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Slipar kedjor
och repar maskiner
Norrlands pärla
Älvsbyn är en mönsterkommun på många sätt
och enligt min mening Sveriges mest kompletta
ort i befolkningskategorin <12 000 invånare.
Pitedalens stolthet har det mesta av det grundläggande servicebehovet. Entreprenörsandan är
stor och det finns stabila företag med ett stort
hjärta för bygden som skapar sysselsättning både
direkt och indirekt. Älvsbyn har i både vinteroch sommarskrud svensk natur i sitt esse, vilket
skapar goda förutsättningar för turistföretag och
naturtörstande människor som vill ha fin natur
in på knuten.
Det geografiska läget är bra i Norrbottenssammanhang med allt vad det innebär på exempelvis
pendlingsfronten, och huspriserna är attraktiva.
Lugnet, tryggheten, den gedigna skolan, högklassiga vården och relativt rena luften är fler fördelar
med Älvsbyn, som är en gemytlig ort i allmänhet.
Idrotten, med proportionellt sett många föreningar och eldsjälar, skapar goda fritidsförutsättningar,
har en fostrande effekt, bidrar till en bättre hälsa
och gagnar samhället på kort och lång sikt.
Det finns dock saker som kan bli bättre och
en del orosmoln. Åldersstrukturen är prekär och
det föds för få barn. Lösningen är som jag ser det
en fortsatt hög invandring och en satsning att
göra bygden ännu bättre för olika kulturer, samt
åtgärder för att öka barnafödandet, som projekt
i stil med Piteå kommuns ”Harpalt”.
Kommunledningen har ett stort ansvar och
det krävs kraftfulla åtgärder med engagerade och
kreativa politiker som brinner för bygden. Dessutom är fler unga och hungriga politiker ett måste.
Pendlingen måste vara fortsatt stor även i ett
långt perspektiv för att befolkningsnivån och
skatteunderlaget ska behållas. Därför anser jag
att det är viktigt med en infrastruktursatsning,
till exempel viltstängsel vid vägarna mot Luleå
och Piteå.
Vidare krävs det fler Donald ”Älvsbyhus” Johansson-typer som har modet, viljan och kunnandet att bygga upp företag som breddar näringslivet
och ger Älvsbyn fler ben att stå på.
Älvsbyn kommer emellertid aldrig att vara en
kommun som tilltalar alla, till exempel de som vill
göra karriär i vissa sammanhang eller få tillgång
till ett större nöjesutbud och så vidare, men har
förutsättningar för att nå en ny storhetstid, växa
på alla fronter, bli ännu attraktivare i sin helhet
och passera 10 000-nivån i antal invånare.
John Wikberg
24 år, egen företagare
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Älvsby Industriteknik är ett litet men framgångsrikt verkstadsföretag i Älvsbyn
och nästan ensam i sin nisch i norra Sverige. Markus Nilsson heter den unge
företagaren som tror på sig själv och vågar satsa.
Markus fyller snart 28 och är egen företagare sedan fem år. Han är utbildad verktygsmakare och hade jobb i Piteå när han började extraknäcka på sågverk och hyvlerier
med att underhålla och reparera maskiner. Det blev mer och mer sådant jobb så han
startade Älvsby Industriteknik AB för att kunna göra det på heltid.
En gång när Markus och hans pappa Torbjörn satt och pratade kom de fram till att
slipning och reparation av sågkedjor till skogsmaskiner borde vara en sysselsättning
som det skulle gå att leva på. Det är nämligen vanligt i södra Sverige att verkstadsföretag erbjuder den tjänsten. Sagt och gjort. Markus hyrde en verkstadslokal, köpte
maskiner och anställde Torbjörn.
Idag, tre år senare, har han en fast kundkrets på drygt 50 skogsmaskinägare och
ytterligare ett 20-tal mer sporadiska från hela Norrbotten, stora delar av Västerbotten
och ända till Örnsköldsvik.
– Älvsby Industriteknik är det enda företaget i Norrbotten som erbjuder denna tjänst
och i Västerbotten finns bara ett företag som gör det, i Vilhelmina, säger Markus.

Fler och fler kunder
Kunderna lämnar in sina slitna och trasiga kedjor till Älvsby Industriteknik där de
tvättas, slipas, oljas och lagas, eller helt enkelt byts ut om de är alltför slitna.
Även de nötta och trasiga såg-svärden som kedjorna sitter på lämnas in till Industriteknik för att riktas, svetsas och få nya noshjul.
– Förr gjorde skogsmaskinförarna det här själva, men fler och fler tycker det är bättre
att lämna in dem och använda sin tid till avverkning i stället, säger Markus.
Älvsby Industriteknik står alltså på två ben och båda nischerna växer. I höstas anställde
Markus en person för hinna med alla uppdrag med underhåll och reparationer av
maskiner i industrin och alldeles nyligen anställdes ytterligare en.
– Jag kommer nog att behöva mer personal framöver men det är svårt att få tag
i folk som har rätt kunskaper. Eftersom man jobbar ensam måste man kunna lösa
problemen själv på plats vid de trasiga maskinerna.

Markus Nilsson startade eget verkstadsföretag för fem år sedan
och anställde bland annat sin pappa Torbjörn Nilsson.

Fritt att välja gymnasium inom fyrkanten
Årets nior är de första som kan välja helt
fritt var inom fyrkanten de vill gå gymnasiet
och den som väljer omvårdnadsprogrammet har stora chanser att få jobb direkt
efter gymnasiet.
Möjligheten att välja gymnasium fritt inom
fyrkanten finns tack vare ett avtal om samverkan mellan Älvsbyns, Boden och Luleå
kommun. Avtalet ska utvärderas efter ett år
och innebär alltså att elever från dessa kommuner kan välja att gå gymnasiet i valfri ort
i fyrkanten.
Redan inför det här läsåret fanns ett avtal
mellan Älvsbyns, Boden och Luleå kommun.
– Det har medfört att antalet elever från
Boden och Luleå som började här i Älvsbyn
i höstas, har ökat från 2-3 stycken tidigare
år, till 10. Framförallt är det fler idrottselever
som har börjat här, men även några som går
utbildningar som finns i hemkommunen
men som ändå vill gå här, säger rektor Olof
Johansson.
Inför hösten 2008 väntas regeringen besluta
att det ska bli fritt att välja gymnasieutbildning i vilken kommun man vill i hela landet.
Många kommuner förbereder sig därför för
att marknadsföra sina gymnasieskolor så att
de ska locka både egna och andra elever att gå
gymnasiet i just deras kommun. Älvsbyn är
inget undantag. Förutom de nischade specialidrottsutbildningarna lyfter man bland annat
fram att Älvsbyns gymnasium erbjuder ett bra
omvårdnadsprogram med stora möjligheter
att få jobb direkt efter gymnasiet.

