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Du kan ge ett medborgarförslag till kommunen
Ett medborgarförslag är ett förslag, från vem som helst som är bosatt i
kommunen, på något som skulle kunna genomföras i kommunen. Redan våren
2003 infördes möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Vidsels framtid – Nya vindar blåser
Förändringarnas tid är här, nya idéer nya visioner
och nya satsningar. Att påstå att företagandet i
glesbygd skulle vara en omöjlighet är att begränsa sig.
Under senare tid har byn haft en intressant
utveckling av nya företag som valt att etablera sig
i Vidsel, av rent affärsmässiga skäl. Den röda
tråden är nytänkande!
Att starta ett behandlingshem i före detta Hotell
Renkronan är ett exempel. Där tar man vara på
det vi har gott om, fina lokaler, lugn och trivsam
miljö perfekt för reflektering och återhämtning.
Ytterligare exempel på nytänkande är idén att
använda Vidsel som bas för vinimport, en annan
att leverera fiberoptik. Vidsel har många duktiga
entreprenörer i för orten traditionella branscher
men även ett antal nystartade företag inom besöksnäringen. Dessutom tillkommer satsningen på
Hotell Storforsen.
En satsning i glesbygd innebär att vända hoten
till möjligheter. Att skapa förutsättningar utifrån
sin situation. Till exempel:
• Låga lokalhyror - gynnsamt vid start.
• Lika långt till exempel till Stockholm som till
Stockholm och hit. Kan de sälja här kan vi sälja
där.
• Produkter blir inte bättre för att de tillverkas
söderut, till exempel schampo, polkagrisar, skruv
med mera.
• Vidsel ligger centralt i Norrbotten med 10 mil
till Luleå, Piteå, Jokkmokk, Boden och Arvidsjaur och har mycket bra transportförbindelser.
• Vidsel ligger centralt på Nordkalotten - stort
upptagningsområde.
• Tillgång till arbetskraft.
Det finns många paralleller att dra mellan ovanstående och Gnosjö. Gnosjöandan är född ur 99 %
svett och 1 % geni. Där har man genom åren lyckats
bygga upp ett positivt företagareklimat. Vad är det
som skiljer Gnosjö från Vidsel? – Egentligen
ingenting!
Att tänka nytt innebär inte alltid att man skall
uppfinna hjulet igen, utan det kan vara den mest
grundläggande produkten eller tjänsten, som kan
tillverkas i Vidsel likaväl som på annan ort. Vill vi
ha en levande landsbygd så måste vi tillåta oss att
ha visioner. Varför inte Vidselspolkag risar,
postorderföretag, outlet, plastfabrik, kravmärkt
barnmatstillverkning och så vidare. Rädslan för
att misslyckas får inte vara större än viljan att
lyckas. Det är legitimt att göra fel, det är det som
driver saker framåt.
Är det en Omöjlighet att Vidsel blir Norrbottens
nya företagscentrum? Nej det är en Möjlighet!

Ann-Chatrine & Stefan Andersson
Delikatessfabriken Norrbotten AB
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– Under de två första åren kom det inte in
något enda förslag, men i våras fick vi tre
förslag på kort tid och hittills i höst har
det kommit ytterligare ett, berättar kommunsekreterare Gunilla Lundin.
– Vad det beror på att det plötsligt
kommit flera medborgarförslag oberoende av varandra vet jag inte, men kanske
har det att göra med att vi la ut information
om möjligheten på kommunens nya
hemsida i våras, fortsätter hon.
Den som har en idé eller synpunkt på
något som kommunen skulle kunna
genomföra kan lämna sitt förslag till
kommunens kansli eller direkt till
fullmäktige när de har sammanträde. Det
går också bra att skicka in sitt förslag via
kommunens hemsida.
Det man bör tänka på är att ämnet måste
ligga inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde. Varje förslag får också
bara gälla ett ämne och det får inte lämnas
anonymt.
Sedan bereds det som ett vanligt
kommunalt ärende och behandlas av
kommunstyrelsen och fullmäktige. Den
som har lämnat förslaget har rätt att yttra
sig när frågan tas upp till diskussion och
beslut i fullmäktige.

Civilkurage
Av de fyra medborgarförslag som
Älvsbyns kommun hittills har fått har ett
än så länge behandlats, nämligen Inger
Lundbergs förslag att införa ett årligt pris
för civilkurage till någon i kommunen
som gjort sig förtjänt av ett sådant.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har
sagt ja till det förslaget. Innan det
genomförs ska även kommunstyrelsen
och fullmäktige säga ja till det.
– Eftersom förslaget inte är en politiskt
känslig fråga så kan man nog räkna med
att det går igenom, säger Gunilla Lundin.
De övriga medborgarförslagen som
kommunen fått handlar om att
kommunen bör börja använda
etanoldrivna bilar i sin verksamhet för att
föregå med gott exempel, att skyltningen
vid tillfartsvägarna till tätorten bör
förbättras och att ekonomiska fördelar
med att läg ga ned fritids- och
kulturnämnden bör utredas i syfte att
verksamheten ska öka i kvalité och
omfång. Tekniska kontoret och fritidsoch kulturnämnden har tagit del av de eller
det av förslagen som rör deras verksamhet
och ska yttra sig om dem innan de går
vidare till beslut.

