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Bredband till alla
Utbyggnaden av kommunens fibernät pågår för fullt. Snart har nästan alla
älvsbybor möjlighet att koppla upp sig till internet med bredband i sin bostad.
De som bor för långt från fiberkabeln kommer att erbjudas adsl.

Erkänn – det är roligt att
handla, bo och leva i Älvsbyn!
Ja, nu är sommaren slut och våra ljusa
sommarnätter ett minne blott. Men ändå!! Är
inte hösten också ganska fin? Man får börja
kura ihop sig lite, tända ljus som lyser upp
höstmörkret och mysa tätt intill.
Det är roligt att vara tillbaka på jobbet, träffa
alla våra härliga, roliga och spontana kunder.
Till exempel ”konsumkören”. Har ni hört den?
Den förgyller vår vardag ibland. Det är också
härligt att höra att våra sommarflickor är så
uppskattade. De är guld värda.
Hur ser då höstens mode ut? Lite kort kan man
säga att det bestämmer du själv. Vi ska klä oss
individuellt. Gärna lager på lager. Lite
avslappnad stil. Du blandar till exempel jeans
med fin kavaj, huvtröjan gärna under och väljer
du finbyxan kan du ha den lite loose i
passformen. Och äntligen byxor som går lite
högre upp i midjan. För att vara höst hittar man
många olika färger på kläderna. Rött, vitt, svart,
rosa, blått, grått, grönt och orange. Vi kommer
ihåg en höst då allt gick i grått och svart.
Brrrrrrr. Tur det är annat nu.

I Vidsel och Vistträsk är det sedan en tid möjligt att ansluta sig till fibernätet och i
Korsträsk blir det klart i november. Fiberkabeln är även framdragen till alla
hyresfastigheter i centrala Älvsbyn och de flesta fastighetsägarna har anslutit sig till
det.
I somras fick alla hushåll i Älvsbyn samt Korsträsk, Vistträsk och Vidsel möjlighet
att ansluta sig till adsl via Telia. Kommunen bygger ut telestationerna i Nystrand,
Övre Tväråselet och Bredsel med adsl under hösten. Teleabonnenter i dessa och
intilliggande byar kommer att kunna ansluta sig i januari.
Redan i höst och i början av 2005 har med andra ord de allra flesta hushållen i
kommunen möjlighet att koppla upp sig på internet med någon bredbandsteknik.

Nästan alla
– Nästa sommar ansluter vi adsl till telestationerna i Manjärv, Pålsträsk, Granträsk,
Tvärån, Krokträsk och Laduberg, säger Ola Åhman som är projektledare på
kommunen.
– Utbyggnaden av telestationerna i Teugerträsk och Vitberget hoppas vi kunna
ordna i samarbete med Piteå och Jokkmokks kommuner, eftersom de även berör
hushåll som hör dit.
Därefter återstår ett 50-tal hushåll som tillhör mycket små telestationer. Dessa är
Vistbäcken, Södra Vistträsk, Riddarhällan och Korsträskby.
– Förhoppningen är att även de så småningom ska erbjudas bredband. Men ännu
har vi inte löst finansieringen för att kunna bygga ut de stationerna, säger Bertil
Pettersson, IT-chef.

Har ni tänkt på hur lyckligt lottade vi Älvsbybor
är. Vilken tur att bo på en plats där allt inte
behöver gå i 150 knyck. Vi har nyss varit på
mässa i Stora staden. Det är så mysigt att
komma hem och gå längs Storgatan. Har ni
någon gång räknat hur många ni känner igen
och hälsar på? Inga trafikljus, inga sirener som
ylar hela tiden - för att bara nämna några
fördelar. Vi har inte utrymme att bre ut oss
mer här, men ni kan säkert komma på många
fler saker. Dessutom hittar man det mesta man
behöver här i Älvsbyn. Och som ni vet, det vi
inte hittar, kan vi göra själva här nere vid
Piteälva. Erkänn - det är roligt att handla, bo
och leva i Älvsbyn.
Vi önskar er alla en skön höst, alla jägare god
jaktlycka och alla skolbarn bra betyg.
Tack för ordet!
Maria Johansson & Margareta Bergman
Boutique MiM.
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Gun-Britt Brommelssvarar på frågor om bredbandsabonnemang och Nicklas Holmberg sköter
det tekniska. Gun-Britt är lönehandläggare på personalavdelningen, men ägnar sex timmar i
veckan av sin tjänst åt bredbandsadministration.

