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Nytt i Storforsen
Till det yttre märks det kanske inte någon större skillnad, men formellt har det genomförts en viktig förändring när det gäller turistinformationen i Storforsen.

Jobbcentralen i Älvsbyn
är ett företag som driver många verksamheter, bland annat planering och genomförande av evenemang. Under våren
2010 har Jobbcentralen ansökt och fått ett
SPIRA-projekt med mål att öka mängden
aktiviteter i Lomtjärnsparken. Projektet är
godkänt för tre säsonger och denna sommar
är den första i raden.
Två av sommarens planerade aktiviteter är
en omfattande matfestival och en solid metal-festival som under en dag ska bjuda Älvsbyborna på distade gitarrer och hård musik.
Intresset för musik är utbrett i Älvsbyn
och nu arrangeras denna festival som även
förväntas attrahera publik från hela länet.
Vi har dragplåster som Skumdum, 6th
Awakening och Laudamus på scen.
Till största delen bygger aktiviteterna
under sommaren på att aktiva föreningar
i Älvsbyn får visa upp sig och därmed en
möjlighet att värva nya medlemmar. Pengarna föreningarna drar in på sina aktiviteter
går direkt till föreningarna själva. Någon
inkomst från öltält kommer det dock inte
att bli då alla aktiviteter i Lomtjärn ska
vara drogfria.
Parken har på kort tid ändrat karaktär
och innehåll. De senaste veckorna har en
relativt stor paviljong börjat ta form och
den beräknas vara klar och användbar före
midsommar.
Paviljongen möjliggör vistelse och aktiviteter i parken även regniga dagar vilket tidigare varit omöjligt. Förutom paviljongen
riggas nu boulebana och sommarcafe.
I dagsläget är det mer än femton föreningar som tecknat sig för en temalördag
med mängder av olika publikdragande
arrangemang. Under projekttiden skall i
första hand sommaraktiviteter genomföras
men den långsiktiga visionen är att genomföra happenings även andra årstider. Ett av
de viktigaste målen med parkenprojektet är
att permanenta en organisation för evenemang och underhållning i Älvsbyn och i
synnerhet i Lomtjärn.
Jan Öhrwall
Projektledare Lomtjärnsprojektet
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Handelshuset sköter turistbyrån i Älvsbyn är till försäljning. Vissa dagar finns det också
på entreprenad åt kommunen. De senaste hantverkare i lokalen. Då kan man se hur de
två somrarna har Handelshuset även haft ett arbetar och köpa deras produkter.
informationscenter i Storforsen.
– Det tycker vi är bra och när avtalet om
turistbyrån skrevs om tidigare i år, ställde vi
som krav att det ska finnas en turistinformation på sommaren också i Storforsen, säger
kommunens informatör Peter Lundberg.
– Det är ju där de allra flesta besökarna i
kommunen är och då ska vi naturligtvis också
ha en komplett turistinformation.
Konst och hantverk
Nytt för i år är också att konstnärsföreningen
Ateljé Lärkan har en utställning i anslutning
till turistinformationen i Storforsen. De ställer ut tavlor i olja, akvarell och akryl och allt

Det nya galleriet och Ateljé Lärkans utställning
”De fyra årstiderna” invigdes vid vernissagen den
5 juni, av landshövding Per-Ola Eriksson.

Peter Lundberg. Foto: Veronica Marklund.

De är bäst i Norrbotten på matte
På högstadiet i Vidsel finns fyra elever
som är särskilt duktiga i matte och har
representerat Norrbotten i mattetävlingen
Pythagoras Quest.
Tävlingen anordnades första gången 2005 som
en lokal mattetävling där 600 högstadieelever i
Malmö deltog. Året efter deltog elever från hela
Skåne och 2007 kom deltagarna från fler län.
Sedan har tävlingen vuxit och i år deltog fjorton
län. Norrbotten var med för första gången - som
enda län norr om Uppsala och Värmland.
I januari hölls en kvalificeringstävling för alla
elever på varje deltagande skola. Totalt deltog
600 elever från Norrbotten. 19 skolor tävlade sedan med var sitt lag på tre elever i distriktsfinalen
som hölls i Luleå i mars. Från Älvsbyns kommun
deltog Vidselsskolan och Älvåkraskolan.
Allra bäst gick det för Vidselsskolans lag som
bestod av Lisa Burman, Alexander Granlund
och Emma Magnusson. De vann och kvalificerade sig därmed till att representera Norrbotten
i riksfinalen som avgjordes i Malmö den 28 maj.
Dit åkte de tillsammans med sin lärare Magnus
Furtenback och reserven Jens Larsson, som fick
hoppa in på finaldagen då Lisa blev sjuk.
I riksfinalen korades de fem bästa lagen. Övriga lag fick veta sin poäng men ingen placering.
Laget från Vidsel var inte bland de fem.

Emma Magnusson, Lisa Burman, Jens Larsson och Alexander Granlund som går i klass 9 i Vidselsskolan representerade Norrbotten i mattetävlingen Pythagoras Quest vid riksfinalen i Malmö. Dit
åkte de tillsammans med sin lärare Magnus Furtenback.

Sara är uttagen att spela U20-VM
Älvsbyn har fått sin första VM-spelare
Damlandslaget och USA
i fotboll! Snart 18-åriga landslagsspelaren Nu har hon i stället ett annat uppdrag; att vara
Sara Eliasson har blivit uttagen att spela med och föra Piteå IF tillbaka till allsvenskan.
U20-VM som går i Tyskland i sommar.
– Mitt mål är att spela i allsvenskan så snart
som möjligt. Jag har ett 1+1-årskontrakt med
Den 9 juni kom beskedet från förbundskapten Piteå IF. Det betyder att om vi går upp till
Calle Barrling: Sara som spelar back i Piteå IF allsvenskan så fortsätter jag att spela för Piteå
är uttagen till laget som ska försvara de svenska men om vi inte gör det så kan jag byta klubb
färgerna i U20-VM i juli. Det tycker vi är skäl nästa år, säger Sara.
När detta skrivs har Piteå spelat nio matcher
nog att återge en artikel om Sara som var införd
i serien och det ser bra ut;, med god marginal
i Älvsbyns Nyheter i våras.
Sara började spela kvartersfotboll i Älvsbyn till tvåan. Sara har skött sig bra på vänster
när hon var sex år, som så många andra. Hon backlinje.
– När jag spelar i allsvenskan vill jag bli utfortsatte för att hon tyckte det var roligt, men
inte förrän hon var 13 år och blev uttagen till tagen till damlandslaget och mitt slutliga mål är
zonlaget började hon förstå att hon var bättre att åka till USA och spela proffsfotboll.
– Jag spelar fotboll för att det är så roligt. Så
än de flesta.
Som 15-åring blev hon uttagen till länslaget länge jag tycker det och utvecklas och blir bättre
och efter cupen i Halmstad där länslagen mötte kommer jag att fortsätta.
varandra blev hon uttagen till flicklandslaget
för 15-åringar. Året därefter blev hon uppflyt- Hinner annat
tad till det ett år äldre flicklandslaget, alltså Sommarlovet har börjat för Sara som går
fotbollsgymnasiet i Luleå, där hon läser
17-åringar.
Sedan har det rullat på och i år är hon med idrottsprogrammet med inriktning fritid och
i F19-landslaget och har bland annat spelat ledarskap. Till hösten ska hon börja trean. 5-6
EM-kval 1 i Estland i höstas och varit med på kvällar i veckan åker hon till Piteå för att träna,
uttagningarna till EM-kval 2 som gjordes vid La förutom de två träningstillfällena i veckan med
Manga-turneringen i Spanien i början av mars. gymnasiet.
Det innebär att mer än 25 timmar i veckan,
Sara blev uttagen till andra kvalomgången men
inklusive restider, går till fotboll.
tvingades tacka nej på grund av sjukdom.

