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Kommunen organiseras
or
om
Kommunfullmäktige i Älvsbyn har Bolagsnamnen är inte bestämda, men
beslutat att genomföra en förändring av kommer antagligen att bli som på bilden
den politiska organisationen, det vill men med Älvsbyns framför.
säga nämnder och kommunala bolag.
Syftet med omorganisationen är att åstadkomma en tydlig ledning och styrning av
verksamheten, att skapa förutsättningar för
en helhetssyn på det kommunala ansvaret,
att skapa en effektiv serviceorganisation
och minska de administrativa kostnaderna.
Från och med den första januari 2007
ser den kommunala organisationen ut som
på bilden nedan.

Advent, denna ljusets högtid. Allt strålar av ljus.
Det är stakar och stjärnor i alla fönster och på
villatomter och husväggar ser man många trevliga
ljuskreationer.
Advent är också början på det nya kyrkoåret.
Besök kyrkan! Den har mycket att ge under
advents- och juletid. Ro, stillhet, tid för eftertanke.
I juletid tänker många på givmildhet och
medmänsklighet. Det är ett svårt område. Jag har
inte rätt att ifrågasätta andra människors skäl till
givmildhet. Behoven är oändliga, vare sig det gäller
världsnöden eller insamlandet till en skolresa, så
man kan ju vara nöjd med ett gott resultat.
För egen del däremot kan jag ifrågasätta mina
eventuella goda gärningar. Jag stupar jämt och
ständigt på Johan Olof Wallins ord i dikten
”Frukten med bävan er själs begär”. Försöker jag
köpa mig en genväg till himlen eller fikar jag efter
vackra ord om mig själv?
Jag tycker att detta är svåra saker. En del
människor tycks ha alla svar, andra skäms och
blygs över att förstå så lite. Det är svårt att ge men
ännu svårare att få. Det har med integritet att göra.
Och många misstror naturlig godhet.
Samtidigt är allt så lätt. Det finns gamla
människor, änkor och änkemän, frånskilda i alla
åldrar och massor med ungdomar som mår dåligt
för att ingen har tid att lyssna på dem.
”Vem är min nästa?” frågar Nils Ferlin i en dikt
och svarar i nästa mening: ”Jo första bästa”. Det
vill säga även den där, som man kanske går en
omväg för att slippa möta.
Skriv inte bara det traditionella julkortet den
här julen. Skriv ett brev, ring ett långt samtal eller
hälsa på. Då och då. Ha ett vänligt ord till övers
för dina medmänniskor, misstro inte.
Ingen kan hjälpa alla, men alla kan göra
något för någon.
Själv har jag många gånger förundrats
över alla änglar som finns där man minst
anar dem, förklädda till människor.
Nu önskar jag alla en riktigt nykter jul.
Då blir det en GOD jul för alla.
Ragnar Nilsson, Brukte

Kommunfullmäktige kommer att ha 31
ledamöter (kommunallagen kräver lägst det
antalet). Valberedning, revision, valnämnd
och överförmyndare kommer som nu att
vara fullmäktiges direktansvar.
Kommunstyrelsen utökas från nuvarande
11 ledamöter till 13. De kommer att
sammanträda oftare, men cirka hälften av
deras sammanträden blir i första hand
planerande samtalsmöten och inte
beslutsfattande.
Budgetberedningen blir som nu kommunstyrelsens direktansvar. Detsamma
gäller Kommunföretag AB som liksom nu
blir moderbolag till två kommunala
aktiebolag. Kommunstyrelsen blir bolagsstyrelse.
Fastigheter AB blir det ena dotterbolaget.
Det kommer att ha ansvar för kommunens
fastighetsförvaltning och behov av bostäder, interna lokaler och industrifastigheter.
Det andra bolaget, Energi AB, kommer
att har ansvar för produktion och
distribution av energi, vatten och avlopp,
gator, renhållning, drift och underhåll av
IT-nätet samt förrådet.

Nya nämnder

Kommunstyrelsen kommer att överta det
operativa ansvaret för all verksamhet som
idag ligger på olika nämnder. Nämndernas
fokus ska ligga på målbeskrivning, uppföljning och utveckling av verksamheterna.
De ska även fullgöra nämndens myndighetsuppgifter.
Nämnderna Barn och utbildning och Vård
och omsorg kommer i stort sett att ha samma
verksamhetsområden och uppgifter som
nu.
Livsmiljönämnden kommer att omfatta
Kultur- och Fritidsnämndens och Utvecklingsavdelningens verksamhetsområden.
Myndighetsnämnden kommer att ansvara
för den prövning och tillsyn som ligger på
kommunen enligt miljöbalken, plan- och
bygglagen, lagen om skydd mot olyckor
samt bestämmelser om gaturenhållning,
skyltning och föreskrifter.
Siffrorna inom parentes anger antalet
ledamöter.

