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Räddningstjänsten behöver mer
deltidsbrandpersonal
Att göra en insats när det brinner och vid andra olyckor, vore det något för dig?
Räddningstjänsten i Älvsbyn behöver anställa fler personer som tjänstgör som
deltidsbrandpersonal.

Storforsen – tack för i sommar!
– Vilket slöseri med vatten! sa en man som
hade beskådat Storforsen i tre timmar. Hemma
i Nigeria är det brist på rent vatten och här
rinner det iväg timme efter timme, dag efter
dag och tar aldrig slut.
– Ursäkta, vad kostar det att vara här?
undrade två tyska turister och såg ut som de
olovligen vistades där det borde kosta pengar
att vara.
Jag svarade att det är gratis och om ni vill
kan ni ta ved här intill, göra upp eld och grilla
något gott vid någon av de 17 grillplatserna.
Det kostar inte heller något. Jag kände att det
nog hade blivit lite för mycket att även tala om
att vi som bor här kan åka buss gratis och bada
gratis i Nyfors - så jag lät bli. Det var alldeles
tillräckligt fantastiskt för dem att bara få njuta
av naturens skådespel utan att behöva betala
någon entré.
Tänk vad många som hittar till vår kommun fast den inte finns nämnd i broschyrer
om sevärdheter i stora världen. Många turister
har faktiskt undrat varför Storforsen inte finns
med. Större upplevelse än att se Niagarafallen,
har jag också hört många säga. Och här bor vi,
vid Europas största obundna fors! Vi kan åka
till forsen varje dag om vi vill, gifta oss i kapellet
eller ta en promenad över den nya bron om vi
känner för det.
I juli besökte över 10 000 turister Storforsens Informationscenter. Många hade blivit
rekommenderade att åka hit av bekanta och
i vår enkät svarade nästan alla att de skulle
rekommendera sina bekanta detsamma. Det
borde innebära att nästa sommar får ännu fler
uppleva denna oexploaterade attraktion. Det
är just det som uppskattas, det orörda, att det
inte känns tillrättalagt.
Det skulle också vara roligt med fler arrangemang i Storforsen, det blev så lyckat med
Sissel Kyrkjebö och Trolltagen i somras. Fler
konserter på scenen och händelser i Skogsbruksmuseet, tycker jag. Varför inte turer med
häst och vagn på gammalt vis där man får ta
del av den nordsvenska hästens arbete i skogsbruket. I somras fick vi se hur tjära blir till och
förhoppningsvis blir det en kolmila nästa år.
Visste du förresten att det går att köpa grillkol
och tjära som är tillverkad i Storforsen?
Birgitta Forsman
Älvsbyns Turistbyrå
www.alvsbyturism.se
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Att vara anställd i räddningstjänsten är en viktigt och meningsfull uppgift.
– Vi ser gärna fler kvinnor i brandkåren, säger Margareta Lundberg som är en av
dem som arbetar heltid i räddningstjänsten i Älvsbyn och även är anställd som deltidsbrandpersonal.
Du som är intresserad måste bo och
arbeta i Älvsbyn eller Vidsel och kunna
ta dig till brandstationen på max sex
minuter, måste ha körkort, får genomgå en
läkarundersökning och ska vara helt frisk.
Din arbetsgivare måste också godkänna att
du lämnar jobbet vid larm och utbildning.
Goda kunskaper i svenska är ett krav och
c-körkort är meriterande.

Utbildning
Om du uppfyller dessa villkor får du en
utbildning som sker i perioder. Totalt är det
åtta veckor, varav större delen på Sandö.
Under utbildningstiden följer du med vid
larm och börjar sedan som vikarie i olika
grupper. Som vikarie får du ersättning för
– Gärna fler kvinnor, säger Margareta
den tid du går in och arbetar.
Lundberg som arbetar i räddningstjänsNär du får en fast plats i någon av jourten i Älvsbyn.
grupperna har du beredskap var fjärde vecka,
men kan även bli inkallad vid större bränder
och olyckor. Då får du fast lön och bilersättning per beredskapsvecka samt timlön för
övnings- och utryckningstimmar. På måndagskvällen i beredskapsveckan har du obligatorisk övning.
Under din beredskapsvecka ska du dygnet runt kunna uppfatta larm på personsökare
samt infinna dig på brandstationen på max sex minuter.
Ring insatsledare Roger Bohman tel 171 25 för mer information om du är intresserad!