– Om det inte var så roligt skulle jag aldrig
lägga så mycket tid på det, men jag hinner annat också som att träffa familjen och vara med
kompisar.
Bra träning i ÄIF
Älvsby IF Fotboll är den klubb som skolade Sara
och om sina gamla tränare Stig Nordlund och
Hasse Nyberg har hon bara gott att säga.
– De var seriösa från första början. Vi tränade
mycket och i alla väder. När fotbollsplanerna
var översnöade tränade vi på någon lastbilsparkering. Det var nyttigt. Vi hade också löppass
och intervallträningar hela tiden. De är jättebra
tränare och det är ju också ovanligt många från
det ungdomslaget som har fortsatt att spela
damfotboll, säger Sara och börjar göra sig i
ordning för träning i Piteå.

Sara Eliasson från Älvsbyn spelar U20-VM i
fotboll i Tyskland i sommar.
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– Teaterföreställningar och konserter, både
för vuxna och för skolan och förskolan, bokas
i samarbete med olika organisationer och
föreningar.
Kjell ansvarar även för kommunens folkbildningsverksamhet.
– Jag är kommunens representant i det
lokala folkbildningsrådet som består av studieförbunden, folkhögskolan och kyrkan.
Föreningar och ungdomar
Till arbetsuppgifterna hör också att ha hand
om kommunens del i föreningsverksamheten,
det vill säga att ge bidrag till föreningar, ge
stöd till olika arrangemang som föreningarna
ordnar och att fördela tiderna i sporthallarna.
Kjell har också hand om stöd och bidrag
till ungdomsaktiviteter som olika grupper
ordnar, samt ansvar för den verksamhet som
kommunen har för ungdomar; träffpunkter
och ungdomsting till exempel.

Kjell Tegnelund är fritids- och kulturchef i Älvsbyn.

Kjell bidrar
till andras fritid
Kjell Tegnelund är fritids- och kulturchef i Älvsbyns kommun. I hans arbete ingår ansvar
för biblioteket, kulturarrangemang, föreningsstöd, ungdomsaktiviteter, folkbildning
och konsumentvägledningen.
I tjänsten ingår att vara chef för biblioteket
och arbetsledare för dem som jobbar där.
– På biblioteket finns det arbetslag som
jag jobbar tillsammans med. Förutom biblioteksgöromål har de olika uppgifter när det
gäller de andra ansvarsområdena. Det är ett
fantastiskt arbetslag och de är mycket viktiga
för att allt ska fungera.
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I anslutning till biblioteket finns även
konsumentvägledningen som också hör till
fritid- och kultur.
Kultur och folkbildning
Att samordna och planera kulturverksamheten i kommunen är också fritids- och kulturchefens uppgift.

Kontakt med länet
I arbetsuppgifterna ingår även att vara
kommunens kontaktperson till länsinstitutionerna när det gäller kulturfrågor, det vill
säga länsbiblioteket, Norrbottensmusiken,
Filmpool Nord och landstingets kultur- och
utbildningsavdelning.
– Ett länsöverskridande samarbete som har
börjat i vår och kommer att vara färdigt på
senhösten är en ny kulturplan för Norrbotten, där kulturpengar från staten ska fördelas
i länet. Att synpunkter från oss i Älvsbyn
kommer fram är jätteviktigt i det arbetet,
påpekar Kjell.
Lämplig högskoleutbildning
Det finns inga formella utbildningskrav för att
bli fritids- och kulturchef i en kommun.
– Min utbildning till bibliotekarie passar
bra för arbetet, men det finns också andra
högskoleutbildningar som är lämpliga för
liknande jobb i fritids- och kultursektorn.
– För att trivas med jobbet är det viktigt
att man är tycker om att hålla på med flera
saker samtidigt. Man måste vara flexibel och
kunna hålla många bollar i luften.
Kjell tycker att det bästa med jobbet är
att han får jobba med sådant som är andras
fritidssysselsättningar.
– Jag träffar eldsjälar som brinner för det
de vill göra och jag får vara med och stödja
det.
– Det finns egentligen inget negativt med
jobbet. Det blir i stor utsträckning vad man
själv gör det till.

”Prova på kultur” till hösten
Älvsbyns kommun startar en egen modell av kulturskola
till hösten för elever från klass 3 och äldre.
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har
fått i uppdrag att ta reda på vad ungdomarna
vill göra och vad föreningarna och studieförbunden kan erbjuda och sedan samordna det
i ”Prova på kultur” som är arbetsnamnet för
verksamheten.
– Kulturskolor är inte ovanliga i Sverige
idag, men Älvsbyns kommun har valt en
mycket ovanlig, för att inte säga unik, väg att
skapa en kulturskola, säger Kjell Tegnelund
och fortsätter:
– Studieförbunden och folkhögskolan har
lämnat in uppgifter på vad de kan erbjuda
och vad det kostar. Till hösten vet vi vilka
aktiviteter som kommer igång.
För elever i klass 3-6
Studieförbunden och folkhögskolan erbjuder
olika kulturverksamhet som musik, teater,
dans och bild, i grupp eller enskilt, utanför
skoltid. För detta kan de ta en avgift på max
500 kronor per elev och termin. Från kommunen får de ett ekonomiskt bidrag till verksamheten med en så kallad kommuncheck.
Storleken på checken varierar beroende på
verksamheten.
– Instrumentalundervisning ger ett högre
belopp per elev för att det ska täcka kostnaderna för kunniga pedagoger. Studieförbunden och folkhögskolan har sagt att de

kommer att ordna sådana, bland annat i
samarbete med musikhögskolan i Piteå, säger
Kjell Tegnelund.
Kommuncheck
Följande belopp betalar kommunen till studieförbunden och folkhögskolan per elev för
ett minimum på tio lektioner per termin:
Teater........................................ 800 kronor
Dans......................................... 800 kronor
Bild........................................... 800 kronor
Instrument enskilt.................. 4 000 kronor
Instrument i grupp:
2 elever................................... 2 000 kronor
3 elever................................... 1 300 kronor
4 elever................................... 1 000 kronor
5 elever . ................................... 800 kronor
För elever i klass 6-9
Utbudet av kulturverksamhet på den schemalagda profiltiden (elevens val) kommer att
utökas så att eleverna i klass 6-9 kan välja att
till exempel spela ett instrument eller hålla på
med teater på skoltid. De som går i sexan omfattas fortfarande av kommunchecken och när
de fyllt 13 år är de en del av studieförbundens
ordinarie målgrupp och kulturverksamheten
kan fortsätta som studiecirklar. Det gäller
även elever i gymnasiet som vill delta i kulturverksamheten.

