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KRÖNIKAN
En resa genom

Sommar-Älvsbyn
Upplevelsen av Piteälvens
frodiga dalgång och Älvsbyns sommarängar har
redan startat när man som
turist kommer åkande
längs de vidsträckta fälten
på Norra Byn.
Sedan tornar Hundberget upp sig med magnifika klippor där många
lapar sol och njuter av utsikten över samhället
och den stolta älven nedanför.
På andra sidan samhället ser man Kanisberget.
Där kan man ta en svängom i samhällets stolthet
bland danslogar, Kanislogen, eller satsa en slant
på en av landets bästa hundkapplöpningsbanor.
Kanske får man se något segelflyg som just
lyft från Höghedens flygplats och den stadion
intill där motorsporten gjort sig känd i hela
Europa.
På resan uppför Piteälven kan man med fördel
välja den södra sidan för att få uppleva Fällforsen
med sitt vackra fall som bryter sig ner genom
landskapet. Laxtrappan är i sig en sevärdhet där
man ganska ofta får se laxen kämpa för att ta sig
vidare upp i älven.
Mitt emot Fällforsen ser man Dödlarsberget
som trots sitt namn, eller kanske just därför, är
känt bland bergsklättrare i landet.
Under resans gång finns det många kulturella
platser att besöka med fornlämningar och
berättelser från gångna tider. Vill man fördjupa
sig i detta kan man läsa någon av de böcker som
skrivits med ideella krafter i byarna.
Men det mäktigaste av alla intryck man får som
turist är ändå känslan vid synen av den orörda
STORFORSEN.
Där kan man vandra på orörda hällar och njuta
av storheten i området, till exempel Döda fallet,
en kanjon som inbjuder till att ta vackra foton
eller kanske till ett hopp från klipporna.
I Skogsmuseet och flottningsmuseet kan man
se hur människor en gång levde under enkla
förhållanden.
Ibland kan man få njuta av underhållning från
scenen på hällarna där många kända artister har
uppträtt. Lasse Berghagen är en av dem som med
en dikt har gett Storforsen sin uppskattning.
Som turist i Sommar-Älvsbyn kan man koppla
av, njuta av naturen, kittla nerverna på olika sätt
och shoppa bland butikerna i våra samhällen. Man
kan uppleva gruvepoken i Laver, flottarnas,
lantbrukarnas och skogsmänniskornas historia,
man kan bo vackert, äta gott och fara på
spännande fisketurer i Pite-älven och i de många
sjöarna.
Du som bor i Älvsbyn är en ambassadör för
samhället och vi kan alla känna oss stolta över de
upplevelser vi kan erbjuda. Vi ska vara rädda om
den vackra naturen och förvalta historien till
kommande generationer och turistiska besökare.
Bjud släkt, vänner och bekanta på en aktiv och
avkopplande skön sommar i Älvsbyn!

Bertil Grahn

Ordförande Storforsen-Turism

Härliga sommardopp!
Det finns flera härliga badsjöar i Älvsbyns kommun!
Här tipsar vi om några fina badplatser där du kan
njuta av sköna sommardagar.

1. Lillstrand
Trevlig grässtrand på cykelavstånd från
centralorten. Fin långgrund sandbotten,
ofta varmt vatten och mycket barnvänligt. Brygga. Det är dock lite besvärligt
att ta sig dit, då det är ett par hundra
meters promenad på stig från parkeringen.
Ofta mycket folk varma sommardagar.
2. Pålsträsk
Stor härlig gräs- och sandstrand med fin
sandbotten och brygga. Ofta mycket
folk, men ändå gott om plats.

6. Muskus
Trevlig strand vid byastugan. Brygga.
7. Krokträsk
Liten välskött strand med brygga.
8. Granträsk
Fin grässtrand med brygga. Lite folk.
Även längs älven finns flera fina badplatser. Riskerna med strömmande
vatten ska dock aldrig underskattas!
9. Selholmen
Gräs- och sandstrand i centralorten.

4. Vistträsk
Långgrund och mycket småbarnvänlig
sand- och grässtrand. Brygga.

10. Övrabyön
Härliga sanddyningar som kommer fram
när vattnet sjunker undan. För att
komma dit krävs att man har båt eller
att vattenståndet är tillräckligt lågt för
att det ska gå att vada över från norra
älvstranden.

5. Manjärv
Långgrund strand med en del sten på
botten. Brygga. Mycket klart och fint
vatten.

11. Bredsel
I selet nedanför Storforsen finns
Sveriges kanske vackraste och mäktigaste
badställe. Det är dock inte särskilt
barnvänligt där.

3. Korsträsk
Långgrund strand med generösa ytor.
Brygga.

Sommarfest
Även i år blir det Sommarfest i Älvsbyn, anordnad av Fritid &
Kultur i samarbete med bland annat Köpmännen, Forum och
Piteå-Tidningen. Sommarfesten blir den 2-3 juli.
På fredagen blir det marknad längs Storgatan när köpmännen ställer
upp till sin numer traditionella ”Knalledag”. På fredagen genomförs
också Knalleloppet för alla barn som vill springa ett varv runt
Lomtjärnsparken.
I korsningen Storgatan/Hantverksgatan kommer en scen att
byggas och därifrån blir det underhållning båda dagarna. Bland annat
kommer ett 30-tal dansare från ett dansläger arrangerat av Dans i
Norr att göra en uppvisning.
På kvällarna blir det konserter från scenen med coverband från
Piteå; på fredag Road Crew och på lördag Molly Mcquire. Serveringar
med mat och dryck håller öppet. Kort sagt blir det en festlig helg
med tillfälle att umgås och träffa nya och gamla bekanta!

