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Vildmarksälven
lockar turister

KRÖNIKAN
Det finns så
mycket vackert
i Älvsbyns kommun! Jag och min
g ode vän Ulf
Nilsson brukar
gå ut och möta
våren. Med ryggsäckar ger vi oss
ut i skogen. En
vår besökte vi
Nakteberget, det
spännande vildmarksområdet med gammal granskog. En annan
gång besteg vi Arvidsträskberget med vidunderlig
utsikt och gick sedan rakt in i Granträskskogarna.
Ulf är en hejare på att steka pannkaka. Han tar
med smet i en flaska, så när vi slår läger doftar det
snart ljuvligt. Det är fantastiskt uppleva naturen
på detta sätt, att se vårblommor, spirande grönska
och höra fåglarna sjunga. Vi brukar bada i någon
bäck och sedan somnar man gott när tältduken
fladdrar i sommarnatten. Nästa morgon väcks
man av fågelsång. Kan det bli bättre?
Jag som arbetar med turism brukar tänka att
sådant skulle man unna varje stressad storstadsbo.
Då får jag en vision: Tänk om Älvsbyn hade
skyltade vandringsleder med rastplatser där man
kan njuta av vackra utsikter från de fantastiska
skogsbergen. På vintern kunde vi ha skidspår på
lederna. Att åka skidor i månsken, det vore något
det! Det finns många enkla saker att utveckla. På
sikt skulle det ge arbetstillfällen. Bra guidning är
viktigt för att locka turister.
I vintras hade vi besök av europeiska resejournalister. En fransyska frågade varför alla hus är
röda här. Jag berättade om grånade stugor och
Falu rödfärg. Hon tyckte det var charmigt med
röda stugor och gärdsgårdar. Jag berättade om
skogsarbetarlivet och samekulturen. Vi talade
om björn, ren och älg. Hon sa ”Det är just det
här som är unikt för er och intressant för oss”.
Det visade sig också att de tyska reportrarna
brukar åka till Kanada och paddla. ”Men det är
ju precis lika bra här” sa de förvånat. Vi är inte så
kända som vi tror och vi har mycket att utveckla.
Vandring till exempel är jättestort nere i Europa.
Varför skulle inte vi kunna bli stora på det? Vi
har nära till flygplatserna i Arvidsjaur och Luleå.
Tåget stannar mitt i Älvsbyn.
I min vision ser jag människor som kommer
hit, ser Storforsen, vandrar på våra leder, sover
gott och njuter av god norrländsk mat. Vi har
mycket att erbjuda. Tänk om Älvsbyn är lika
exotiskt som Egypten för en europé som är van
vid ständig trängsel i storstaden.
Och du; glöm inte att ta vara på sommaren du
också! Själv ser jag fram emot att få dra upp några
abborrar tillsammans med Ulf.
Lennart Berg
Projektledare Vildmarksälven
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Rolig och innehållsrik korttidsvistelse
Regnbågen är ett korttidshem
för barn, ungdomar och vuxna
med funktionshinder. Det är
också ett fritidshem för ungdomar mellan 13 och 21 år som
har ett funktionshinder och
behöver tillsyn i anslutning till
skoldagen och på skollov.
– Korttidshemmet finns för att
ge avlastning åt föräldrarna och
för att ge barnet miljöombyte,
rekreation, stimulans och ökad
självständighet, säger Elisabeth Elisabeth Hamsch-Westbom, Sandra Lagerskog, Monica
Hamsch-Westbom som är en av Lindström, Carina Berglund, Anneli Nyman och Gun
de sex personer som arbetar på Wåhlström arbetar på Regnbågen. De välkomnar gärna
Regnbågen.
fler funktionshindrade till verksamheten.
Det finns plats för två barn åt
gången på korttidshemmet. Personalens exempel teckenspråk. Om barnen har särschema är anpassat till de behov som de skilda träningsscheman eller andra behov
barn som finns där har. Barnens behov som är viktiga för deras utveckling arbetar
avgör till exempel hur många som arbe- de naturligtvis efter detta.
– Vårt arbete är mycket uppskattat av
tar samtidigt och om de har vaken eller
sovande jour på natten. Personalen gör föräldrarna. Det är viktigt att de ska känna
sig trygga när de lämnar sitt barn här och
många olika aktiviteter med barnen.
– Vi badar, spelar bowling och åker på att de vet att barnet får en innehållsrisk
utflykter som till Teknikens Hus, till exem- vistelse och tycker det är roligt att komma
pel. Vi är också mycket utomhus eftersom hit, säger Monica Lindström.
vi har nära till grönområden, elljusspår och
Lediga platser
lekpark, säger Carina Berglund.
– En annan viktig del är att de hjälper För att få komma till Regnbågen ansöker
till att laga mat och hålla ordning i sitt man hos kommunens LSS-handläggare.
rum. För en del ungdomar är Regnbågen Man kan få korttidsvistelse beviljad med
en viktig del i processen att så småningom 1-7 dygn per månad och fritidsvistelse
kunna flytta hemifrån.
efter behov.
– Just nu finns det lediga platser så
Fritids
om någon känner att de har behov av
Fritidshemmet riktar sig till ungdomar avlastning för sitt hemmaboende barn
mellan 13 och 21 år med funktionshinder. eller annan familjemedlem ska de inte
Före och efter skolan och på loven kan de tveka att höra av sig, säger vikarierande
vara på Regnbågen om de behöver tillsyn. områdeschefen Kristina Karlsson.
– Just nu är det bara barn och ungDet är samma personal som arbetar med
den verksamheten som på korttidshem- domar som brukar vara här, men även
vuxna med hjärnskador från sjukdom elmet.
Personalen har kunskaper och erfaren- ler olyckshändelse kan få korttidsvistelse
heter för att klara stora omvårdnadsbehov. beviljad om de tillhör det som kallas LSS
De kan olika kommunikationssätt, till personkrets. Mer information om det kan
man få hos kommunens LSS-handläg    gare, tillägger hon.
     LSS-handläggarna nås genom
      kommunens växel 0929-170 00.
John, 7 år, trivs bra på
Regnbågen.