Välj Prova på kultur
senast 15/9
Den 20 augusti kommer utbudet
som man kan välja på i ”Prova på
kultur” att presenteras på kommunens webb. Där finns också länkar
till studieförbundens webbsidor där
man anmäler sig.
Senast den 15 september ska man
välja och sedan ska verksamheten
börja senast under vecka 40, det vill
säga första veckan i oktober. Deltagaravgiften blir 500 kronor per termin.

Musik, mat och karneval
I sommar blir det flera arrangemang i
Älvsbyn som har fått bidrag från kulturoch fritid.
Musikföreningen SMÄKK:s minifestival
på torget framför kommunhuset den 2
juli, Reumatikerföreningens dag med
irländsk musik i Lomtjärnsparken samma
dag, Älvsbyns första solid metal-festival
i Lomtjärnsparken den 17 juli och den
internationella matfesten med karneval
den 21 augusti har fått bidrag sedan arrangörerna tagit kontakt med fritids- och
kulturchef Kjell Tegnelund.
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Pelle Lindquist Omberg, vd Älvsby Källa.

Älvsby Källa porlar sakta men säkert
Bredare sortiment och ändrat säljfokus. Det är de två huvudsakliga åtgärderna som
Älvsby Källa har vidtagit för att komma in på den hårda vattenmarknaden.
Försäljningen kommer också att bli mer
målinriktad än tidigare, enligt Pelle Lindquist
Omberg.
– Det är mycket som krävs för att komma
in på den konkurrenshårda vattenmarknaden. Det räcker inte att ha det bästa vattnet,
utan det krävs en genomtänkt och långsiktig
marknadsföring.
– Vi slåss mot stora etablerade jättar som
kunderna känner till. Starten har varit tung,
men vi tror att det kommer att vända och vi
ser mycket ljusare på möjligheterna nu än vi
gjorde för ett halvår sedan.
– De ordrar vi har nu är de första riktigt
bra. Det handlar om tio lastbilar per order.
Vi väntar också på att när som helst få besked
från en holländsk importör som vi haft konSatsar på svensk marknad
När det gäller säljsidan så har inriktningen till takt med hela tiden. Både de och flera svenska
stor del varit att sälja till utländska kunder. aktörer i dagligvaruhandeln visar stort intresse
– Vi kommer nu i stället i första hand att för vår produkt.
inrikta oss på den inhemska marknaden, i
närområdet och i södra Sverige.
I våras påbörjades installationen av nya maskiner för att kunna producera halvlitersflaskor
i fabriken. Det är nu klart och produktionen
har kommit igång igen.
– Under juni levererar vi vatten till svenska
kunder som väntat på flaskor av den storleken,
säger Pelle Lindquist Omberg som är ny vd
sedan 1 juni.
– Halvlitersflaskan är första steget i arbetet mot ett bredare sortiment, för det är det
marknaden vill ha. Redan i sommar kommer
vi att börja tillverka vatten med olika smaker.
Vi tittar också på möjligheten att fylla vattnet
i glasflaskor och i större pappersbehållare, så
kallade bag-in-box.
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ÖPPET
HUS
Den 24-25 augusti
har Älvsby Källa 1-årsjubileum
med Öppet Hus där man
kommer att berätta om företagets
utveckling samt bjuda på
mat och dryck. Den ena dagen
blir för företagare
och den andra för allmänheten.

Fritidshemmens dag
Den 25 maj var det Fritidshemmens dag i Älvsbyn. Barn och personal från alla fritidshem
i kommunen samlades i Lomtjärnsparken och ställde upp sig en lång parad. Först gick de
till torget vid Turklövern där de rappade en sång om hur roligt det är att gå på fritids och
om det härliga vädret. De lät sig inte stoppas av att dagen var både kall och solen lyste med
sin frånvaro.
Sedan fortsatte paraden längs Storgatan till kommunhuset som de gick igenom, spelande
på sina egenhändigt gjorda marackas och med fina skyltar som talade om vilket fritids de
hör till.
Paraden fortsatte till Älvåkra idrottsplats där några lite äldre fotbollstjejer hade ordnat med
roliga aktiviteter. Och så blev det förstås fika och till och med solen tittade fram.

Nyanställd

Christoffer Björkman är ny näringslivsutvecklare i Älvsbyns kommun. Han
ansvarar bland annat för turismfrågor och
byautveckling.
Christoffer kommer från Kiruna och
har läst turismprogrammet vid Umeå
universitet och har bland annat jobbat i
4,5 månader på Norr- och Västerbottens
eu-kontor i Bryssel, North Sweden European office.

Småföretagare
Varje år brukar barnen i förskoleklassen i Sörgården på Tärnstigen så frön och driva upp
plantor. I slutet av maj när det snart är dags att plantera ut dem i rabatter och krukor säljer
de plantorna på gården utanför sin skola. I år gjorde de det den 29 maj och många föräldrar
och far- och morföräldrar passade på att fynda billiga och fina solrosor, flitiga lisor, lobelior
och många andra vackra plantor som snart blir vackra blommor.
Annika Nilsson vikarierar som medicinskt
ansvarig sjuksöterska (MAS).

Torbjörn Johansson är tillförordnad räddningschef i Älvsbyns kommun.
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Fiska i Älvsbyn
Börjar fiskesuget kännas nu när solen värmt
upp alla bäckar, älvar och sjöar? Då är allt
som det ska. Förra sommarens fiskehistorier
som berättats gång efter annan under vintern börjar nu kännas ganska uttjatade och
det är dags att fylla på med nya plaskande
äventyr.

Som Älvsbybo har du verkligen ett guldläge om du gillar att fiska.
Piteälven som är ett av landets absolut bästa harrvatten slingar sig igenom byn och tillsammans med alla dess biflöden, Varjisån, Sikån och
Vistån för att bara nämna några, ger den helt enorma fiskeområden
att utforska. Tillgången på sjöar är inte heller dålig. En titt på kartan
ger en imponerade överblick av hundratals sjöar, en del av dem även
med inplanterad fisk. Gillar man att fiska lax eller havsöring finns
det dessutom flera älvar att välja på i närområdet.
Harr
Piteälvens harr är roligast och mest stridbar att fiska från midsommar
och framåt, ända in i september. Att fiska med flugspö efter harr är
ett spännande sätt att utmana harren på. Framför allt torrflugor som
E12 och myror går bra på den vakande harren men även säkra kort
som haröranymf och montananymf. Använd gärna ett flugspö i klass
5 eller 6 för ändamålet. Är du spinnfiskare så är små spinnare godis
för harren. Fiska med så lätta grejor du kan, gärna med en lintjocklek
på 0,23-0,25 mm.
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En myra är godis för harren.