Tjänster ändras
Hur tjänstemannaorganisationen kommer
att se ut är inte klart. Kommunchefen har
fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
redovisa ett förslag.
– Det blir förändringar på alla nivåer.
Till exempel vad gäller chefs- och
sekreterartjänster kommer behovet att bli
annorlunda än idag, säger kommunalråd
Bo Johansson.

Kommunfullmäktige (31)
Valberedning • Revision • Valnämnd • Överförmyndare

Barn och utbildning (7)
Vård och omsorg (7)
Myndighet (7)
Livsmiljö (7)

Kommunstyrelse (13)
Personalutskott • Tekniskt utskott

Budgetberedning (5)

Kommunföretag AB
Energi AB (5) • Fastigheter AB (5)
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Robert och Micke
oligt tillsammans
har roligt
Mikael Lundgren har varit kontaktperson
i några år. Två till tre vardagskvällar i
månaden träffas han och Robert Sandström
och gör något roligt tillsammans.

Robert och Micke brukar träffas hemma hos
Robert en stund innan de går någonstans
tillsammans.

– Förra gången var vi på bio och såg Zorro
och ibland brukar vi spela bowling, berättar
Robert.
Under de två år de har känt varandra har de
också varit ute och ätit pizza tillsammans, farit
till Luleå och sett hockey eller gått på stan,
badat på äventyrsbadet i Boden och flera andra
saker.
– Det är oftast jag som föreslår vad vi ska
göra och om Robert tycker det låter roligt så
gör vi det, säger Mikael.

när han jobbade på dagcenter för några år
sedan.
– När jag såg vad det skulle betyda för
Robert att få en kontaktperson så kände jag
att jag ville vara det. Det är roligt att kunna ge
lite medmänsklighet och se att hans tillvaro
blir mer innehållsrik än den annars skulle vara,
säger han.
– Man kan inte ta på sig det här uppdraget
som en extraknäck, för även om jag får
ersättning för de utgifter jag har och lite utöver
det, så blir timersättningen väldigt liten.
Medmänsklighet
Kontaktperson ska man bli om man vill bidra
Mikael arbetar inom byggbranschen men lärde med lite glädje för någon som behöver det,
sig om möjligheten att vara kontaktperson inte för pengarna.

Du kan bli kontaktperson
Att vara kontaktperson till någon som är
funktionshindrad är ett viktigt uppdrag
som den som är intresserad kan åta sig.
Man blir en kompis till någon som av olika
anledningar behöver det och tillsammans
gör man saker som kompisar brukar göra,
utifrån den funktionshindrades behov och
önskemål.
– Det kan till exempel vara att gå på bio, åka
till stan, promenera, fika eller se TV tillsammans, säger Gun Wåhlström som
tillsammans med Pia Lundh är handledare för
verksamheten.
– Uppdraget är ideellt, det krävs inga
speciella kunskaper, utan helt enkelt att man
är intresserad och tycker det är roligt att dela
med sig av sin fritid på det här sättet, säger Pia
Lundh.
Den som är kontaktperson får en mindre
ersättning från kommunen. Det lägsta

Gun Stenvall är ny studie- och yrkesvägledare (SYV-are) på Älvåkraskolan och
högstadiet i Vidsel. Tjänsten är på 75
procent och en del av den är helt ny eftersom
det tidigare inte funnits någon SYV-are i
Vidsel och inte heller för eleverna i
ungdomsklassen på Älvåkraskolan.
Gun Stenvall har tidigare haft samma
jobb i en termin på Strömbackaskolan i
Piteå. Hon bor i Sikfors.