Inte bara för de unga
Ungdomar använder dator och internet lika självklart som
telefon eller TV
TV.. Allt fler äldre inser också den nya teknikens
fördelar och lär sig använda dator och söka information och
tjänster på webben.

Folke Norén är mycket nöjd med sin bredbandsuppkoppling till internet.
Nästan varje dag läser han tidningar och söker annan information på nätet.

När kommunens erbjudande om att ansluta fastigheten till internet
kom var Alice och Ingemar Hedman i Vidsel inte sena på att nappa.
– Det är mest sonen som är ute på internet när han är hemma,
men även jag brukar läsa nättidningar och titta på folks hemsidor,
berättar Alice Hedman.
– Jag tycker det fungerar väldigt bra, säger hon och tillägger att
hon har tänkt göra en egen hemsida och så småningom börja chatta.
Alice och Ingemar Hedman är pensionärer.
– En anledning till att vi drog fram kabeln till huset är att vi vet
ju inte hur länge vi orkar bo kvar och det är antagligen en fördel att det
finns i huset den dag vi ska sälja.

Självklarhet
Folke Norén i Vistträsk är en annan pensionär som såg det som en
självklarhet att tacka ja till bredband.
– Jag köpte min första dator 1996. Då var jag 63 år. Ett par år
senare skaffade jag telefonmodem och internetabonnemang, säger
han.
– Jag kopplar upp mig så gott som varje dag. Jag läser lokal- och
kvällstidningarna och letar mycket information på nätet. Man kan
få svar på alla funderingar man har, det finns ju obegränsat med
information där.
Några exempel på sådant som Folke Norén letat reda på på
webben är resmål och priser på resor, information om mediciner
och produkt- och prisjämförelser, till exempel när han skulle köpa
en kamera. Den beställde han sedan via internet.
– Allt finns, det gäller bara att lära sig hitta det, tillägger han.

Kommunens fibernät
• Anslutningsavgiften är 300 kronor i lägenhet och
4 000 kronor i villa.
• Månadskostnaden är 225 kronor. Uppsägningstid 1
månad.
• Överföringshastigheten är upp till 30 Mbit/s för 8
GB data per månad, därefter 2 Mbit/s.
• För anmälningsblankett samt övriga abonnemangsoch fakturafrågor ring 0929-171 36 (Gun-Britt
Brommels). Anmälningsblankett finns även på
www.alvsbyn.se

Framsidan: Herman Wåhlström ser många fördelar med den nya tekniken.
Bland annat har bridge på internet gett honom kontakt med människor från
många olika delar avvärlden. Foto: Anneli Olofsson

• Kundtjänst gällande tekniska frågor och drift: 0929175 80 (Wasadata, Vadstena).

Känner du någon som flyttat
från Älvsbyn som du tror gärna
vill veta vad som händer och
sker i kommunen?

De ställer ut i Grekland
Frankeras ej
Älvsbyns kommun
betalar portot

Skriv namn och adress nedan
till den personen så skickar vi
information.
Namn

Älvsbyns kommun

Postadress

SVARSPOST
950 073 400
942 20 ÄLVSBYN
E-post

Precis när denna tidning kommer ut håller fem
kvinnor från Älvsbyn vernissage och utställning
av egna akvareller i kulturcentrat Rodiaki Epavli
i Rhodos stad. Fyra av dem, Solveig Stenvall,
Yvonne Bergkvist, Gun Hedlund, och Maria
Tjärnberg, är nybörjare och har gått akvarellkurser med konstnären Kaijsa Fjällström. Hon
har en gång förut haft utställning på Rhodos.

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

Från 37 till 331 på 2 år
hantverkare brukar delta, och tävlingen
Moonlight Kubb, där olika konstellationer
av lag från byar, föreningar, företag, familjer
och bekanta utmanar varandra i vinterkubb
i skenet från månen - och med viss hjälp från
gatubelysningen och lamporna på
hockeyplanen.
När mast på programmet står 70årsjubileet som firas med fest i skolans matsal
den andra oktober. Lokalen som rymmer
120 personer lär bli fullsatt eftersom alla
medlemmar, hedersgäster, sponsorer och
representanter för kommunens övriga
idrottsföreningar är bjudna.
– Det kommer att bli en trevlig kväll, säger
Sara Furtenback som är styrelseledamot och
med i festkommittén.