En vacker piteälvsöring har fallit för en fluga.
Öring
Älvarnas och sjöarnas leopard. Piteälvens öring är kamouflerad som
en leopard och mycket stridbar. Den är dock inte lika selektiv på
insekter som på småfiskar. Prova gärna en streamer typ Mickey Finn
eller Muddler, det brukar ge hårda hugg. Fiskar du öring med spinn
så är en flytande 7 cm Rapala en svår frestelse för en öring att motstå.
Kasta den snett nedströms och fiska in den ryckvis för bästa resultat.
Glöm inte heller att röra dig nedströms efter varje kast så fiskar du
av en större yta och ökar huggchanserna avsevärt.
Rapala
original 7 cm
flytande. En
fantastiskt bra
vobbler till
Piteälvens
öringar.
Felix Höglund och Edwin Bylander.
Abborre/Mört
Det finns nog inget som går upp mot att meta abborre från en brygga
med ett klassikt korkflöte. Ett tips är att inte använda så stora krokar.
Byter du dessutom ut masken mot deg gjord på vatten, vetemjöl och
lite salt, och formar den som en liten ärta på kroken så kommer du
ganska snart att få mört! Vid mörtfiske bör man ha en riktigt liten
krok och gärna ett flöte av pennmodell. Ett roligt fiske med många
napp!
Gädda
I sjöarna runt Älvsbyn finns det riktiga bamsegäddor. Fiskar man
från brygga utan båt så rekommenderar jag Atomdraget eller ett bra
vassdrag och om du har båt så prova gärna en lite större vobbler i
färgerna svart-gulrandig eller röd-vit. Stora gäddor har svårt att motstå
dessa färgkombinationer.
Text och foto: Ulrik Bylander

Så, vad väntar du på? Ladda fiskeväskan
och ge dig ut och fiska, nya fiskehistorier
bara väntar på att bli berättade!
För mer information om fiske och fiskekort i Älvsbyn kontakta
Älvsbyns Turistbyrå tel. 0929-10860, www.alvsbyturism.se eller
Piteälv ekonomiska förening tel. 0929-55250, www.pitealv.se.
Fiskeutrustning hittar du på Gårdings Järnaffär där du även kan
få tips om fiske.

Hans Sörling från Västergötland åker 140 mil varje år för att
fiska harr i Älvsbyn.
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Prata med varandra om

SKADEGÖRELSE

För tredje året i rad kommer showen Diggiloo till
Storforsen den 13 juli. Årets artister är Alcazar,
Markoolio, Jessica Andersson, Gunhild Carling,
Erik Linder, Magnus Johansson, Mojje, Thomas
Pettersson och Lasse Holm.
Biljetter kan man köpa på Handelshuset och
Turklöverns kioskbutik i Älvsbyn, Hotell Storforsen, på telefon hos Ticnet tel 077-170 70 70,
online på www.ticnet.se eller beställa på www.diggiloo.com samt på Piteå och Bodens turistbyråer
och Kulturens Hus, Luleå.

Älvsbyn på webben
På internet finns flera sidor med information
om Älvsbyn. Ta en titt på dem!
Turistbyråns hemsida: www.alvsbyturism.se
Kommunens hemsida: www.alvsbyn.se
Nyheter från Älvsbyn: www.alvsbyn.just.nu
Tidningen ”Sommar i Älvsbyn 2010”:
www.alvsby-tryck.se/sommartidning
Älvsbybygdens annonsblad:
www.alvsbybygdens.se
En samling med Älvsbyrelaterade länkar med
mera: www.alvsbynonline.se
På facebook finns två officiella Älvsbysidor som
man kan läsa utan att vara registrerad faceboookanvändare: www.facebook.com/alvsbyn
och www.facebook.com/storforsen

Konsumentvägledning i sommar
Alla besök hos konsumentvägledaren måste
bokas. Telefontid måndagar och tisdagar kl
8.30-9.30. Tel 0929-171 31. Det går även bra att
mejla för tidsbokning och andra frågor. Adress:
konsument@alvsbyn.se
Konsumentvägledningen är stängd 5-25 juli.

ÄLVSBYBLADET
Ansvarig utgivare
Magnus Nordström
Redaktör
Peter Lundberg
Adress
Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn
www.alvsbyn.se
Tfn: 0929-170 00 vx, fax: 0929-174 00
Text/reportagefoto
Elisabet Nordebo
Original/Tryck
Älvsby-Tryck AB, Älvsbyn
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Välta blomkrukor. Plocka upp blommor ur jorden, knipsa av roten och sätta tillbaka
blommorna. Såga av träd någon meter ovanför marken. Lyfta upp pumphuset vid
Lomtjärn och kasta det i vattnet.
Hoppa på bord och bänkar så att brädorna
går av. Slira med mopeder på gummimattan
i lekparken. Krossa fönster. Klottra. Täppa
till tvättfat, sätta på vattnet och lämna det
rinnande.
Påhittigheten är stor när det gäller meningslösa aktiviteter. Kostnaderna är också
stora på grund av skadegörelsen.
– Skadegörelsen ute på samhället och i
skolorna har ökat här i Älvsbyn. Förra året
började vi bokföra materialkostnaderna för
reparationer. 35 000 kronor kostade skadegörelsen bara i material. Då är inte lönekostnaderna för arbetstiden medräkande. Inte heller
kostnaderna för skadegörelsen i skolorna är
medräkande eftersom de går under skolans
budget, säger Lars Nyberg som är arbetsledare
för parkförvaltningen.
– Det är pengar och arbetstid som vi
mycket hellre skulle vilja använda till att bygga
något roligt för ungdomarna.
Skräp och hundbajs
Som skadegörelse räknas också nedskräpning
och även den har ökat i Älvsbyn.
– Det är mycket skräp överallt. Ofta är det
glas och annat som någon kan skada sig på.
Det är också alldeles för mycket hundbajs i
samhället som hundägare inte tar upp. De är
skyldiga att ta upp det i en påse och kasta den
i en hundlatrin eller sopbehållare.
Prata med varandra
– Jag önskar att alla Älvsbybor tillsammans
kunde hjälpas åt att försöka ha det fint i
samhället. Om alla pratar med varandra om
det här, tror jag det blir bättre; om de vuxna
pratar med ungdomarna om hur trist det är
när saker förstörs, om ungdomarna säger till
vuxna som gör fel och om kompisar säger åt
varandra att sluta. Då skulle vi få ett finare
samhälle, säger Lars.
– Och så skulle det vara roligt om ungdomarna kommer till oss och berättar vad de vill
att vi ska bygga, så kanske vi kan fixa det, så
som vi har gjort i Kanis där ungdomarna har
berättat vilka hopp och rails de vill ha och så
har vi byggt dem.

En bänk från Storgatan som någon ”roat
sig med” att hoppa sönder. Var det verkligen roligt att göra det?

Nytt i Lomtjärnsparken
Nybyggnationerna i Lomtjärnsparken
fortsätter. En åttkantig paviljong står nu
på plats invid kaffestugan. Den kommer
att användas av musiker och andra vid
sommaren alla evenemang i parken.
På tjärnens östra sida byggs en terrass
där man kan sitta och njuta av kvällssolen.
Den får både fasta och lösa bänkar och
man kan ta sig ut på den med rullstol
och permobil.
– Terrassen är ett exempel på hur bra
det är med rak kommuniktaion. En person
med permobil berättade för oss att han
inte kan ta sig ner till de två terrasserna
som finns där sedan länge och då beslutades det att bygga en ny rullstolsanpassad,
säger Lars Nyberg som också vill passa på
att önska alla en riktigt bra sommar.