Intressant och relevant
Tre elever som har nappat på det är Linn
Häggström, Anna Engström och Lotta Andersson som går OP 1 på gymnasiet.
– Det är jättebra att gå omvårdnadsprogrammet i Älvsbyn, tycker de.
Huvudämnet på OP är medicin. Klassen
har lektioner i det ämnet varje dag. Ett annat stort ämne är Utveckling, livsvillkor och
socialisation.
– Det är intressant och vi lär oss relevanta
saker som kommer att vara bra att kunna när
vi ska börja jobba, säger Lotta.
– Och så får vi bra hjälp av lärarna, säger
Anna.
– Dessutom är vi inte så många i klassen
och det är bra stämning, tilläger Linn.
Linn är ett år äldre än de andra tjejerna. Hon
började nämligen först gymnasiet i Luleå på
estetiska programmet med inriktning dans.
– Jag hoppade av för det blev så jobbigt att
pendla. Dessutom har jag kommit på att jag
hellre vill gå en utbildning som ger mig chans
att få jobb i Älvsbyn när jag är klar. Därför
började jag på OP i höstas, berättar hon.

Lotta Andersson, Anna Engström och Linn Häggström tycker att omvårdnadsprogrammet i Älvsbyn är
en bra utbildning där de lär sig saker som kommer att vara bra att kunna när de börjar jobba i vården.
– Men man klarar sig gott och väl på det
Alla tre tror att de kommer att arbeta inom
vården i Älvsbyn när de är klara, men bara man tjänar, säger de båda.
Båda trivs också jättebra med jobbet.
något år, sedan vill de vidareutbilda sig inom
– Man får ut så mycket av det här jobbet.
vården. Lotta har till exempel bestämt sig för
Man känner sig behövd, förklarar Lotta.
att bli sjukgymnast.
Jag kan inte tänka mig att flytta och vill
absolut inte jobba någon annanstans, säger
Färdiga
Det finns också före detta OP-elever som är Emma bestämt.
exempel på att det verkligen går att få jobb i
Älvsbyn direkt efter gymnasiet. Lotta Norén Även killar
och Emma Wiklund gick ut våren 2005. Slutligen ska vi tillägga att även om vi bara har
De har båda två jobbat mycket på Ugglans träffat tjejer i den här artikeln, så hade det lika
gärna kunnat vara killar. Det är nämligen flera
äldreboende sedan dess.
– Vi började vikariera på kvällar, helger och killar som går och har gått OP i Älvsbyn och
under sommaren redan när vi gick i skolan, även de har fått jobb efter gymnasiet.
berättar Emma.
Sommaren efter gymnasiet fick båda två
semestervikariat hela sommaren och sedan
har det rullat på med springvick.
– Från början ringde de oftast samma
morgon som det behövdes någon, alltså när
någon hade blivit plötsligt sjuk, men nu vet
vi oftast i förväg när vi ska jobba, även om vi
inte ännu har fått gå på något längre schema,
säger Lotta.
Arbetstiden varierar än så länge mycket för
tjejerna. Ibland jobbar de flera helger i rad,
ibland upp till tio dagar i sträck. En del månader kan det bli väldigt mycket jobb och
andra ganska lite.

Lotta Norén och Emma Wiklund trivs jättebra
med arbetet på Ugglans äldeboende där de fick jobb
direkt efter gymnasiet.
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Upplev!

en gång bedrevs i Norrbotten.
Guidade turer varje dag under sommaren.
Information: Storforsens informationscenter
073-082 66 20 och Turistbyrån 0929-108 60.

Använd sommaren till att se och uppleva
bygden, oavsett om du bor här eller besöker Galleri Storforsen
Älvsbyn! Turistbyrån kan ge mer information Etablerade konstnärer och konsthantverkare
och vägbeskrivning.
från Norrbotten ställer ut och säljer sina verk.

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”.

Bland årets utställare finns bland annat Ansgar
Sandberg, Irma Vävare, Lena Nallo och Kjell
Gustafsson.
Öppet dagligen 16 juni -12 augusti 12.00Storforsen
Det självklara utflyktsmålet i kommunen. 19.00.
Information: 0929-311 13.
Bagerimuseum
Kan upplevas hur många gånger som helst
Så gick det till när de första polarkakorna baoch är lika majestätisk varje gång!
kades! Bagerimuseet speglar bagerinäringen i
Storforsens naturreservat är ett mäktigt Upplevelseskogen Bredselsberget
norrländskt älvlandskap och forsen är Nor- Helt nytt för i sommar är naturstigen som Älvsbyn från sekelskiftet till idag. I byggnaden
dens största. Älven är omgiven av en urskogs- kallas Upplevelseskogen Bredselsberget. Den som är från 1920-talet har tre generationer av
lik strandskog med rikt växt- och djurliv. börjar vid vägen mitt emot Hotell Storforsen ”Bagar Nilsson” arbetat. Här bakades ”TioörI området finns också ett delta där vattnet och går upp på berget längs en lättgången eskakan” föregångaren till dagens Polarkaka.
led. Längs vägen finns informationsskyltar
Öppet 2-27 juli måndag-fredag 12.00flyter stilla fram.
Än i dag ser man byggnationer i älven som berättar om naturen och växtligheten. På 18.00. På onsdagar får man prova på att själv
som en gång gjordes för att underlätta flott- berget finns en ny stuga och grillplatser med baka mjukkaka på gammalt sätt.
Information: Turistbyrån 0929-108 60.
ningen. Då torrlades också en del av den bänkar och vindskydd. Om man fortsätter
gamla forsen. I ”Döda fallet” finns jättegrytor längre upp på berget och går mer åt höger får
man en fantastiskt utsikt över Storforsen.
och vattenslipade hällar.
Information: Storforsens informationscenter TREVLIGA UTFLYKTSMÅL
Vid selet nedanför ligger Storforsens hotell
med underbar vy uppåt forsen och med en 073-082 66 20 och Turistbyrån 0929-108 60.
Bensinmuseum och Caltex-macken
spångad gångbro längs forsen.
En stor samling nostalgi! I bensinmuseet finns
Serveringen vid forsen är öppen dagligen Storforsens SkogsÄlva
11.00-18.00 i juni och augusti, 11.00-19.00 I SkogsÄlvans hus är det lugnet som härskar, Sveriges största utställning av bensinmackar
med utsikt över Piteälven och det norrbott- från 1920-tal till 1960-tal och annan kuriosa
i juli.
Information: Storforsens informationscenter niska skoglandskapet. Förutom sommar- som reservdelar, reklamprylar och motortid073-082 66 20 och Turistbyrån 0929-108 60. café erbjuder SkogsÄlvan bland annat 6-håls ningar.
vildmarksgolf, konferenser, bröllopsfest och
Bensinmuseet är verkligen värt ett besök,
kick off.
även för den som inte har bilar och motorer
Storforsens kapell
Öppet dagligen till 31 augusti 11.00- som främsta intresse. I museet finns många
En av vår tids vackraste nya byggnader där
föremål som den som inte är purung känner
naturen och norrbottnisk kultur på ett stilfullt 20.00. Övrig tid efter överenskommelse.
Information: Bertil Grahn 0929-340 03, igen från sin egen barndom eller ungdomstid.
och på samma gång modernt sätt har vävts
Samlarkort (filmstjärnor), badbollar, spel och
in i arkitekturen. Här finns förmodligen 070-568 25 82, www.skogsalvan.com
pussel och mycket, mycket annat som man
Sveriges, kanske världens, vackraste altaren gång fick eller kunde köpa på bensinstatiotavla - ett panoramafönster mot den mäktiga RFN museum
Storforsen. Kapellet är en fridfull plats för Museet är inrymt i en hangar på RFN prov- nerna. Besök museet någon dag, du kommer
plats utanför Vidsel.
inte att ångra dig!
stillhet och ro.
Öppet för turer med guidning av RFN
Öppet dagligen 25 juni-10 augusti klockan
Information: Hotellreceptionen 0929Veteranklubb som ansvarar för museet.
12.00-16.00.
721 00.
Information: RFN 0929-370 00,
Caltexmacken står vid rondellen och kan
www.vidsel.nu/rfnmuseum
beskådas av alla som passerar.
Information: Per-Olof Lindroth 0929-124
37, 070-378 21 60, www.caltex.nu
KYRKMALMEN
STORFORSENOMRÅDET