Håll Sverige Rents nya skrotbilskampanj:

Nu ska skrotbilarnarensas bort
i Norrbotten
För att minska miljöförstöringen från övergivna skrotbilar drar
Stiftelsen Håll Sverige Rent igång en Skrotbilskampanj i
Norrbotten. Kampanjen ska öka medvetenheten om att det är
ett miljöbrott att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt
som utgör en fara för miljön.
30 procent av Sveriges befolkning ser inte övergivna skrotbilar som
ett problem visar en undersökning som Håll Sverige Rent gjort. Var
femte person vet inte heller att det är ett miljöbrott att överge sin
skrotbil.
– Genom att sätta fokus på miljöbrottet hoppas vi kunna ändra
på detta, säger Anders Borg, lokal kampanjledare för Norrbotten
på Håll Sverige Rent.
Bildkällor : ”Håll Sverige rent”

Giftiga ämnen
Uppskattningsvis 350 000 övergivna skrotbilar står idag i naturen,
längs vägar och i bostadsområden runtom i landet. Skrotbilar kan
skada miljön och innehåller miljöfarliga ämnen som sprids i naturen
när bilen bryts ned. En skrotbil innehåller till exempel i genomsnitt
5-10 gram kvicksilver, vilket räcker för att förgifta
en kvadratkilometer stor sjö. Det är
dessutom ett stort resursslöseri
eftersom 85 procent av
bilen
kan
återvinnas och
användas som
material till
nya bilar.

Fortfarande många
När den förra skrotbilskampanjen genomfördes i Norrbotten 2001
och 2002 samlades 5 400 skrotbilar in i länet. Det resulterade i att
cirka 54 kilo kvicksilver, 11 ton cancerframkallande HA-oljor, 39
ton bly, 32 400 liter olja och ca 3 500 ton metaller togs om hand
istället för att hamna i miljön. Dessvärre överger många fortfarande
sin uttjänta bil i skogen, längs vägar, på parkeringsplatser eller låter
den stå kvar bland annat skrot på tomten.
Skrotbilskampanjen pågår till och med 2006. Allmänheten i Norrbotten
kan anmäla upphittade skrotbilar på telefon 020-75 76 00 (vardagar kl.
08.30-12.00) eller på www.skrotbil.nu
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Vad ska du göra på

sommarlovet?

Vi har besökt skolbarnen i kommunen.
Och även om en del dagar i maj var
kalla, visste de redan vad de ska
göra på sommarlovet.

Maida Kapidzic, Älvsbyn, klass 9a, Älvsåkraskolan
(till vänster):
– Jag ska åka till Bosnien tillsammans med min
familj och vara där i två månader. Där ska jag
hälsa på släktingar, vara på stan och bada i havet.
Linnea Öhman, Älvsbyn, klass 9a, Älvsåkraskolan (till
höger):
– Först ska jag följa med som ledare på ett
konfirmationsläger på Gotland. Sedan ska jag åka
till Stockholm och hälsa på mina syskon. Och så
sola och bada förståss.
Marie Isaksson, Älvsbyn, klass 9a, Älvsåkraskolan
(stående):
– Jag ska på konfirmationsläger på Gotland. Och
så ska jag bada och sola och familjen ska fara
någonstans med husvagnen.

Josef Lagerskog, Älvsbyn, El 1,
Strömbackaskolan:
– Jag ska jobba i tre veckor på
RFN. För övrigt ska jag bara ta
det lugnt, vara på byn, äta
mjukglass och sånt.
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Roger Eriksson, Älvsbyn, Hotell- och
restaurang 1, Älvsbyns gymnasium:
– Jag har också fått jobb på RFN
i tre veckor. Sedan ska jag se
fotbolls-em och så ska jag slappa.

Marcus Bagger, Nedre Tväråsel,
klass 3, Tväråselsskolan:
– Jag vill köra crossare, men det
får jag inte för mamma. Vi ska
åka till Gotland och så ska jag
vara med kompisar.

Sandra Öhrvall, Vidsel, klass 4,
Vidsel skola:
– Vi ska fara på semester med
husvagnen. Och så ska jag cykla
till min kompis i Manjärv och
bada.

Jenny Lindgren, Korsträsk, klass 4,
Korsträskskolan:
– Vi ska vara i Norge i tre veckor.
Och så ska jag bada, cykla och
äta glass.

Andreas Udd, Flurheden, klass 5,
Korsträsksskolan:
– Vi ska fara till ”Rövarbyn”
utanför Övik. Och så ska jag vara i
stugan och bada och fiska.

Malin Johansson, Nybyn, går i klass
2 i Tväråselsskolan:
– Jag ska bada och så ska vi fara
ut med husvagnen.

Andreas Engström, Vistträsk, John Sundman, Södra Vistträsk, Alexander Öhman, Vistträsk
och Petter Berg, Vistträsk går i klass 1 och 2 i Vistträsk skola och var på utflykt med
pizzeriabesök den här dagen. Alla fyra ska göra ungefär samma sak i sommar:
– Vi ska bada, cykla, fiska, köra crossare, bygga kojor och spela fotboll, säger de.

Sanna Nilsson, Vidsel, klass 5,
Vidsel skola:
– Jag ska vara i stugan i Manjärv och sola och bada.

Tina Andersson, Vidsel, klass 5,
Vidsel skola:
– Jag ska vara i stugan i Manjärv.
Där brukar jag bada i sjön, bada
bastu och fiska. Och så ska jag
spela fotboll och vara med
kompisar.