FÖRETAGSPROFILEN • • • • • • • • • • • •

Nytt mysigt kafé i Bredsel
I Bredsel, på backen ovanför riksvägen
strax före Storforsen om man kommer
från Älvsbyhållet, har Marianne Granlund
alldeles nyligen öppnat en servering som
heter Café egenvispat.
– Att starta något eget är en gammal dröm och
jag har alltid varit intresserad av att baka och
laga mat. När min man Conny och jag köpte
det gamla huset för ungefär ett år sedan visste vi inte vad vi skulle använda det till, men
efter en tid föddes idén om ett sommarkafé,
berättar hon.
Hela våren har de renoverat det gamla huset
som har en intressant historia. 1903 byggde
J. A. Karlsson i Bredsel huset för att driva
gästgiveri. ”Storfors Gästgifveri” hade också
stallplatser för övernattande gäster.
Bredsels badhusförening
På 1940- och 1950-talen fanns det dansbanor
nere vid forsen. Där ordnade Karlssons söner
stora festligheter. Särskilt vid midsommar var
det populärt att åka till Storforsen där det brukade vara både tivoli och dans. Lite kuriosa i
sammanhanget är att på den tiden var det inte
tillåtet att arrangera sådant privat, så bröderna
Karlsson bildade ”Bredsels badhusförening”
för att kunna göra det.
– Många av artisterna som de tog hit bodde
i gästgiveriet. I förråden finns det kvar en hel
del saker från den tiden, bland annat affischer.
Jag har tänkt göra en liten utställning om husets historia och ha i kaféet, säger Marianne.

På Café egenvispats veranda med utsikt över Storforsen kan man njuta av Marianne Granlunds
hembakade fikabröd.
Eftersom Café egenvispat är så nyöppnat hann
Älvsbybladets reporter tyvärr inte testa fikat
innan det var dags för pressläggning, men så
snart som möjligt ska det ske, för miljön är
verkligen fantastisk.

Nystart på vintern
Marianne har även planer på verksamhet i
huset under resten av året.
– Konceptet är inte klart ännu, men det
handlar om hälsa och välbefinnande och
vänder sig till kvinnor som vill göra en nystart
Bara hembakat
och komma igång med en ny livsstil. Vi ska
Marianne bakar allt fikabröd själv. Gästerna renovera lägenheten på övervåningen för bokan antingen sitta i något av de fina rummen ende så att gästerna kan vara här en tid.
inne i huset som är möblerade med gamla
möbler och där tapeter och golv är bevarade, I förråden har Marianne hittat gamla saker
eller på verandan med utsikt över forsen, elsom berättar om husets och Bredsels historia,
ler så kan de sätta sig i någon av bersåerna i
bland annat den här affischen från 1949.
trädgården.

Älvsbyhus har ny vd
Kent Johansson, före detta marknadsdirektör,
är ny vd på Älvsbyhus. Den tidigare vd:n
Donald Johansson, som fyllde 67 år i höstas
avgick med pension i början av juni.
Stefan Johansson som tidigare varit byggchef är ny vice vd.
En finanschef och en informations- och
marknadschef kommer att anställas under
sommaren.

Sommargården är öppen
Sommargården i Röda rummet på Forum är
en ny träffpunkt för ungdomar från klass 7 och
äldre. Den har öppet måndag-fredag klockan
11-15 till och med den 13 augusti.
Christer Nordvall Englund
jobbar där tillsammans med
två feriearbetare, men det är
ungdomarna själva som bestämmer
vad de vill göra på Sommargården.
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FÖRENINGSPROFILEN • • • • • • • • • •
Intressanta små varelser som gör nytta
De har flera hundra tusen husdjur som de vårdar och sköter och de tindrar i ögonen
när de pratar om sina små älsklingar. Vilka? Jo, biodlarna i Älvsby biodlarförening.

Ett bisamhälle kan bestå av 60 00080 000 bin som samverkar för att samhället
ska växa och överleva. I varje samhälle finns
en drottning som kan lägga upp till 3 000
ägg per dygn. Alla andra bin i samhället är
antingen arbetsbin eller drönare.
När arbetsbina är unga är deras uppgift
att mata larver, ta emot och behandla
nektar, bygga vax, hålla kupan ren, reglera
värmen, hålla vakt vid ingången och annat
inomhusarbete.
När de blir äldre är deras uppgift att flyga
iväg och samla in nektar, pollen, vatten och
propolis (ett kittvax som de hämtar från
träd och buskar och använder för att täta
kupan med.)
Drönarnas huvudsakliga uppgift är att
befrukta drottningen. De parar sig högt
uppe i luften och sedan faller drönaren död
ner. Drottningen stannar kvar och väntar på
nästa drönare. De drönare som finns kvar i
samhället när hösten kommer tvingas iväg
från kupan av arbetsbina.

Berne Granberg, Albin Olshäll, Bertil Olofsson, Bo Karlsson och Håkan Lundkvist med en gammal
bikupa som Håkan ska renovera och börja använda.
Den som har pratat med biodlare vet att de
fascineras av det de håller på med på ett sätt
som nästan är lite svårt att förstå för andra. De
kan prata om bin i timmar och hur de gör för
att de ska överleva vintern, inte svärma och ge så
mycket honung som möjligt på sommaren.
– På våra träffar pratar vi bin, dricker kaffe,
pratar bin och pratar bin…, säger föreningens
ordförande Berne Granberg både på allvar och
med glimten i ögat.
Föreningen har 25 medlemmar, ungefär lika
många män som kvinnor. Cirka fem av dem är
nya för i år.
– Varje vinter har vi nybörjarkurser i biodling.
I år har det varit femton deltagare och några av
dem har redan kommit igång med sitt första
bisamhälle.

Gunnar Eriksson och Gunnar Nilsson är två av
Älvsby biodlarförenings eldsjälar som har hållit
på med biodling i många år och leder kurser för
nybörjare.
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Drönarna hjälper även till med honungsframställningen och värmeregleringen i
kupan. De sprider också ett doftämne som
skapar harmoni i bisamhället.

En av dem som nyligen börjat med bin är
13-årige Albin Olshäll.
– Jag har velat ha bin sedan jag var sex år och nu
har jag gått en kurs och köpt ett samhälle. Jag
vill hålla på med bin för att de är så intressanta.
Allt med bin är intressant, säger han.

Binas största nytta är den pollinering som
sker när de flyger från blomma till blomma.
Utan den skulle många bär, frukter och
grönsaker inte utvecklas. Så mycket som en
tredjedel av den mat vi äter är beroende av
binas pollinering.

Varför bin?
Honungen är förstås en orsak till att man håller
på med bin. Det är alltid roligt att se hur mycket
honung man får, säger Bo Karlsson som har
hållit på med biodling i fyra år.
– Men det är mycket annat som är intressant
med dem också. De fyller en viktig funktion i
naturen när de flyger mellan växter och pollinerar dem. Många bär, frukter och grönsaker skulle
inte börja växa annars, säger Berne Granberg
som har hållit på med biodling i mer än 35 år.
– Bisamhällenas organisation och arbete är
också jätteintressant. Ju mer man lär sig om
det, ju mer fascinerad blir man. Det är en värld
för sig, säger Bertil Olofsson som liksom Bo
Karlsson började för fyra år sedan.
– Det är mycket roligt pyssel med bina och
så får man trevlig kamratskap med andra biodlare också, säger Håkan Lundkvist. Han tillhör
dem som har börjat med bin i år och är full av
entusiasm över sin nya hobby.
– Men det allra roligaste är när man ser dem
börja flyga ut på våren. Då vet man att vintern
har gått bra, säger Berne Granberg.

Bin gör honung för att ha som föda till
vintern. När man tar honungen från dem,
måste man ge dem sockervatten för att de
ska överleva.