Öppettider
BIBLIOTEKET
Älvsbyn Måndag och onsdag 10.00-19.00
Tisdag, torsdag, fredag 10.00-16.00
Söndag 12.00-15.00
Vidsel Tisdag 12.00-15.00
Onsdag och torsdag 12.00-15.00 och 16.00-19.00

KONSUMENTVÄGLEDNINGEN
Telefontid måndag-tisdag 10.00-12.00
Tel: 0929-171 31. Endast bokade besök.

UNGDOMSGÅRDEN
Måndag, tisdag och onsdag 14.00-21.00
Torsdag, rollspelskväll 18.00-22.00
Fredag och lördag 19.00-23.00

Till nytta på arbetsplatsen
Patrik Grahn och Stefan Lundberg är två av räddningstjänstens deltidsanställda som har brandjour var fjärde vecka och
kombinerar det med sina ordinarie arbeten på Polarbageriet
och i förskolan.
– Jag tar hänsyn till mina jourveckor när vi lägger schemat. När
jag har jour kan jag inte vara här ensam, alltså inte öppna eller
stänga, säger Stefan.
– Hos oss finns det folk som är beredda att hoppa in i mitt ställe
om jag måste iväg på ett larm, säger Patrik.
De menar att arbetsgivare som har utbildad brandpersonal bland
medarbetarna har stor hjälp av dem.
– Vi deltar i det systematiska förebyggande brandskyddsarbetet
på våra arbetsplatser och våra kunskaper tas tillvara på olika sätt av
våra arbetsgivare, säger Stefan.

Kunskap och vana
– Om det skulle börja brinna så vet vi inte bara vad vi ska göra, utan
har också vana från bränder, vet hur vi reagerar i rök och värme och
prioriterar utifrån våra kunskaper i vilken ordning saker ska göras
för att hindra branden från att växa sig stor, tillägger Patrik.
Även om det innebär en viss belastning att anställda har brandjour
så är Patrik och Stefan med andra ord överens om att arbetsgivaren
har nytta av att det finns utbildad brandpersonal på arbetsplatsen,
både i det förebyggande arbetet och vid en eventuell brand.
De tycker också att det borde finnas fler kvinnor i räddningstjänsten.
– Arbetet är sällan fysiskt tungt, det är egentligen bara rökdykningen
som är det, men det behöver vi ju som väl är inte göra särskilt ofta,
säger Patrik.
– I jourgruppen är vi alla olika och har olika egenskaper som
behövs vid en räddningsinsats, tillägger Stefan.

Stefan Lundberg jobbar på förskola och Patrik Grahn på Polarbageriet.
Deras arbetsgivare tar till vara på deras kunskaper som deltidsbrandpersonal.

17 barn i samma åldrar, det blir alltså en så
kallad syskongrupp.
Från början är personalen fyra personer
fördelade
på tre heltider, sedan kommer det
Tider i sporthallarna
att bli ytterligare en halv tjänst. Älvan tillhör
Höstens tider i sporthallarna börjar gälla den
Västermalms rektorsområde med Madelene
20 september. Tiderna finns på www.alvsbyn.
Nyman som rektor.
se Klicka på ’Fritid och kultur’ i vänsterspalten
och välj ’På gång’.
Intressant och viktigt om miljön

NOTISER

Ny förskola i Älvsbyn
En helt ny förskola har öppnats i höst i
Älvsbyn. Den ligger på Tärnstigen och heter
Älvans förskola. Namnet har tre orsaker:
området kallas Älvbacken, man ser Älven
därifrån och det är den elfte avdelningen i
rektorsområdet.
Till att börja med kommer 10 barn mellan
1 och 6 år att gå där. Så småningom blir det

återvinning, handla miljövänligt och våra
miljömål är andra exempel på de teman vi
kommer att ta upp, säger miljö- och byggchef
Ingrid Karlsson.
Håll utkik efter annonser om miljöveckan!