Nya goda skäl att promenera varje dag
Den ena är 2,5 kilometer och den andra 1,1
kilometer.
– Vi har också märkt ut en trevlig promenadsträcka som huvudsakligen är på asfalt för
den som går med rullstol eller rollator eller av
andra skäl behöver mer lättgånget underlag.
– Vi kallar vägarna Hälsostig eftersom alla Den sträckan är märkt med vita pilar, berättar
vet att man mår bra av att komma ut och styrelsens sekreterare Arne Haraldsson.
röra på sig, säger Margareta Bergdahl som
är ordförande.
Längs bäcken
Två sträckor på Åsen, båda med början vid Den asfalterade hälsostigen börjar vid Korscenen i Lomtjärnsparken har blivit utmärkta sträskbäcken bakom Forum, går bakom
med tydliga röda badhuset, Parkskolan och runt Bäckskolan
och gröna och tillbaka framför skolorna. Totalt 2,2
pilar.
kilometer.
Nu finns det ny fin skyltning längs tre fina
promenadvägar i Älvsbyn. Det är Hjärtoch lungsjukas förening som har gjort i
ordning det så att det ska bli ännu roligare
att få sin dagliga motion och friska luft.

– Nu hoppas vi att alla blir ännu duktigare
på att motionera för sitt eget välbefinnande,
säger kassören Gunnel Lidström.
– Man kan förståss även kombinera de
olika promenadvägarna om man vill gå en
längre sträcka, påpekar Hans Lindgren
som är vice ordförande i föreningen.
Hans Lindgren, Gunnel Lidström, Arne Haraldsson och Margareta Bergdahl har ordnat
skyltningen längs Älvsbyns hälsostigar. De
kände sig nöjda och glada när det var klart, men
dessvärre upptäckte de redan efter några dagar att
pilarna längs hälsostigarna hade förstörts, rivits
ned och vänts åt fel håll.
– Musten gick ur oss och vi har inte ork att hålla
på och kontrollera om skyltningen har förstörts.
Vi ska göra om det i alla fall och hoppas att de
som gjorde detta inser att de förstörde för oss och gjorde
oss mer besvikna än de kanske tänkte på när de gjorde
det, och låter skyltarna vara kvar sedan, säger Gunnel
Lidström uppgivet.

Rösta i förväg!
Från och med i år kan man inte poströsta till
riksdags-, landstings- och kommunalvalet.
Kommunerna ansvarar i stället för att de
som vill ska kunna rösta i förväg. I Älvsbyn
kommer tillfälle till det att finnas på följande
platser och tider:
• Kommunhuset, C-salen:
30 augusti - 1 september kl 10.00-18.00
4 - 8 september kl 10.00-18.00
9 september kl 10.00-16.00
11-15 september kl 10.00-19.00
16-17 september kl 10.00-16.00
• Videlskolan, matsalen:
13-15 september kl 17.00-19.00
• Äldreboenden (för boende där):
Ugglan, 10 september kl 10.00-11.00
Nyberga, 10 september kl 12.00-13.00
Fluxen, 10 september kl 14.00-16.00.
Möjligheten att rösta via lantbrevbärare finns
kvar som tidigare.
Antalet valdistrikt minskas i år från åtta till
fyra, enligt valmyndighetens rekommendationer om storlek på valdistrikt. På valdagen
den 17 september kommer det att finnas två
vallokaler i kommunen: Älvsbyns gymnasium
och Vidselskolans matsal. De är öppna kl
8.00-20.00. Dessutom är C-salen öppen kl
10.00-16.00.
För mer information, ring Älvsbyns kommun telefon 170 00.

Dansläger
Även i sommar arrangerar Dans i Nord ett
dansläger för ungdomar i Älvsbyn. Det pågår
den 3-9 juli och riktar sig till ungdomar mellan
13 och 19 år. I år kommer lägret att vara inriktat på tre dansstilar; modern dans, balett och
streetdance.
Söndagen den 7 juli bjuds allmänheten in
till Öppet Hus på folkhögskolan för att få se
dansuppvisningar och hur man tränar.

Nya fina bord och bänkar
Längs flera gång- och cykelbanor och parker i Älvsbyn har det ställts ut nya bord
och bänkar under våren. Sammanlagt 18
stycken och en grillplats har placerats ut.
De är tillverkade av de anställda i projektet
Gröna Jobb på uppdrag av kommunen.
Bland annat finns bord och bänkar utställda på fyra platser längs Hälsostigarna som vi
berättar om i artikeln intill. Vid Övrabykorsningen, på Selholmen, vid Lomtjärnsparken,
vid piteälvsbron, vid Korsträskbäcken och
intill Hantverkshuset är några av de övriga
platserna. I Konradsparken finns även en ny
grillplats efter önskemål från några av byns
ungdomar.
Det är bra med bänkar och bord så man kan sitta någonstans
när man är ute, tycker Julia Niemelä, Malin Englund, Kristina
Nordebo, Ellen Andersson och Viktoria Larsson.
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FÖRENINGSPROFILEN • • • • • • • • • •
En av de nyaste föreningarna i Älvsbyn
och snabbast växande är Glidflygarna. När
det blåser lagom mycket ses de ofta sväva
ovanför Kanisberget med sina färggranna
skärmar. ”Om du har provat skärmflygning
vet du varför fåglarna kvittrar” är deras
slogan.

Markträning på de öppna fälten i Lillkorsträsk.

Föreningen Glidflygarna har medlemmar i
hela Norrbotten. De är totalt cirka 40 stycken
och 15 av dem bor i Älvsbyn.
– Intresset har ökat stort här det senaste
året, säger en av föreningens verkliga eldsjälar, Lars Markstedt, som var en av de första i
Älvsbyn som började med skärmflyg.