Den som vill lära sig mer om bin kan läsa på
www.biodlarna.se eller kontakta Älvsby biodlarförening som gärna vill ha fler medlemmar.

Honung består till 75 procent av druvsocker, fruktsocker och andra sockerarter
samt upp till 20 procent av vatten. Den
innehåller också enzymer, mineralämnen,
aminosyror, vitaminer, mjölksyrabakterier
och andra ämnen som är mycket hälsosamma för människokroppen.

Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
Kontakta Älvsbyns kommun, tfn 0929-170 00,
eller e-post: redaktor@alvsbyn.se

Upplev!
NOTISER
S TO RFORS ENOM RÅ DET
Storforsen
Det självklara utflyktsmålet i kommunen. Kan upplevas hur många gånger
som helst och är lika majestätisk varje gång!
Storforsens naturreservat är ett mäktigt norrländskt älvlandskap och forsen är Europas största. Älven är omgiven av en urskogslik strandskog med
rikt växt- och djurliv. I området finns också ett delta där vattnet stilla flyter
fram.
Än i dag ser man byggnationer i älven som en gång gjordes för att underlätta flottningen. Då torrlades också en del av den gamla forsen. I ”Döda
fallet” finns jättegrytor och vattenslipade hällar.
Guidning av området, som till stor del är anpassat för funktionshindrade,
bokas på Storforsens infocenter, där man också kan köpa souvenirer och
norrländska produkter.
Vid selet nedanför ligger Hotell Storforsen med underbar vy uppåt forsen
och med en spångad gångbro längs forsen.
Hantverkshyddan vid parkeringen är öppen dagligen t.o.m. 31/8 kl.
10.00-18.00.
Kaffestugan och Storforsens Informationscenter är öppna dagligen t.o.m.
31/8 kl. 11.00-18.00. Information: Storforsens Informationscenter 073082 66 20, Turistbyrån 0929-108 60, Kaffestugan 0929-310 82, Hantverkshyddan 0920-311 06, www.alvsbyturism.se
Konst och hantverk
Nytt för i år är att Ateljé Lärkan finns i samma byggnad som Storforsens
Informationscenter där de ställer ut tavlor i olja, akvarell och akryl till försäljning. Vissa dagar finns hantverkare i lokalen. Då kan man se hur de arbetar samt köpa av deras produkter. Ateljé Lärkan har öppet dagligen t.o.m.
31/8 kl 11.00-18.00. Information: Anna Johansson 070-665 38 64, www.
ateljelarkan.se

Använd sommaren till att se och uppleva bygden, oavsett
om du bor här eller besöker Älvsbyn! Turistbyrån kan ge mer
information och vägbeskrivning.

skydd. Om man fortsätter längre upp på berget och går mer åt höger får
man en fantastisk utsikt över Storforsen. Information: Storforsens Informationscenter 073-082 66 20, Turistbyrån 0929-108 60.
Storforsens SkogsÄlva
I SkogsÄlvans hus är det lugnet som härskar, med utsikt över Piteälven och
det norrbottniska skoglandskapet. Förutom att vara värdshus och restaurang erbjuder SkogsÄlvan bland annat 6-håls vildmarksgolf, konferenser,
bröllopsfest och kick off.
Öppet dagligen 28/6-15/8 kl. 12.00-18.00. Buffé serveras klockan
13.00-17.00. Övrig tid efter överenskommelse. Information: Bertil Grahn
0929-340 03, 070-568 25 82, www.skogsalvan.com
RFN museum
En samling av historisk flygtestutrustning. Museet är inrymt i en hangar
på RFN utanför Vidsel. Öppet för bokade turer med guidning av RFN
Veteranklubb som ansvarar för museet. Information: Vidsel Testrange 0929370 00, www.vidsel.nu/rfnmuseum

KYR KMAL ME N
Kyrkan
Ljus och vacker träkyrka från 1800-talets början. Mycket rofylld och sevärd. Öppet till 31 augusti måndag-fredag 8.00-20.00, lördag-söndag 9.3018.00.
Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns ett 40-tal genuina kyrkstugor bevarade. De flesta
är byggda under 1800-talet och många används än idag som övernattningsstugor. Det är trevligt att promenera runt bland de små pittoreska husen
och känna historiens vingslag.

Storforsens skogsbruks- och flottningsmuseum
Näringslivshistoria presenterad på ett intressant sätt. Här kan man bilda
sig en uppfattning om skogs- och flottningsarbetarnas vardag och arbetsmetoder i svunna tider. Redskap, kojor, kolmila, tjärdal, stallar och andra
byggnader visar hur flottning och skogsarbete en gång bedrevs i Norrbotten.
Information: Storforsens Informationscenter 073-082 66 20, Turistbyrån
0929-108 60, www.alvsbyturism.se
Storforsens kapell
En av vår tids vackraste nya byggnader där naturen och norrbottnisk kultur
på ett stilfullt och på samma gång modernt sätt har vävts in i arkitekturen.
Här finns förmodligen Sveriges, kanske världens, vackraste altartavla - ett panoramafönster mot den mäktiga Storforsen. Kapellet är en fridfull plats för
stillhet och ro. Information: Storforsens hotell 0929-721 00.
Upplevelseskogen Bredselsberget
En naturstig som kallas Upplevelseskogen Bredselsberget börjar vid vägen
Foto: Anneli Olofsson
mitt emot Hotell Storforsen och går upp på berget längs en lättgången led.
Efter vägen finns informationsskyltar som berättar om naturen och växt- Knut Lundmark-monumentet
ligheten. På berget finns en ny stuga och grillplatser med bänkar och vind- I området vid kyrkan finns ett monument till minne av professor Knut
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Lundmark. Han föddes i Krokträsk, Älvsbyn, 1889. Läraren i folkskolan
uppmuntrade hans föräldrar att låta honom studera, först vid läroverket i
Luleå och sedan vid universitet. 1929 utnämndes han till professor i astronomi i Lund. Knut Lundmark gav ut många skrifter, bland annat boken
”Astronomiska upptäckter” som beskriver flera tusen års samlad astronomisk forskning. Han var också en flitig skribent i många vetenskapliga
tidningar och har fått epitetet ”mannen som gav populärvetenskapen ett
ansikte”.
Bagerimuseum
Så gick det till när de första polarkakorna bakades! Bagerimuseet speglar
bagerinäringen i Älvsbyn från sekelskiftet till idag. I byggnaden som är från
1920-talet har tre generationer av ”Bagar Nilsson” arbetat. Här bakades
”Tioöreskakan” föregångaren till dagens Polarkaka. Öppet 28 juni -30 juli
måndag-fredag 12.00-18.00, lördag 12.00-16.00.
På onsdagar får man prova på att själv baka mjukkaka på gammalt sätt.
Information: Turistbyrån 0929-108 60, www.alvsbyturism.se

TR EV LI G A UTFLYKTSM Å L
Bensinmuseum och Caltex-macken
En stor samling nostalgi! I bensinmuseet finns Sveriges största utställning av
bensinmackar från 1920-tal till 1960-tal och annan kuriosa som reservdelar,
reklamprylar och motortidningar.
Bensinmuseet är verkligen värt ett besök, även för den som inte har bilar
och motorer som främsta intresse. I museet finns många föremål som den
som inte är purung känner igen från sin egen barndom eller ungdomstid.
Samlarkort (filmstjärnor), badbollar, spel och pussel och mycket, mycket
annat som man en gång fick eller kunde köpa på bensinstationerna. Besök
museet någon dag, du kommer inte att ångra dig!
Öppet dagligen 28 juni-6 augusti klockan 12.00-16.00. Caltexmacken
står vid rondellen och kan beskådas av alla som passerar. Information: PerOlof Lindroth 0929-124 37, 070-378 21 60, www.caltex.nu

