektet når vi
många fördelar.
Detta är första säsongen som Älvsby
Endurance kör för fullt. Sex aktiva ingår
i satsningen; längdskidåkarna Karl Edenroth, Adrian Bergström, Viktor Brännmark, Niklas Niska samt skidorienterarna
Niklas Henriksson och Emma Bergström.
- Målet på sikt är åtta aktiva. Men inte
fler. Det är en lagom storlek på gruppen.
Eftersom utbildningen är tvåårig hoppas
vi kunna fylla på med 3-4 åkare varje år,
säger Karlsson.

Vinna-vinna-koncept
Responsen har varit god. Många välkomnar initiativet som blivit ett vinnavinna-koncept.
- Idrottslinjen får ytterligare kompetens
till sin verksamhet. Genom att vara nära
den yppersta eliten i deras träning får tränare en större och förbättrad insikt i vad
som krävs och de elever som finns vid
idrottslinjen får genom närhet till elitaktiva seniorer en bra skolning in i sporten.
Även Älvsbyn som samhälle drar nytta
av satsningen.
- Vi har ju bidragit till sex nya älvsbybor, konstaterar Karlsson med ett skratt
och fortsätter:
- Att få hit unga, målinriktade elitaktiva som på sikt kan bli resurser i samhället upplevs väldigt positivt från kommun
och näringsliv.
Nu är det bara att få tag i någon som vill
investera i en rullskidbana på Kanis för att
kunna utveckla verksamheten ännu mer.

Ulf Karlsson

Möjlighet till yrkeskarriär
Det finns också en trygghetsaspekt
med i konceptet.
- Om någon väljer att bryta den idrottsliga satsningen har förhoppningsvis tiden
hos oss gett honom eller henne yrkeserfarenheter och yrkeskompetens som de
har nytta av. Men vår ambition är ju att
så många som möjligt når sina idrottsliga
mål och kan ta nästa steg mot den absoluta eliten, säger Ulf Karlsson.

Fakta Älvsby Endurance:
• Riktar sig till de som vill satsa helhjärtat på längdskidåkning och samtidigt
vill jobba en del, studera på distans
eller enbart träna tillsammans med
likasinnade och samtidigt ha full uppbackning från tränare.
• Individuellt anpassat träningsprogram
• Anställning hos ett lokalt företag som
ger goda meriter i ett framtida arbetsliv
• Träning några gånger i veckan med
tränare och daglig träning med andra
åkare
• Grundläggande utbildning i träningslära, ledarskap och projektledning
• Läger
• Bra träningsmiljöer och fina anläggningar
• Se kortfilm om Skidorientering i Älvsbyn på www.vimeo.com/69247180
• Läs mer på www.alvsbyendurance.com
Älvsbybladet nr 1 - 2014
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Äif skidor på rätt spår
Längdskidåkningen upplever en renässans och i spåren på Kanisberget
råder full aktivitet.
- Vi har fått ett antal nya åkare i år.
Det är jätteroligt, tycker Leena Jansson, styrelseledamot och en av eldsjälarna i Älvsby IF Skidor.
Skidåkning är en av landets äldsta
sporter där Sverige har framgångsrika traditioner att leva upp till. Men längdskidåkning är också en bra motionsform.
- Den som åker skidor får en allsidig träning. Skidor kan även utövas av alla, ung
som gammal, påpekar Leena Jansson.

Goda förebilder
Älvsby IF Skidor har runt hundra medlemmar. En femtedel av dem är tävlingsaktiva.
- Men att tävla är inget tvång. Det absolut viktigaste är att ha roligt, tycker Leena.
Glädjen avspeglar sig också på träningarna.
- Vi vill ge varje barn och ungdom en
meningsfull fritidssysselsättning. Våra
tränare är duktiga och positiva. Väldigt
goda förebilder, berömmer Leena.

Fina spår
Älvsby IF Skidor har tillgång till en fin
anläggning vid Lillkanisbergets fot, alldeles intill skidbacken.