Konst på torget

Lomtjärnsloppis

Den 10 -11 juni hände det något spännande och ganska ovanligt
i Älvsbyn. Då passerade nämligen Trans BarentsHighway,Symposium
of Art kommunen. Det är en sammanslutning av tio konstnärer
från norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland, som tillsammans
besökte 13 orter i Barentsregionen under en månad. På varje plats
höll de ett föredrag om konst och gjorde ett konstverk på plats.
Offentlig konst är många gånger till för att provocera och skapa
debatt, och det lyckades Trans Barents Highway med förra året
när de besökte Älvsbyn. Det konstverk de då skapade och som
står på den öppna gräsytan mellan konstgården och
hembygdsgården har verkligen skapat debatt, även om meningarna
om det är delade.
I år utsmyckades fontänen på torget av konstnärerna. Om du
inte sett konstverket ännu, så gå dit och titta!

För andra året arrangeras i sommar loppmarknader i Lomtjärnsparken. Det är ett trevligt tillfälle, inte bara att göra fynd eller bli
av med sådant som man själv inte längre behöver, utan också att
träffa folk! Loppmarknaderna brukar nämligen vara välbesökta
och många glada skratt och samtal hinner utspela sig runt borden
i parken.
I evenemangskalendern på tidningens baksida finns datum för
loppmarknaderna. Den som är intresserad att hyra ett bord kan
kontakta initiativtagaren Anna Forsman på telefon 070-250 64
62 eller 0730-60 39 95
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Värt att se och uppleva i Älvsbyns kommun
I Älvsbyn finns många trevliga och intressanta platser att se och uppleva, både för
dig som tillfälligt besöker kommunen och för
dig som är bofast här. Här presenteras ett
axplock av våra pärlor.

Äventyrsridning med Udda Äventyr
Udda Äventyr är ett företag som erbjuder
vildmarksridning med cowboystuk. Även andra
typer av aktiviteter kan anordnas genom företaget. Information: Richard Öhman 0929-511 70.

Kyrkan
Ljus och vacker träkyrka från 1900-talets början.
Mycket rofylld och sevärd.
Öppen måndag - fredag 8.00-20.00, lördag 9.0019.00, söndag 9.00-17.00.

Muskus Adventures
Äventyrsföretag med gården ”Skatan” som
utgångspunkt. Gården omfattar ett dussintal
byggnader från olika tidsepoker, bland annat en
bagarstuga med stenugn och ett soldattorp från
1700-talet.
Information: Lars Olsen 070-334 56 86.

Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns genuina kyrkstugor
bevarade. De flesta är byggda under 1800-talet
och många används än idag som övernattningsstugor. Det är rogivande att promenera runt
bland de små pittoreska husen.
Hembygdsmuseum
Hembygdsmuseet är en gammal lanthandel med
många intressanta föremål. I hembygdsmuseet
finns även en utställning med gamla skidor och
annat sevärt.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Bagerimuseum
Så gick det till när de första polarkakorna bakades!
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Konstgården
Konst- och hantverksutställning med lokala
konstnärer hela sommaren. Öppet alla dagar 1200 -18.00 från 27 juni till 8 augusti.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Bensinmuseum och Caltex-macken
En stor samling bensinnostalgi! I bensin-museet
kan du se bensinmackar från 1920-tal till 1960tal och annan kuriosa som reservdelar, reklamprylar och motortidningar. Öppet dagligen 19
juni -13 augusti klockan 12.00-16.00.
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Information: Per-Olof Lindroth 070-378 21 60.
Norrabylogen
Butik med café i gammal upprustad loge.
Försäljning av hantverk, smide, keramik och
träprodukter. Öppet måndag-fredag 10.00-17.00,
lördag 10.00-14.00 (långlördag 10.00-15.00).
Information: Elisabeth & Kerstin 0929-574 50.
Skatauddens lantgård
Skatuddens lantgård är belägen i Lillkorsträsk.
Gården drivs som ett modernt familjejordbruk
av fjärde generationen jordbrukare. Välkommen
på besök! Information: Irene & Ulf Johansson
0929-134 06.
Uddens hembageri
På Uddens hembageri bakas på beställning allt
inom tårtor, bröd, bakverk eller smörgåstårtor.
En specialitet är fantasifulla och konstnärligt
designade tårtor. Information: Vickan & Per
Johansson 0929-138 59.
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På land & vatten
Härliga möjligheter till naturupplevelser och fiske.
Konferensmöjligheter eller firmafest i Nattbergsstugan. Bastu och badtunna.
Information: Viktoria Kärrman 070-218 23 36.
Olstorpet Minizoo
Trevligt utflyktsmål för hela familjen beläget vid
Avaträskets strand. Här finns ett minizoo med
bland annat kor, hönor, kaniner och getter. På
Olstorpet finns det även möjlighet att hyra
camping- och vandringsutrustning, kanot, båt,
cykel med mera.
Öppet onsdag-söndag 11.00-16.00.
Information: Per Sundberg 0929-211 31.
Laver
Laver är en kulturmärkt gruvby. Under andra
världskriget fanns här en koppargruva som ledde
till att ett modernt samhälle växte upp.
Gruvbrytningen pågick under åren 1936-1946.
Laver betecknades som ”Sveriges modernaste
samhälle” på sin tid. Området är med andra ord
både intressant gruvhistoria och ett trevligt
utflyktsmål.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Naktebergets naturreservat
Väster om Älvsbyn finns Naktebergets
naturreservat. Reservatet är ett 380 hektar stort
urskogsområde i huvudsak bestående av upp till
200 år gammal tall- och granskog. Det finns
kungsörn inom reservatet och på fuktigare ställen
finns orkidén nornan.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Storforsen
Det självklara utflyktsmålet i kommunen. Kan
upplevas hur många gånger som helst och är lika
majestätisk varje gång! Vid selet nedanför ligger
Storforsens hotell med underbar vy uppåt forsen.
Storforsens naturreservat & servering
Servering öppen lördag - söndag klockan 11.0018.00 till och med midsommar.
Därefter dagligen 11.00-20.00.
Information: 0929-310 82, 073-816 23 56.
Storforsens skogsbruks- och flottningsmuseum
Näringslivshistoria presenterad på upplevelsefyllt sätt. Öppet för turer med guide.
Information: 0929-310 82.