Kyrkan
Ljus och vacker träkyrka från 1800-talets
början. Mycket rofylld och sevärd.
Öppet till 31 augusti måndag-fredag
8.00-20.00, lördag 9.00-19.00, söndag
9.00-17.00.
Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns ett 40-tal genuina
kyrkstugor bevarade. De flesta är byggda
Storforsens skogsbruks- och
under 1800-talet och många används än
flottningsmuseum
Näringslivshistoria presenterad på ett intres- idag som övernattningsstugor. Det är trevligt
sant sätt. Här kan man bilda sig en upp- att promenera runt bland de små pittoreska
fattning om skogs- och flottningsarbetarnas husen och känna historiens vingslag.
Fällforsen
vardag och arbetsmetoder i svunna tider. RedTvå mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforskap, kojor, kolmila, tjärdal, stallar och andra Knut Lundmark-monumentet
byggnader visar hur flottning och skogsarbete I området vid kyrkan finns ett monument till sen med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en
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laxtrappa där man om man har tur kan få se
laxen ta sig upp. Rastplats och eldstad finns
bredvid fallet.
Information: Turistbyrån 0929-108 60.

Foto: Ulf B Jonsson

Olstorpet Minizoo
Trevligt utflyktsmål för hela familjen beläget
vid Avaträskets strand. Här finns ett minizoo
med bland annat hönor, kaniner och getter.
På Olstorpet finns det även möjlighet att hyra
camping- och vandringsutrustning, kanot,
båt, med mera.
Öppet hela sommaren från 13 juni tisdagsöndag 10.00-16.30.
Information: Torbjörn Eklund 0929-211 31,
www.verdandi.bd.se
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 19361946. 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.alvsbyn.se
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.manjärv.com
NATURRESERVAT
Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför samhället. Här finns en speciell växtmöjlighet där
olika mer eller mindre sällsynta växter trivs,
till exempel norna och guckusko. Området
runt Rackberget är avsatt som naturreservat.
Inom naturreservatet finns märkta stigar, en
raststuga samt grillplatser. Från Hundbergets
topp är det fin utsikt över Piteälven.
Information: Turistbyrån 0929-108 60,
www.alsbyn.se
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 gam-

mal 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.
Information: Turistbyrån 0929-108 60,
www.alvsbyn.se