Vi får se fler och fler effekter av möjligheten
att skriva medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett sådant är att i början av
november kommer en informationsvecka
om miljöfrågor att arrangeras. Det sker inom
ramen för Klimatprojektet.
– Programmet för veckan är inte klart, men
det blir intressanta föreläsningar med olika
teman för företag, skolan och allmänheten.
Klimatfrågan blir huvudämne och avfall och
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Två byar som är som en
I nästan varenda by finns det en byaförening. Det gäller även Sågfors-Lillkorsträsk.
Där är föreningen synnerligen aktiv och
skiljer sig på olika sätt lite grann från
andra.
En sådan sak är rent geografisk: de två byarna
ligger väldigt nära Älvsbyn men ändå klart på
landsbygden.
– Det gör det attraktivt att bo här. Det är
inte mycket längre härifrån till affärer, skolor
och annan service än det är från en del bostadsområden i centralorten, säger Ivan Åkerlund som är byaföreningens ordförande.
Invånarantalet har också ökat under senare
tid och bland föreningens medlemmar är hälften under 50 år. Så gott som alla familjer är
medlemmar och dessutom en del andra som
har bott där eller har någon annan anknytning
dit. Totalt blir det cirka 100 medlemmar.

En by, två namn
Om man räknar med fritidshusen så finns
det närmare 60 fastigheter i byn, som är mer
långsträckt än många kanske tror. Alla fastigheter från Kanisberget i öster till fem hus på
västra sidan om Storsundsvägen och från östra
och västra sidan om Lillkorsträsket till husen
på norra sidan om Arvidsjaursvägen, hör till
byn, som trots att den har flera områden med
olika namn (Östra och Västra Lillkorsträsk,
Sågfors och Norra Sågfors) alltid har varit som
en enda by. Det är därför vi kallar den byn,
fast det egentligen är två byar.

Levande by
I byn finns fyra jordbruk, ett bageri och
ett åkeri. Flera andra företag har sina lokaler
i byn, biltestverksamheten håller till på sjön
på vintern, skidbacken och KAC ligger i byn
och EFS har en gård där. Dessutom finns
Älvsbyns närmaste badsjö där.
– Det är med andra ord en minst sagt levande by, säger Ivan Wikström som är en av
dem som själv drivit företag i byn.

Gammal by
Något som byaföreningens styrelserepresentanter gärna pratar om är områdets historia.
– Vid Lillkorsträsket byggdes några av de
första husen i kommunen. På Skataudden där
bageriet och ett jordbruk finns idag, byggde
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Ivan Wikström, Siv Eriksson, Ivan Åkerlund, Viola Hedman-Renberg och Åsa Lidström är några
av styrelseledamöterna i Sågfors-Lillkorsträsk byaförening.

Nils Hansson Rolig och Erik Ersson Lindberg
var sitt hus under första hälften av 1700-talet,
berättar Ivan Wikström.
– Men det fanns människor här långt tidigare. Det har gjorts flera stenåldersfynd i byn,
bland annat en yxa som finns på Norrbottens
museum. En arkeologisk inventering som
museet har gjort visade spår av bebyggelse för
5 000-6 000 år sedan, och det är inte ovanligt
att vi hittar skörbränd sten i åsen som går
genom byn, tillägger Ivan Åkerlund.