Galleri Storforsen
Etablerade konstnärer ställer ut och säljer sina
verk. Öppet dagligen 12.00-19.00 till och med 8
augusti. Information: 0929-300 52.
Storforsens SkogsÄlva
I SkogsÄlvans hus är det lugnet som härskar, med
utsikt över Piteälven och det norrbottniska
skoglandskapet. Förutom sommarcafé erbjuder
SkogsÄlvan bland annat 5-håls vildmarksgolf,
konferenser, bröllopsfest och kick off. Öppet
dagligen 11.00-20.00 till och med 29 augusti.
Information: Åsa Bagger 0929-340 03, 070-276
80 87.
Fällforsen
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen
med en fallhöjd av 11 meter. Rastplats och eldstad
finns bredvid fallet.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Wärdshuset Bergsparken
Mycket vackert beläget utflyktsmål i backen
mellan Rackberget och Piteälven. Bed &
Breakfast, konferenser, temadagar och festarrangemang.
Information: Inga-Britt Sundström 0929-130 50,
070-898 00 23.
Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför samhället.
Här finns en speciell växtmöj-lighet där olika mer
eller mindre sällsynta växter trivs, till exempel
norna och guckusko. Området runt Rackberget
är avsatt som naturreservat. Inom naturreservatet
finns märkta stigar, en raststuga samt grillplatser.
Från Hundbergets topp är det fin utsikt över
Piteälven.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Kanislogen
Logdanser under sommaren. Se annonsering.
Information: Kent Bore 0920-26 15 36.
Kanisbanan
Älvsbybanan anses av många vara en av landets
finaste hundkapplöpningsbanor. Banan ligger två
kilometer utanför Älvsbyns centrum alldeles vid
foten av Kanisberget. Från början av maj till i
slutet av oktober arrangeras tävlingar på banan,
de största är Elitloppet och Älvsbyloppet. Se
annonsering.
Information: Walter Åkerström 0929-107 38.
Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap
ett antal rallycross- och folkracetävlingar. Se
annonsering.
Information: Älvsby Motorsällskap 0929-555 97.
Höghedens flygfält
Älvsby Segelflygklubb anordnar segelflygtävlingar 27/6-3/7.
Information: Älvsby flygklubb 0929-558 10.

FÖRENINGSPROFILEN • • • • • • • • • • • •

Gammalföreningpånyabanor
Älvsbyns Motorsällskap
Älvsbyns Motorsällskap är en av Älvsbyns
största och äldsta föreningar och
förmodligen den som har gjort Älvsbyn
mest känt, inte bara i södra Sverige, utan
också i Europa.
ÄMS bildades redan 1926. Självklart fanns
det ett motorintresse bland dem som
grundade föreningen, men det den blev mest
känd för till att börja med var andra
verksamheter som basarer och danstillställningar. Det var till exempel ÄMS som
byggde den första bron till Selholmen och
danslogen där.
Tävlingsverksamheten bestod från början
av istävlingar och backtävligar för bil och
mc. På 50-talet blev motorcrossen riktigt
stor. Många minns fortfarande arrangemangen i ”Motorbacken”, det vill säga Åsen
vid Lomtjärnsparken, där det till exempel vid
den då traditionella midsommartävlingen
kunde vara mer än 10 000 åskådare.

Höghedenbanan
I början av 70-talet tävlade man vid
Kanisbacken och 1975 invigdes motorstadion i Högheden. Den medförde att 80talet blev en ny storhetstid för ÄMS med
flera SM i rallycross och genom att skotercrossen och folkrace kom till.
EM-tävlingen 1994 är det största
arrangemanget hittills i föreningens historia.
Den gjorde klubben känd ute i Europa som
en mycket god arrangör. I en omröstning

om helhetsintrycket bland förare och andra
delaktiga från de olika länderna, hamnade
ÄMS på tredje plats bland EM-arrangörerna,
trots att föreningen var nybörjare som
arrangör av tävlingar av den digniteten.

Flera tävlingar
Gunnar Sällström är nuvarande ordförande
för ÄMS. Föreningen har cirka 800
medlemmar och närmare 50 tävlingsförare
i de olika grenarna; rallycross, folkrace,
motorcross, skotercross och miniracing.
– I sommar blir det som vanligt flera
motortävlingar på Höghedenbanan, berättar
han.

– Först midsommarracet i folkrace. Sedan
blir det inte mindre än tre rallycrosstävlingar
under juli månad; Norrbottens bildemontering cup som också är en DMtävling, en deltävling i evo-cupen och en SMtävling.
– I mitten av augusti är det dags för
folkrace igen och i september körs ett
”rallyspecial” där förarna startar en och en
och kör banan på tid.

Motorcrossbana
Men det största projektet som ÄMS har på
gång är att bygga en motorcrossbana. Ny
mark intill rallybanan ska iordningställas
under sommaren och förhoppningsvis är
den nya motorcrossbanan färdig att börja
användas nästa år.
– Vi har några ungdomar som tävlar i
motorcross och en hel del som vill börja, så
en riktig bana för träning och tävling blir ett
bra tillskott till verksamheten, säger Gunnar
Sällström.
Även på vintern tävlas och tränas det
flitigt på Höghedenstadion. Men då är det
förståss skotercross som gäller.