Klubbrum och kiosk
– Jag har en dröm och det är att vi ska
kunna bygga ett klubbrum och en kiosk på
Vistheda. Men det kräver pengar som vi inte
Vistträsk IF är en pigg åldring som var nära att kollapsa för ett par år sedan. Men har, säger Staffan Nilsson slutligen.
Med tanke på vad Vistträsk IF lyckats med
föreningen visade sig ha oanad livsvilja och ska nu fira sina 70 år med ett jättekalas.
på två år, så skulle det knappast förvåna
För två år sedan kallade den dåvarande Erik Norén, numer boende i Nybyn men någon om även en sådan utbyggnad snart
styrelsen till krismöte. Det fanns inga pengar, född och uppvuxen i Vistträsk, om han fick blir verklighet.
styrelsen höll på att tappa orken och bilda ett a-lag. ”Ja visst får du det, men det
föreningen hade bara 37 medlemmar.
finns inga pengar och ingen utrustning”
– Då fick vi upp ögonen för att vi måste svarade styrelsen. Men intresse fanns det
engagera oss om vi ville ha kvar vår uppenbarligen, för Erik och det blivande
idrottsförening, säger Barbro Nilsson.
laget lyckades få ihop pengar till avgifter,
Hon åtog sig att bli ordförande det första bollar, dräkter och strumpor.
året. Den nya styrelsen tog tag i ekonomi,
Spelarviljan och kämpaglöden var också
medlemsantal och verksamhet och två år stor. Laget har under sin första säsong i
senare är det bara att konstatera att de lyckats division sex gått från klarhet till klarhet,
med sitt uppdrag på ett alldeles fenomenalt bjudit publiken på många mål och till och
sätt.
med tvåsiffrig vinst vid den sista
Medlemsantalet har ökat niofalt (!) till 331. hemmamatchen. När detta skrivs är det ännu
Vaktmästaren Kent Andersson håller oklart om det blir uppflyttning till femman
Vistheda i toppskick, tennisplanen är nästa år, men mycket pekar på att det blir så.
nyupprustad, hockeyplanen nyspolad och
– Det är verkligen roligt att vi har ett så
Barbro Nilsson, Sara Furtenback och Staffan
skidspåret uppkört hela vintern.
framgångsrikt a-lag igen lagom till 70Nilsson är tre av eldsjälarna som bildligt talat
För de yngre i Vistträsk ordnar föreningen årsjubileet, säger Staffan Nilsson som är
har öppnat portarna till Vistheda igen och fått
träning i olika idrotter. Det finns tre barn- föreningens nuvarande ordförande.
Visträsk IF:s ekonomi på fötter genom ett idogt
och ungdomslag i fotboll, samt bordtennis
ideellt arbete.
och längdskidor. Barngymnastik för de allra Uppskattade arrangemang
minsta planerar man också att starta.
Förutom den idrottsliga verksamheten
De allra flesta av barnen i Vistträsk och byarna runt omkring deltar i någon av VIF:s aktiviteter.

Uppflyttning?
VIF har inte haft något seniorlag i fotboll
på ungefär tjugo år. Förra hösten frågade
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ordnar föreningen varje år tre uppskattade
och välbesökta arrangemang: Vistträskdagen, som är en bya- och hemvändardag
mitt i sommaren, julmarknad, där ett tjugotal

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

Skydd mot otjänlig mat
Minst en gång per år besöker kommunens miljöinspektör Ingrid Olofsson lokaler i
kommunen där livsmedel hanteras. Hon tar prover för att kontrollera att det inte
finns förhöjda värden av bakterier som kan orsaka sjukdomar eller matförgiftning.
I Älvsbyns kommun finns cirka 40 ställen
som kontrolleras.
– Det är livsmedelsbutiker, restauranger,
storkök, bagerier, industrier och mjukglasskiosker, säger Ingrid Olofsson.

burk som är steril och som sedan försluts
tätt igen. På restauranger och i storkök tar
hon prover från den färdiga maten som
serveras. Hon kan även ta något av det som
finns i kylarna. I butikerna tar hon alltid prov
på köttfärsen och även andra varor, till
exempel pålägg och potatissallad.
– Jag tar oftast några olika prover på
sådant som de tillverkar eller hanterar i
butiken. Men inte på det som kommer
färdigförpackat. Det kontrolleras på
tillverknings- eller förpackningsstället.
– Där livsmedel tillverkas tar jag en färdig
förpackning. Ibland får den lig ga på
laboratoriet till bäst före-datum och så
kontrolleras den då.
De olika ställena som Ingrid Olofsson
besöker vet i vanliga fall inte i förväg att hon
kommer. Bara vid de tillfällen när hon
behöver tid att prata med ägarna meddelar
hon i förväg att hon tänker komma.