Det går uppåt för Glidflygarna
Medlemmarna i Älvsbyn träffas varje onsdag
och fikar tillsammans och varje fredag för att
sköta om utrustningen.
De gör gemensamma resor till platser där
det finns bra flygmöjligheter, till exempel
Dundret, Kittelfjäll, Bodö, Graddis och Åre.
Ibland tävlar några av dem och ibland genomför de kurser vid de tillfällena.
– Men nu är förhållandena vid Kanis så
bra så vi flyger allt oftare här i Älvsbyn. Det
blir i stort sett varje helg om vädret tillåter,
säger Axel Knutsson som bor i Luleå och är
ordförande för föreningen.

Markhantering
När man ska lära sig skärmflygning börjar
man med att hantera skärmen på marken.
Man tränar balans, stabilitet, att få upp
skärmen, lyfta en bit från marken, att styra
den och att landa. En hel del teoripass ingår
också i utbildningen och
helst ett
tandemflyg tillsammans

med en licensierad instruktör, innan man är
redo att flyga själv för första gången.
Sedan får man en elevlicens och kan göra
enkla flygningar i bra vind- och väderförhållanden.
Nästa steg är pilot 1-licens. Den som har
en sådan får själv avgöra när hon eller han vill
starta. Pilot 2- och pilot 3-licenser ger rätt till
avancerad flygning med snabbare skärmar,
möjlighet att tävla och att bli instruktör.

Känslan

känns spännande och kittlar i magen, säger
Linda Åström, en av föreningens kvinnliga
medlemmar.
– Alla nybörjare brukar landa med ett
fånigt flin på läpparna och utbrista ”det här
vill jag göra igen”. Det säger väl något om
känslan, tillägger hon.

Vädret
För att man ska kunna flyga skärmflyg måste
det blåsa lite men inte mer än 4-5 sekundmeter. Om det regnar blir skärmen nedtyngd av
vattnet och flyger dåligt. Väderberoendet gör
att det långt ifrån alltid går att flyga när man
har planerat att göra det.
– Man måste ta med i beräkningen att
man kanske bär upp utrustningen på berget
utan att det blir någon flygning. Då får man
grilla en korv och njuta av sällskapet istället.
Skärmflygning har så mycket mer att ge än
bara själva flygningen; motion, kamratskap
och naturupplevelser. Vi har mycket roligt tillsammans i föreningen, säger Mia Erkheikki.
Hon är den andra kvinnan i Älvsbyn som har
börjat med skärmflyg. Vem vet, nu kanske
det blir fler.

Under sommaren håller Glidflygarna information och markträning i Älvsbyn för
alla som är nyfikna och intresserade av att
prova på.
– Vi hoppas särskilt att fler ungdomar och
kvinnor ska komma och prova på, säger Lars
Markstedt och påpekar att Glidflygarna har
två medlemmar som är 15 och 16 år och tre
kvinnor. Det är en större andel av antalet
medlemmar än de flesta klubbar i Sverige
har.
– Det kostar ju en del att hålla
på, men det ger så mycket, så
det är värt varenda krona.
Känslan när man flyger är
svår att beskriva. Det är På www.glidflygarna.se och www.paraglidinte lika varje gång hel- ning.com finns mer information om förenler, ibland är det lugnt, ingen och sporten.
tryggt, tyst och meditativt, andra gånger Vill du att din förening ska presenteras
är det mer som en i Älvsbybladet?
lekstuga, man stiger, Kontakta Anna-Lena Jonsson, tfn 0929-170 00,
eller e-post: anna-lena.jonsson@alvsbyn.se
sjunker, snurrar, det
Några av föreningen Glidflygarnas entusiaster: från vänster Hans Björk,
Axel Knutsson, Mia Erkheikki, Robin Markstedt, Linda Åström, Fredrik
Kostenniemi, Lars Markstedt och Aron Björk i stolen som man sitter bekvämt
i när man hänger under skärmen.
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Storgatan fräschas upp
I september påbörjas ombyggnationen av den del av Storgatan som inte gjordes för
några år sedan, det vill säga
från korsningen vid Föreningssparbanken till korsningen
Storgatan-Nyvägen.
– Schaktarbetet kommer att göra
under hösten och nästa sommar
läggs gatsten med mera, säger
gatuingenjör Roger Broström.
Hela centrala Storgatan får
därmed samma stil och utsmyckning.

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

Ett arbete som alla ser
Elsie Önnhall är parkarbetare med ansvar för alla kommunens planteringar. Hon ser
till att rabatterna blomstrar och att buskar och träd är gröna och friska.
Tjänsten som Elsie har är en säsongsanställning. Hon börjar första måndagen i april varje
år och slutar i oktober.– I april börjar jag med
ta fram rosorna från vinterförvaringen och
sätter om dem. Sedan när snön har tinat och
det har torkat upp gör jag fint i alla parker,
grönområden och på torgen; städar upp,
plockar skräp med mera, berättar Elsie.
– Sedan är det dags att börja plantera ut
sommarplantor. I år har jag till exempel satt
ut 250 violer i Älvsbyn och Vidsel.
– Efter det ska blomlådorna ställas ut.
Ibland måste de först planteras om. I år har
jag till exempel planterat om palmerna som
ska stå på Storgatan och torget. Och så ska
flotten i Lomtjärn på plats.
Vattna, rensa ogräs, klippa buskar och träd
och hela tiden hålla snyggt. Det är vad arbetet
sedan består av under sommaren, ett arbete
som skapar något vackert för oss alla att se
och beundra.
– På hösten ska allting tas bort igen och
så planerar jag för nästa år och beställer de
växter som kommer att behövas då.

För- och nackdelar

Elsie Önnhall har ställt ut sommarpalmerna i
Lomtjärnsparken och längs Storgatan och planterat
blommor i kommunens rabatter.

– Det bästa med det här jobbat är att det är
fritt. Jag planerar och bestämmer helt själv
vad som ska göras, säger Elsie.
Hon trivs också bra med jobbet för att det
är bra stämning bland arbetskamraterna. Att
det inte är något jobb på kvällar och helger är
en annan fördel med jobbet, enligt Elise.