Norra norrlands enda slopestyle bike park
med banor i många längder och svårighetsgrader. Organiserade turer i kajakpaddling,
forspaddling och klättring. KAC är också ett
utflyktsmål för hela familjen med aktiviteter
även för de yngsta och för den som vill njuta
av naturen, fika eller äta en god middag.
Events, sessions, tävlingar och workshops av
olika slag anordnas under hela sommaren.
Grillrestaurang och pub varje onsdag och
lördag 18.00-02.00. Övrig tid för grupper
efter överenskommelse.
Dubblabergen
Information: Kanis Action Center 0929-172
Nytt naturreservat i detta stora sammanhäng- 03, 070-292 79 74, www.kanisactioncenter.se
ande naturskogsområde som i stort sett är opåverkat av skogsbruk. Terrängen är kuperad och Äventyrsridning med Udda Äventyr
mellan bergen och kullarna ligger vackra små Udda Äventyr är ett företag som erbjuder
sjöar och långsmala myrmarker. I områdets vildmarksridning med cowboystuk. Även
mitt finns en mycket gammal granskog som andra typer av aktiviteter kan anordnas geundkommit skogsbränder. I den nordvästra nom företaget.
delen ligger den vackra sjön Hästtjärnen.
Information: Rikard Öhman 070-585 11
Naturreservatet ligger i tre kommuner: Ar- 71, 0929-511 70, www.uddaaventyr.com
vidsjaur, Piteå och Älvsbyn.
Information: Turist-byrån 0929-108 60, På land och vatten
www.alvsbyn.se
Härliga möjligheter till naturupplevelser och
fiske. Dagliga forsränningsturer i Piteälven.
Storberget
Konferensmöjligheter eller firmafest i NattNaturreservat bestående av liten tallurskog på bergsstugan. Bastu och badtunna.
sydsluttningen av berget. Högre upp på hällInformation: Viktoria Kärrman 070-218
markerna kring toppen har man god utsikt 23 36, www.plov.nu
över sjöar och skogar kring Manjärv.
Information: Turistbyrån 0929-108 60, Naturfiskeguiden
www.alvsbyn.se
Guidade fisketurer för grupper och enskilda,
utbildning inom allt som rör flugfiske, enklare
Åträsk
överlevnadskurser samt gäddsafari.
Naturreservat med tallurskog på grovblockig
Information: Kaj Kottelin 0929-556 03,
morän vid sjön Abborrtjärnen. I västra de- 0731-839 582, www.naturfiskeguiden.com
len ligger ett par mindre myrar omgivna av
sumpskog. Här kan man hitta skogsnäva och Björntorparn
mossviol.
Guidade turer till björniden, älgsafari och god
Information: Turistbyrån 0929-108 60, mat ute i skogen.
www.alvsbyn.se
Information: 070-615 78 33, Storforsens
informationscenter 070-082 66 20.
Vitberget
Urskogsberg med både gran och tall. Kom- Hundkapp på Kanisbanan
munens och landskapet Norrbottens högsta Älvsbybanan anses vara en av landets finaste
berg, 594 meter över havet. Raststuga på hundkapplöpningsbanor. Banan ligger två kitoppen. Naturreservatet med små tjärnar och lometer utanför Älvsbyns centrum alldeles vid
kärrmarker med orkidén Jungfru Marie nyck- foten av Kanisberget. Från juni till september
lar. På nordsluttningen finns en av fyra lokaler arrangeras tävlingar på banan, de största är
i länet med den vackra laven långskägg. Elitloppet och Älvsbyloppet. Se annonsering
Information: Turistbyrån 0929-108 60, och evenemangskalender på www.alvsbyn.se
www.alvsbyn.se
Information: Eva Lidman 070-289 54 68,
www.norrbottenshundkapp.se
Långträskberget
Litet urskogsreservat på Långträskbergets syd- Motorsport på Höghedenbanan
östra sluttning, med gran och tall och ett stort Under sommaren anordnar Älvsby motorinslag av sälg. På tidigare brunna marker växer sällskap ett antal rallycross- och folkracetävgott om asp. Doftticka och andra vedlevande lingar.
svampar trivs här.
Information: Älvsby Motorsällskap 0929Information: Turistbyrån 0929-108 60, 555 97, www.alvsbynsms.nu
www.alvsbyn.se
Segelflyg på Höghedens flygfält
Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubbs
SPORT & ÄVENTYR
demonstrationsflygningar!
Information: Älvsby flygklubb 0929-558
Kanis Action Center
10, Urban Zolland 0920-619 04, 070-663
En plats för extremsport och upplevelseäven- 95 34, www.alvsbyflygklubb.se
tyr för alla oavsett kunskap och erfarenheter.
(fortsättning på nästa sida)
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Naturpasset
Älvsby IF Orienteringsklubb har satt ut
orienteringskontroller på och vid Kjälsberget
vid Högheden. Det finns 20 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 och finns att köpa på Turistbyrån,
OK och Älvsby Sport & Fritid.
Information: Turistbyrån 0929-108 60.

Glidflygarna
Information och markhantering av skärmflyg
för intresserade hålls under sommaren när
vädret är lämpligt.
Information: Lars Markstedt 0929-133 46,
070-282 54 00, www.glidflygarna.se

Information: Handelshuset 0929-100 60,
www.handelshusetab.se

Skatauddens lantgård
Skatauddens lantgård i Lillkorsträsk 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
LITE AV VARJE
bagarstugan. Vedeldad bastu och bastuflotte.
Barnvänlig badstrand med grillplats, båt
Handelshuset
Butik med konst och hantverk från när och och kanot. Mjölkkor och katter på gården.
fjärran samt lokala delikatesser. Mycket gott Hembageri i grannhuset. Information: Irene
och vackert på samma gång! I samma lokal och Ulf Johansson 0929-134 06.
finns även turistinformationen som bland annat ger information om vad ortens turist- och Wärdshuset Bergsparken
Mycket vackert beläget utflyktsmål i backen
upplevelseföretag erbjuder.
Öppet 11juni-12 augusti måndag-lördag mellan Rackberget och Piteälven. Bed & Breakfast, konferenser, temadagar och festarrange9.00-18.00, söndag 10.00-16.00.
Övrig tid måndag-fredag 10.00-18.00, mang. Information: Inga-Britt Sundström
lördag 10.00-14.00. Grupper är välkomna 0929-130 50, 070-898 00 23, www.bergsparken.se
även andra tider efter överenskommelse.

Sommar i Älvsbyn
Vi har frågat några Älvsbybor vad de ska
göra i sommar och var de åker om de vill
till något riktigt fint ställe. Inte oväntat är
Storforsen en klar favorit.

Anton Björk och Emma Nilsson, Älvsbyn.
– Jag ska mest jobba i sommar, säger Emma
som pluggar till sjuksköterska.
– Och jag ska försöka ta det lugnt, spela
fotboll och fiska, säger Anton.
Sommar och Älvsbyn betyder för dem att
det oftast är ganska varmt och så tänker de
på Rallarsvängen.
– De finaste ställena på sommaren är Storforsen och badstranden i Pålträsk.
Linnéa Holmström trivs i Älvsbyn och skulle
inte vilja flytta.
– Det bästa med sommaren är
att det ordnas många trevliga
aktiviteter som loppis och
dans.
– Det finaste stället
är Storforsen, det är
som att komma hem
för mig, eftersom jag
växte upp i Bredsel
och vi var alltid där
på somrarna.

Göran Strömgren, Krokträsk, ska vara
hemma i sommar.
Lovisa Öhlund, 3½ år
– Jajamen, säger han, jag ska vara hemma
Älvsbyn, vet vad hon ska göra i sommar:
hela semestern och rusta på huset. Det är att
– I sommar ska jag bada i min stora badvara ledig för mig.
pool
och så ska jag cykla och gunga!
– Om jag ska åka till något fint ställe, till
exempel om man får besök söderifrån, så får
det gärna vara någonstans där det brusar, till
exempel Fällforsen eller Storforsen.

Magnus Öhlund, Älvsbyn, ska ta det lugnt
och skönt med familjen i sommar.
– Vi ska sola och bada. Helst åker vi
och badar i Lillstrand för där är det fint för
barnen.
– En sak som sommaren betyder för mig
är att man går och köper glass och sitter på
torget och äter den.

Caroline Karlsson och Linnea Koistinen, 14
år, Älvsbyn ska börja åttan på Älvåkraskolan
till hösten.
– I sommar ska vi vara med kompisar,
bada och vara med våra pojkvänner. De bästa
badställena är Selholmen och Lillstrand, säger
Linnea.
– Det är grymt fint i Älvsbyn på sommaren. Otroligt vackert. Jag älskar Älvsbyn
på sommaren, säger Caroline entusiastiskt
och tillägger:
– Särskilt fint är det i Storforsen, där kan
man ta det lugnt, det finns fina badställen och
ingen som lever om.