Mjukglassen kontrolleras en gångimånadenunder
sommaren så att den inte innehåller för mycket
bakterier. Först hälls den upp i en särskild burk...

Anmärkning
Ingrid Olofsson är miljöinspektör och kontrollerar
regelbundet de livsmedelslokaler i kommunensom
tillhandahåller mat till allmänheten.

Syftet är att skydda konsumenterna mot
bakterier som kan orsaka matförgiftningar.
– Kontrollen är naturligtvis ingen säker
garanti mot att sådana bakterier ändå kan
finnas, men förhoppningsvis för den med
sig att de som hanterar mat och livsmedel
ständigt följer sina hygienrutiner.

Några prover
Mjukglassförsäljarna i kommunen fick besök
av Ingrid Olofsson en gång i månaden under
sommaren. Glassen hälls upp i en speciell

Proverna skickas samma dag kylda till ett
laboratorium i Stockholm. Det händer att
det blir anmärkningar på livsmedel från de
olika butikerna, köken och tillverkarna i
Älvsbyn.
– Det är ganska vanligt att det är så pass
mycket bakterier i maten att det blir en
anmärkning. Däremot är det ovanligt att
varan klassas som otjänlig, säger Ingrid
Olofsson.
Om kontrollen visar att det är för höga
halter av bakterier i ett prov, så går hon
tillbaka och gör ett omprov. Det görs tills
resultatet är bra.
– Överlag kan vi känna oss trygga med
den mat och de livsmedel vi köper här i
Älvsbyn, avslutar Ingrid Olofsson.

...som försluts och ställs i en frysväska.

Så klassas livsmedel med förhöjda
halter av bakterier:
Tjänligt med anmärkning: Livsmedlet har
hanterats felaktigt. Det är olämpligt,
men inte direkt farligt att förtära
produkten.
Otjänligt: Livsmedlet luktar illa eller
innehåller för högt antal bakterier som
kan orsaka förgiftning. Får ej saluföras
och ska kasseras (om det finns något
kvar).

Badbilden i förra numret
Några läsare har hört av sig och frågat var
badbilden i förra numret av Älvsbybladet
är tagen.
Bilden är tagen vid badplatsen i Vidsel.
För att komma dit svänger man ner mot
älven mellan ICA och Renkronan. Sedan
viker man direkt höger och ser badplatsen
när man kommer ner till vattnet. Ett tips
som kanske inte är njutbart i dagarna, men
som kan komma väl till pass nästa sommar!
Foto: Mats Fjellström
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De målar och lackar på löpande band

central och SP Fönster i Edsbyn är andra
stora fasta kunder, berättar Anders Pettersson.
Totalt har Älvsby Ytbehandling idag ett
tjugotal fasta kunder, varav cirka tio med
kontinuerliga beställningar.

Sakta men säkert

Anders Pettersson, Ulf Lindgren och Erik Sundström äger tillsammans Älvsby Ytbehandling.
De målar och lackar träprodukter för inomhusbruk till industrier i hela Norrland.
Älvsby Ytbehandling är ett företag som
producerar någonting som finns i alla
hem. Trots det är det ganska många
älvsbybor som inte vet vad de sysslar med
eller var de håller till.
– Vår tanke är att vi ska serva framför allt
norrbottniska företag så att träprodukter i
allt större utsträckning tillverkas här, istället
för att råmaterialet skickas söderut och vi i
Norrbotten går miste om en stor del av
vinsten på vår naturtillgång skogen, förklarar
Anders Pettersson som är en av de tre
delägarna i Älvsby Ytbehandling.
Erik Sundström och Ulf Lindgren är de
andra två ägarna. 1999 startade de företaget.
De köpte en stor sprutlackeringsmaskin från
ett nedlagt företag i Danmark. Den
ytbehandlar träprodukter för inomhusbruk
till exempel dörrar, lister, karmar och möbler.
Det som ska målas eller lackas läggs på ett
band. Först passerar det en slip och sedan

en digital mätutrustning som beräknar hur
mycket färg som ska sprutas. Sedan sprutas
trät och förs vidare in i en jättestor ugn, där
det torkar helt på tjugo minuter.
Totalt är det som målas inne i sprutlinan
i en timme. Normalt jobbar två till tre
personer vid sprutlinan med att lägga på det
som ska behandlas och lyfta av det.