Ulla Bergqvist som tidigare var SYVare på både Älvåkraskolan och gymnasiet är
nu endast på gymnasiet. Förutom studieoch yrkesvägledning för eleverna har hon
helt nya arbetsuppgifter, nämligen att
marknadsföra Älvsbyns gymnasium för
elever från andra kommuner när det hösten
2007 blir fritt att söka till gymnasiet i vilken
kommun i landet man vill.
Redan nästa höst är det fritt för elever
från Älvsbyn, Luleå och Boden att söka till
vilket gymnasium de vill i de tre
kommunerna.

beloppet ligger i år på 490 kronor i månaden – Alla kontaktpersoner säger att uppgiften ger
samt en skattefri ersättning för omkostnader så mycket. De får mycket glädje tillbaka från
på 350 kronor eller mer.
sin kompis, tillägger Gun Wåhlström.
– Den som får detta belopp förväntas träffa
sin kompis två till fyra gånger i månaden
beroende på vad man gör och hur lång tid det
tar, säger Gun Wåhlström.
Den som är kontaktperson till någon som
behöver sällskap oftare, kan få upp till 1 650
kronor i månaden. Då handlar det om att man
träffas cirka fem gånger i veckan.

Behövs många
Behovet av kontaktpersoner ökar ständigt. Det
behövs vuxna män och kvinnor i alla åldrar.
Bland de cirka 35 kontaktpersonerna som är
aktiva idag är åldersspridningen mellan 20 och
70 år. De som behöver en kontaktperson är
mellan 15 och 80 år.
– Den som känner att detta vore något för
honom eller henne kan kontakta mig eller
Gun. Vi vågar lova att det kommer att berika
den egna fritiden, säger Pia Lundh.

Gun Wåhlström och Pia Lundh nås på 0929-173
62, 173 63, 173 70, 070- 204 87 80 eller 070342 83 72 . Det går också bra att mejla till
pia.lundh@alvsbyn.se
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FÖRENINGSPROFILEN

Glada konstnär
konstnär
onstnärer
er
En av de föreningar i Älvsbyn som har fått mycket uppmärksamhet
under året är Ateljé Lärkan Konstgrupp. Det är en nybildad förening
som alldeles nyss har fyllt ett år.
Det började hösten 2003 när sju av de nio
medlemmarna gick en akvarellkurs med Kajsa
Pettersson som lärare.
– Vi hade så trevligt tillsammans så vi
fortsatte nästa termin, berättar Maja Öberg.
Redan första hösten ställde de ut sina alster
på hantverksmässan på skyltsöndagen. I maj
året efter ordnade de en vårsalong i Konstgården och i september åkte de till Rhodos
och ställde ut i ett kulturcentrum där.
– Den enda av oss som hade ställt ut tidigare
var Kajsa. Vi andra var mer eller mindre
nybörjare, även om flera av oss har målat helat
livet och gått kurser tidigare. Men det var roligt
att ställa ut och gav mersmak att fortsätta,
säger Solveig Stenvall.

Härligt hus
Tanken att ha ett eget ställe att hålla till i föddes
tidigt och när erbjudandet kom att hyra ett
gammalt hus på Fluxenvägen var valet inte
svårt.
– Det är ett härligt hus med mycket charm.
Perfekt att måla i, säger Kajsa Pettersson
entusiastiskt.
Förra hösten tog de huset i besittning,
inredde det på lämpligt sätt och gav det
namnet Ateljé Lärkan.

– Lärkan är namnet på
kvarteret och dessutom
passar det bra eftersom
man alltid blir glad som en
lärka när man kommer hit, Några av Ateljé Lärkans medlemmar: Gun Hedlund, Kajsa Pettersson,
Solveig Stenvall, Anna Johansson och Maja Öberg. Saknas på bilden
säger Gun Hedlund.
– I november bildades gör Maria Tjärnberg, Yvonne Bergkvist, Eva Jonsson och Inger Öberg.
föreningen som fick heta Julbilden på Älvsbybladets framsida är målad av Anna Johansson.
Ateljé Lärkan Konstgrupp.
– Vi var en kärngrupp på nio personer då. träffas de och målar tillsammans för att få
Alla utom Anna Johansson och Inger Öberg inspiration av varandra. I somras deltog de i
har varit med från första början, berättar Gun en konstnärskurs i Sundsvall och de har gått
Hedlund.
en kurs i olje- och akrylmålning för Leif Å
– Under en vecka i november i år firades Larsson som är lärare på konstlinjen i Sunderföreningens ettårsjubileum med en byn. Bara för att nämna några exempel.
utställning.
Att ordna utställningar har blivit en allt
viktigare del i målandet.
Öppet Hus
– Vi har ständigt nya idéer på gång och
– Vår verksamhet är utåtriktad. Vi har dag-, kommer att erbjuda allmänheten många
kvälls- och helgkurser för dem som vill lära överraskningar framöver, säger Gun Hedlund
sig måla med akvarellfärger. I januari kommer till sist.
vi att börja ha Öppet Hus på torsdagar för alla
som är nyfikna. Det behövs inga förkunskaper
för att komma och materialet tar man antingen
med sig eller får köpa till självkostnadspris, Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
säger Anna Johansson.
Lärkorna lägger också mycket tid på att Kontakta Anna-Lena Jonsson, tfn 0929-170 00,
eller e-post: anna-lena.jonsson@alvsbyn.se
utveckla sitt eget målande. En kväll i veckan