Kurser och fester

Numer är kurser och fester de dominerande
aktiviteterna i byastugan.
– Vi har till exempel haft timringskurs och
pärlkurs där man gör smycken, berättar Åsa
Lidström som är föreningens kassör.
Surströmmingsfest, pimpeltävling med efterföljande pubkväll, valborgsmässofirande,
trubadurer, teater, pysselkvällar för bybarnen,
tjejkvällar och ”kallafton” är andra exempel på
sådant som händer i byastugan.
Med all rätt är byaföreningens medlemmar
Kraftverk och sågverk
också väldigt stolta över den bok om byarnas
I Korsträckbäcken som rinner genom historia som de skrev för några år sedan.
Sågfors har det funnits en kvarn, kraftverk
och ett sågverk.
1908 byggdes skolan i byn. Fram till 1961
var den igång med elever även från närliggande byar. Några år efter att skolan hade lagts
ner började några kvinnor använda skolhuset Vill du att din förening ska presenteras
som vävstuga. Det var den gruppen som sedan i Älvsbybladet?
Kontakta Älvsbyns kommun, tfn 0929-170 00,
utvecklades till byaförening och skolhuset eller e-post: redaktor@alvsbyn.se
blev byastuga.

Han satte Vidsel på väderkartan
Vi var många som såg honom på fyrans väder i somras, Nicke Juuso från Vidsel, som
tog hela Sverige ”med storm” trots - eller kanske tack vare - att han sa att det blir
skitväder.
I somras fick vädret konkurrens som ett av
de stora samtalsämnena i Älvsbyn: i stället
för att prata om vädret pratade vi om meteorologen!
Och det var vi inte ensamma om; Nicke
Juuso blev snabbt en av Sveriges populäraste
meteorologer när han vikarierade på TV4 och
bröt mot konventionerna genom att med sin
tydliga norrländska och klädd i jeans tala om
att det blir skitväder i södra Sverige men sol
i vackra Vidsel.
Man skulle kanske kunna tro att detta
skulle ha väckt protester, men så blev det
inte. Både i privata bloggar och inlägg i hans
gästbok på TV4:s hemsida finns inlägg som
entydigt lovordar honom.

Hör bara:
” Trevligt med Din dialekt. Roligt att få väderprognoserna presenterade på ”nytt” sätt. En dag
skulle det bli dassigt väder. Då reagerar man
och skrattar. Vädret är nu både kul att titta och
lyssna på. Vikariera oftare!”
”Nicke gjorde midsommarn för oss som satt på
en regnig skärgårdsö. Vilken trevlig personlighet,
honom vill vi se mer av. Regn och skitväder fick
han oss nästan att se fram emot!”
”...världens bästa meteorolog på TV4. Håll
utkik! Han kanske bara är sommarvikarie och
försvinner om några veckor (hemska tanke).
Nicke, we love you!”
Nicke har också fått många mejl och telefonsamtal från okända människor som vill
berätta att de gillar honom. Här i Älvsbyn har
man hört folk prata om hur roligt det är att
han sveper med handen över södra Sverige på
samma sätt som andra meteorologer ofta gör
över Norrland och att man hört honom säga
vad det blir för väder i ”Vackra Vidsel” och
”Sköna Älvsbyn” och så vidare.

Kanske fler gånger

Väderrapporterna i Radio Norrbotten är en
liten del av Nicke Juusos jobb som meteorolog
på F21. De direktsänds från en enkel studio.

Även TV4 är mycket nöjda med Nicke. Precis
när Älvsbybladet träffade honom ringde deras nyhetschef för att prata om en eventuell
fortsättning, så nog hade hans väderrapporter
genomslagskraft, men själv tonar han gärna
ner det hela lite grann.
– Mitt vanliga arbete som meteorolog på
F21 är mer avancerat och varierat. Här ger