– Den största nackdelen är att det är en
säsongsanställning. Jag skulle vilja jobba här
året runt.
– En annan nackdel är att en del arbetsmoment är väldigt tunga, till exempel stora
gödselsäckar och annat som ska lyftas upp
och ner från lastbilsflaket.
Elsie tycker också att det skulle vara ännu
trevligare på jobbet om fler kvinnor jobbade
på parkavdelningen.
– En sak som är lite trist är att det så fort
skräpas ner på alla allmänna områden. Jag
skulle önska att människor var lite mer rädda
om sin närmiljö, säger Elsie.

Rätt kunskaper
För att få jobb som ansvarig för växter och
planteringar krävs att man har de kunskaper
som behövs för att kunna planera och genomföra arbetet.
– Jag har gått ”livets skola” och har lärt mig
genom att jag alltid varit intresserad och hållit
på med att driva upp växter och sköta dem,
säger Elsie.
Hon har även yrkeserfarenhet från branschen eftersom hon i flera år drev en jordgubbsodling för självplock.
Det finns många olika utbildningar som
ger kunskaper som är lämpliga, till exempel
naturbruksgymnasium, KY-utbildningar och
olika kurser för trädgårdsarbetare.
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Värt att se och uppleva i Älvsbyns kommun
Handelshuset
Butik med samlat konst och hantverk från när
och fjärran samt lokala delikatesser. Mycket
gott och vackert på samma gång! Här finns
även information om vad upplevelseföretagen
i kommunen erbjuder.
Öppet måndag - fredag 10.00 -18.00, lörKyrkan
dag 10.00-14.00.
Ljus och vacker träkyrka från 1900-talets
Grupper är välkomna även andra tider efter
början. Mycket rofylld och sevärd.
överenskommelse.
Öppet 1 juni-31 augusti måndag-fredag 8.00Information: Birgitta Forsman och Kris20.00, lördag 9.00-19.00, söndag 9.00-17.00.
tina Bergvall 0929-100 60.
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.
Turistbyrån kan ge mer information och
vägbeskrivning.

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 trevligt att promenera runt bland de små pittoreska husen
och känna historiens vingslag.
Knut Lundmark-monumentet
I området vid kyrkan finns ett monument till
minne av professor Knut 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 astrologi i Lund.
Knut Lundmark gav ut många skrifter, bland
annat boken ”Astrologiska upptäckter” som
beskriver flera tusen års samlad astrologisk
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 26 juni - 28 juli måndag - fredag
12.00-16.00.
På onsdagar får man prova på att själv baka
mjukkaka på gammalt sätt.
Information: Turistbyrån 0929 -172 00.
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.
Öppet dagligen 26 juni -11 augusti klockan
12.00-16.00.
Caltexmacken står vid rondellen och kan
beskådas av alla som passerar. Information:
Per-Olof Lindroth 070-378 21 60.
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Skatauddens lantgård
Skatauddens lantgård är belägen i Lillkorsträsk. Gården drivs som ett modernt familjejordbruk av fjärde generationen jordbrukare.
Välkommen på besök!
Här kan du även ’bo på lantgård’ i en
nytimrad stuga med utsikt över sjön eller i
bagarstugan. Vedeldad bastu och bastuflotte.
Barnvänlig badstrand med grillplats, båt och
kanot. Mjölkkor och katter på gården. Hembageri i grannhuset.
Information: Irene och Ulf Johansson
0929-134 06.
Wärdshuset Bergsparken
Mycket vackert beläget utflyktsmål i backen
mellan Rackberget och Piteälven. Bed &
Breakfast, konferenser, temadagar och festarrangemang.
Information: Inga-Britt Sundström 0929130 50, 070-898 00 23.

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.
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.
På land och vatten
Härliga möjligheter till naturupplevelser och
fiske. Dagliga forsränningsturer i Piteälven.
Konferensmöjligheter eller firmafest i Nattbergsstugan. Bastu och badtunna.
Information: Viktoria Kärrman 070-218
23 36.
Naturfiskeguiden
Guidade fisketurer för grupper och enskilda,
utbildning inom allt som rör flugfiske, enklare
överlevnadskurser samt gäddsafari.
Information: Kaj Kottelin 070-183 95 82.

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,
Hundberget och Rackberget
kanot, båt, cykel med mera.
Trivsamt strövområde strax utanför samhälÖppet hela sommaren från 13 juni tisdaglet. Här finns en speciell växtmöjlighet där söndag 10.00-17.00.
olika mer eller mindre sällsynta växter trivs,
Information: Lauritz Wiklund 0929-139 66.
till exempel norna och guckusko. Området
runt Rackberget är avsatt som naturreservat. Laver
Inom naturreservatet finns märkta stigar, en Laver är en kulturmärkt gruvby. Under andra
raststuga samt grillplatser. Från Hundbergets världskriget fanns här en koppargruva som
topp är det fin utsikt över Piteälven.
ledde till att ett modernt samhälle växte upp.
Gruvbrytningen pågick under åren 1936Information: Turistbyrån 0929-172 00.
1946. Laver betecknades som ”Sveriges
modernaste samhälle” på sin tid. Området är
Kanis Action Center
En plats för extremsport och upplevelseäven- med andra ord både intressant gruvhistoria
tyr för alla oavsett kunskap och erfarenheter. och ett trevligt utflyktsmål. I sommar uppNorra norrlands enda slopestyle bike park rustas området.
med banor i många längder och svårighetsInformation: Turistbyrån 0929-172 00
grader. Organiserade turer i kajakpaddling,
forspaddling och klättring. KAC är också ett Naktebergets naturreservat
utflyksmål för hela familjen med aktiviteter Ett riktigt vildmarksområde, till stor del
även för de yngsta och för den som vill bevuxen med gammal granskog. Reservatet
njuta av naturen, fika eller äta en god middag. är ett 380 hektar stort urskogsområde i huEvents, sessions, tävlingar och workshops av vudsak bestående av upp till 200 år gammal
olika slag anordnas under hela sommaren.
tall- och granskog. Det reser sig högt, 350-560
Restaurangen är öppen dagligen från 17 meter över havet och har karaktär av fjällurjuni 11.00-22.00.
skog. På berget finns också hällmarkstallskog,
Information: Kanis Action Center 0929- myrar och två tjärnar med inplanterad fisk.
172 03, 073-151 61 56.
Tjärnarna ligger i varsin djup sänka i granit-

berggrunden, utmejslade av glaciärtungor vildmarksgolf, konferenser, bröllopsfest och
vid istidens början. Inom reservatet finns kick off.
kungsörn och på fuktigare ställen växer orÖppet dagligen 11.00-20.00.
kidén norna.
Information: Åsa Bagger 0929-340 03,
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
070-276 80 87.