Gunnar Sällström i ÄMS klubbstuga
tillsammans med älvsbyungdomar som är
sugna på att köra motorcross.
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
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Deuppmuntrarvarandra
och får bra självförtroende
På väggarna i Korsträskskolan hänger nu
tavlorna med de nio trivselreglerna som
man kommit överens om; den stora i
hallen, och de små i varje klassrum.
Under hela förra läsåret jobbade man med
projektet ”Värdegrund” i Korsträskskolan.
Till att börja med svarade alla elever,
föräldrar och personal på en enkät med
frågor om vilka värderingar och förhållningssätt mot varandra som man tycker är
viktiga.
På detta sätt kom man fram till nio
gemensamma trivselregler, som man alltså
skrivit ner och gjort tavlor av, så att det ska
vara lättare att komma ihåg dem.

Medvetenhet
– Varje vecka under hela läsåret jobbade vi
med att lära oss vad trivselreglerna
egentligen betyder, berättar Margareta
Eriksson som är lärare i Korsträskskolan.
– Oftast bara någon halvtimme, i den egna
klassen, men ibland även i ”kompisgrupper”
med elever från alla klasser. Ibland gjorde vi
saker tillsammans i grupperna, som till
exempel spelade fotboll eller något annat där
alla måste tänka på att ta hänsyn till varandras
förmåga.

Margareta Eriksson tror att eleverna framför
allt fått en större medvetenhet om hur deras
eget sätt påverkar hur de har det i skolan.

Tänker på vad man säger
Ungefär detsamma säger också eleverna när
de ska förklara vad som varit bra med
projektet.
– Det har varit bra att jobba med det här
för nu tänker man mer på vad man säger till
varann, säger Mattias Hortlund i 6:an.
– Vi som är lite äldre på skolan har börjat
umgås mer med de yngre eftersom vi gjort
saker tillsammans i projektet, säger
klasskompisen Paulina Bergman.
– Vi har lärt oss att tänka på att vara mer
snälla mot varandra, säger Kajsa Olshäll som
går i klass 3.

I KORSTRÄSK SKOLAN
•tar var och en ansvar för sitt arbete och
sitt uppförande
•gör var och en sitt bästa för att få
arbetsro och arbetsglädje
•ska var och en vara ärlig, pålitlig och
snäll
•ska alla känna sig trygga och bryr sig
om varandra

Mattias Hortlund, Victor Lundgren, Paulina
Bergman, Kajsa Olshäll, Albin Olshäll och
Anton Karlsson står vid tavlan med
trivselreglerna i Korsträskskolan. De går i olika
klasser men har varit tillsammans i en
”kompisgrupp” och lärt sig att tänka på den
gemensamma värdegrunden som de har kommit
överens om i skolan.
•respekterar och lyssnar vi på varandra,
även om vi tycker olika
•ska vi ha ett trevligt språk – vi svär inte
eller säger ord som sårar
•visar vi mod och säger till om någon blir
mobbad
• gör vi saker tillsammans och får stark
gemenskap så ingen känner sig utanför
•uppmuntrar vi varandra och får bra
självförtroende

Åsa Fjällström är ny fältassistent
Sedan en dryg månad tillbaka är Åsa
Fjällström anställd på en ny tjänst som
samordnare för projektet Blåslampan i
Älvsbyns kommun.

och föreningar som på olika sätt har kontakt
med kommuninnevånare som hamnat i
missbruk och som behöver stöd för att ta
sig ur det.

Åsa Fjällström är älvsbybo sedan åtta år.
Ursprungligen kommer hon från Piteå. Hon
är socionom till yrket och innan hon började
som fältassistent i Älvsbyn arbetade hon i
Luleå som frivårdsinspektör i kriminalvården, med kommunerna i Piteå älvdal som
sitt distrikt.
Hennes arbete består av olika delar. Dels
kommer hon att arbeta förebyggande med
ungdomar och till exempel ”vandra på byn”.
Den som vill prata med någon om sociala
bekymmer kan vända sig till henne.
Åsa Fjällström kommer också att vara
spindeln i nätet bland de olika myndigheter

Hänger ihop

Åsa Fjällström är nyanställd samordnare
för projektet Blåslampan i kommunen.
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– På många sätt hänger de två delarna av
jobbet ihop och går in i varandra, säger Åsa
Fjällström.
Information och kunskapsspridning är
också en del i Åsa Fjällströms arbete. I
Blåslampans regi ordnas varje månad
temadagar för allmänheten. Det är till
exempel organisationen KRIS (Kriminellas
rätt i samhället) och FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) som kommer att
medverka vid de tillfällena. Åsa Fjällström
kommer också att ordna föräldrautbildningar.
Den som vill kontakta Åsa Fjällström kan
nå henne på telefon 070-667 56 16 eller per
e-post på asa.fjallstrom@alvsbyn.se.

Modellkommunförbehandling
Mobilisering mot narkotika är en
statlig myndighet som ska initiera
och samordna insatser för en
framgångsrik narkotikapolitik på
nationell nivå.
Myndighetens huvudbudskap är
att tillgången till narkotika ska
strypas, färre ungdomar ska prova
och experimentera med droger och
fler personer med missbruksproblem
ska få hjälp att sluta missbruka.

Älvsbyns kommun har blivit utsedd av
Mobilisering mot narkotika att som en av fyra
kommuner i landet vara modellkommun för
att utveckla vårdkedjor för missbruksvård.
En vårdkedja är en samarbetsform, där
olika instanser som har kontakt med
missbrukare, samordnar sina insatser så att
vården blir enhetlig och tydlig.
Vårdkedjor ska skapas i kommunen,
utifrån den kunskap som finns idag, för att
sedan kunna användas i andra kommuner.
Hela vägen
Jonas Sundqvist som är områdeschef för
missbr uk- och psykiatriomsorgen i

kommunen, har tagit fram konceptet. Kort
kan det beskrivas som en vårdform som
följer missbrukaren från det att problemet
uppmärksammas, via tillnyktring och
avgiftning och hela den långa vägen fram
till arbete, bostad och meningsfull fritid. På
vägen samordnas vårdinsatserna från de
olika instanser som missbrukaren möter och
hela tiden finns en stödperson med, som en
länk mellan varje steg.
Projektet kommer att pågå under 2004
och 2005. Sedan ska det utvärderas och
modellerna från de fyra kommunerna
överföras till alla Sveriges kommuner.