ÖPPETTIDER

BADHUSET
Allmänbad
Tisdag- fredag 17.30-20.00
Lördag 9.00-12.00
Motionssim
Onsdag och fredag 16.00-20.00
Tisdag och torsdag 16.00-21.00
Lördag 9.00-12.00
Nautilus Gym
Måndag 8.00-18.00
Tisdag-torsdag 8.00-21.00
Fredag 8.00-20.00
Lördag 9.00-12.00
Vissa måndagskvällar, lördagar och söndagar
gäller ytterligare öppettider för den som har
passerkort. För information om dessa kontakta
simhallens personal. Tel. 0929-171 26.
Solarie drop-in
Måndag 8.00-18.00
Tisdag-fredag 8.00-20.00
Lördag 9.00-12.00
Priser: Allt bad är gratis. För aktuella
priser på Nautilus kontakta simhallens
personal. Solariet tar tior.

BIBLIOTEKET
Älvsbyn
Måndag och onsdag 10.00-19.00
Tisdag, torsdag, fredag 10.00-16.00
Söndag 12.00-15.00
Vidsel
Onsdag 8.00-11.00 och 12.00-16.00
Torsdag 12.00-15.00 och 16.00-19.00
KONSUMENTVÄGLEDNINGEN
Telefontid måndag-tisdag 10.00-12.00
Endast bokade besök.
ALCATRAZ
Tisdag och onsdag 18.00-21.00
Fredag och lördag 19.00-23.00

Älvsbyn samverkar med ryska Monchegorsk

NOTISER

Älvsbyns kommun och Monchegorsk i Ryssland har fått 3,2 miljoner för ett gemensamt
näringslivsprojekt som ska skapa nya marknader för små och medelstora företag i de
båda orterna.

Delar av pelarsalen inredd

– Tillsammans med lokala företag har vi sökt
och fått pengar från EU:s TACIS-fond för
projektet, säger utvecklingsschef Per Nilsson.
TACIS är ett eu-program för samarbete
med stater i östra Europa och Centralasien,
bland annat Ryssland. Syftet är att stödja
länderna att övergå till marknadsekonomi och
att stärka framväxten av demokratiska strukturer i området.

Fyra personer från Monchegorsk besökte Älvsbyn i
slutet av augusti: Osvan Serzik, kontorschef i
Monchegorsk, Alexandra Nikolaevna, projektkoordinator, Margarita Biryukova, vice borgmästare
i Monchegorsk, Britt Hällerstrand, Kompetensutvecklarna, Per Nilsson, utvecklingschef i Älvsbyn,
Tatjana Svistonova, projektledare och Ralph Forsberg,
kommunchef i Älvsbyn.

Allt är teknik
Ett syfte med teknikprojektet för tjejer
som genomfördes under sommarlovets
sista skolvecka var att fler flickor ska välja
tekniska utbildningar.
De elva tjejerna som deltog i projektet och
som går nian i år lärde sig under veckan en del
om vardagsteknik, hållfasthet, konstruktion,
design och kemiteknik. Bland annat tillverkade
de badbomber och lypsyl.

– Bakgrunden till projektet är att vi som bor i
Norrbotten påverkas allt mer av internationella
förhållanden. Konkurrensen ökar och för att
kunna hävda oss på internationella marknader
krävs en ökad samverkan mellan regioner i
och utanför Sverige. Barentsområdet och
speciellt Ryssland är särskilt intressant för
samarbete, fortsättar han.

Små och medelstora företag
Projektets syfte är att utarbeta riktlinjer och
strategier för utveckling av små och medelstora
företag i Monchegorsk stad och i Älvsbyns
kommun och att bygga nätverk mellan dessa.
Projektet ska pågå under 18 månader och
det beräknas kosta 3, 2 miljoner. EU bidrar
med 2,6 miljoner, SIDA medfinansierar
projektet med 450 000 kronor och Älvsbyns
kommun och Monchegorsk stad går in med
96 000 kronor var.
Det är hård konkurrens inom TACIS och
när projekt beviljas läggs stor vikt vid att
mottagarlandet själva deltar aktivt i utformningen av projektet.
– De framgångar vi haft med våra nyföretagarprojekt här i Älvsbyn bidrog till att
projektet godkändes, säger Per Nilsson.
Tjejerna har själva fått svara på om projektet
ändrat deras syn på teknik. Så här säger de:
– Ja på sätt och vis. Nu tänker jag mer
tekniskt.
– Förr när jag hörde ordet teknik tänkte jag
bara på tråkiga grejer. Nu har jag fått en annan
uppfattning om teknik. Nu vet jag att teknik
är så mycket mer än bara skruvar och muttrar,
svetsning och en massa maskiner.
– Ja, teknik är roligare än jag trodde och det är
inte så komplicerat som jag trodde.
– Jag har alltid tyckt att teknik är kul, men
det här har gjort min inställning ännu bättre.