Fler får fjärrvärme

som från och med januari 2007 kommer att
värma fabriken med fjärrvärme.
– I och med det är alla stora fastigheter i
Älvsbyn
anslutna till fjärrvärmenätet, säger vd
Älvsbyns Fjärrvärme AB bygger ut och
Jan
Sipola.
investerar i en ny biobränsleeldad
kraftvärmepanna. Satsningen på 140
miljoner kronor är möjlig tack vare ett avtal Lönsam investering
Villaägare på Västermalm, övre Altuna och
med Älvsbyhus.
nedre Östermalm kommer att erbjudas
Under 2006 kommer Älvsbyns Fjärrvärme att fjärrvärme under 2006 och 2007.
Anslutningsavgiften blir 39 000 kronor och
bygga ut och bygga om panncentralen på
Altuna industriområde. En ny panna som priset för värmen är 55 öre per kWh från första
eldas med bark, spån, torv, grot, torrflis med januari 2006. Kostnaden för uppvärmning
flera biobränslen kommer att installeras. och varmvatten för en villa i Älvsbyn som
Effekten på pannan är 13 MW värme och 2,9 förbrukar 25 000 kWh per år, blir 12 500
kronor lägre med fjärrvärme jämfört med
MW el.
En ackumulatortank kommer också att uppvärmning med el.
Regeringen har beslutat att ge en
byggas och befintliga pumpar och panna
byggs om. Det blir även nya lokaler för skattereduktion på 26 000 kronor eller max
30 procent av kostnaden till de villaägare som
kontrollrum och kontor.
Pannan kommer att kosta 81 miljoner byter från direktel till fjärrvärme.
– Vi räknar med att antalet anslutna villor i
kronor och totalt beräknas investeringen gå
på 140 miljoner. Satsningen är möjlig att Älvsbyn kommer att öka från dagens 450 till
genomföra tack vare ett avtal med Älvsbyhus 800, avslutar Jan Sipola.
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Älvsbyns Fjärrvärmes vd Jan Sipola (till höger)
och Älvsbyhus vd Donald Johansson har kommit
överens om ett avtal om leverans av bränsle till
pannan och värme till fabriken.
– Det gynnar oss båda, säger de.

Kunniga elever i Vidsel
Eleverna i Vidsels högstadium har hållit sig framme i höst.
De blev bäst i nutidsorientering och har byggt en
skateboardramp.
Skolan blev bästa skola i länet i årets nutidsorientering. Det
tyckte rektor Östen Lejon var så roligt så skolan bjöd på tårta.
Även Barn- och ungdomsnämnden ville gratulera eleverna,
så det blev ett riktigt tårt-kalas för alla klasserna.
Trots att det gick så bra för eleverna tycker det inte att det var
en lätt nutidsorientering.
– Det var bara några frågor om serier, musik och film som
var lätta. Allt annat var jättesvårt, säger eleverna i nian medan
de smakar på tårtan.
Uppenbarligen kunde de många av svaren ändå.
Klass 9 i Vidsel ska strax njuta av tårta som skolan och BUN
bjuder på för att skolans elever är bäst i länet i nutidsorientering.
Adam Grankvist, Camilla Lundberg, Caroline Nilsson, Victor
Olsson, Eveline Enmark, Linus Boholm och Niklas Granlund är
några av tjejerna och killarna i sjuan och åttan som har hjälps åt att
bygga rampen.

Skateboard- och cykelrampen som eleverna har byggt på skolgården
är också ett väl gjort arbete. Det hela började med att årets sjuor tyckte att det
fanns för lite att göra på skolgården.
Då upplät skolan slöjdlektioner och pengar så att de fick de bygga några
hopp för cykel.
Det föranledde Linus Boholm som går i åttan att önska en ramp för
skateboard och cykel.
– Men då sa slöjdläraren att vi måste fixa pengar till det själva, berättar han.
Efter lite funderande bestämde sig några pojkar att besöka företagen i Vidsel
och fråga om de ville sponsra en ramp.
– De ville tänka först, men sedan fick vi pengar av alla vi frågade.
Byggmaterial köptes in och sedan har de elever som vill hjälpts åt att bygga
rampen.
15 500 kronor har den kostat och den har finansierats med bidrag från de
lokala företagen och även lite från Fritid- och Kulturnämnden.