Sysselsätter tio
Älvsby Ytbehandling sysselsätter idag tio
personer. Förutom de tre ägarna finns tre
anställda. Dessutom köps fyra heltidstjänster
av Samhall.
De har så mycket jobb att sprutlacken går
alla arbetsdagar. Vid toppar har det blivit
nödvändigt att även jobba i skift för att
kunna förlänga maskindriften.
Kunderna är främst träindustrier och
snickerier i norra Sverige.
– Älvsbyhus är idag vår största kund. GK
Door i Glommersträsk, Skellefteå Snickeri-

Turistsommaren i Älvsbyn

Foto: Mats Fjellström
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Älvsby Ytbehandlings utveckling har sakta
men säkert gått uppåt.
– De första åren var tuffa. Det tog längre
tid än vi hade räknat med att komma igång.
Här i norra Sverige gör industrierna av
tradition alla moment i produktionen själva,
trots att det skulle bli billigare att bara göra
det de är riktigt bra på och överlämna det
övriga till andra företag, säger Anders
Pettersson.
– I till exempel Småland tänker företagen
på ett annat sätt. Där samarbetar man som
underleverantörer till varandra och på så sätt
har de en kostnadseffektiv produktion,
tillägger han.
– Den tanken vill vi implementera hos
träindustrin i norr och ju längre vi har funnits
till, ju mer har vi blivit ett begrepp på
marknaden. Men det är först nu vi börjar
känna att det finns ett verkligt behov av oss.
Våra kunder har ändrat sitt sätt att jobba och
blivit beroende av oss.
– Det skulle vara möjligt att öka
produktionen ytterligare, men det är viktigt
för oss att våra produkter har god kvalité
och hög leveranssäkerhet, så vi skyndar
långsamt och bygger upp verksamheten
sakta, så att även organisationen och vi själva
hinner med, avslutar Anders Pettersson.

Flera av de företag i kommunen som är
beroende av besökare under sommaren
rapporterar om en god sommar.
– Vi har haft jättemycket folk och är
helnöjda. Framför allt har vi haft många
kunder som inte är älvsbybor, säger Elisabeth
Wikström, Norra By-logen.
Polar Hotel har i år varit sommaröppet
för andra gången. Hotellchef Joachim
Fällgren säger att det har gått tillräckligt bra
för att det ska vara meningsfullt att fortsätta.

Två stora sprutkroppar målar de träprodukter
som passerar genom sprutlinan.

– Vi har inte haft fullbelagt, men det har
gått hyfsat bra, framförallt med tanke på att
hotellet tidigare inte varit helårsöppet, säger
han.
Inga-Britt Sundström som för första
sommaren drivit Wärdshuset Bergsparken
säger att juli månad inte varit lika bra
beläggningsmässigt som hon hade beräknat.
– Inte heller besöken på Café Centrum
har varit lika många som det brukar under
sommarmånaderna, säger hon.
– Men det har ialla fall rullat på, tillägger
hon.

Företagsnytt
Här händer det saker
Det händer en hel del i de stora företagen
i Älvsbyns kommun i höst; utbildning på
Älvsbyhus, utbyggnad på Polarbröd och
förberedelser för att ta emot fler utländska
kunder på RFN.
21 finländare lär sig bygga älvsbyhus i höst.
Företaget har nämligen rekryterat personal
till den nya fabriken i Kauhajoki i Finland.
400 hus är redan beställda och den första
januari startar produktionen. En månad
senare ska den första leveransen ske.
Fram till dess är de nyanställda finländarna
i Älvsbyn och i fabriken i Bjärnum och får
utbildning. Den 23 augusti kom den första
gruppen, åtta personer till Älvsbyn och tre
till Bjärnum.
Under tre månader går de ”bredvid” på
fabriksgolvet och lär sig av de som arbetar
på fabrikerna här i Älvsbyn och i Bjärum.
Totalt utbildas 21 personer och dessa blir
de första anställda i Kauhajoki.
– Vi räknar med att det kommer att bli 5060 anställda där så småningom, säger Donald
Johansson, vd.