Tjejerna som använde en vecka av sommarlovet till att lära sig mer om teknik: Bakre raden: Mimmi
Garpebring, Elin Boman, Frida Björk och Ida Åhman. Främre raden: Sofie Burström, Malin Nordlund,
Britta Lundström, Linda Karlström, Julia Lindgren och Belinda Jansson.

När gymnasiet byggdes förberedde man för
att eventuellt inreda källaren i framtiden. Det
är ett stort utrymme som hålls uppe av åtta
kraftiga pålar och därför snabbt fick namnet
Pelarsalen.
– Med ökat elevantal och fler program
behöver vi fler klassr um. Tekniska
programmet har inte haft egna lokaler
tidigare, så nu passade det bra att inreda
delar av pelarsalen till två nya lektionssalar
med förråd, anpassade för teknik och
naturvetenskap, säger rektor Erik Nilsson.
Detta har gjorts under sommaren och
lokalerna används i höst, framför allt av
teknikprogrammet.
– Rummen är ett bra och välbehövligt
tillskott till gymnasiet.
En stor del av källaren är dock fortfarande
oinredd.
– Utrymmet räcker till en aula, en skrivsal
eller liknande. En sådan lokal skulle vi också
behöva och kanske kan det så småningom
inredas till något sådant, säger Erik Nilsson.

I gymnasiets källare har nya ändamålsenliga
undervisningslokaler för teknik inretts. Här är
det TE2 som har lektion.

Internationellt seminarium
Det blir ett intressant internationellt forum
i Älvsbyn i höst. Organisationen Barents
Väg och Älvsbyns Kommun arrangerar det
den 11 oktober klockan 19.00-21.00 i
kommunhusets fullmäktigesal. Allmänheten, företag och organisationer får tillfälle
att diskutera och få information om internationella frågor med olika aktörer.
De ämnen som ska tas upp är: Internationella aktiviteter i Norrbotten med Brynolf
Tjärner och Hans Groth från Länsstyrelsens
internationella enhet, Barents väg - vilka
utvecklingsmöjligheter kan den skapa? med Stig
Kerttu, Barents väg internationella förening,
Barents och Norrbotten i politiken med Birgitta
Ahlqvist, riksdagsledamot (s) och Ulla
Isaksson, Svenska Barentssekretariatet,
Internationellt ungdomssamarbete med Jonas
Nuldén, Europa Direkt Norrbotten och
Petter Mahrs, Barents Ungdomsråd.
Debattledare blir kommunstyrelsens
ordförande Bo Johansson.
Seminariet är gratis, det bjuds på fika och
ingen föranmälan behövs.
3

FÖRENINGSPROFILEN • • • • • • • • • • • •
Historia och framtid

Christoffer Lundström, Fredrik Axtelius, Kristoffer Metzkes, Patrik Vesterlund, Tommy Ström,
Stefan Afvander, Emma Wendt, Tobias Ström och Semir Zerzour är några av rollspelsföreningen
Cirkulus Rubers medlemmar som regelbundet brukar träffas.

Uppror
Uppr
or eller flykt
flykt??
Cirkulus Ruber heter en förening i Älvsbyn som nog är ganska obekant för många. Varje
torsdag träffas medlemmarna och lever sig in i fantastiska berättelser som ofta bygger
på verkliga miljöer och omständigheter.
Rollspelsföreningen i Älvsbyn bildades för
cirka sex år sedan. Då hette den Drakens ätt,
men för snart tre år sedan ändrades namnet
till Circulus Ruber. Det är också namnet på en
munkorden, men det är inte därför föreningen
har valt namnet.
– Nej, vi tyckte bara att det lät bra, men det
finns också symboliska paralleller som att vi
håller till här för oss själva och inte bryr oss
om vad andra tycker om det, säger Adam
Östergren som är föreningens ordförande.
Föreningen har cirka 20 medlemmar. De är
mellan 13 och 30 år men de flesta är 15-19.
Alla är aktiva och är med så ofta de kan på de
gemensamma rollspelskvällarna.
När spelet börjar sitter nio personer runt
bordet. Spelledaren gör en resumé av vad som
hittills hänt i scenariot.
– Det är Herrens år 1199. Vi befinner oss på
landsbygden i sydvästra Frankrike. Situationen i
området är inte god. En kättisk lära har spridit sig:
katarerna förkunnar att kyrkan inte ska äga så
mycket makt och rikedomar. Påven har insett
allvaret i situationen och sänder en ung biskop till
området för att lugna folket i byarna och rensa upp
bland kättarna.
Kvällens avsnitt börjar sedan med att biskopen håller ett allmänt möte som alla i byn
har kommit till för att framföra klagomål och
få svar på sina frågor.
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Lever sig in i rollen
Var och en av ungdomarna lever sig in i sin
roll som någon av de olika personer som är
med på mötet; stadsvakten, den fattige och
sjuke, läkaren, barnen och så vidare. De ställer
sina frågor och framför sina synpunkter till
spelledaren som både fungerar som berättare
och har en av rollerna i scenariot.
Efter mötet fortsätter folkmassan att
diskutera hur de ska lösa situationen på bästa
sätt. Nu har de också insett att påvens sändebud har med sig en beväpnad armé på 500
man.
Uppror eller flykt och i så fall hur - det är
den fråga som diskuteras och som rollspelsgruppen gemensamt ska lösa under kvällen.
När någon har ett bra förslag får han eller hon
stil-poäng och får slå med en tiokantig tärning
och kan därmed höja värdet på sina
personlighetsdrag. På det sättet utvecklas
karaktärens personlighet i spelet.
Allvaret bryts under spelets gång av skämt
och glada skratt eller funderingar om hur det
egentligen var med olika saker på den tiden.