Fällforsen
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen med en fallhöjd av 11 meter.
Här finns en laxtrappa där man om man har tur kan få se laxen ta sig upp.
Rastplats och eldstad finns bredvid fallet. Information: Turistbyrån 0929108 60, www.alvsbyturism.se

N AT U R R E SE R VAT
Mer information
Här följer en kort beskrivning av alla naturreservat i kommunen. Älvsbyns
Turistbyrå kan ge mer information om dem: 0929-108 60, www.alvsbyturism.se, www.alsbyn.se
Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför samhället. Här finns en speciell växtmiljö 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.
Naktebergets naturreservat
Ett riktigt vildmarksområde, till stor del bevuxen med gammal granskog.
Reservatet är ett 380 hektar stort urskogsområde i huvudsak bestående av
upp till 200 år gammal tall- och granskog. Det reser sig högt, 350-560
meter över havet och har karaktär av fjällurskog. På berget finns också hällmarkstallskog, myrar och två tjärnar med inplanterad fisk. Tjärnarna ligger
i varsin djup sänka i granitberggrunden, utmejslade av glaciärtungor vid istidens början. Inom reservatet finns kungsörn och på fuktigare ställen växer
orkidén norna.
Dubblabergen
Nytt naturreservat i detta stora sammanhängande naturskogsområde som i
stort sett är opåverkat av skogsbruk. Terrängen är kuperad och mellan bergen och kullarna ligger vackra små sjöar och långsmala myrmarker. I områdets mitt finns en mycket gammal granskog som undkommit skogsbränder.
I den nordvästra delen ligger den vackra sjön Hästtjärnen. Naturreservatet
ligger i tre kommuner: Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn.
Storberget
Naturreservat bestående av liten tallurskog på sydsluttningen av berget. Högre upp på hällmarkerna kring toppen har man god utsikt över sjöar och
skogar kring Manjärv.
Åträsk
Naturreservat med tallurskog på grovblockig morän vid sjön Abborrtjärnen.
I västra delen ligger ett par mindre myrar omgivna av sumpskog. Här kan
man hitta skogsnäva och mossviol.
Vitberget
Urskogsberg med både gran och tall. Kommunens och landskapet Norrbottens högsta berg, 594 meter över havet. Raststuga på toppen. Naturreservatet med små tjärnar och kärrmarker med orkidén Jungfru Marie nycklar. På
nordsluttningen finns den vackra laven långskägg, som bara växer på fyra
platser i länet.

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 0929-108 60, www.
alvsbyturism.se, www.alvsbyn.se
Kantarheden
På Kantarheden finns flera fornminneslämningar, bland annat rester från
en stenåldersboplats och samiska eldhärdar. Man kan gå en fornminnesstig
som är 1,5 kilometer förbi några av dessa. Vid stigens början finns en informationstavla som berättar vad man ska titta efter. Fornlämningarna är inte
lätta att se i terrängen för den som inte är van att upptäcka dem.
På Kantarheden finns också många lämningar efter äldre tiders skogsbruk
och tjärdalar. Information: Turistbyrån 0929-108 60
Manjärv
I Manjärv finns en arkeologstig med stenåldersgravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångstgropar med mera. Under 3000 år höll jägare och
fångstfolk till i detta område. I området finns ett tjugotal platser med spår
av bosättningar samt två gravar med rödockra. Information: Turistbyrån
0929-108 60, www.manjarv.com
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Långträskberget
Litet urskogsreservat på Långträskbergets sydöstra sluttning, med gran och
tall och ett stort inslag av sälg. På tidigare brunna marker växer gott om asp.
Doftticka och andra vedlevande svampar trivs här.

SP OR T & ÄVE N T YR
Canis Hästkrafter
Häst- och djurverksamhet inriktad på både turism och terapi. Här kan man
bland annat följa med på olika aktiviteter, vara på läger, eller hjälpa till med
skötsel av djuren. Turridning, handikappridning och hästkörning.Information: Annica Nyberg 070-573 26 66, www.canishastkrafter.se
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, 070-585 11 71,
www.uddaaventyr.com
Forsränning med På land och vatten
Härliga möjligheter till naturupplevelser, fiske och forsränning. Konferensmöjligheter eller firmafest i Nattbergsstugan. Bastu och badtunna. Information: Viktoria Kärrman 070-218 23 36, www.plov.nu

Naturfiskeguiden
T R E VL IGA B O E N DE N
Guidade fisketurer för grupper och enskilda, utbildning inom allt som rör
flugfiske, enklare överlevnadskurser samt gäddsafari. Information: Kaj Kot- Selholmens camping
Vackert belägen, trevlig naturcamping i Älvsbyn vid Piteälvens strand. Enkla
telin 0929-556 03, 073-183 95 82, www.naturfiskeguiden.com
stugor och husvagnsplatser. Information: 0929-172 05.
Björntorparn
Guidade turer till björniden, älgsafari och god mat ute i skogen. Informa- Skatauddens lantgård
Skatauddens lantgård i Lillkorsträsk drivs som ett modernt familjejordbruk
tion: 070-605 78 33, www.bjorntorparn.se
av fjärde generationen jordbrukare. Välkommen på besök!
Hundkapp på Kanisbanan
Här kan du även ”bo på lantgård” i en nytimrad stuga med utsikt över
Älvsbybanan anses vara en av landets finaste hundkapplöpningsbanor. Ba- sjön eller i bagarstugan. Vedeldad bastu och bastuflotte. Barnvänlig badstrand
nan ligger två kilometer utanför Älvsbyns centrum alldeles vid foten av Ka- med grillplats, båt och kanot. Mjölkkor och katter på gården. Hembageri i
nisberget. I augusti arrangeras Elitloppet. Se annonsering och evenemangs- grannhuset. Information: Irene och Ulf Johansson 0929-134 06.
kalender på www.alvsbyn.se Information: Jeanette Lundgren 073-816 65
Övrabyns Boende
68, www.norrbottenshundkapp.se
Boende med självhushåll i ett vackert gammalt hus i lantlig miljö, 2 kilometer
Motorsport på Höghedenbanan
utanför Älvsbyn och 50 meter från Piteälven med möjligheter till fiske med
Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap ett antal rallycross- och fol- mera. Information: 0929-230 54, 070-682 26 54, www.ovrabynsboende.se
kracetävlingar. Se annonsering och evenemangskalender på www.alvsbyn.se.
Norrskensudden
Information: Älvsbyns Motorsällskap 0929-555 97, www.alvsbynsms.nu
Boende, husvagnscamping och aktiviteter på den vackert belägna udden i sjön
Västra Muskusträsket. Många möjligeter till naturupplevelser, spänning och
avkoppling. Bagarstuga och vedeldad bastu vid sjön.Information: 070-172
71 99, www.norrskensudden.se
Olstorpet
Lägenheter och familjecamping i vacker skog vid sjön Avaträsket. Fiske,
vandring, kanot, bagarstuga, grillkåta, glass och fika. Information: 0929-212
30, 070-670 83 89.
Hotell Storforsen och Storforsens camping
Vid forsens fot. Information: 0929-721 00, www.storforsen-hotell.se
Polar Hotell
Centralt i Älvsbyn. Information: 0929-557 40, www.polarhotel.com
Foto: Peter Lundberg