Galleri Storforsen
Etablerade konstnärer ställer ut och säljer sina
verk. Bland årets utställare finns till exempel
samekonstnär Lars Pirak.
Öppet dagligen 17 juni -12 augusti 12.0019.00.
Information: 0929-311 13.

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 en av fyra
lokaler i länet med den vackra laven långskägg.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
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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.
Öppet för turer med guide.
Information: 0929-310 82.

Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap ett antal rallycross- och folkracetävlingar.
Se annonsering och evenemangskalender på
www.alvsbyn.se.
Fällforsen
Information: Älvsby Motorsällskap 0929Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällfor- 555 97.
sen med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en
laxtrappa där man om man har tur kan få se Höghedens flygfält
laxen ta sig upp. Rastplats och eldstad finns Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygbredvid fallet.
klubb!
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Rikssegelflygtävling pågår hela sommaren
på flygfältet som tillhör de bästa i Sverige.
Manjärv
Information: Älvsby flygklubb 0929-558
I Manjärv finns en arkeologstig med stenål- 10, 070-336 19 04.
dersgravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser,
fångstgropar med mera. Under 3000 år höll Glidflygarna
jägare och fångstfolk till i detta område. I Information och markhantering av skärmflyg
området finns ett tjugotal platser med spår av för intresserade hålls under sommaren när
bosättningar samt två gravar med rödockra. vädret är lämpligt.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Information: Lars Markstedt 0929-133 46,
070-282 54 00.
Storberget
Naturreservat bestående av liten tallurskog Naturpasset
på sydsluttningen av berget. Högre upp på Älvsby IF orienteringsklubb har satt ut orienhällmarkerna kring toppen har man god utsikt teringskontroller i ”Stryckan” alltså området
över sjöar och skogar kring Manjärv.
längs med älven nedanför Kjälsberget vid
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Högheden. Det finns 20 kontroller och man
kan gå eller springa till så många man vill vid
Åträsk
olika tillfällen och i valfri ordning. Bra och
Naturreservat med tallurskog på grovblockig rolig motion i ett jättefint landskap! Naturpasmorän vid sjön Abborrtjärnen. I västra de- sat med karta och startkort kostar 30 kronor
len ligger ett par mindre myrar omgivna av och finns att köpa på Turistbyrån, OK och
sumpskog. Här kan man hitta skogsnäva och Älvsby Sport & Fritid.
mossviol.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.
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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 Nordens största. Älven
är omgiven av en urskogslik strandskog med
rikt växt- och djurliv. I området finns också
ett delta där vattnet flyter stilla 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’ syns jättegrytor
och vattenslipade hällar. Vid selet nedanför
ligger Storforsens hotell med underbar vy
uppåt forsen.
Serveringen vid forsen är öppen dagligen
11.00-18.00 i juni och augusti, 11.0019.00 i juli. Information: 0929-310 82 och
Turistbyrån 0929-172 00.

RFN museum
Museet är inrymt i en hangar på RFN provplats utanför Vidsel.
Öppet för turer med guidning av RFN
Veteranklubb som ansvarar för museet.
Information: RFN 0929-370 00.
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Dubblabergen
Ett nytt naturreservat är på gång 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.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.

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 och evenemangskalender
på www.alvsbyn.se.
Information: Walter Åkerström 0929-107 38.

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.
Information: Turistbyrån 0929-172 00.

Storforsens SkogsÄlva
I SkogsÄlvans hus är det lugnet som härskar,
med utsikt över Piteälven och det norrbott- Kanisbanan
niska skoglandskapet. Förutom sommar- Älvsbybanan anses vara en av landets finaste
café erbjuder SkogsÄlvan bland annat 5-håls hundkapplöpningsbanor. Banan ligger två
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Mediaelevernas roliga studieresa

Eleverna som går sista året på gymnasiets
mediaprogram gjorde under våren en
studieresa till Stockholm. Där gjorde de
flera intressanta besök på några av landets
dominerande mediaarbetsplatser.
Radio Rix, Sveriges Radio, Expressens och
Dagens Nyheters mediacenter, Sveriges
Television, 3D-animationsstudion Fido,
Dramatiska Institutet och bakom kulisserna
på Dramaten var de platser som besöktes.
Eleverna fick vara med om TV- och radioinspelningar och mycket annat.
– Klassen har jobbat ihop till resan genom
att åta sig olika mediauppdrag, bland annat
en tidning åt Världsnaturfonden, en film till
Ung Företagsamhet och radioreklam åt olika
företag, berättar läraren Jörgen Lindström.

Micke Nygren (längst till vänster), programledare på Radio Rix körde direktsänt med MP3-eleverna
från Älvsbyn närvarande: bakre raden Lisa Andersson, Ann-Sofie Joanson, Emma Olovsson, Sofie
Eriksson, Katarina Grankvist, främre raden Charlotte Wiklund, Sofia Karlsson, Anna Enkvist och
Linnéa Nordström. Längst till höger läraren Jörgen Lindström.