Adam Östergren är ordförande för Circulus Ruber
och ofta spelledare och berättare i de olika
rollspelen.

– Många rollspel har historisk bakgrund men
det är också populärt med framtidsfantasy
som till exempel Star Wars, berättar Adam
Östergren.
– Det spelade vi innan det här och det pågick
under nästan två månader, tills alla omkom
när någon tryckte på fel knapp, fortsätter han
och tittar menande på Kristoffer Metzkes.
De andra skrattar och Kristoffer berättar
att en viktig sak att tänka på när man spelar är
att inte göra något förhastat - som han gjorde
den gången.
Samtidigt som den medeltida kampen
mellan kyrkan och katarerna pågår, spelar några
andra ungdomar ett annat rollspel i rummet
intill. Det är sex killar mellan 16 och 19 år. De
är ute på vandring i väglöst land i medeltidens
Irland men har av misstag anlitat en guide
som inte är bekant med området.

Utvecklande
Ungdomarna är överens om att rollspel på
olika sätt är utvecklande för personligheten.
– Först och främst lär man sig mycket om
den tid som scenariot utspelar sig i. Man blir
bättre på engelska eftersom det förekommer
en hel del engelska uttryck. Man utvecklar sin
fantasi, uttrycksförmåga, sitt mod att prata i
grupp och förmågan att sätta sig in i andra
människors situation. Dessutom är det roligt
och man lär känna kompisar som man kanske
inte annars skulle ha träffat, kan man summera
synpunkterna från Circulus Rubers medlemmar.

Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
Kontakta Anna-Lena Jonsson, tfn 0929-170 00,
eller e-post: anna-lena.jonsson@alvsbyn.se

Lättillgängligt fiske i Frostträsket
Ett nytt lättillgängligt fiskeområde håller Korsträskhållet. Där har Petbergslidens
intresseförening gjort en väg fram till sjön och
på att iordningställas i Petbergsliden.
byggt en rullstolsvänlig brygga samt en
Frostträsket ligger vid Petbergets fot alldeles i eldstad med bakval.
början av Petbergsliden, cirka 500 meter till
Föreningen hyr sjön av Svea Skog och har
höger om vägen när man kommer från planterat in fisk i den. Det arbete som återstår
är att klippa gräset i sjön.
Östen Lindgren, Sune Bergman och LarsOve Lidman är de tre som har gjort det mesta
jobbet. En annan av eldsjälarna är Gustav
Eriksson som är kassör i föreningen. Hos
någon av dessa kan man köpa fiskekort.

Naturvårdssatsning

Gustav Eriksson, Östen Lindgren, Sune Bergman
och Lars-Ove Lidman har lagt ner tid och arbete på
att iordningställa en fin fiskeplats vid Frostträsket.

Snurr på cykelbanorna
Den som har varit vid Kanisberget i höst
har inte kunnat undgå att konstatera att
det går framåt för Kanis Action Center och
byggandet av cykelbanorna på berget.
Banor på marken av olika slag och svårighetsgrad, ställningar för hisnande balanscykling och klipphällar som tagits fram för att
cykla på och hoppa utför – det ser verkligen
spännande och våghalsigt ut!
Det tycker också de älvsbyungdomar som
har hjälpt till att bygga och köra in banorna
under sommaren.
– Totalt är det ett tjugotal personer mellan
10 och 40 år som har hjälpt till. En hel del är
yngre älvsbyungdomar som tycker det ska bli
roligt att få den här möjligheten. Men de flesta
är mellan 18 och 30 och kommer från hela
fyrkanten och håller på med sporten sedan
tidigare, berättar initiativtagaren Hampus
Elmenhoff.

Skyfallen sinkade
Det ihärdiga regnandet under sensommaren
gjorde att jobbet inte kunde göras i den takt
han hade tänkt sig.
– Ibland har det inte gått att komma upp
på berget varken längs vägen eller liftspåret
och en testkörning som vi hade tänkt ha i
slutet av augusti var vi tvungna att ställa in för
att inte förstöra banorna. Det var så lerigt
överallt, säger Hampus Elmenhoff.