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

Känslosamma och vältränade
– Utryckningarna är helt klart det mest
spännande i vårat jobb, men samtidigt
är en av våra viktigaste uppgifter att förebygga så det inte händer så ofta, säger
Roger Bohman och Ulf Nilsson som är
de två heltidsanställda brandmännen i
Älvsbyn.

information om hur man kan förhindra att
det börjar brinna och vad man ska göra om
det händer.
Utredningar för att hitta bakomliggande
orsaker till olyckor, som kan åtgärdas för att
förhindra att det sker igen, är också en del av
det förebyggande arbetet.

Roger och Ulf är anställda som insatsledare (IL). De sköter, organiserar och leder
en mängd olika saker som måste fungera vid
olika räddningsinsatser.
Utryckningar är alltså bara en liten del av
deras arbetstid. En stor del av arbetet är att
kontrollera, reparera och underhålla utrustningen.
– Tvätta och laga kläder och slangar, kolla
stegar, rengöra och kontrollera rökskydd och
annan säkerhetsutrustning, fylla luftflaskor,
testa kommunikationsutrustningen och
mycket annat är sådant som vi sysslar med
regelbundet, berättar Roger.

Två år
För att bli insatsledare ska man gå utbildningen ’Skydd mot olyckor’ som är en tvåårig
eftergymnasial utbildning och finns på fyra
platser, bland annat i Sandö i Kramfors kommun. Efter den utbildningen kan man få jobb
som heltidsbrandman. Det finns drygt 5 000
sådana i Sverige, de flesta i större städer.
För att få en tjänst som insatsledare ska
man komplettera med kurserna ’Räddningsledning’ och ’Tillsyn’. De är på några
veckor vardera. Det krävs också
några års erfarenhet som
brandman.

– Det här jobbet är spännande, varierande och
intressant, ofta med olika tekniska problem
som ska lösas. Vi är på många träffar och
utbildningar eftersom det alltid finns nytt att
lära, säger Ulf.
– Det kan också vara jobbigt ibland när vi
är med om obehagliga saker. Det är viktigt att
man inte är höjdrädd, inte har klaustrofobi, är
tränad och inte rädd för situationer med skadade och döda människor. Man ska vara helt
frisk, ha lätt för att samarbeta, vara känslosam
och ha en human människosyn för att passa
för det här jobbet, tillägger Roger.
För att bli deltidsbrandman krävs samma
egenskaper. Man får en internutbildning
samt går en sju veckors kurs (varav två på
distans) som heter ’Räddningsinsats’. Det tar
cirka 1-2 år att bli färdig deltidsbrandman.
Under utbildningstiden får man följa med
vid larm.

Utbilda
Planera och leda utbildningar och övningar
för deltidsbrandmännen är en annan stor del
av jobbet. Varje måndag kväll är det övning.
Skogsbränder, bilbränder, rökdykning och
kemikalieolyckor är en liten del av allt de
tränar återkommande på.
– Om vi till exempel ska träna räddning vid en svår trafikolycka måste vi
först få tag i bilar från skroten som är
lagom mycket skadade, transportera
dem till en lämplig plats, placera
dem som om de hade krockat och
skaffa folk som agerar skadade,
innan vi kan genomföra övningen.
Efteråt ska vi städa och forsla bort
alltihop och så ska allt dokumenteras. Själva övningen tar kanske
två timmar, men kringarbetet kan
ta flera dagar, säger Ulf.

Förebygga
Förebyggande verksamhet är en
annan viktig del av arbetet. Det är
till exempel tillsynsbesök där bland
annat brandskydd och räddningsplaner
på arbetsplatser, skolor, vårdinrättningar
och offentliga lokaler kontrolleras och
gås igenom tillsammans med ansvariga
på platsen. Det är också utbildningar om
förebyggande åtgärder och insatser vid brand,
för till exempel personal i vården och skolan
och för företagare. Det är också visningar av
brandstationen för förskolan och skolan med
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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
11-28 juni, 1-17 augusti:
onsdag och torsdag 12.00-15.00, 16.0019.00. 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.

Svara på enkäten!
Socialförvaltningen håller på med kvalitetsutveckling i äldre- och handikappomsorgen och kommer därför att göra en
enkätundersökning bland brukarna, som
fokuserar på trygghet och tillgänglighet.
Det är helt enkelt frågor som visar om
brukaren upplever sin situation som trygg
och vardagslivet meningsfullt.
Enkäten kommer med posten under
juni månad till de personer som berörs av
frågorna i den. Hoppas att alla tar chansen
att tycka till!
Frågor besvaras av Ann-Louise Öberg,
0929-172 81 och Elisabeth Hamsch Westbom, 0929-171 24.

Billigare busskort
En nyhet från hösten 2007 för heltidsstuderande vid Luleå Tekniska Universitet är
att man kommer att få köpa ett 40-kort
på bussen för 200 kronor. Villkoren för
detta är att man studerar på heltid, har
studiemedel och är folkbokförd i Älvsbyns
kommun.

Miljöpriset till elever
Älvsbyns kommuns och Pitedalens Sparbanks miljöpris på 8000 kronor går i år
till en grupp på tretton elever från Naturvetenskapliga programmet på Älvsbyns
gymnasium som får det för att de på ett
mångsidigt och engagerat sätt arbetat med
att sprida kunskap till barn och vuxna
om växthusgasen koldioxids effekter på
klimatet. Eleverna har bland annat gjort
informationsblad, skrivit insändare och
arrangerat en teckningstävling för mellanstadieelever.
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FÖRETAGSNYTT
Företagare! Du vet väl att på kommunens
hemsida finns ett branschregister där alla
bolagsregistrerade företag och föreningar i
kommunen finns med. Du som är företagare
kan själv kostnadsfritt lägga till kontaktuppgifter om ditt företag i registret.
På www.alvsbyn.se väljer du Snabbguiden/
Företagsregistret.
Älvsbyhus säljer mer hus än de hinner bygga
med nuvarande fabriker i Älvsbyn, Bjärnum
och Kauhajoki och har därför beslutat att
starta en fjärde fabrik. Den kommer att ligga
i Vålberg utanför Karlstad i Värmland och
där ska de hus som levereras till västra Sverige
och Norge byggas. Eftersom snickerier och
andra delar till husen även i fortsättningen
kommer att tillverkas i Älvsbyn, innebär den
nya fabriken nya jobb även här.
Samarbetsprojektet Vildmarksälven består
numer av sexton deltagande företag. De

två senast tillkomna är Nyfors kursgård och
Björntorparn. Björntorparn ägs av Göran
Karlsson i Nästräsk som erbjuder guidningar
till björniden och älgsafari med något gott att
äta i naturen samt säljer kött från Svantes bär
och vilt i Harads. Älvsby Folkhögskola och
AB3C gick med i Vildmarksälven för cirka ett
halvår sedan. De övriga tolv företagen är Udda
Äventyr, Naturfiskeguiden, På Land och vatten, Connexion Boreale, Polar Hotel, Bergsparken, Storforsens SkogsÄlva, Granbergs
buss, Granlunds buss, Polar Outdoor Life,
Handelshuset och Utvecklingscompagniet.