Turistbyrån flyttar till Handelshuset
Turistbyrån drivs från och med i sommar
av Handelshuset i deras nya lokaler på
Skolgatan 27.
– Vi vill att det ska vara en upplevelse
att komma in på turistbyrån, oavsett om
man är på tillfälligt besök i Älvsbyn eller
bor här, säger Birgitta Forsman som äger
Handelshuset tillsammans med Kristina
Bergvall.
– Vi tror att de lokalt producerade produkterna och delikatesserna som vi säljer bidrar
till den känslan och även är en dragkraft som
lockar hit människor som kanske inte annars
hade tänkt besöka turistbyrån, tillägger Kristina Bergvall.
Förutom att ge information om sevärdheter, evenemang och besöksmål framför allt i
kommunen men även i övriga Norrbotten,
kommer turistbyrån att ha en kunddator där
man kan se besöksmål, vägbeskrivningar
med mera och även skicka mejl och göra
bokningar, samt en telefon till kundernas
förfogande.
– Eftersom vi har öppet vanliga affärstider under hela året kommer turistbyråns
tillgänglighet att vara stor, avslutar Birgitta
Forsman.
Kristina Bergvall och Birgitta Forsman hälsar
välkommen till turistbyrån som de driver i Handelshusets lokaler från och med i sommar.
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Äventyr och upplevelser
vid Vildmarksälven
Tretton företag inom besöksnäringen i
Älvsbyn har bildat en ekonomisk förening.
Gemensamt marknadsför de sina aktiviteter under namnet Vildmarksälven.
– Tillsammans har vi ett brett utbud för
dem som besöker Älvsbyn: transport, mat,
logi, upplevelser, utbildning, konferens och
shopping, säger Lennart Berg som arbetar
i projektet Vildmarksälven, det projekt som
har möjliggjort satsningen.
Udda Äventyr, Connexion Boréale, På land
och vatten, Naturfiskeguiden, Polar Outdoor Life, Storforsens Skogsälva, Värdshuset
Bergsparken, Polar Hotel, Handelshuset,
AB3C, UtvecklingsCompagniet, Granbergs
buss och Granlunds buss är de tretton företagen.
– Syftet med att bilda en ekonomisk förening är att sammanknyta turistföretagen i
Älvsbyn i en organisation så att vi bättre kan
samverka och marknadsföra oss tillsammans
och i och med det utvecklas bättre var för
sig, säger Åsa Bagger som äger Storforsens
Skogsälva.

Meny med upplevelser
– Vi erbjuder tillsammans en meny med
upplevelser där kunden kan välja det som
passar. På sikt kommer vi att ha en gemensam
säljfunktion som även tar emot bokningar till
våra aktiviteter, säger Victoria Kärrman, ägare
till På land och vatten.
Vildmarksälven har kommit igång bra
med att nå ut med informationen om vad
skogslandet har att erbjuda. Bland annat har
de uppmärksammats med reportage i stora
tyska och franska tidningar.
– Vi försöker inte skapa någon massturism
i Älvsbyn, men en hållbar naturnära besöksverksamhet som lockar hit människor som
vill ha exklusiva upplevelser med hög kvalitet.
Det innebär ett lyft för hela bygden och ger
intäkter för fler än oss som driver turistverksamhet, avslutar Victoria Kärrman.

Lennart Berg, ledare för projektet Vildmarksälven
och Victoria Kärrman, en av turistföretagarna som
bildat den ekonomiska föreningen Vildmarksälven.
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FÖRETAGSNYTT
Under det första kvartalet av
2006 startades sju nya företag
i Älvsbyns kommun.

Nya anställda

Tina Hollstedt har startat företaget QTM
AB (Quality Tele Marketing) och övertagit
verksamheten efter telemarketingbolaget
Arc Call. Idag har QTM sju anställda. Tre
företagsanpassade utbildningar planeras
under året och målet är att det ska vara tolv
anställda vid årets slut.
Tina Hollstedt driver också UtvecklingsCompagniet som erbjuder utbildningar
och föreläsningar i ledarskap, konfliktlösning, grupprocesser med mera.
Kompetensutvecklarna har flyttat till mer
ändamålsenliga lokaler på Fabriksgatan 9,
i huset där Samhall höll till förut. Där de
tidigare har hållit till, på Lomtjärnsgatan
26, har ett nyetablerat telemarketingföretag, Ng Norr, flyttat in. Det sysselsätter
sju personer. Ng Norr ingår i koncernen
Norengruppen med säte i Umeå. Norengruppens verksamhet är fördelad på fem
olika affärsområden med inriktning på
marknadsföring och försäljning.
Handelshuset i Älvsbyn flyttar under
sommaren butiken till Skolgatan i Systembolagets förra lokal. Från 1 juni driver de
även Turistbyrån i Älvsbyn på uppdrag av
kommunen.

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!

Viveca Clementsson är ny personalchef
på kommunen sedan den 2 maj. Hon har
tidigare arbetat i Luleå kommun som arbetsrättsjurist. Hon bor i Måttsund, men
dialekten avslöjar att hon är född i Malmö.
Under barndomsåren bodde familjen i
Tyskland. Viveca jobbade bland annat i
Spanien i tre år åt ett tyskt resebolag, innan
hon efter juridikstudier i Lund, flyttade till
Piteå 1979 för att arbeta som utredare på
försäkringskassan. Hon har även jobbat
på Länsrätten och undervisat bland annat
i arbetsrätt på universitetet i Luleå. Viveca
räknar med att flytta till Älvsbyn när hon
hittar en lämplig bostad.

Magnus Nordström kommer från Boden
och är barn- och utbildningschef sedan
den 1 april. Han har tidigare arbetat inom
försvaret med utbildningar och som personalchef i FMLOG.

Från och till Djurvän
Alla kattägare, gör en ruta,
liten bit från din stuga.
Torven läggs som ram.
Luckra jorden efter ett tag.
Kissen får nog spader,
men grannen han blir glader.