Projektet är möjligt tack vare att Länsstyrelsen
har beviljat bidrag till det som ett led i sin
naturvårdssatsning.
– Jägarnas riksförbund ska också göra en
viltvårdsstig vid sjön, med information om
jakt och viltvård, berättar Gustav Eriksson och
tillägger:
– Det är snabbt och lätt att ta sig till
Frostträsket. Kanske kan det bli ett lämpligt
utflyktsmål för till exempel skolklasser.
– Men vi kommer att forsätta jobba med
banorna hela hösten och till invigningen i
mitten av juni blir det inga problem att bli
klar.
Så småningom ska anläggningen besiktigas
och godkännas av sportens officiella
bankommissarier.
– Jag tror att vi kommer att få godkänt för
att hålla stora tävlingar här. Banorna är både
längre och bredare än de flesta andra banorna
i Sverige.

Arrenderar
Entusiasterna bakom KAC jobbar ideellt med
att iordningsställa cykelbanorna. Kommunen
finansierar byggandet med 300 000 kronor och
kommer att vara ägare till anläggningen. KAC
kommer att arrendera den av kommunen.
– Det här berget har enorma naturliga förutsättningar för både sommar- och vintersport som man skulle kunna ta tillvara och
utveckla ännu mycket mer, säger Hampus
Elmenhoff.

20-årige Andreas Joansson har fiskat i Frostträsket några gånger i höst.

HÖSTENS HÄNDELSER
11/10 – Internationellt forum

Kl 19:00-21:00 på Kommunförvaltningen,
fullmäktigesalen. Fri entré, vi bjuder på fika.
Ingen föranmälan behövs. Arr: Barents Väg i
samarbete med Älvsbyns kommun.

15 -16/10 – Bio
”Kalle och Chokladfabriken”

Kl 15:00-17:00 på Forum, biosalongen.
Barntillåten. 65:-. Arr: Folkets Hus.

18/10 – Teater - Ringside

Kl 19:00-21:30 på Forum. Jerry Williams
kommer hit med succén Ringside från
Stockholm! Arr: Älvsby Teaterförening.
Biljetter och bokning: Eva Zetterström tel.
070-522 50 36. Biljettkassan öppen 1 timme
före föreställningens start.

9/11 – Teater - Mental whiplash!

Kl 19:00-20:00 på Folkets Hus, Pärlan.
Arr: Teater Scratch och Älvsby teaterförening.
Biljetter säljs vid entrén samt 0920-43 44 81.

12/11 – Vilda Wilda

Kl 14:00-15:00 på Folkets Hus, Pärlan.
Familjeföreställning från 6 år. Arr: Teater
Scratch och Älvsby teaterförening.
Biljetter och bokning: Säljs vid entrén samt
på tel 0920-43 44 81.

9/12 – Teater - Konserv

Kl 19:00-21:00 på Älvsbyns Folkhögskola.
Arr: Älvsby Teaterförening. Biljetter och
bokning: Eva Zetterström tel. 070-522 50 36.
Fler eveneman hittar du på www.alvsbyn.se
Där kan du också ge tips på fler händelser i
kommunen.
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FÖRETAGSNYTT
På RFN är det bra beläggning av utländska
kunder under hösten. Under augusti och
september har det varit italienare där; först
italienska armén och sedan företaget Alenia
som tillverkar försvarsutrustning. Under
oktober kommer det belgiska flygvapnet för
vapenprov och mörkerflygning.
– Dessutom är våra vanliga kunder här
under hösten: FMV, svenska flygvapnet och
SAAB, säger platschef Nils Widén.
Den 1 september tillträdde Ann-Louice
Öberg tjänsten som Medicinskt Ansvarig
Sjuksköterska, MAS på 50 procent och en ny
tjänst som Verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen, även den på 50 procent.
MAS ansvarar för den medicinska kvaliteten
och säkerheten i kommunens särskilda
boenden. Det handlar om rutiner, arbetssätt,
läkemedelshantering, personalens kompetens
och så vidare.
Som verksamhetsutvecklare ska Ann-Louice
Öberg på olika sätt utveckla äldreomsorgen
så att den blir bättre såväl för personalen som
för vårdtagarna.

Annelie Fredriksson heter Parkskolans nya
rektor. Hon började den 15 augusti och
kommer närmast från Ludvika där hon gått
skolledarutbildning. I botten är hon studievägledare och har tidigare arbetat som det i
Stockholm.
– Jag tycker att mellanstadiet är så spännande, inte minst för att det är en icke
betygsättande skolform, säger hon.
– Två viktiga mål för mig som rektor är att
skolan ska bli mer synlig i kommunen och att
alla elever ska känna sig trygga i skolan.
Annelie Fredriksson kommer ursprungligen från Älvsbyn och hette då Lundberg. När
hon nu flyttat tillbaka är det tillsammans med
sin man och deras två barn som båda går på
Parkskolan.
– Det känns roligt att flytta hit igen. Jag har
sneglat på rektorstjänsten på Parkskolan i flera
år och tänkt att när den blir ledig ska jag söka
den, berättar hon.
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Italienska Alenia testar en UAV (obemannad
flygande farkost) på RFN i höst.
I mitten av augusti togs det nya justerverket
vid Älvsbyhus i drift och därmed har sågen
på Älvsbyhus den absolut senaste tekniken
som finns för kvalitetskontroll av virke.
En ny maskin kontrollerar, testar och
mäter virket med digital skanningsteknik.
Felmarginalen med mänsklig kontroll är fem
procent. Med denna maskin är den högst
tre procent.
En skevhetsmätare som mäter skevhet
och krokighet i virket och sorterar bort allt
som inte är tillräckligt rakt har också
installerats i justerverket. Allt virke går med