Räddningstjänsten påminner!
Fem viktiga råd om levande ljus:
• Byt den gamla mossan i adventsljusstaken
mot icke brännbara dekorationer.
• Använd ljusstakar av keramik eller metall.
Se till att ljuset står stadigt och fritt så att
inte en gardin kan fladdra till och fatta eld.
• Ett så kallat värmeljus får aldrig placeras
direkt på brännbart underlag. Aluminiumkoppen som det står i är inte tillräckligt
skydd.
• Lämna aldrig ett tänt ljus obevakat.
• Tänd aldrig levande ljus eller tomtebloss i
en julgran. Är granen torr kan det få ett
våldsamt brandförlopp.

Brandvarnare i bostäder
en billig livförsäkring!
• Du bör ha minst en brandvarnare på varje
våning i din bostad.
• Det är när du sover som du är som mest
försvarslös mot rök och brand. Därför bör
brandvarnaren placeras i eller utanför
sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och
störande ljud kan göra det omöjligt att höra
brandvarnaren i olika sovrum.
• Brandvarnaren ska sitta i taket - inte på
väggen.
• Brandvarnaren bör uppfylla konsumentverkets riktlinjer.
• Glöm inte att testa brandvarnaren när du
monterat upp den.
• Kom ihåg att byta batteri minst en gång
om året
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På kommunens hemsida finns ett
branchregister där alla registrerade bolag
och föreningar i kommunen finns med.
Du som är företagare kan själv lägga till
konsulter, en läkare och en psykoterapeut,
kontaktuppgifter om ditt företag i registret.
anlitas vid behov.
Företaget är en vidareutveckling av KW:s På www.alvsbyn.se väljer du Snabbguiden/
konsult och behandling som bedrivit vård för Företagsregistret.
missbrukare i Älvsbyn i flera år.
– Vi har länge sett behovet av ett slutet
behandlingshem. Vår verksamhet är ett Vill du berätta något om ditt företag
helhetstänk som omfattar allt från avgiftning på den här platsen? Har ni flyttat, byggt
och behandling till efterbehandling, säger ut, skaffat ny VD, tagit fram en ny
Krister och Kristina Wannerstrand som driver spännande produkt eller satsat på nya
behandlingshemmet tillsammans.
marknader? Skicka ett mail till:
Under årets tre första kvartal startades 19 nya anna-lena.jonsson@alvsbyn.se
så berättar vi det i nästa nummer!
företag i Älvsbyns kommun.

FÖRETAGSNYTT
All Mecanservice som hittills främst servat
skogsmaskiner har utökat sin verksamhet i
höst genom att börja med bil- och
karosseriservice. De erbjuder bilreparationer
och underhåll till privat-personer och företag
och har anställt Timo Eerola för att jobba
med detta. Han har lång yrkeserfarenhet som
bilmekaniker och kommer närmast från
Stockholm där han drivit en bilverkstad
tillsammans med sin bror.
KW:s behandling Renkronan i Vidsel har
kommit igång med verksamheten. Tolv
personer är anställda i företaget och två

Öppettider under helgerna:
Badhuset:
Fredag 23/12 ............................ 12.00-15.00
Tisdag 27/12 ....... 12.00-15.00, 16.00-21.00
(allmänbad 17.30-20.00)
Onsdag 28/12 .... 12.00-15.00, 16.00-20.00
(allmänbad 17.30-20.00)
Torsdag 29/12 .... 12.00-15.00, 16.00-21.00
(allmänbad 17.30-20.00)
Fredag 30/12 ............................ 12.00-15.00
Måndag 2/1 ............................. 12.00-15.00
Tisdag 3/1 ........... 12.00-15.00, 16.00-21.00
(allmänbad 17.30-20.00)
Onsdag 4/1 ......... 12.00-15.00, 16.00-20.00
(allmänbad 17.30-20.00)
Lördag 7/12 ............................... 9.00-12.00
Nautilus är öppet när bassängen är öppen.
För tider med passerkort se anslag i badhuset.
Biblioteket:
Fredag 23/12 ............................ 10.00-15.00
Tisdag 27/12 ............................ 10.00-16.00
Onsdag 28/12 ......................... 10.00-19.00
Torsdag 29/12 ......................... 10.00-16.00
Fredag 30/12 ............................ 10.00-15.00
Biblioteket i Vidsel har stängt under hela
jullovet.