Lars Andersson började som byggnadsinspektör i kommunen den 1 april. Fram till
dess har han arbetat som fastighetsingenjör
i många år.
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Anders Nilsson tillträdde tjänsten som
teknisk chef den 24 april. Han kommer
närmast från Konsum Norrbotten där han
varit fastighetschef. Före dess jobbade han
i byggbranschen i många år.
Tjänsten som teknisk chef tas bort
vid årsskiftet när kommunens nya förvaltningsorganisation träder i kraft. Då
kommer Anders Nilsson att bli vd för det
nya kommunala fastighetsbolaget som får
ansvar för drift och underhåll i alla kommunens fastigheter, både för boende och
verksamhet.

FÖRETAGSPROFILEN • • • • •

Utbildning på export
Gissa vilket företag vi tänker på! Det
är ett av de företag i Älvsbyn som
exporterar mest. Cirka 75 procent av
omsättningen utgörs av verksamhet
utomlands. Samtidigt är det ett av Älvsbyns minsta företag; det sysselsätter
två personer och huserar på en lokalyta
på knappt 15 kvadratmeter.
Det är ett företag vars verksamhet de
flesta barn och ungdomar i Älvsbyn och
många av deras föräldrar tagit del av – fast
kanske utan att veta om det.
Vi tänker på Små Liv. Företaget som
sysslar med spädbarns- och skolbarnsmassage och babysim. Mia Elmsäter som
äger företaget genomför varje år cirka 20
utbildningar för instruktörer i barnmassage i ett tiotal olika länder.
Mia började med spädbarnsmassage
för 20 år sedan när hon fick en son med
Downs syndrom.
– Jag hade läst lite om spädbarnsmassage och började massera Kim. Det
kändes som om något hände när jag rörde
vid honom på det sättet. Både han och jag
mådde bra av det. Den barnläkare som vi
träffade tyckte också att han bland annat
hade bättre motorik och ögonkontakt än
andra barn med samma handikapp och
han uppmanade mig att fortsätta.
Mia lärde sig mer och mer om spädbarnsmassage och utbildade sig till
instruktör.
– Jag kände att det här vill jag jobba
med och idag är jag så glad att jag fick
Kim som ledde mig in på den här vägen!
Jag älskar mitt jobb, det är alltid roligt och
spännande att resa och träffa nya människor och inte minst att se resultatet av
kurserna, säger hon entusiastiskt.

Gammal kunskap
Spädbarnsmassage är ingen nymodighet
utan har förekommit sedan urminnes
tider i andra delar av världen. Några
av de positiva effekter som massagen
anses ha är till exempel att den utvecklar
den kärleksfulla, känslomässiga bindningen mellan förälder och barn, stärker
föräldrarnas förmåga att tyda barnets
kroppsspråk och signaler, hjälper barnet
att slappna av, simulerar och reglerar
barnets andning, blodcirkulation och
matsmältning, hjälper barnet att frigöra
stress och kan lindra besvär vid magknip
och koliksmärtor.
Massage för lite större barn handlar om
andra saker, som att utveckla förmågan
till empati och respekt för andra genom
att eleverna masserar varandra.
– I England har skolbarnsmassagen
blivit stor. Jag utbildar lärare som använ-

NOTISER
Bibliotekets sommartider
Biblioteket i Älvsbyn 1 maj - 31 augusti:
måndag och onsdag 11.00-18.00
tisdag, torsdag och fredag 11.00-15.00
Biblioteket i Vidsel 12 juni - 30 juni, 31 juli
– 18 augusti:
torsdag 12.00-15.00, 16.00-19.00
Juli stängt.

Konsumentvägledning i sommar
Konsumentvägledaren har telefontid måndagar
och tisdagar kl 10.00 - 12.00. Tel 0929-171 31.
Alla besök måste bokas. Konsumentvägledningen är stängd veckorna 26-29.

Tänk på allergikerna!
Mia Elmsäter på Små Livs kontor i Älvsbyn.
Härifrån exporteras kunskap till ett tiotal
länder.
der den bland annat för att förebygga
mobbing, för att öka elevernas respekt
för varandra och för att de ska komma i
tid till skolan.
Mia Elmsäter är knuten till organisationen International Association of Infant
Massage (IAIM) och deras nätverk med
drygt 40 spädbarnsmassagelärare i cirka
25 länder. Alla hennes instruktörskurser
är sanktionerade av IAIM.

Babysim i Älvsbyn
Små Livs verksamhet i Älvsbyn är babysim och kurser i spädbarnsmassage för
föräldrar. Förutom Mia själv är det Anneli
Burström som också är anställd för att
sköta kontorsarbetet, och ytterligare två
instruktörer som leder detta.
– Under 90-talet utbildade jag personal på distriktsmottagningen, i skolan
och i förskolan i spädbarnsmassage och
skolbarnsmassage. Många har fortsatt att
låta massagen vara en återkommande del
i verksamheten.
– Mia föddes och växte upp i Kansas
i USA. Hon flyttade till Sverige för snart
30 år sedan. Då hade hon träffat en
norrbottning på en tävling i fallskärmshoppning i Florida. De bodde i Göteborg
till att börja med och under den tiden
blev hon bland annat tvåa i lag-SM i
fallskärmshoppning.
Idag bor hon ensam kvar i huset i
Älvsbyn. Sönerna har flyttat hemifrån.
Varje år hälsar hon på i Kansas. Resten
av året håller hon kurser i olika länder.
Det blir en ny kurs och ett nytt land så
gott som varje vecka.
– Jag flyttade till Älvsbyn för att det är
Norrbottens pärla och jag tycker det är så
lugnt och skönt varje gång jag kommer
hem till mitt hus. Här stannar jag, säger
Mia på sin klingande amerikasvenska
och skrattar.

På www.alvsbyn.se finns nu pollenrapport från
hela landet. Läs också Astma- och allergiförbundets hemsida www.astmaoallergiforbundet.
se och Astma- och allergiföreningen i Älvsbyns hemsida www.astmaoallergiforbundet.
se/alvsbyn.