Fryshus
Vid Polarbröd händer det också saker i höst.
Där byggs ett helt nytt fryshus i anslutning
till det gamla. Den nya byggnaden blir 2 400
kvadratmeter. Det innebär att Polarbröd i
Älvsbyn får en total lagringsyta som rymmer
cirka 5 000 pallar.
För att få någon slags uppfattning hur
mycket det är, kan man tänka sig att pallarna
läggs i rad längs Arvidsjaursvägen med
början vid rondellen i Älvsbyn. Pallarna
skulle då räcka ända till järnvägsbron i
Korsträsk.
På varje pall lastas 300 kilo bröd. Det blir
med andra ord 1 500 ton bröd.
Orsaken till att man bygger fryshuset är
att Polarbröd idag måste hyra pallplatser
under de perioder när man har mycket i lager.
– Det handlar alltså inte i första hand om
produktionsökningar, utan om minskade
lagringskostnader och förbättrad logistik,
säger Anders Stenberg, underhållschef på
Polarbröd.

Utländska kunder
På RFN är förhoppningarna på topp när det
gäller möjligheterna att ta emot fler

utländska kunder. Karl Leifland på
utrikesdepartementet har i en utredning
kommit fram till att det är fullt möjligt att ta
emot utländsk militär för utbildning i norra
Sverige. Sedan tidigare testar RFN militär
utrustning åt utländska kunder.
– Därför är RFN ett starkt kort när det
gäller att välja framtida utbildningsplats,
säger Nils Widén, platschef.
I augusti var folk från italienska försvaret
på RFN och både testade utrustning och
utbildade sig. Under december till februari
kommer sannolikt kunder från Spanien att
vara på RFN.
– RFN:s resurser används idag tidsmässigt
till 50 procent. En tiondel av det är utländska
kunder. Min förhoppning är att de utländska
uppdragen ska öka till en tredjedel av vår
verksamhet, säger Nils Widén.
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!

Gång- och cykelbana till Norra Byn
I höst byggs äntligen en efterlängtad
gång- och cykelbana mellan Norra Byn
och centrala Älvsbyn.

Det blir samtidigt ny vägbelysning, från
rondellen i Älvsbyn till korsningen på Norra
Byn.

Gång- och cykelbanan börjar vid
Löparhedsvägen, korsar Jokkmokksvägen
alldeles vid Luleå-Piteåkorsningen, går längs
Lulevägen (väg 94) på norra sidan av vägen,
får en egen bana över bron och fortsätter
sedan fram till Fluxenvägen.
Det blir med andra ord en betydligt
säkrare väg för alla gångare och cyklister som
färdas där.
– På bron sätter vi upp ett räcke som är
cirka 1,10 meter högt, för att avskilja gångoch cykelbanan från körbanan, säger
Andreas Asplund som är projektledare för
bygget.

Cirkulationsplats
Detta aktualiserar frågan om en eventuell
rondell i den olycksdrabbade korsningen.
– Vi har gjort en så kallad bristanalys och
tagit fram flera förslag på lösningar när det
gäller den korsningen, säger Peder
Henriksson på vägverket.

– Vi tror att cykelbanan och den nya
belysningen kommer att tydliggöra
korsningen. Det är en enkel lösning för att
höja säkerheten.
– Vi får se med tiden om den åtgärden
räcker. Men någon cirkulationsplats på
Norra Byn finns i alla fall inte med i vår
planering för de närmaste tre åren.
Dennyagång- och cykelbanan kommerattgå längs
väg 94 från Fluxenvägen till Löparhedsvägen.Den
är inritad med ett blått sträck på kartan.