Öppet köp över julhelgerna
Konsumentvägledningen har nytt
telefonnummer. Det nya numret är 0929171 31. Konsumentvägledaren träffas
säkrast på telefon måndagar och tisdagar
klockan 10.00-12.00.
Alla besök hos konsumentvägledaren
måste bokas i förväg.
Under mellandagarna är konsumentvägledningen stängd. Den öppnar igen
måndagen den 2 januari.
Konsumentvägledaren har en påminnelse inför julhandeln:
– Tänk på att begära Öppet köp med
giltighetstid över helgerna när du handlar
julklappar. Öppet köp och pengarna tillbaka
gäller inte automatiskt som många tror.
Avtal om öppet köp och pengarna tillbaka
ska noteras på kvittot.
Läs mer på www.alvsbyn.se/konsument.
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Tillåtet att köra
köra skoter
skoter på byn
I vinter blir det tillåtet att köra skoter på
gatorna i Älvsbyn, Vidsel, Korsträsk och
Vistträsk. Från den 1 januari till den 15 april
får man köra kortaste vägen mellan sin
bostad och närmaste skoterled.
Skoterkörningen i tätorterna är tillåten mellan
klockan 6.00 och 22.00 och högsta tillåtna
hastighet är 20 km/h.
På vissa gator och områden får man dock
inte köra skoter.
Kartor som visar exakt var det är tillåtet att
köra skoter finns på kommunens hemsida
www.alvsbyn.se samt på skärmar i biblioteket
och kommunförvaltningen. På dessa ställen
finns även mer information om vad som
gäller.
Det går också bra att ringa Thorsten
Lundberg eller Roger Broström på
kommunen, 0929-170 00 för att få svar på
frågor om reglerna.

Samverkan med skoterklubbarna
– Vi samrådde med polisen, länsstyrelsen och
vägverket innan beslutet att tillåta skotertrafik
i tätorterna togs. Riktlinjerna har vi tagit fram
tillsammans med skoterklubbarna. De kommer att underhålla lederna och skyltar med
bestämmelser precis som tidigare, säger
Torsten Lundberg och tillägger:
– Detta är ett försök. Om det fungerar bra
kan det permanentas, men om det påverkar
trafiksäkerheten negativt eller blir oacceptabel
ljudnivå, kommer försöket att avbrytas
omedelbart.
Skoterklubbarna välkomnar möjligheten
att kunna köra skoter direkt från bostaden till
lederna.
– Vi tycker det här är jättebra. Det är enkelt
att köra skoter hemifrån direkt till leden,
istället för att lasta den på en släpvagn och
köra bil till någon lossningsplats, säger Jonas
Marklund som sitter i Fritidsskoterklubben
Lodjurets styrelse.

Här får du inte köra skoter
• I Älvsbyn är skotertrafik inte tillåten
längs väg 94, Nyvägen, Västermalmsleden, Stationsgatan, Storgatan och
Östermalmsleden (dessa gator får dock
korsas) samt ett område i centrum som
sträcker sig mellan taxikorsningen,
vårdcentralen, en stor del av Gammelvägen, Åsen fram till förskolan, forumkorsningen och rondellen. Vidare hela
området runt Forum, gymnasiet och
Älvåkraskolan, badhuset, Älvåkra
idrottsplats, Parkskolan och Bäckskolan
samt kvarteret runt Västermalms
förskola, Timmersvansens barnstuga,
Älvsby folkhögskola och Tärnstigen.
• I Vidsel är det inte tillåtet att köra skoter
på Västra Vidselsvägen (den får korsas)
samt områdena runt skolan, kyrkan och
torget.
• I Korsträsk är skotertrafik inte tillåten
längs en del av Idrottsvägen, Smedjevägen och Kvarnvägen (de får korsas)
samt runt skolan och förskolan.
• I Vistträsk är det inte tillåtet att köra
längs en del av Edegatan, Köpmangatan och Sörvägen (de får korsas) samt
runt förskolan, skolan, Vistheda och
jordvärmeanläggningen.

YRKESPROFILEN • • • • • • • • • • • • •

Han ritar alla kommunala kartor
Daniel Nordström är karttekniker på miljöoch byggkontoret i kommunen. Alla
kommunens kartor över olika områden i
kommunen har han ritat eller uppdaterat.
Framför allt gäller det kommunens översiktsplan, som visar vilka områden som är
bebyggda och vilka man planerar att
bebygga.