Simundervisning för invandrare
Under våren har badhuset haft simundervisning
för vuxna invandrare. Verksamheten är en del
i kommunens integrationsprojekt och har varit
mycket uppskattat bland dem som varit med.
– Målet har varit att deltagarna ska få vattenvana och kunna ta sig fram på grunt och djupt vatten
samt känna till badhusets regler, säger Anna-Lena
Staaf som är handledare i projektet.
Deltagarna har delats in i en grupp för män och
en för kvinnor. Totalt har cirka femton personer
varit med.
– De vill gärna fortsätta till hösten, berättar
badhusets personal som har turats om att leda
undervisningen.

ÄLVSBYBLADET
Ansvarig utgivare
Ralph Forsberg

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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SOMMARENS SEMESTERPÄRLOR

Äventyr finns närmare än du tror,
det väntar runt knuten i Älvsbyn.
Här hittar du flera semesterpärlor
för hela familjen hela sommaren.
Du som inte redan bor här åker
enkelt hit. Tåget går ända fram
till centrum och från flygplatsen
i Luleå tar det bara en halvtimme
med bil. Sov över så hinner du
njuta i lugn och ro. Bo bekvämt
i stuga, på camping eller på hotell,
kanske alldeles vid fallets fot med
den brusande vilda och mjukt
sensuella Storforsen som granne.
Här är ett urval av sommarens
alla evenemang. Fler kan ha tillkommit efter tryckning.
Vill du veta vad som mer
händer i Älvsbyn ring turistbyrån
på telefon 0929-172 00 eller besök
vår hemsida www.alvsbyn.se.
Välkommen hit och hitta dina
egna äkta semesterpärlor.

älvsbyns turistbyrå
tel: 0929-172 00
turistinfo@alvsbyn.se
www.alvsbyn.se

4/5 - 27/8 Segelflygutbildning
Piteå Långnäs flygfält och Höghedens
Sportflygfält i Älvsbyn. Telefon 0920619 04, 070-663 95 34, 0929-558 10.
28/5 - 30/9 Forsränning i Gransel
Bokning senast dagen före hos Storforsens SkogsÄlva 0929-340 03.
3/6 - 6/8 Segelflygning
Höghedens Sportflygfält i Älvsbyn.
Telefon 0920-619 04, 070-663 95 34.
9/6 - 9/7 DIGITALT HUS ”Fotbolls
VM 2006”
FH-Forum biografen. Café och Sportbar i anslutning till biografen.
17/6 Trollingfiske Arvidsträskdraget
Fisketävling i Arvidsträsk. Servering,
kaffe och hamburgare. Loppmarknad,
konstutställning, underhållning av
Patrik Öhlund. Telefon 0929-105 58.
17/6 - 12/8 Galleri Storforsen
Vernissage den 17/6, därefter öppet
dagligen 12.00-19.00. Telefon: 0929311 13, 300 52.
17/6 - 18/6 Kanis Action Center,
festivalhelg
Livemusik, showrooms, workshops,
cajun/kreolska bufféer, uppvisningar,
prova på-kurser i olika actionsporter.
Kanisberget. Telefon: 073-151 61 56.
18/6 Storforsens Dag
Storforsens naturreservat kl 10:00 14:30. Telefon: 070-310 77 89.
18/6 Loppis i Sågfors-Lillkorsträsk
Loppis på gården utanför Sågfors-Lillkorsträsk Bygdegård kl 11.00-15.00.
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23/6 Fira midsommar i Korsträsk
Kvarnheda IP kl. 12.00 - 18.00.
Telefon: 0929-200 30, 070-228 26 72.

19/7 Sommarbio ”Pirates of the
Caribbean 2”
Forum, biografen kl 20:00 - 21:30.

23/6 - 24/6 Midsommardans i
Älvsbyn
Succé. Kl. 20:00 i Kanislogen

20/7 Loppmarknad
Lomtjärnsparken kl 18:00 - 20:00.
Telefon: 070-250 64 62.

28/6 Loppmarknad
Lomtjärnsparken kl 18:00 - 20:00.
Telefon: 070-250 64 62.

26/7 Sommarbio ”Beck - Skarpt läge”
Forum, biografen kl 20:00 - 21:30.

1/7 Fotboll i Vistträsk
Vistträsk IF möter Norrfjärdens IF på
hemmaplan kl. 14:00 - 16:00.
3/7 - 9/7 Dansläger i Älvsbyn
Dans i Nords årliga dansläger på Älvsby folkhögskola. Modern nutida dans,
streetdance och balett. www.pitea.se.
3/7 Nostalgifest
med Streaplers och The Shanes
Kl. 20.00-01.00 i Kanislogen.
5/7 Sommarbio ”Poseidon”
Forum, biografen kl 20:00 - 21:30.
6/7 Göran Fristorp
i Storforsens kapell
Kl 19:00 - 21:00 i Kapellet, Storforsen.
7/7 Lunchkonsert med mästarelever
Kl 12:00 i Älvsby Kyrka.
12/7 Sommarbio ”Da Vinci-koden”
Forum, biografen kl 20:00 - 21:30.
19/7 Heart Break Tour 2006
med Christer Sjögren
Kl 19:00 i Storforsens naturreservat.
Telefon: 0929-172 00

29/7 Fotboll i Vistträsk
Vistträsk IF möter Alviks IK 2 på hemmaplan kl 14:00-16:00.
9/8 Loppmarknad
Lomtjärnsparken kl 18:00 - 20:00.
Telefon: 070-250 64 62.
19/8 Vistträskdagen
Hemvändardag i Vistträsk kl 11:00 16:00. Telefon: 070-650 56 53.
19/8 TAIF-joggen
Kl 12:00 - 15:00, Tväråselets skola.
Telefon: 0929-121 44, 559 98, 127 62.
20/8 Segelflygets Dag
Nordiska Segelflygdagen
Kl 09:00 - 18:00, Höghedens flygfält.
Telefon: 0920-619 04, 070-663 95 34.
20/8 Loppmarknad
Lomtjärnsparken kl 18:00 - 20:00.
Telefon: 070-250 64 62.
26/8 Boijadagen
Marknad på kyrkmalmen kl 11:00 15:00. Försäljning av lokalt producerade hantverk. Fikaförsäljning m.m.