Älvsbyns kommunärhälsodiplomerad
Som första kommun i Norrbotten har
Älvsbyn blivit hälsodiplomerad. Hälsodiplomering är ett koncept som Korpen
tagit fram för företag, organisationer och
myndigheter för att så att säga
kvalitetssäkra arbetsplatser när det gäller
friskvårdssatsningar.
Sedan friskvårdskonsulent Veronika Norén
anställdes i fjol har hon jobbat mot att nå
målen i kommunens friskvårdspolicy, där det
bland annat ingår att uppfylla kriterierna för
att hela kommunen ska bli en friskvårdsdiplomerad arbetsgivare. Och nu är det
alltså klart att Älvsbyns kommun uppfyllt
dessa krav. De kan sammanfattas i fyra
punkter:
Arbetsplatsens friskvårdspolicy
Det ska finnas en hälsostrategi i företaget
eller myndigheten. Det ska även finnas en

ller
Det gä

dig

handlingsplan för att uppnå den och en
modell för att utvärdera den. Det ska också
finnas en budget för att finansiera den.
Arbetsplatsens omgivning
Arbetsplatsen ska vara rökfri, det ska finnas
tillgängliga motionslokaler och cykelparkering vid arbetsplatsen.
Personlig hälsostrategi
Regelbundna utvecklingssamtal ska hållas
med personalen och dessa ska inkludera
hälsosamtal. Regelbundna hälsotester ska
erbjudas de anställda.
Hälsoinriktad verksamhet
Motionsaktiviteter är subventionerade, det
finns möjlighet till fysisk aktivitet på
arbetstid, det hålls friskvårdsdagar med
bland annat föreläsningar om livsstilsfrågor
och en personaldag per år.

Det gäller Dig
Du har väl läst broschyren Det gäller Dig som
kom i din brevlåda i början av juni och som
handlar om hur det står till med folkhälsan och
drogmissbruket i Älvsbyn. I den finns viktig
information, både om den bistra verkligheten,
men också om vad du kan göra för att vi ska
komma tillrätta med problemen och kunna
återskapa ett samhälle där alla mår bra och
känner trygghet.

Friskvårdskonsulent Veronica Norén.

LUPP
LUPP är en enkätundersökning som ska
genomföras bland Älvsbyns ungdomar
under hösten. Alla ungdomar på högstadiet
och gymnasiet kommer att tillfrågas om vad
de tycker, tänker och vill när det gäller
boende, skolor, framtidsvisioner, fritid och
mycket annat. Resultatet ska ligga till grund
för ett ungdomspolitiskt handlingsprogram
i kommunen och för politiska beslut i
framtiden.
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Snyggare och bättre på ÅVC
I sommar byggs tre nya deponeringsfickor
på Återvinningscentralen i Korsträsk,
en för komposterbart avfall, en för
brännbart och en för restavfall.
De nya deponeringsfickorna kommer att
finnas i en byggnad på 160 kvadratmeter,
med tak och tre väggar. Till hösten beräknas
de kunna börja användas.
– Det innebär inga förändringar för den
som kommer hit och lämnar sitt avfall, men
det kommer att bli snyggare och mer
lättarbetat här på området, säger Roger
Broström som är den som är ansvarig i
kommunen för avfallshanteringen.
Precis som förut så kör man upp på
rampen innanför grindarna när man
kommer till ÅVC och får hjälp av personalen
med att sortera sitt avfall i rätt container.

Enklare
Fördelarna med de nya deponeringsfickorna
är flera.
– Bättre hantering, allt på ett ställe, vi
slipper blåsten som sprider omkring en del
här på området och vi slipper få regn och
snö i avfallet, summerar Roger Broström.
När sedan avfallet ska vidare från
Korsträsk, så blir även den hanteringen
enklare. Det är bara att lasta direkt från
deponeringsfickorna.
Det blir Nåiden Bygg AB som utför
bygget och kostnaden kommer att bli drygt
500 000 kronor.

Roger Broström ansvarar för Återvinningscentralen i Korsträsk och utbyggnadenmednya
deponeringsfickor som ska göras i sommar.

Återvinningscentralens

VART TAR SOPORNA VÄGEN?

ÖPPETTIDER:

• Det brännbara avfallet körs till Boden
för förbränning i värmeverket.
• Det komposterbara avfallet kommer
från och med i höst att köras till Luleå
och komposteras i en ny anläggning.
• Restavfall körs till Luleå där det
deponeras.
• Farligt avfall körs till Ragnsells i Luleå
för sortering och vidare till upparbetning.

Måndag .......................... 07.00 - 17.45
Tisdag - fredag .............. 07.00 - 15.45
Lunchstängt ................... 11.00 - 11.30
Dag före helgdag .......... 07.00 - 13.45
Telefon 175 06

VAD KAN DU GÖRA
för att förbättra sopsorteringen
och miljön ytterligare?

Ulf Grankvist arbetar på ÅVC och hjälper Per Grönberg
att lägga grejerna från en garagetömning i rätt container.
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• Bli ännu bättre på att sortera ditt avfall!
• En ny sorteringsguide har nyligen
delats ut till alla hushåll och företag.
Följ anvisningarna i den.
• Lämna endast återvinningsbara förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna runt om i kommunen.
• Annat avfall lämnas till Återvinningscentralen i Korsträsk. Där får du hjälp
av personalen med sorteringen.