andra ord hädanefter inte bara sorterat, utan
även färdigkontrollerat från justerverket till
hyvling och kapning.
Den nya utbyg gnaden är 470
kvadratmeter och den gamla delen är
ungefär lika stor. Justerverket är alltså
närmare 1000 kvadratmeter. Kostnaden för
utbyggnaden blev cirka 17 miljoner kronor
och innebär att produktionskapaciteten
höjs från 27 000 kubikmeter sågad vara, till
55 000 kubik per år. Tre personer, mot
tidigare fyra, behövs för driften.
Inte mindre än två nya serveringar har sett
dagens ljus i Älvsbyn under sommaren och
hösten. 1 juli öppnade salladsbaren
Busstop Café som håller till vid
busstationen. Det är Susanne Lundqvist
som har startat den och erbjuder sallader,
baguetter, pasta och soppa, samt tillverkar
smörgåstårta på beställning.
Café Ätbart öppnade i mitten av
september i före detta Frissornas lokaler på
Storgatan. Lotta Nilsson och Ulrika Lundgren driver det och där kan man äta sallad,
smörgåsar och vanligt fika. De säljer även
flera olika sorters te och kaffe i lösvikt.

Vill du berätta något om ditt
företag på den här platsen? Har ni flyttat,
byggt ut, skaffat ny VD, tagit fram en ny
spännande produkt eller satsat på nya
marknader? Skicka ett mail till:
anna-lena.jonsson@alvsbyn.se
så berättar vi det i nästa nummer!

Gott kranvatten
kranv
Organisationen Svenskt Vatten ordnar i höst, i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting och tidningen Allt om mat, en tävling om vilken
kommun som har Sveriges godaste kranvatten.
178 kommuner från hela landet har anmält sig. Älvsbyn är en av dem och deltog
i en av de tio regionfinalerna, den 20 september i Luleå tillsammans med 16 andra
kommuner från Norr- och Västerbotten. Gällivare och Överkalix gick vidare till
den stora finalen i Stockholms stadshus den 16 november.
Älvsbyn placerade sig bland de kommuner som fick omdömet att ha ett gott och
bra kranvatten. Juryn ansåg att det överlag är väldigt bra smak på vattnet i norra Sverige.

Rent, gott, miljövänligt och billigt
En gång förut har tävlingen genomförts. Det var 1977. Segrare då blev Härryda kommun
som ligger öster om Göteborg. Expertjuryns utlåtande löd: ”Ett gott balanserat vatten,
törstsläckare med fin mineralton, lite kärvt, angenäm bitterhet, fin finish”.
Ett av syftena med tävlingen är att påminna om vilken fantastisk naturresurs vårt vatten
är och att vi ska vara rädda om det. Allt fler väljer att dricka flaskvatten, men i ett land som
Sverige där kranvattnet är rent och friskt finns ingen bra anledning att köpa vatten på flaska.
Tvärtom; flaskvatten är 500 till 1 000 gånger dyrare. Tillverkningen och transporten medför
slitage på miljön. Kranvatten däremot är ständigt tillgängligt, rent, gott, miljövänligt och
billigt!

YRKESPROFILEN • • • • • • • • • • • • •
Ett nytt återkommande tema i Älvsbybladet är Yrkesprofilen. I varje nummer ska vi presentera
något av alla de jobb som finns i kommunens verksamhet.
De flesta känner till att det finns lärare, undersköterskor, vaktmästare, parkarbetare,
lönekanslister och en hel del andra av de arbeten som man ganska ofta träffar på. Men det
finns också en mängd andra spännande och kvalificerade arbeten i kommunen. Arbeten som
kanske inte är lika kända. Vi börjar med att berätta vad en inköpssamordnare gör.