- Vi hade spår tidigt på säsongen tack
vare snön som sparats från förra säsongen. Det lockade folk från hela Fyrkanten.
Spåren här är alltid bra preparerade. För
den som åker skidor i Älvsbyn finns för

övrigt många alternativ. Vi har många
spår runt om i kommunen.
Fast längdskidåkning är en individuell
sport så finns en varm och trivsam gemenskap i föreningen.
- Vi har roligt tillsammans. Gemen-

skap är en viktig del av vår filosofi i verksamheten.

”Alla är välkomna”
Efter de svenska framgångarna i vinter-OS spås längdskidåkningen bli än mer
populär.
- Det är ingenting vi hunnit märka
av ännu. Men i mitt yrke lägger jag ju
märke till hur ivriga barnen är att åka,
säger Leena som till professionen är fritidspedagog.
Den som funderar på att börja åka
längdskidor kan höra av sig till Älvsby IF
Skidor.
- Alla är välkomna, hälsar Leena och påminner om skidåkningens förträfflighet.
- Det är enkelt och vill man ge sig ut på
en motionsrunda är det bara att ta på sig
utrustningen, gå runt husknuten och åka
iväg på närmaste skoterspår.

Glödheta diskussioner om snöröjningen
Snöröjningen är ett hett diskussionsämne. Denna vinter har frågan varit glödhet, inte minst på sociala medier.
- Extrema väderförhållanden har lett till både halka och spårbildning, säger Jan Sipola, VD på Älvsbyns Energi,
som ansvarar för den kommunala snöröjningen.
- Plogningen har kritiserats, men vi följer de nivåer som politiken beslutat om och kan inte göra annat än vad
vår ägare säger, förklarar Jan Sipola.
Följande gäller:
•V
 id fyra centimeters nederbörd snöröjs Storgatan
plus några prioriterade gång- och cykelvägar.
•N
 är snödjupet når 7 centimeter plogas alla andra
kommunala vägar.
• I srivning, för att ta bort spårbildning, utförs när nivån
på packad snö och is når upp till tio centimeter.
- Den slant vi får för arbetet använder vi så gott det går,
säger Jan Sipola.
10
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Vindkraftverk gör Polarbröd
självförsörjande på förnybar el
Polarbröd har receptet på hur storskalig livsmedelsproduktion kan
kombineras med hållbar utveckling. Brödkoncernen är på god väg
att bli självförsörjande av förnybar
energi genom köpet av fyra vindkraftverk.
– Vi har satt fyra tuffa miljömål i
Polarbrödskoncernen där ett är att
bli självförsörjande på grön el. Vi
är jätteglada att vi på kort tid kommit så lång väg mot det målet, säger Polarbröds vd Karin Bodin.
Under våren 2013 investerade Polarbrödskoncernen i tre vindkraftverk
i Bösjövarden, Dalarna, genom det nybildade bolaget Polarkraft som bland
annat ska syssla med förnybar energi. I
januari köptes ett fjärde verk på Mäs�singberget i Orsa kommun, Dalarna,
som beräknas vara i drift till början
av 2015. Årsproduktionen från de fyra
vindturbinerna förväntas bli cirka 33
GWh per år.
- Det känns mycket positivt att vi
fortsätter vår resa mot hållbarhet, i detta fall att tillföra förnybar energi i den
mängd vi förbrukar till nätet. Just detta
område tycks det som att vi kommer

PÅ GÅNG INOM
FRITID & KULTUR

att kunna lösa själva. Vi inser givetvis
att vindkraft inte är hela lösningen på
energiutmaningen i samhället, men
högeffektiva vindkraftverk är ekonomiskt bärkraftiga idag och har en plats i
framtidens energiförsörjning, förklarar
Bodin.
Utöver elförsörjningen arbetar
även Polarbröd med andra mål kring
hållbarhet som ett mer hållbart jordbruk och fossilfria transporter.
- Omställningen till ett uthålligt samhälle är en ödesfråga för hela
mänskligheten, betonar Karin Bodin.
Polarbröd har också uppmärksammats stort för sitt miljöarbete.
- Vi sticker nog ut mest för vår långsiktighet och att vi i företagandet tar
flera hänsyn, utöver ökad omsättning
och vinst, berättar Anna Borgeryd, styrelseordförande och koncernstrateg på
Polarbröd.
Företaget O2 kommer att stå för
såväl byggnation som förvaltning av de
fyra vindkraftverken.
- Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, oberoende samt låga och förutsägbara elpriser, säger Linda Burenius
Magnusson, VD på O2 Vindel.