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!

Gratis
cykelhjälmar
Folkhälsorådet slår ett slag för cykling
som motionsform genom att dela ut
cykelhjälmar och ordna spännande
cykling på byn på Knalledagen.
Den 6 juli är det Knalledagen i Älvsbyn.
Då kommer folkhälsorådet att dela ut
hundra cykelhjälmar gratis till vuxna
som kan motivera varför de vill ha den
och lovar att använda den.
Tillsammans med Kanis Action
Center (KAC) och Nybyns IK:s cykelklubb kommer man också att ordna
uppvisningar och möjlighet att prova
på till exempel någon cykelbana, en
tävlingscykel eller något liknande.
– Det är inte riktigt klart ännu vad
det blir, men något spännande på
planen framför kommunhuset blir det
i alla fall, säger Eva Zetterström som
samordnar arrangemanget.

Bra tänder i Älvsbyn
– Barnen och ungdomarna i Älvsbyn har
friska och bra tänder, säger tandläkare
Benny Enbuske som är verksamhetschef
på Folktandvården i Älvsbyn.
I jämförelse med andra kommuner i Norrbotten har Älvsbyn alltid legat bland de tre
friskaste kommunerna när man räknar barns
och ungdomars hål i tänderna.
– Tandhälsan bland barn och ungdomar
blir stadigt bättre och bättre i hela Norrbotten. Det beror på att det är fluor i tandkrämen
numer och på att vi äter socker på ett annat
sätt än förr, säger Benny Enbuske.
– Sockerkonsumtionen har inte minskat,
snarare tvärtom, men småätandet har minskat
och det gör att bakterierna som orsakar karies
inte orkar hålla igång.

Information
Gunvor Larsson som är tandsköterska och
enhetschef på Folktandvården i Älvsbyn tror
att den målmedvetna satsningen på information som har gjorts till barn, ungdomar och
föräldrar i Älvsbyn är en förklaring till att
mönstret på sockerätandet har ändrats.

– Numer träffar vi nyblivna föräldrar redan
på barnavårdcentralen och informerar om hur
viktigt det är göra uppehåll i ätandet mellan
måltider och mellanmål så att tänderna får
vila och bygga upp sitt försvar mot karies,
säger hon.
– En annan orsak till att barnen i Älvsbyn
har så bra tänder är nog att vi har och har
haft personal som stannat länge. Det ökar
chanserna att uppmärksamma dem som har
större risk för att få karies och sätta in förebyggande åtgärder.

Fortsätt hela livet!
Det är inte bara bland barn och ungdomar
tandhälsan blir bättre och bättre, utan det sker
i alla åldrar. Det är till exempel numer nästan
inga äldre som får protes, något som så gott
som alla hade förr.
– Det är viktigt att 20-åringarna i Älvsbyn
fortsätter att undersöka tänderna regelbundet
när de inte längre har rätt till fri tandvård. De
som flyttar måste välja en tandläkare på den
nya bostadsorten, så de friska tänderna från
barn- och ungdomsåren behålls hela livet,
avslutar Benny Enbuske.

Linus är en av många barn i Älvsbyn som får
tänderna undersökta regelbundet av tandhygienist Anna-Britta Lagerlöf. Benny Enbuske
och Gunvor Larsson menar att det är en av
orsakerna till att barn och ungdomar i Älvsbyn
har så friska tänder.

Ett smörgåsbord med musik
blir det konsert från utescenen med Daniel
Engman & Sanna Martin samt folkmusikgruppen HiLLa. ”Från tjärdoft till Broadway”
är konsertens namn.
På söndagen slutligen blir det musikgudstjänst i Storforsens kapell med sångerskan
Festspelen i Piteå älvdal har en ny utformning
Annette Jernelöf.
i år. Den kommer att gå som en budkavle med
Biljetter kan köpas hos Ticnet 077-170 70
början i Arjeplog, fortsättning i Arvidsjaur
70 och www.ticnet.se
och sedan konserter i Älvsbyn sista helgen
i juni innan avslutningen i Piteå veckan
Sissel in consert
därpå.
I Älvsbyn blir det invigningskonsert i kyr- En av sommarens höjdpunkter blir det för
kan på torsdagskvällen med kammarmusik många den 11 juli när Sissel Kyrkjebö uppfrån nutid och dåtid av ensemblen Norrbot- träder tillsammans med Anders Ekborg och
ten NEO samt ett smakprov av sångaren och Stefan Gunnarsson på scenen i Storforsen.
Tänk att höra hennes fantastiska röst bland
älvsbysonen Daniel Engman.
På fredagskvällen blir det ”musikbuffé” i klipporna! Vilken upplevelse!
Biljetter: Ticnet 077-170 70 70, www.
Storforsens hotell med en härlig mix av mat
ticnet.se,
Älvsbyns Turistbyrå 0929-108 60
och musik med sångerskan Eva Rögde med
och
ATG-ombuden.
pianist.
På lördagen anordnas ”Skogens dag” i
Storforsens museiområde i samarbete med Trolltagen 20 år
Studieförbundet Vuxenskolan och Norrbot- Storforsens egen sagobalett Trolltagen framtens museum med bland annat brinnande förs i år för tjugonde gången. Den 13-15
tjärdal och servering av slobba. På kvällen juli blir det en stor jubileumsuppsättning på
Under juli månad blir det många härliga
tillfällen till musikupplevelser i Älvsbyn.
Sissel Kyrkjebö, Festspelen fyller 25 år och
Trolltagen 20. Det ska firas!

naturscenen i Storforsen. Föreställningarna
börjar med att Tommy Nilsson och Sofia
Jannok uppträder. Jubileumsföreställningen
har utökats med fler dansare och är något
längre än vanligt. Förutom det kommer det
att märkas att det är en jubileumsföreställning
som inte bara speglar 20 år av kultur utan även
verkligen ligger i tiden. Missa inte detta!
Biljetter kan köpas hos Ticnet 077-170
70 70 och www.ticnet.se och på Älvsbyns
Turistbyrå.
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Sveriges modernaste älgbana
Björneftersök och älgskidskytte. Kvinnligt
nätverk och jägarexamen. Verksamheten
i Älvsby Jaktskytteklubb kan delas in i
olika delar, men älgskytte är förståss det
huvudsakliga.
Verksamheten sker på klubbens anläggning
Jonstorpet där alla älgjägare får utbildning
och övning samt göra de prov som krävs för
att vara med i ett jaktlag.
Den här våren har klubben arbetat hårt för
att bli klar med en helt ny älgbana. Den är
akustisk och bestämmer träffpunkten genom
att mäta kulans ljud, samtidigt som resultatet
visas på en skärm nära skytten.
– Vi har nu en av Sveriges modernaste
älgbanor, det är en likadan som den som användes vid skyttet i OS i Aten, säger klubbens
ordförande Ulf Forsberg och tillägger:
– Det skjuts 10 000-11 000 skott varje år
på den här älgbanan.