Han pressar priser
Kent Stenman är inköpssamordnare i
Älvsbyns kommun. Tjänsten har funnits i
två och ett halvt år och den inrättades för
att det finns ekonomiska fördelar med att
göra stora gemensamma inköp. Det sparar
tid och priserna kan pressas. En annan
viktig orsak är att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) skärpts och att det är
viktigt för kommunen att ha rutiner som
säkerställer att den följs.

nämnd eller förvaltning som ska besluta om
inköpet.
Kent skriver sedan ett ramavtal med
leverantören. Det kan gälla för ett tillfälligt
inköp eller för kontinuerliga inköp av olika
förbrukningsvaror. Totalt rör det sig om
närmare 40 upphandlingar per år.
Några exempel på upphandlingar som
Kent handlagt under det senaste året är drivmedel till kommunens fordon, gräventreprenad, möbler, konsulttjänster, städmaterial,
Kents uppgift är att vara en central inköps- kemiska produkter och kopieringsmaskiner.
samordnare för kommunens alla bolag och
förvaltningar. Han gör upphandlingar på Ekonomi eller juridik
mycket av det som kommunen ska köpa in På många företag finns en inköpschef. Det är
näringslivets närmaste motsvarighet till en
och skriver avtal med leverantörerna.
Ofta går det till så att någon av förvaltnin- kommunal inköpssamordnare. Det finns
garna gör ett underlag tillsammans med Kent. ingen formell utbildning för yrket, men många
– Om det till exempel gäller fordon, så gör som har ett sådant jobb har läst ekonomi eller
tekniska kontoret kravspecifikationen och jag juridik. Många har också tidigare varit säljare
gör den kommersiella delen. Sedan samman- eller företagare. Kent Stenman har gått den
ställer jag det till ett komplett underlag för vägen.
– Jag var säljare i IT-branschen de sista tio
upphandling och offentliggör det.
– När vi fått in offerter utvärderar jag dem åren innan jag började här. Dessförinnan drev
och sammanställer ett beslutsunderlag för den jag en restaurang under några somrar i Luleå.

– Jag trivs väldigt bra med det här jobbet.
Det är intressant och jag lär mig något nytt så
gott som varje dag. För det här arbetet blir
man aldrig fullärd, eftersom det ofta kommer
till tjänster och produkter som ska upphandlas
för första gången. Lagarna omarbetas också
ständigt, så jag måste hela tiden hålla mig
informerad.
– Det finns en föreställning att allting är
tungrott och tar tid i en offentligt organisation, men jag tycker det är precis tvärtom.
Särskilt i en mindre kommun som Älvsbyn
är det lättjobbat, inte minst för att man inte är
så många och alla känner alla.
Under det första året som inköpssamordnare gjorde Kent upphandlingar på varor
och tjänster för drygt 15 miljoner. Inköpskostnaden för detta beräknas vara minst tio
procent lägre än den annars skulle ha blivit.
Då är inte förvaltningarnas tidsbesparing
medräknad.

De är bra på att ta hand om praktikanter
I våras ökade 22 lärare, förskollärare och
fritidspedagoger i Älvsbyn sin kompetens
genom att läsa en 5-poängs kurs i ämnet
Verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning är detsamma som
praktik och syftet med kursen är att
förbättra förmågan att ta emot lärarstuderande på bästa sätt.

delvis var djupdykningar i läraryrket och
pedagogiken. De kunde till exempel vara
utförda som intervjuer med barn om hur de
uppfattar skillnader och likheter mellan
personal som jobbat olika länge eller med
personalen om hur de upplever detsamma.
I maj genomfördes slutligen en examination
bland kursdeltagarna.

Kursens genomfördes vid fem studietillfällen
med Annika Strömqvist och Lennart Olsson
från Institutionen för utbildningsvetenskap
vid Luleå Universitet som lärare. De olika
kursmomenten var bland annat handledarrollen, kommunikation och samtal samt
estetiskt och didaktiskt förhållningssätt.
(Didaktik är läran om undervisning, alltså vad
läraren skall tänka på för att eleverna ska kunna
ta till sig undervisningen.)
Till de olika momenten skulle kursdeltagarna göra vissa inlämningsuppgifter som

Rekrytera personal
– Detta är ett led i rekryteringen av personal
till verksamheten. Om vi blir bättre på att ta
hand om de praktikanter som kommer till
oss, så tror vi att de gärna söker tjänster här,
säger barn- och utbildningsförvaltningens
vikarierande utvecklingssekreterare Marina
Eklund.
– Varje höst inbjuder vi de nya lärarstudenterna i Luleå att under en dag komma
till Älvsbyn och se kommunens skolor, träffa
rektorerna, besöka skolkontoret och träffa mig

eftersom jag är den som placerar dem på de
olika praktikplatserna, fortsätter Marina
Eklund.
– Vi hoppas detta kan leda till att de söker
praktikplats här i kommunen och sedan även
jobb här så småningom.

Personal från Tärnstigens skola, Lekenskolan och
Korsträskskolan gratuleras av rektor Urban
Lindgren vid examinationen i maj.
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NOTISER

Ishallen nästa!

Glöm inte evenemangsguiden
Alla ni som arrangerar evenemang eller andra
aktiviteter: kom ihåg att lägga in uppgifterna i
länets evenemangskalender på nätet!
För att göra det går du in på www.alvsbyn.se,
klickar på Fler evenemang/Tipsa oss i högerspalten
under rubriken Evenemangsguide. Där kan du
fylla i uppgifter om det arrangemang det gäller.
Efter att ha granskats läggs det sedan ut.
Evenemangskalendern är gemensam för länet
och alla turistbyråer söker information i den.