Konsert i Älvsbyn
med Paavo
Den 12 april anordnar Fritid & Kultur
en konsert på Folkets Hus Forum i
Älvsbyn. Tillsammans med Norrbotten Big Band kommer gruppen Paavo
att lyfta taket på byggnaden med sin
musik. Paavo består utav trion Sofia
Jernberg, Cecilia Persson och Fredrik Ljungkvist och dess musikstil är
en blandning mellan jazz, fri inspirationsmusik och konstmusik.

•

Världsbokveckan
Den 23 april firas Världsboksdagen
runt om i världen. Arrangemanget
startades 1995 utav FN-organisationen Unesco, och anledningen var för
att uppmärksamma boken och upphovsrätten. Under vecka 17 kommer
därför biblioteket i Älvsbyn att anordna en hel vecka med ett fullspäckat
program för att fira detta.

•

Teaterprojektet
startar upp igen

14 nya SÄBO-platser
Behovet av särskilda boendeplatser, SÄBO, i Älvsbyn är akut. Men i
september ska 14 nya lägenheter stå
klara.
Arbetet pågår för fullt. Först ut att
byggas om är Nyberga äldreboende.
- Där har enhetschefer, sjuksköterskor
och rehabiliteringspersonal flyttat upp till
plan 4, före detta 4B, berättar Elisabeth
Hamsch Westbom, anhörigkonsulent.

Flytten ger utrymme till sex stycken
särskilda boendeplatser och sju kortidsplatser på bottenvåningen.
Nästa steg blir att anpassa Ugglan.
Åtta särskilda boende platser skapas i nuvarande Solbackens korttidsavdelning
- Målsättningen är att de nya korttidsplatserna ska vara tillgängliga i april.
Hela omorganisationen beräknas klar i
september, berättar Elisabeth Hamsch
Westbom.

Nu är det inte långt kvar. Snart kommer Älvsbyborna än en gång att kunna ta del av Älvåkraskolans traditionella teaterprojekt, där eleverna från
årskurs nio kommer att jobba för en
lyckad föreställning. Både bakom och
på scenen. Kläder ska sys, repliker ska
inövas, ljusets ska fixas och kulisser
ska skapas.
– Vi började redan i höstas och jobbar heltid under vecka 14-15, berättar
läraren Jessica Berglund som står
bakom årets projekt.
Årets pjäs heter Lejonet & Häxan och
kommer att ha premiär den 8 april
klockan 18:30. Förställningen för allmänheten kommer att äga rum dagen efter premiären.
Älvsbybladet nr 1 - 2014
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Grön el, bättre sopsortering
och renare luft
Kraftvärmeverket i Älvsbyn producerar inte bara fjärrvärme utan även
grön el.
- Elproduktionen täcker behovet för
hela Älvsbyns kommuns fastighetsbestånd plus alla gatlysen vilket
motsvarar förbrukningen i 500 villor med eluppvärmning, berättar Jan
Sipola, VD, på Älvsbyns Energi.
Kraftvärmeverket i Älvsbyn är landets minsta bioeldade kraftvärmeverk.
Men produktionen trots allt imponerande
stor. Den är också bra för miljön. Något
som konkret märks även lokalt.

- Luften i tätorten är i dag en av landets
renaste, berättar Jan Sipola, VD, på Älvsbyns Energi.
Annat var det tidigare. Då kunde utsläppen i luften, under kalla vinterperioder, stundtals jämföras med trafiktäta
områden i Stockholm. Men i och med att
nära tusen villaägare konverterat från oljeoch vedeldning till fjärrvärme försvann en
stor del av föroreningarna.
- Kraftvärmeverket är verkligen miljöeffektivt, tycker Jan Sipola.
En annan glädjande nyhet är att älvsbyborna blivit mycket bättre på att sortera

sina sopor. Belöning har de fått i form av
sänkt renhållningstaxa.
- Tack vare älvsbybornas förbättrade avfallshantering och den nya återvinningscentralen kan vi exempelvis sortera ut trä
och metall från gamla soffor och möbler.
Träet används som bränsle och metallen
ger mindre intäkter.