Daniel Nordström är karttekniker i Älvsbyns
kommun och har bland annat ritat kartorna som
visar var i tätorterna det är tillåtet att köra skoter
i vinter.

– När jag anställdes 1998 var det för att
översiktsplanen skulle göras om och det
behövdes någon som arbetade med det,
berättar Daniel.
Då kom han direkt från högskolan. Han hade
gått en kartteknisk KY-utbildning (kvalificerad
yrkesutbildning) vid Mitthögskolan.
– Det finns även andra vägar att gå för att
bli karttekniker. Till exempel har Luleå
Universitet en GIS-ingenjörsutbildning på
120 poäng (3 år) som är förlagd till Kiruna.
GIS betyder Geografiska informationssystem och är ett datorprogram som nästan uteslutande används för kartframställning idag.
– När jag började här ritade man de flesta
kartorna för hand och gjorde egna beräkningar,
men idag gör datorn det mesta, säger Daniel.

Noggrann och ordningssinne
För att jobba som karttekniker eller kartingenjör krävs, förutom relevanta kunskaper,
att man är noggrann och har bra ordningssinne.
– En stor portion intresse för kartor måste
man nog också ha, tror Daniel och berättar att
han har gillat kartor så länge han kan minnas.
– Jag kunde sitta länge och studera kartor
och drömma mig bort när jag var barn, säger
han leende.
– Det bästa med jobbet är att det är
omväxlande och att jag får hålla på med något
som jag verkligen tycker om.
Varje gång det byggs så att landskapsbilden
ändras är det Daniels uppgift att rita om
kartorna.
Ett annat aktuellt exempel på kartor han
upprättar är kartorna som visar var skotertrafiken blir tillåten i vinter. Kort sagt, alla
kommunala kartor har Daniel ritat.
– En annan viktig arbetsuppgift är att göra
kartpresentationer för politikerna över områden som eventuellt ska bebyggas eller byggas
om, så att de får en bra bild över hur det
kommer att se ut innan de tar beslut i frågan,
avslutar Daniel.

Nyaa re
Ny
regler för livsmedelshantering
livsmedelshantering
Under 2006 införs nya regler för hygien restauranger som byter ägare behöver ett nytt
och kontroll av alla som producerar, säljer godkännande, säger Ingrid Olofsson.
De som vill veta mer om de nya reglerna kan
och yrkesmässigt tillagar livsmedel.
läsa på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.
Hygienkraven när det gäller lokaler, utrustning Information kommer också att läggas ut på
och hantering är i stort sett oförändrade i de kommunens hemsida www.alvsbyn.se.
nya reglerna. Det nya är att livsmedelsverksamhet inte bara ska godkännas utifrån
lokalerna som hittills, utan också utifrån hur Utbildning
verksamheten kan förväntas följa de kvalitets- I Älvsbyn har all personal i förskolornas och
krav som finns.
skolornas kök samt i Fluxenköket i höst del– De som hanterar livsmedel måste visa att tagit i en utbildning om den nya livsmedelsoch hur de uppfyller målen och alla ska god- lagen som Hushållningssällskapet i Luleå
kännas eller registreras. Det måste göras senast hållit i.
vid den första livsmedelskontrollen under
Utbildningen handlade framför allt om hur
2006, säger kommunens miljöinspektör man i alla arbetsmoment kan säkerställa att
Ingrid Olofsson.
matens kvalitet bibehålls och att risken för
smittor och matförgiftningar blir så liten som
Kvalitetskontroll
möjligt.
Livsmedlens kvalitet, kritiska punkter vid
Vid godkännande kommer större vikt än
tidigare att läggas vid verksamhetsutövarens matlagningen och personlig hygien är exempel
ansvar för att livsmedlen är säkra. Livsmedlens på sådant som togs upp.
Hädanefter ska kommunens kök säkra
kvalitet ska säkras genom att hanteringen
kvaliteten på den mat som serveras genom att
måste dokumenteras.
- Godkännandet följer hädanefter med dokumentera hanteringen av hela processen
verksamheten eller ägaren. Till exempel från att varorna tas emot i tillagningsköken tills

Berit Sundberg, husmor i Älvåkraköket, har tagit
ut fiskpanetter ur ugnen och kollar temperaturen
på dem innan hon ställer fram dem till eleverna, som
en del i kvalitetskontrollen av den mat som serveras.
maträtten äts. Dokumentationen kommer att
följa HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) som är ett standardiserat
kontrollsystem för livsmedelsproduktion.
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NOTISER

Fyra nya
nya anställda i höst

Stäng motorn!