Älvsby Sport och Fritid är en av
Älvsbyns största butiker och kanske
den som har den bredaste kundkretsen. Många av kunderna är unga,
en hel del till och med så unga att de
inte vet eller kommer ihåg hur det
började.
I september 1984 övertog Östen och GunBritt Nilsson affären ”Cykel och Fritid”.
Det var en Piteå-butik som hade en filial i
Konradshuset i Älvsbyn.
– Den hade bara funnits en kort tid
när vi köpte den. Sortimentet var ungefär
som nu, det vill säga blandade sportartiklar, men i stort sett inga kläder,
berättar Östen.
Det fanns även en affär som hette
”Hjalmars Sport” och som låg i källaren
under restaurang Trescorona. På gaveln,
där ingången till restaurangen är, gick en
trappa ned till affären.
– Även den butiken var till salu, så vi
köpte den i samma veva och bestämde
oss för att hålla till i den lokalen som var
större än den i Konrads, säger Östen.
Östen jobbade heltid i affären medan
Gun-Britt hade dagbarn och var i affären
när tiden medgav. En anställd arbetade
också två eftermiddagar i veckan.

För trångt
Snart blev det för trångt och hösten 1992
flyttade sportaffären till en av affärslokalerna på bottenvåningen i samma hus.
– Det blev ett väldigt lyft, inte minst
för att vi fick skyltfönster mot Storgatan.
Men även den lokalen blev för trång och
dessutom var den opraktisk eftersom den
var i två plan och vi var tvungna att ha
cyklarna och en hel del kläder i källaren,
säger Östen.
Till den nuvarande butikslokalen
flyttades butiken 1998.
– Här är det framför allt läget som är
bra. Fler människor passerar och ser vad
vi har i skyltfönstren, säger Gun-Britt.
– Egentligen är det för trångt även här,
så eftersom det inte finns någon större
butikslokal i Älvsbyn så får vi väl flytta till
ishallen nästa gång, säger Östen och
skrattar.

– För att kunderna ska handla här och
inte åka till städerna måste vi kunna
erbjuda både märkesvaror och lågprisalternativ. Vi måste också ha några varor
att välja på i varje prisklass och flera av
varje vara och storlek för att det inte ska
vara slutsålt så fort någon har köpt till
exempel en viss sko, förklarar Gun-Britt.
– Att driva en butik på det här sättet
ger en dålig lönsamhet, det är ofrånkomligt. Bara om man köper in många
exemplar av få varor och leverantörer får
man bra inköpspriser. Men på det sättet
går det inte att driva en butik i en ort av
Älvsbyns storlek, säger Östen.
– Dessutom vill vi hålla en hög servicenivå, samt kunna vara lediga själva ibland
för att orka och därför har vi egentligen
fler anställda än lönsamheten medger.
Något som Östen och Gun-Britt vill
understryka är att en viktig anledning till att
verksamheten fungerar bra är personalen.
– Våra anställda är mycket duktiga och
har stannat länge hos oss. Vi uppskattar
dem verkligen och de har en avgörande
betydelse för företagets utveckling.

Minskat

Handeln i Älvsbyn tappade 96 miljoner
under 1990-talet. Detta drabbade dock inte
Älvsby Sport och Fritid.
– Nej vi har hela tiden upplevt en stark
köptrohet från älvsbyborna, säger GunBritt.
– Däremot har omsättningen minskat
hittills i år. Kläderna är billigare än i fjol,
det är en liten delförklaring. Det finns
också siffror som visar att sporthandeln
minskar i hela landet, även i städerna,
fortsätter hon.
– Dessvärre har vi även konstaterat att
vi har färre kunder i butiken och säljer
Brett sortiment
mindre ur hela sortimentet. Det stora
Anledningen till den ständiga trång- hotet för oss är om det faktiskt blir färre
boddheten är att de måste ha ett mycket som handlar i Älvsbyn. Vi kan inte annat
brett sortiment. Det blir många varor som än hoppas att det inte är det som håller på
tar plats.
att ske, avslutar Östen.

Härliga sommardopp med
eller utan brygga
I sommarnumret av Älvsbybladet uppgavs att
det finns brygga vid några badplatser där det
inte har funnits någon sådan i sommar.
I Skellefteå inträffade för något år sedan en
svår dykolycka vid en badplats med kommunal
brygga. En ung man blev förlamad och
kommunen dömdes ansvarig eftersom det inte
fanns någon varning för dykning i grunt vatten
på badplatsen.
Detta har föranlett landets kommuner att se
över sina badplatser och hur säkerheten ska
kunna upprätthållas där det finns bryggor. I
Älvsbyn beslutade fritids- och kulturnämnden
tidigare i år att inte lägga ut bryggor vid
badplatserna. De byaråd som ville behålla
bryggorna fick det och la ut dem, medan det på
några badplatser inte har funnits bryggor under
sommaren.
Även utan bryggor är våra badplatser fina och
badvänliga och nästa år kommer det att bli
många härliga sommardopp igen.
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