Fjärrvärmen i Älvsbyn fjärran från landets högsta
Priset för fjärrvärme i Älvsbyn ligger
på medelnivå jämfört med övriga
kommuner i Norrbotten.
- Bland landets bioeldade kraftvärmeverk har vi ett av de lägsta, säger
Jan Sipola, VD på Älvsbyns Energi.
Därmed dementerar Sipola påståenden som gjorts om att Älvsbyn skulle ha
ett av landets högsta fjärrvärmepris.

Älvsbyn på olika plats i olika
undersökningar
Jämförelserna mellan olika fjärrvärmeleverantörer varierar beroende på
beräkningsmodeller, klimathänsyn och
vem som utfört dem. Därför har Älvsbyns
Energi valt att hänvisa till SABO’s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) Nils
Holgersson-utredning för villor, som ger
den mest rättvisa bilden utifrån ett geografiskt perspektiv.
- Den så kallade Nils Holgersson-utredningen visar att för villor ligger vi sjua
bland länets 13 kommuner med fjärrvärme, säger Jan Sipola.
Arjeplog räknas inte in eftersom de saknade fjärrvärmeverk vid redovisningen.

Grannar billigast i Sverige
- Billigast är Piteå och Luleå, men de
12
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hämtar gratis spillvärme från närliggande
industrier, förklarar Jan Sipola.
Haparanda tar delar av sitt varmvatten från finska Outokumpo och Boden
producerar värmen i sopförbränningsanläggningen som dessutom tar betalt för
destruktionen av det avfall som skickas
dit från andra kommuner och eldas upp.
Boden får med andra ord betalt för stora
delar av den råvara som eldas, till skillnad
från Älvsbyns Energi som köper in biomassa.

Höjd taxa
I år höjdes taxan med 1,4 procent. Något en del älvsbybor muttrat över.

- Vår höjning är ändå blygsam. Piteå
och Luleå höjde exempelvis taxan med
fyra procent. Den höjningen är högre även
räknat i kronor och ören, säger Jan Sipola.

Bättre luft
Utförda miljömätningar visar på
kraftigt reducerade halter av kvävedioxider (utsläpp från förbränning), partiklar
(sot) samt lättflyktiga kolväten de senaste
16 åren i Älvsbyns utomhusluft. Anledningen till den bättre luften är att många
kopplat in fjärrvärme.

Älvsbyns
Energi AB

Information till hushåll angående sortering av avfall
Källsortering av avfall i Älvsbyn

Deponiavfall

I Älvsbyns kommun sker insamling av källsorterat avfall. Detta
innebär att brännbart, komposterbart och producentansvarsavfall ska sorteras ut. Producentansvaret gäller idag för förpackningar av papper, glas, metall och plast, returpapper, avfall från
elektriska och elektroniska produkter, glödlampor, batterier,
däck (ej cykel), bilar samt läkemedel.

Deponiavfall är det som blir över
när allt som kan återanvändas,
återvinnas eller förbrännas har
sorterats ut Det är således det
som blir över när man har källsorterat.

Förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar
lämnas på återvinningsstationen (ÅVS), men kan även lämnas
på den bemannade återvinningscentralen (ÅVC) i Älvsbyn.
Småbatterier kan lämnas på ÅVS.

Deponiavfallet är det avfall som
inte passar för annat än deponering (att lägga på soptipp).
Mängden av detta avfall ska bli
så liten som möjligt. Det är ett
färdigsorterat avfall som varken innehåller brännbart
eller återvinningsbart material. Deponiavfallet är normalt sett
en mycket liten del av hushållets totala avfallsmängd, eftersom
mycket går att återvinna eller förbränna.