Jägarexamen

Vi har tre utbildade provledare som håller
i utbildningen och ger examen, säger Ulf
Forsberg.
Älgskidskytte är en ganska ny företeelse
i Sverige men vanlig i Finland. Älvsby Jaktskytteklubb är än så länge den enda svenska
klubben som arrangerar tävlingar i den
sporten, och i sommarvarianten älglöpningskytte. Skidor/löpning, skytte på älgbana
och avståndsbedömning är tävlingens tre
delmoment.

En annan stor och viktig del av verksamheten är utbildningen som ger jägarexamen.
Jägarexamen är numer ett krav för att få
vapenlicens. Varje år är det mellan 30 och 50
personer som tar jägarexamen i Jonstorpet.
En del av dem kommer från Boden och Luleå
eftersom banan i Älvsbyn anses särskilt bra.
Även lerduvebanan används intensivt av dem
som tar jägarexamen.
– Vi kör teori under vintern och praktiska
prov under vår och sommar, berättar Nils JAQT
Hortlund som ansvarar för jägarexamen och Älvsby Jaktskytteklubb har 220 medlemmar.
är en av klubbens sju behöriga provledare.
Cirka 25 av dem är under 19 år och ett 20-tal
är kvinnor.
Björnskytte
– Vi är en aktiv klubb men det skulle vara
Björnskytte är en del i klubbens verksamhet bra med fler yngre medlemmar och även fler
kvinnor, säger Ulf Forsberg.
som snabbt har blivit alltmer populär.
Kristina Gustafsson är en av klubbens prov– Varje år de senaste åren har ett tjugotal
personer gått utbildning i björneftersök. ledare för jägarexamen. Hon är även ansvarig
för JAQT Älvsbyn. JAQT är ett nätverk inom
jägarförbundet för kvinnor som är intresserade av jakt. Det har startats för att intresset
för jakt ökar bland kvinnor i hela landet. I
Älvsbyn är närmare 40 kvinnor med i JAQT
och i Norrbotten totalt 200.

En gång i månaden
– Vi träffas ungefär en gång i månaden, pratar
om jakt och utbyter erfarenheter. Syftet är inte
att dela upp kvinnor och män som jägare,
utan att bättre nå ut med information om
jakt till kvinnor som är intresserade, säger
Kristina Gustafsson.
– Under sommaren träffas vi kvinnor på
banan och övar skytte tillsammans när männen inte är med.
De manliga medlemmarna i Älvsby Jaktskytteklubb konstaterar nöjt att intresset för
jakt har ökat markant bland kvinnor.
– Det är nyttigt, jakten blir bara bättre.
Kvinnor skjuter ofta bättre än män och den
gamla föreställningen att kvinnor inte har
något i älgskogen att göra har snart helt försvunnit, säger Ulf Forsberg och får medhåll
av de andra ”gubbarna”.

Stig Engman, Ulf Forsberg, Barbro Nilsson, Kristina Gustafsson, Torgny Lindström och Nils
Hortlund är några av eldsjälarna i Älvsby Jaktskytteklubb som har jobbat hårt i vår med att
bli klar med en av Sveriges modernaste älgbanor.
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Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
Kontakta Anna-Lena Jonsson, tfn 0929-170 00,
eller e-post: anna-lena.jonsson@alvsbyn.se

Vem gör vad?
Den nya organisationen i kommunen innebär att man
ska vända sig till andra delar av förvaltningen jämfört med
tidigare i vissa frågor. Här är en lista över vem som har hand
om olika frågor gällande miljö-, bygg- och teknisk verksamhet.
Avfallsfrågor............................................................. Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Avfallskärl - brun och grön tunna............................. Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Avlopp - kommunalt ............................................... Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Badvattenkvalitet...................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Batteriholkar............................................................ Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Bostad i kommunala fastigheter................................ Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
Bygglov, rivningslov, marklov................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Cisterner ................................................................. Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Cykelvägar................................................................ Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Dispens från renhållningsföreskrifter
(sophämtning, slamtömning)............................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Djurskyddsfrågor...................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Egen rengöring av skorsten (egen sotning)................ Räddningstjänsten, tel 170 00
Eldstad - bygglov för installation.............................. Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Energirådgivning...................................................... Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 70
Enskilt avlopp.......................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Enskild vattentäkt.................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Faktura för prövning, tillsyn och kontroll ................ Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Faktura för vatten, avlopp, slamtömning,
avfall och fjärrvärme ............................................ Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Fjärrvärme................................................................ Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Fritidsanläggningar, kommunens.............................. Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
Gator....................................................................... Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Gatubelysning.......................................................... Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Grönytor.................................................................. Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
Hundlatriner............................................................ Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Inomhusmiljö - hälsoskyddsfrågor............................ Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Kartor...................................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Kommunens mark och skog..................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Kommunförrådet..................................................... Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
Kompostering - anmälan av egen kompost............... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Livsmedel - godkännande och registrering
av verksamhet....................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Lokaler som ägs av kommunen................................ Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
Lokala trafikföreskrifter............................................ Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Lägenheter............................................................... Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
Markering av kommunens ledningar inför
markarbeten......................................................... Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Matförgiftning - anmälan......................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Miljöstörning - anmälan . ........................................ Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Miljöfarlig verksamhet.............................................. Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Nedskräpning - anmälan ......................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Ny anslutning till kommunalt vatten o avlopp......... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Parkerings- och trafiktillstånd................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Parkområden............................................................ Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
P-böter..................................................................... Älvsbyns Fastigheter AB, tel 723 40
Radon...................................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Renhållning, tömningsdagar..................................... Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Skrotbilar................................................................. Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Slamtömning............................................................ Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Snöröjning............................................................... Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Sortering av avfall..................................................... Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Sopkorgar................................................................. Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Störande verksamheter............................................. Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Trottoarer................................................................. Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Vatten - kommunalt ................................................ Älvsbyns Energi AB, tel 723 80
Vattenprov............................................................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Värmepumpar, anmälan av installation..................... Miljö- och byggkontoret, tel 170 00
Återvinningsstationer............................................... Miljö & teknik, Kangos, tel 0978-717 05

NOTISER
Turistinformation i Storforsen
Älvsbyns Turistbyrå har öppnat en filial i
Storforsen. Den finns i den vänstra delen av
serveringsbyggnaden uppe vid forsen. Här
ges information om Storforsenområdet, kommunen och övriga Norrbotten. Man ger också
guidade turer i Skogsbruksmuseet och området,
samt har försäljning av souvenirer. Åk dit och
titta, även du som inte är turist!