FÖRETAGSPROFILEN • • • • •

Wärdshuset Bergsparken
– Så vackert mellan Rackberget och Piteälven

NOTISER
Laver, en pärla i Älvsbyn
Laver har utsetts till ett kulturmärkt område.
Länsstyrelsen kommer att rusta upp den gamla
gruvbyn och göra en skötselplan för området. I
samband med upprustningen sätts nya skyltar upp
i området.

Pollenrapport

Ett nytt utflyktsmål, en festlokal, en konferensanläggning och ett bed &
breakfast-boende. Det är vad Inga-Britt och Ove Sundström erbjuder Älvsbybor
och tillfälliga besökare i Wärdshuset Bergsparken.

Är du känslig för pollen?
Färsk pollenprognos från Boden finns att tillgå på
kommunens hemsida www.alvsbyn.se Klicka på
Miljö och välj artikeln ”Pollenkollen”

Så vackert och rofyllt som Bergsparken
ligger, i backen mellan Rackberget och
Piteälven, ligger inte många andra ställen
i Älvsbyn. Valet av plats för en
konferensanläggning kan på ett sätt
tyckas självklar, men det var det inte från
början för Inga-Britt och Ove
Sundström. De driver även Konditori
Centrum och det hela startade med att
de helt enkelt var trångbodda.
– Det vi egentligen behövde var en
större lokal för att tillaga palt de dagar
vi säljer det på Centrum, berättar Ove.
– Men det ena gav det andra, och
plötsligt en dag föddes idén att utveckla
verksamheten och att göra det här uppe,
tillägger Inga-Britt.

Halltider till hösten

Ombonat och trivsamt
Sagt och gjort. Fastigheten köptes och
ombyggnationerna sattes igång. Och nu
har huset fått en ombonad och trivsam
inredning som välkomnar både till ett
snabbfika och till fest.
– Efterfrågan har varit stor. Vi har haft
gäster här hela tiden sedan vi startade
och hade faktiskt de första gästerna
redan innan vi egentligen var klara att ta
emot dem, säger Ove.
Det är mest tjänsteresande, säljare och
liknande som bott på Bergsparken
hittills, men även en del konferenser har
varit förlagda där. Stora delar av
sommaren är bäddarna redan bokade av
turister.
– Vi visste att det fanns ett behov av
den här typen av boende i Älvsbyn. På

Nu är det dags att söka tider i kommunens
sporthallar inför hösten. Ansökningsblanketten
finns att hämta på biblioteket och den ska vara
inlämnad senast fredag den 2 juli.

Bibliotekets sommaröppettider
1/5 till 31/8 har biblioteket i Älvsbyn öppet:
Måndag och onsdag ......................... kl. 11.00-18.00
Tisdag, torsdag och fredag ............. kl. 11.00-15.00
Biblioteket i Vidsel är stängt hela sommaren.

Inga-Britt och Ove Sundström har skapat
envälkomnande och ombonad miljö på
Wärdshuset Bergsparken.
Centrum kommer det ganska ofta in
turister och andra och frågar efter det,
säger Inga-Britt.

Utflykt och fest
För älvsbybornas del är Bergsparken
kanske i första hand ett utflyktsmål. Man
kan till exempel cykla dit, vandra i bergen
och sedan avsluta med en grilltallrik på
Bergsparken. Att bara sitta där och njuta
av vattnet och grönskan är en upplevelse
i sig.
Att äta à la carte på Bergsparken går
också bra eller att hålla födelsedagsfest,
bröllop och liknande där. Något som
många Älvsbybor för övrigt redan
upptäckt. Ibland ordnar Inga-Britt och
Ove även barafton med underhållning
på Bersparken.
Bergsparken är väl värd ett besök och
ger ett kanske välbehövligt tillfälle att
bara vara.

Benvenuto
Sent på kvällen den 17 juni stannar delegationen
från Italien som varit på SERN-konferens i
Jokkmokk, vid Storforsen. Där får de lyssna till
operasång på italienska och se svensk folkdans,
samtidigt som de njuter av forsen och läskar sig
med dryck och tilltugg.

Mer Italienbesök
Under juli månad kommer ett hundratal italienare
att besöka Älvsbyn i samband med tester vid RFN.

Funderar du på att installera
värmepump?
Det blir allt vanligare att yt-, jord- eller bergvärmeanläggningar installeras i villor för att
elförbrukningen ska minska. Innan arbetet påbörjas
ska en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. En ritning eller skiss där det framgår
var ledningen ska läggas ska följa med anmälan.
Det är viktigt att utmärka platsen där ledningen
eller slangen finns för att undvika skador vid framtida grävarbeten på tomten. Vill du anmäla en bergeller markvärmeanläggning finns anmälningsblanketter på miljö- och byggkontoret, Storgatan
27. Tel: 0929-170 00.

ÄLVSBYBLADET
Ansvarig utgivare: Ralph Forsberg
Adress: Älvsbyns kommun
942 85 Älvsbyn
www.alvsbyn.se

Telefon: 0929-170 00 vx
Telefax: 0929-174 00

Text/reportagefoto: Elisabet Nordebo
Original/Tryck: Älvsby-Tryck AB, Älvsbyn
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foto: mats fjellström

DU HITTAR SOMMARENS
SEMESTERPÄRLOR I ÄLVSBYN

12/6 – 8/8 Galleri Storforsen
Etablerade konstnärer ställer ut och säljer
sina verk. Vernissage 12 juni. Öppet
dagligen 12 – 19.
16/6 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Loppmarknad, försäljning av allehanda
ting. Nyhet för i år – möjlighet att lösa
säsongsplats. Kl 18 – 20.
19/6 Arvidsträskdraget
Fisketävling för stora och små. Vuxna
kl 11 – 14, barn 11 – 12. Loppmarknad.
Försälj-ning av fika mm i Byagården.
19/6 – 13/8 Bensinmuseum
Besök Bensinmuseet för att se samlingen
av biltillbehör så som reservdelar, reklamprylar och annan kuriosa. Sommaröppet 19
juni till 13 augusti kl 12 – 16. Stängt midsommar. Plats: Industriområdet.
20/6 Storforsens Dag/Naturreservatens År
Familjedag med inslag av Miljö/ Kultur/
Underhållning. Kl 10 – 16.
Plats: Storforsens Naturreservat.
25/6 Midsommaraftonsdans
Midsommaraftonsdans till Barrabazz.
Inträde 120:-. Husvagnsparkering.
Fikaförsäljn. Kl 21 – 01. Plats: Kanislogen.