Viktigt!
På återvinningsstationen får inte hushållsavfall,
elektronik, farligt avfall eller grovavfall lämnas!
Endast förpackningar som lämnas i behållarna!
Allt avfall ska sorteras. Några fraktioner som alltid ska hållas
isär är:
• Brännbart avfall
• Deponiavfall
• Komposterbart avfall
• Farligt avfall
• Elektronik

Brännbart
I den gröna tunnan läggs det brännbara avfallet. Det är avfall
som inte kan återvinnas på annat sätt än genom förbränning.
Tänk på att paketera avfallet
väl i påsar.
Mycket av det som idag
hamnar i brännbart avfall kan
sorteras
till renare fraktioner, t ex kan
plastförpackningar lämnas till
återvinning och det komposterbara avfallet lämnas i avsett
kärl eller i hemkomposten.
Detta ökar miljönyttan och
minskar kostnaderna för att
bränna avfallet för kommunen.

Komposterbart
Komposterbart avfall är lättnedbrytbart organiskt avfall som
matavfall och växtrester.
Detta läggs i den bruna tunnan.
Matavfallet läggs i pappers- eller
majsstärkelsepåsar och paketeras
väl. Ingen plast eller frigolit får
läggas i detta avfall, eftersom det
förstör komposten.

Post It-lappar, kuvert
Cd/dvd -skivor och fodral
Diskborstar,
gummihandskar
Produkter av trä
Snus, fimpar
Textilier, skor
Dammsugarpåsar

Dricksglas
Porslin
Keramik
Säkringar, proppa
r
Speglar
Fönsterglas/spege
lglas
Gips
Isolering
Betong

Viktigt!
Farligt avfall, elektronik och batterier får inte
blandas med annat avfall utan ska alltid lämnas
separat.

Öppettider återvinningscentralen,
från 1 januari 2014:
Måndag
07:00 – 19:00 Kvällsöppet hela året
Tisdag
07:00 – 13:00
Onsdag
07:00 – 13:00
Torsdag
07:00 – 13:00 1 november – 14 april
Torsdag
07:00 – 19:00 15 april – 31 oktober
Fredag
07:00 – 13:00
Dag före röd dag: 7:00 – 11:45
Lunchöppet alla dagar

Ä LV S B Y B L A D E T
Matrester
Skal från frukt, gr
önsaker,
ägg, räkor etc
Benrester från kött
och fisk
Kruk växter och
snittblommor
Kaffesump och fil
ter
Hushållspapper ofärgat

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 Tony Berglund, Robin Nilsson
Foto Emelie Berglund, Robin Nilsson, Sterling Nilsson,
Marcel Köppe, Peter Lundberg, Tobias Åkerblom, Polarbröd
Original/Tryck Litorapid Media AB, Hisings Kärra
Miljömärkt Trycksak 341 834
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YRKESPROFILEN

Elisabeth – Energimyndighetens
förlängda arm i Älvsbyn
Det är viktigt att förstå allvaret på de
konsekvenser sin energiförbrukning
kan ha på naturen. I olika kommuner i Sverige arbetar ett flertal energirådgivare med att få ut kunskap
om hur man energisparar och sänker förbrukningen.
– Vi är Energimyndighetens förlängda arm, berättar Elisabeth Viktorsson, energirådgivare på Älvsbyns
Fastigheter.
Det finns en mängd olika företag som
säljer olika typer av energi. Bland annat så
finns det solenergi, vindkraft och vattenkraft. Det finns även biobränslen och geotermisk energi. Sammanfattningsvis kan
man konstatera att det är en djungel full
av olika energialternativ där ute. Därför är
det tur att det finns dom som har koll på
dessa. I Älvsbyn hittar man energirådgivaren Elisabeth Viktorsson som arbetar på
Älvsbyns Fastigheter.

En informationsdatabas
En energirådgivare är en tjänst som
kommuner söker bidrag för hos Energimyndigheten för att få driva. Arbetsuppgifterna består utav att besvara på energirelaterade frågor och ge råd. Bland annat
kan det handla om hur man på bästa sätt
kan sänka energiförbrukningen i exempelvis en fastighet eller en villa.