Upplevelseskogen
invigs
Den 20 juni invigs
Upplevelseskogen
Bredselsberget.
De t ä r e n
naturstig som
börjar vid vägen mitt emot
Hotell Storforsens och går upp
på berget. Där
finns en ny stuga, grillplatser med
vindskydd och bänkar.
Fågelholkar och informationsskyltar som berättar om natur
och växter har också satts upp.
Se annonsering för mer information om
invigningen.
Passa på att gå högre upp på berget och något
längre till höger så får du se en fantastiskt utsikt
över forsen!

Invigning av bron
Bron över Varjisån mellan hotellområdet och
Storforsen invigs den 3 juli klockan 15.00 av
landshövding Per-Ola Eriksson.

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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16/6 Torgdag i Vidsel
med 25 årsjubileum. Ortens slöjdare
och hantverkare visar och säljer sina
alster. Kl 10.00-14.00.
16/6 Vernissage på Galleri Storforsen
Bland årets utställare finns Ansgar
Sandberg, Irma Vävare, Lena Nallo och
Kjell Gustafsson. Kl 12.00-19.00. Info:
Galleri Storforsen 0929-311 13.
16/6 Arvidsträskdraget
Trollingfisketävling kl 11.00-14.00.
Anmälan vid Storbron kl 8.30-10.30.
Fika i cafeét i byagården, Utställningen
Konst i det gröna och loppmarknad.
Konferencier Patrik Öhlund. Underhållning på kvällen med Patrik Öhlund och
Mikael Sjöberg. Kl 11.00-22.00.
17/6 Storforsens Dag
Underhållning med Stefan B Andersson
och Annika Gaudet, friluftsgudstjänst,
ponnyridning och ev andra aktiviteter
för barnen. Arrangör: Hotell Storforsen.
Info: Storforsens Hotell 0929-721 00.
22/6 Midsommardans till SUCCÉ
Kanislogen kl 20.00-24.00. Arrangör
Korpen.
28/6-1/7 Festspelen i Pite Älvdal
28/6 Invigning av Festspelen i Älvsby
kyrka. Kammarmusik av ensemblen
Norrbotten NEO samt sång av Daniel
Engman. Kl 18.00.
29/6 Musik- och matbuffé
på Storforsens Hotell med sångerskan Eva Rögde. Bokning/biljetter:
Storforsens Hotell 0929-721 00. Kl
19.00-21.00.

älvsbyns turistbyrå
tel: 0929-108 60
info@alvsbyturism.se
www.alvsbyn.se

30/6 Skogens Dag
Storforsens Naturreservat. Brinnande
tjärdal, slobba i museiområdet med
mera. Kl 16.00.

ÄLVSBYN
NORR
BOTTENS
PÄRLA

30/6 Musik och kulturkväll
på utescenen i Storforsen. Konserten
”Från tjärdoft till Broadway” med Daniel Engman och Sanna Martin samt
folkmusikgruppen HiLLa. Kl 19.00.
1/7 Musikgudstjänst
i Storforsens kapell ”Skapelsens skönhet”. Solist Anette Jernelöf. Kl 19.30.
30/6 Folkrace
Höghedens motorsportbana kl 15.30.

19-22/7 Rallarsvängen
21/7 Dans till Martinez
Kanislogen kl 21.00-01.00.
22/7 NBD Cup
Riksmästerskap i Rallycross på Höghedens motorbana.
27/7 Dans till Carina Jarneek
Kanislogen kl 21.00-01.00.

3-4/7 Sommarmarknad
Ett 50-tal ”knallar” har försäljning vid
Älvåkraskolan. Kl 10.00-18.00.

27-28/7 ”Sommarfröjd i Älvsbyn”
Olika aktiviteter som föreläsning, sång
och musik, dansuppvisning, barnunderhållning, yoga och qi gong, samt
försäljning av trädgårdens produkter.
Lomtjärnsparken. Arrangör: ABF:s
trädgårdsprojekt. Kl 11.00-16.00.

4-8/7 Europacupen i forskajak
arrangeras i Trollforsarna.

5/8 Hundkapplöpning ”Elitloppet”
på Kanisbanan kl 16.00.

7/7 Dans till Jive
Kanislogen kl 21.00-01.00.

11/8 Vistträskdagen
Hemvändardag med bland annat loppmarknad och PF-cupen i fotboll för de
yngsta. Kl 11.00-16.00.

3/7 Dans till Streaplers
Kanislogen kl 20.00-24.00.

8/7 Rallyspecial
Höghedens motorsportbana kl 11.00
6/7 Knalledagen
Köpmännen i Älvsbyn flyttar ut sin försäljning på Storgatan. Kl 10.00-18.00

18/8 Rallycross-DM
Höghedens motorbana.
18/8 Dans till Bhonus
Kanislogen kl 21.00-01.00.

8/7 ”Älvsbyloppet”
Hundkapp-premiär på Kanisbanan.
Kl 13.00.

19/8 Segelflygets dag
Höghedens flygfält. Prova på att segelflyga! Kl 9.00-16.00.

11/7-14/7 OAS rörelsens sommarmöte
kyrkliga seminarier mm. Se separat annonsering och www.alvsbyoas.blogspot.com

25/8 Älvsbyn runt
Ett motionslopp på cykel. Arrangör:
Nybyns IK. Info: www.nybynsik.se
Kl 12.00.

11/7 ”Sissel in concert”
Sissel Kyrkjebö med Anders Ekborg
och Stefan Gunnarsson underhåller på
utescenen i Storforsen. Kl 19.00.
13-15/7 Trolltagen 20-års jubileum
Fyra föreställningar under tre dagar.
Uppträder gör även Tommy Nilsson och
Sofia Jannok. Fredag kl 19.00, lördag kl
14.00 och 19.00, söndag kl 14.00.

25/8 Dans till Erik Lihms
Kanislogen kl 21.00-01.00.
9/9 Hundkapplöpning ”Höstrace”
på Kanisbanan kl 13.00.
15/9 Folkrace
Höghedens motorbana.

Foto: Ulf B. Jonsson

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 0929-108 60 eller besök
vår hemsida www.alvsbyn.se.
Välkommen hit och hitta dina
egna äkta semesterpärlor.