26/6 – 27/6 Midsommarrace
Folkrace på Höghedenbanan. Plats:
Motorstadion, Högheden, Höghedenbanan.
26/6 Hundkapplöpning
– Älvsbyloppet 40 år
Kom och upplev spänningen när de snabba
hundarna tävlar på Älvsbybanan. Med reservation för ändringar. Kl 14 – 16. Plats: Kanis.

6/7 – 7/7 Älvsby Marknad
Traditionell marknad med ett hundratal
försäljare från hela landet.
Pågår båda dagarna klockan 10 – 18.
Plats: Älvåkraskolan.

11/8 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Loppmarknad, försäljning av allehanda
ting. Kl 13 – 15.
14/8 Folkrace
Folkracetävling på Höghedenbanan.Plats:
Motorstadion, Högheden.

10/7 Vistträskdan
Försäljning av palt, våfflor, kaffe och fika.
Vistträsk A-lag möter Vistträsk ”slocknade
stjärnor”. Loppisbord, lotterier,
barnolympiad och fiskdamm. Alla hjärtligt
välkomna.
Kl 11:00. Plats: Vistträsk vid idrottsplan

27/6 – 3/7 DM i segelflyg
DM i segelflyg - Norra regionen. Plats:
Höghedens flygplats.

11/7 Hundkapplöpning
– Storforsen Race
Kom och upplev spänningen när de snabba
hundarna tävlar på Älvsbybanan. Med reservation för ändringar. Kl 14 – 16. Plats: Kanis.

28/6 Konsert med Sofia Källgren
& Anders Ekborg
Stämningsfull underhållning i natursköna
naturreservatet Storforsen. Kl 19 – 22.

17/7 – 18/7 Rallycross, EVO-Cupen
Rallycrosstävling med den svenska eliten
på startplattan. Plats: Motorstadion,
Högheden, Höghedenbanan.

2/7 Knalledagen
Utomhusförsäljning samt aktiviteter.
Älvsbyns köpmän flyttar ut sin försäljning
till Storgatan. Kl 10 – 18.

21/7 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Loppmarknad, försäljning av allehanda
ting. Kl 13 – 15.

2/7 – 3/7 Sommarfest
För tredje året upprepas succén
Sommarfesten. Pågår under två dagar.
Uppträdande och evenemang av olika slag.
Scen på Storgatan med uppträdande
fredag 2 juli av Road Crew. Lördag 3 juli
uppträder pitebandet Molly Mcguire.

7/8 Hundkapplöpning – Gain Elitloppet
Cirka 11 spännande lopp, bland annat ICALoppet, Racing Run Trophy, Topseekers Tik
Trophy. VINN 3, ENKEL 3, DUBBEL 3.
Med reservation för ändringar. Kl 14 – 16.
Plats: Kanisbanan.

foto: anders alm

Äventyret börjar i Älvsbyn. Här väntar sommarens
semesterpärlor på dig och resten av familjen. Ett par
exempel: klassiska utflyktsmålet Storforsen, konsert
med Sofia Källgren och Anders Ekborg och galleri med
etablerade konstnärer. Naturreservatet Rackberget
eller överraskande bensinmuseet.
Sov över så hinner du uppleva mer. Bo bekvämt
i stuga, på camping eller hotell, kanske alldeles vid
fallets fot med den brusande forsen som enda granne.
Välkommen hit och hitta dina alldeles egna
semesterpärlor.

1/8 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Loppmarknad, försäljning av allehanda
ting. Kl 13 – 15.

3/7 Rallycross, NBD-Cupen
Rallycrosstävling med den svenska eliten
på startplattan. Detta år med DM-status.
Plats: Motorstadion, Högheden,
Höghedenbanan.

23/7 – 24/7 Rallarsvängen
Årligen återkommande evenemang
mitt i centrum. Tivoli, uteservering,
underhållning, pub m m.
31/7 – 1/8 SM i Rallycross
Rallycrosstävling med svenska eliten
på startplattan.

25/8 Loppmarknad i Lomtjärnsparken
Loppmarknad, försäljning av allehanda
ting. Kl 13 – 15.
28/8 Boia-dagen på kyrkmalmen i Älvsbyn
Byaföreningar och föreningar inom Älvsby
socken visar upp sig och säljer diverse
artiklar. Information till ny-inflyttade. Fika,
våfflor mm. Kl 11 – 15.
29/8 Hundkapplöpning
– Köpmannaloppen
Kom och upplev spänningen när de snabba
hundarna tävlar på Älvsbybanan. Med
reservation för ändringar.
Kl 14 – 16. Plats: Kanisbanan.
19/9 Hundkapplöpning
Kom och upplev spänningen när de snabba
hundarna tävlar på Älvsbybanan. Med
reservation för ändringar.
Kl 14 – 16. Plats: Kanisbanan.

älvsbyns turistbyrå
tel: 0929-172 00
öppet mån-fre 10-18,
lör-sön 11-17 (7/6-15/8)
turistinfo@alvsbyn.se
www.alvsbyn.se