Elisabeth är lite utav en informationsdatabas vad gäller energi och till henne
kan vem som helst komma, vare sig man
är privatperson eller företagare, och ställa
sina frågor. Det kan handla om till exempel pellets, energibesparing eller enbart
råd.

Borgmästaravtal och framtiden
Elisabeth är även med i ett av kommunens EU-projekt som går under namnet
Borgmästaravtalet. Detta är ett avtal som
kommuner i Sverige skriver på där dom
lovar att minska energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen senast år 2020. Och
än så länge ser det bra ut för Älvsbyns del.
– Vi ligger bra till när det gäller kommunägda lokaler. Men för att nå EU-målen måste vi göra mer, berättar Elisabeth.
I och med att Älvsbyns kommun kommer att lansera en ny hemsida snart funde-

rar Elisabeth på att nå ut till folket genom
den och dela med sig utav matnyttiga tips.
– Jag har en tanke att när nya hemsidan
kommer ska jag ha en egen ruta med tips
om hur man kan spara energi. Lite som
veckans energispartips, berättar Elisabeth.
Ett utav tipsen som hon har att dela med
sig är en sak som man kan tänka på själv.
Innan du sätter tallriken i diskmaskinen,
använd en slickepott när du skrapar av
matresterna, så behöver du inte slösa vatten för att skölja av tallriken.

Rolf Lassgård återvände till Älvsbyn
Ett flertal gånger under årens lopp har Älvsbyn
gestaltats i en rad olika filmer. Den senaste gången byn
gästades av ett filmteam var i januari när regissören John
Olsson var här och spelade in ett par scener till filmen
Miraklet i Viskan. Tillsammans hade han med sig skådespelaren Rolf Lassgård, som under 1996 besökte Älvsbyn för att spela in succéfilmen Jägarna.
– Det är jätteroligt att vara här igen. Jag har åkt förbi
några gånger men inte stannat till. Jag kommer ihåg
väldigt mycket härifrån som Hundberget och centrum,
berättade Rolf Lassgård efter inspelningen.
Anledningen till varför filmteamet valde Älvsbyn som
inspelningsplats var på grund av den naturliga faktorn.
– Vi har valt Älvsbyn eftersom vi inte har snö i Sundvallstrakten där vi filmat övriga delar. Då tänkte jag att
i Älvsbyn finns det alltid snö den här årstiden. Därför
garderade vi oss med inspelningar här, berättade John
Olsson.
14
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Tidig uppstigning för eleverna på
Hotell- och turismprogrammet
För eleverna på Hotell- och turismprogrammet på Älvsbyns gymnasium börjar ofta skoldagen redan
klockan 05:45. Skolbänken byts ut
mot praktiska sysslor i form av frukostservering på Polar Hotell.
- Vissa saker måste eleverna få göra
i verkligheten. Inte bara läsa om det.
Jag tror det här bidrar till att göra
dem mer attraktiva för framtida arbetsgivare, säger läraren Kerstin
Karlsson.
Samarbetet med Polar Hotell är någonting som Kerstin Karlsson värderar
högt.
- Det är jättebra! Praktiken ökar elevernas chans till jobb efter avslutad utbildning. Dessutom har vi ju det så förspänt
att Polar Hotell ligger granne med skolan.

Uppträdandet viktigt
Praktiken på Polar Hotell är ny för i
år och utförs av eleverna som går första
året på programmet. Höstterminen inleddes med en teoretisk utbildning i hygien,
hantering av varma och kalla livsmedel,
klädsel och mycket annat.
- Dessutom har diskuterat vikten av att
passa tider, uppträdande, att alltid vara
trevlig, hälsa gästerna välkomna och att
hela tiden ha koll på frukostbuffén så att
det som tar slut snabbt ersätts, berättar
Karlsson.

Även lokalvård
Eleverna får även utföra våningsservice, det vill säga städa rum och bädda
sängar.
- Den kunskapen har de ju nytta av även
rent privat, menar Karlsson, som gärna
skulle utöka praktiken till att gälla även
andra områden som administration, konferensservice och receptionsarbete.
- Vi får se vart vi landar. Men praktiken
har varit lyckad och eleverna verkar tycka
om den. De flesta är väldigt ambitiösa och
motiverade.