L IT E AV VAR JE

Handelshuset och Älvsbyns Turistbyrå
Segelflyg på Höghedens flygfält
Butik med konst och hantverk från när och fjärran samt lokala delikatesser.
Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubbs demonstrationsflygningar!
Mycket gott och vackert på samma gång! I samma lokal finns även Älvsbyns
Information: Älvsby flygklubb 0929-558 10, Urban Zolland 070-663 95
Turistbyrå som bland annat ger information om vad ortens turist- och upp34, www.alvsbyflygklubb.se
levelseföretag erbjuder.
Glidflygarna
Öppet måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-13.00. Grupper är välNorrbottensklubben Glidflygarna har medlemmar i Älvsbyn som brukar komna även andra tider efter överenskommelse. Information: Handelshuset
flyga gildflyg från bland annat Lillkanisberget. Information: Linda Åström 0929-100 60, www.handelshusetab.se
070-337 75 35, www.glidflygarna.se
Lomtjärnsparken
Klättring
Lomtjärnsparken ligger fint i centrala Älvsbyn. Där finns en modern och
I Älvsbyns kommun finns flera riktigt bra platser för sportklättring och mycket populär lekpark som är anpassad även för barn med rörelsehinder.
bouldering. Klubben Luleklättrarna har medlemmar från hela Norrbotten. Projektet ”Mötesplats Lomtjärn” samordnar aktiviteter för barn och vuxna
De håller ofta till vid olika berg i Älvsbyn. Bland annat har de kurser på i parken varje dag hela sommaren och håller sommarkaféet öppet där man
Dödlarsberget, där det också finns leder i alla svårighetsgrader. Hundberget, kan fika. Information: www.lomtjarn.nu
Kälsberget och Kantarberget är andra bra klätterställen. Information: Anders Strömberg 070-311 51 33, www.luleklattrarna.se
Naturpasset
Älvsby IF Orienteringsklubb har satt ut orienteringskontroller på och vid
Kanisberget, Storforsen och Bredselsberget vid Storforsen. Det finns ett 20tal kontroller och man kan gå eller springa till så många man vill vid olika
tillfällen och i valfri ordning. Bra och rolig motion i ett jättefint landskap!
Naturpasset med karta och startkort kostar 30 kronor. Kanispasset finns att
köpa på Turistbyrån, OK och Älvsby Sport & Fritid. Bredselspasset finns på
Hotell Storforsen. Information: Turistbyrån 0929-108 60, Hotell Storforsen 0929-721 00, www.orientering.aif.nu
Kulturpasset
Nytt för i år är Kulturpasset som orienteringsklubben också har satt ut.
Det är ett antal kontroller i centrala Älvsbyn vid intressanta historiska och
kulturella platser, som man också får information om. Kulturpasset med
karta, informationsblad och startkort kostar 30 kronor och finns att köpa
på Turistbyrån, OK och Älvsby Sport & Fritid. Information: Turistbyrån
0929-108 60, www.orientering.aif.nu
Bad
Det finns många fina badplatser på olika ställen i Älvsbyns kommun, till
exempel vid Selholmen, Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Gransträsk, Korsträsk, Vistträsk, Muskus, Manjärv och Vidsel. Tänk på att allt bad sker på
egen risk. Mer information. Turistbyrån 0929-108 60.

Foto: Anneli Olofsson

Mysiga kaféer
För den fikasugne finns flera trevliga kaféer att besöka. På Storgatan i centrala
Älvsbyn finns Konditori Centrum och Café Storgatan. I Lomtjärnsparken
finns Kaffestugan och vid järnvägsstationen ligger Café Smultert. I Bredsel
nedanför Storforsen finns nyöppnade Café egenvispat och uppe vid forsen
ligger Storforsens kaffestuga.
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NÅGRA EVENEMANG
För mer information, fler evenemang och eventuella ändringar
se affischer, annonser, www.alvsbyn.se/evenemang eller kontakta
Älvsbyns Turistbyrå tel 0929-108 60.

12 juni
Mat, pub och disco på K3.

6-7 juli
Älvsby marknad.

14 augusti
”Bójadán” i Lomtjärnsparken.

13 juni
Loppis i Nystrand.

8 juli
Musik i sommarkväll i Älvsby kyrka.

14 augusti
Mat, pub och disco på K3.

15 juni
PRO-dagen i Lomtjärnsparken.

10 juli
Mat, pub och disco på K3.

15 augusti
Elitloppet i hundkapp på Kanisbanan.

17 juni
”Bakgårdsjam” på ABF:s lastbrygga.

13 juli
DIGGILOO i Storforsen.

15 augusti
Hjärt- och lungdagen i Lomtjärnsparken.

19 juni
DM i rallykross på Höghedenbanan.

15 juli
Musik i sommarkväll i Älvsby kyrka.

19 augusti
Musik i sommarkväll i Älvsby kyrka.

19 juni
Torgdag i Vidsel.

17 juli
NBD-cupen i rallycross på Höghedenbanan.

19 juni
Vattensäkerhetens dag i Lomtjärnsparken.

17 juli
Solid Metal-festival i Lomtjärnsparken.
Mat, pub och disco på
K3.
BODEN

21 augusti
Karneval och internationell matfest
i Lomtjärnsparken.
Ateljé Lärkan sitter i parken och målar
samt ställer ut tavlor.

25 juni
Midsommarfirande i Lomtjärnsparken
och vid Storforsen.

7 augusti
Mat, pub och disco på K3.
7-8 augusti
DM i orientering, medel- och
ultralångdistans, i Nattberg.

28 augusti
Musik i sommarkväll i Älvsby kyrka.

→

4 augusti
ABF, musikföreningen SMÄKK
och Unga Örnar ordnar musik och aktiviteter
i Lomtjärnsparken.

km

3 juli
Mat, pub och disco på K3.

28 augusti
SV Nord ordnar aktiviteter i Lomtjärnsparken.

51

2 juli
Knalledagen i Älvsbyn.
Aktiviteter på Storgatan.
Minimusikfestival på torget framför
kommunhuset.
Reumatikerföreningen och Lions ordnar
aktiviteter i Lomtjärnsparken.

29 juli
Musik i sommarkväll i Älvsby kyrka.

ÄLVSBYN

←

1 juli
Musik i sommarkväll i Älvsby kyrka.

22-24 juli
Utomhuspub med karaoke och pubmusik
vid badhuset/Älvåkraskolan.

22 juli
Musik i sommarkväll i Älvsby kyrka.

→

24 juni
”Bakgårdsjam” på ABF:s lastbrygga.

21 augusti
”Rise of the machines” Backtävling i crossare,
LULEÅ
ATV och
skoter i Kanis.
Mat, pub och disco på K3.
→
← 62 km
21-22 augusti
Skogskulturdagar i Storforsen.

← 45 km

19 juni
Mat, pub och disco på K3.

28 augusti
Mat, pub och disco på K3.

PITEÅ

4-5 september
2-dagars folkracetävling på Höghedenbanan.