Klart i höst
Körbanan över bron blir något smalare än
nu, men kommer ändå att vara drygt sju
meter bred. Arbetet påbörjades i början av
september och cykelbanan blir förhoppningsvis klar under hösten.
– Det beror på när vintern kommer. Om
snön kommer tidigt så hinner vi kanske inte
asfaltera den i höst, säger Andreas Asplund.
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Integration i Älvsbyn
Sedan i våras pågår projektet
”Integration i Älvsbyn”. Tanken är att
asylsökande och invandrare med
uppehållstillstånd ska få förbättrade
möjligheter att komma in i samhället.
– De ska stärkas som individer genom
att inte gå sysslolösa, oavsett om de är
asylsökande och kanske inte kommer att
få stanna i Sverige eller om de har
uppehållstillstånd, säger Bosse Eriksson
som är projektledare.
Eva Lundström är anställd som
handledare i projektet. Hon tar emot en
ny grupp på mellan fem och tio personer
ungefär varannan månad. I sex månader
är de inskrivna i projektet. Den första
tiden träffas de varje dag. Studiebesök,
utflykter, samtal och samvaro står på
programmet. Dessutom läser de svenska
och data.
– Jag har varit här i två år, men har lärt
mig mer om Älvsbyn under de här
veckorna än jag visste förut, säger
Mohammed Dubai från Irak.

Besöker olika platser
Tillsammans gör de studiebesök i
kommunens verksamhet, till exempel
konsumentvägledaren, räddningstjänsten
och förskolan. De besöker även
myndigheter som arbetsförmedlingen,
facket och polisen och olika företag på
orten.
– Vi gör också utflykter runt om i
kommunen, ser var olika byar och platser
ligger och har varit till Luleå. Dessutom
lagar vi mat tillsammans, ser utbild-

NOTISER
Rätt ska vara rätt

ningsprogram på tv och pratar mycket,
berättar Eva Lundström.
– Att prata svenska med olika
människor, våga använda den svenska
man kan och träna sig på att förstå är
viktigt, säger Fana Michael som kommer
från Eritrea och kom till Älvsbyn för 15
månader sedan.

Sommarbilderna i förra numret av Älvsbybladet är
tagna av fotograferna Mats Fjellström, Anders Alm
och Kurt Burström. Vi beklagar att vi glömde tala
om det.
Mats Fjellström bor i Luleå, men kommer från
Vidsel och har tagit många av de fina bilder från
bygden som kommunen har i sitt bildarkiv.

Arbetsplatspraktik

Nytt program på gymnasiet

Efter de första veckornas introduktion
får projektdeltagarna en praktikplats på
någon arbetsplats i kommunen. Företag,
butiker och vård och omsorg är de
vanligaste praktikplatserna.
– Till att börja med kommer vi överens
om att de ska göra praktik i fyra veckor.
Om de trivs bra och allting fungerar blir
det ofta en förlängning, säger Eva
Lundström.
Just nu är den andra gruppen i gång.
När den första gruppen hade gjort sin
praktik fick några av deltagarna vikariat
på de ställen de praktiserat. En har fått
en provanställning som personlig
assistent och två har fått vikariat i
äldreomsorgen. De övriga fortsätter att
läsa svenska och data.

EU-medel
Deltagarna i projektet får sitt vanliga
bidrag under projekttiden. Integration i
Älvsbyn är ett samarbete mellan
arbetsförmedlingen, migrationsverket,
socialförvaltningen och utvecklingsavdelningen i kommunen. Det finansieras
med medel ur EU:s socialfond.

I år har utbildningsalternativen på Älvsbyns
gymnasium ökat med ytterligare ett program,
nämligen det estetiska programmet. Programmet
har tre inriktningar som eleverna kan välja mellan:
bild och form, teater och musik. Åtta elever har
påbörjat utbildningen i höst.
Älvsby företagarpris...
Årets företagarpris tilldelades Gun-Britt Johansson
och Gun-Britt Brännmark som tillsammans driver
företaget Johansson & Brännmark. De sysslar med
utveckling och utbildning inom vård och omsorg
och är specialiserade på vård av dementa.
...och kulturpris
Doris och Folke Öberg fick tillsammans ta emot
årets kulturpris. Doris uppmärksammas för sina
docktäcken i lappteknik och Folke för sin hembygdshistoriska bok ”Bodellisterna och den stora
skolstriden”.
Föreningen Rikstäcket
Föreningen Rikstäcket håller årsmöte i Luleå i
början av oktober. Årsmötesdeltagarna som
kommer från hela landet kommer även att besöka
Älvsbyn. Bland annat åker man till Storforsen.
I anslutning till Rikstäckets årsmöte ordnar
föreningen Quiltqvinnen i Älvsbyn en utställning
på Wärdshuset Bergsparken med sina alster i
lappteknik. Den pågår mellan den 15 september
och 15 oktober.
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