Bra erfarenheter
Hotellets ordinarie personal finns
förstås alltid på plats. Även Kerstin
Karlsson.
- Tempot i ett restaurangkök är ofta
högt. Det finns inte mycket tid över för
ordinarie personal till handledning. Men
samarbetet Polar Hotell har fungerat bra.
Den erfarenhet som eleverna nu får har de
även nytta av när de ska söka praktikplatser
under andra och tredje året på gymnasiet.
De kan gå in och utföra sysslor från start.
Kommer du direkt från skolbänken är det
till en början lätt att känna sig vilsen.
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”Jag har ett närmast religiöst
förhållande till Kanis”

Vill du bli en bättre skidåkare både
utför och på längden? Då kan det
nystartade Nordebo Outdoor ge
dig lektioner. Bakom företaget, som
även guidar intresserade i pisterna
och arrangerar läger, står Daniel
Nordebo.
Hur kom du på idén till Nordebo
Outdoor?
- Jag har under flera år märkt att många
vuxna vill lära sig åka längdskidor, i och
med den rådande längdskidboomen som
just nu pågår i Sverige. Den startade i
Stockholm och Göteborg för cirka fem år
sedan och har nu spridit sig till oss i norr.
I höstas gjorde jag slag i saken i samband
med att jag fick ett erbjudande om att
köpa en skidslipningsmaskin. Då såg jag
plötsligt möjligheten att kunna leva på
detta och vara bredare i min verksamhet.
Topptursguidningen ser jag mer som en
rolig grej men hoppas på sikt kunna få till
mer även där.
Kanis verkar verkligen ligga dig varmt
om hjärtat. Hur kommer det sig?
- Jag har åkt skidor och snowboard i hela
16
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mitt liv. Mina föräldrar lärde mig åka
skidor på Kanis när jag var ett år gammal.
Är i princip fostrad på detta ställe. Jag har
ett närmast religiöst förhållande till Kanis
i synnerhet, men även den övriga naturen
i Älvsbyn i allmänhet.
Du som är berest, kan man jämföra
skidåkningen i Älvsbyn och Alperna?
- Både ja och nej. Åken på Kanis är
väldigt korta i jämförelse med exempelvis
Engelberg där jag nu är. Här vi gör åk
på 2 000 höjdmeter (Kanis har 150-200).
Det är heller inte lika mycket snö hemma.
Men skogsåkningen på Kanis är unik, det
är glest med skog vilket är de flesta andra
anläggningars problem. Det finns också
otroligt mycket ”kuddar” och klippor
att hoppa på. Jag vet inget annat ställe
i Sverige som har så bra skogsåkning.
Givetvis kan man inte säga att det är
bättre än alperna, men ett fullgott
alternativ när man inte kan, eller vill,
resa så mycket. Sedan ska man komma
ihåg att här nere (eller i USA där jag var
i december) så är det enorm konkurrens
om lössnön, allt blir uppåkt på en dag. På
Kanis åker jag orörd pudersnö varje dag
från december-april.

Vad är det bästa med Kanis?
-Det bästa är närheten! Från byn tar det
fem minuter sen har man längdåkning
eller utförsåkning i toppklass! Jag gillar
även den familjära stämningen som råder.
Vi har hört att du fått bokningar av
utflyttade älvsbybor som återvänder på
besök under vårvintern. Stämmer det?
- Ja, jag har haft en familj hittills och har
en på tur.
Utvecklingsplaner för Kanisområdet
finns. Vad saknar eller önskar du mest?
-Jag saknar ett vandrarhem. Med det
hade jag kunna ha helgkurser, läger och
freeride-event. I övrigt tycker jag det är
perfekt. Jag vill inte att det ska utvecklas
som Kåbdalis, utan jag tycker det kan
hållas på denna lagom nivå. Men visst vore
det häftigt med en till lift. Sommartid
önskar jag en rullskidbana! Jag vet inte
hur många gånger jag, mina vänner och
före detta elever på folkhögskolan har
varit nära att blivit överkörda av bilar på
landsvägen.