Ett av de företag i Älvsbyn som många
nog känner till men inte riktigt vet vad
de gör är ArcCall. De åtar sig telefonförsäljningsuppdrag för stora företag
och organisationer.
Verksamheten har funnits i Älvsbyn
sedan första hälften av 90-talet, i olika
företag och med olika ägare. Lars-Erik
Carlsson som är ägare och vd sedan våren
2002 har funnits med nästan hela tiden.
Under flera år var han platschef innan han
startade eget.
ArcCall är ett telemarketingbolag. LarsErik Carlsson förklarar att det är mycket
som skiljer dem från ett vanligt callcenter.
– Vi arbetar inte alls på samma sätt. Vi
fungerar mer som säljkonsulter åt våra
uppdragsgivare, med fokus på kvalitet och
inte kvantitet, säger han.
– Våra säljare har god utbildning inte
bara i säljteknik och produkten de säljer,
utan även i säljetik och -moral.
Några av dem som arbetar på ArcCall
har varit där länge. Barbro Karlsson har
till exempel varit med i drygt tio år.

Ständigt förbättra kvaliteten
– Många av våra medarbetare stannar
länge för att de trivs. De blir bra på att
sälja den produkt de jobbar med och
tycker det känns roligt att arbeta när de får
ett bra resultat, säger Lars-Erik Carlsson.
– Vi jobbar ständigt med att förbättra
kvaliteten i det vi gör. Några gånger per år
tackar jag nej till uppdrag av ringfabrikskaraktär där det handlar om att nå så
många som möjligt.

Max en minut får bilen stå på tomgång var man än
befinner sig i Älvsbyns kommun.
Det säger den Lokala Hälsoföreskriften och det
är polisen som övervakar att den följs.
I höst har många kommuninnevånare hört av
sig till miljö- och byggkontoret och påpekat att
det är lite si och så med efterföljandet av
tomgångsförbudet.
Att respektera det är ett enkelt sätt att förbättra
miljön avsevärt, så stäng motorn när bilen står
stilla!

Komposteringspåsar

Lars-Erik Carlsson tog över företaget
ArcCall för några år sedan. Barbro Karlsson
(bilden nedan) hade redan då arbetat länge i
verksamheten. Hon trivs bra på alla sätt med
sitt jobb.
– I stället för att jaga många kunder
försöker vi bli bättre och bättre på att sälja
de produkter vi har och på det sättet öka
intäkterna.
ArcCall har två stora uppdrag ssedan
många år; IOGT-NTO:s miljonlotteri och
medlemsrekrytering till organisationen
Företagarna.
Ett tecken på att det går bra för företaget
är att de efter att ha genomfört en företagsanpassad säljutbildning i höst har
anställt fyra personer. Nu jobbar totalt
elva personer på ArcCall.
– Miljonlotteriet är så nöjda med vår
insats så det finns utrymme och behov
för fler säljare, säger Lars-Erik Carlsson.

Under hösten har nya kompostpåsar och behållare
delats ut till hushållen. De nya påsarna är biopåsar
av majsstärkelse som förmultnar snabbt vid
kompostering.
Påsarna ska stängas ordentligt innan de läggs i
det bruna sopkärlet. Om det är kallt ute är det bra
att låta dem stå ute en stund och frysa till innan
man lägger dem i sopkärlet.
Älvsbyns kommun skickar varje år cirka 500
ton kompostmaterial till komposteringsanläggningen i Sunderbyn där det tillverkas fin
matjord.
Det är viktigt att kompostmaterialet från hushåll
och arbetsplatser är rent från plast, glas eller andra
material som inte är nedbrytbara. Var därför noga
med att använda majsstärkelsepåsen och inga
andra förpackningar till det komposterbara
avfallet. Gamla papperspåsar för kompost kan
dock användas tills de tar slut.

Aspen/Syrenen + Tärnan = Sant
Hemtjänstgrupperna Aspen/Syrenen och Tärnan
slås ihop. Gruppen får det nya namnet Kristallen
och personalen nås på telefon 0929-172 37.

Fluxen ordinärt boende
Fluxen är numer ett ordinärt boende för äldre
människor. Den som bor där kan få hemtjänst på
samma villkor som i andra ordinära boenden.

ÄLVSBYBLADET
Ansvarig utgivare
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