jag till exempel rapporter till stridspiloter som
behöver veta en mängd detaljer om molnen,
vindar, siktvärden, isbildningsrisk och annat
som man aldrig behöver fundera på inför en
TV-sändning. I det här jobbet har jag också
flygtjänst, håller utbildningar och föreläsningar och har idrott på arbetstid. Däremot
tycker jag att själva presentationsmomentet
är svårare i direktsänd TV än i mitt vanliga
arbete.
– Jag ser inhoppet på TV4 mest som en
krydda i arbetet. Jag är ju van att göra väderprognoser och rapportera så den biten gick
snabbt att komma in i. Det där med jeansen
hände bara en gång och berodde på att de
kostymbyxor jag hade fått var för trånga över
låren och det fanns ingen tid hämta nya, så
det fick bli mina egna jeans. Och vad gäller
mina ordval så blev det bara så. Man har inget
manus utan bara väderkartan som hjälp för
vad man ska säga och jag var bara mig själv,
så ibland råkade orden komma oplanerat. De
första gångerna var jag också så nervös, det
kändes helt sjukt att stå framför strålkastarna
och filmkamerorna, så efteråt var jag bara glad
att jag inte svimmat i direktsändning eller
gjort bort mig totalt.

Tog chansen

Flygtjänst är ett sätt att göra avancerade väderprognoser.

– Det jag gjorde medvetet var att nämna
norrlandslänen och områden vid namn istället
för att bara svepa över Norrland. Och ”Vackra
Vidsel” måste jag bara ta chansen att säga i TV
när jag hade den, säger han och skrattar.
– Men självklart gav jag seriösa väderrapporter och om det var något speciellt som
måste nämnas i någon del av södra Sverige så
gjorde jag naturligtvis det i stället för att svepa
över hela området.
Fler inhopp på TV4 kan Nicke tänka sig,
men att helt byta jobb känns inte aktuellt
just nu.
– Jag trivs så bra med mitt jobb här på
F21 och i Stockholm finns det för få renar,
älgar, björnar och skotrar och ingen riktig
vinter och jag vill ju åka skidor. Men om det
är möjligt att hitta en lösning där jag hoppar
in då och då, så gärna det - och man ska ju
aldrig säga aldrig, avslutar han. Som vanligt
med glimten i ögat.
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NOTISER
VARNING!
Tänk på att nu när hösten har kommit så är det
många skolbarn som cyklar och går på vägarna
och barn och ungdomar som ska till träningar
och andra verksamheter på kvällarna.
Glöm aldrig att ta det lugnt i trafiken så vi
slipper tragiska olyckor.
Och alla ni som går, joggar och cyklar: reflexer, lampor och framför allt reflexvästar gör att ni
syns! Är ni utan så är det omöjligt för bilisterna
att se er på håll, så glöm inte att göra er själva
och era barn synliga i höstmörkret!

Enklare busskort till eleverna
Från och med i höst har alla elever som åker
linjebuss till och från skolan fått ett enklare busskort. Länstrafiken i Norrbotten har nämligen
infört ett nytt biljettsystem med plastkort med
ett datachip där förbetalda resor kan lagras. Även
skolbusseleverna får sådana kort vilket bland
annat betyder att de inte som tidigare måste
dra kortet genom en kortläsare utan avläsaren i
bussen känner av att eleverna har ett giltigt kort
med sig i till exempel väskan eller fickan när de
kliver på bussen.
Busskortet är personligt och eleverna behåller samma kort hela skoltiden. Det kommer att
uppdateras med nya resor varje år. Om de vill
åka buss mellan andra orter i Norrbotten kan
kortet enkelt fyllas på med de resorna.
Skulle kortet skulle försvinna eller gå sönder
så spärras det i alla bussar och eleverna kan beställa ett nytt på skolans rektorsexpedition.

FÖRETAGSNYTT
Ägarstrukturen i TMS (Teknisk Maskinservice) har ändrats. Företaget ägs av bolaget
JoP Förvaltning som tills nyligen har ägts
gemensamt av Andreas Jalar och Polarrenen. Andreas Jalar har nu löst ut Polarrenen
från bolaget och är ensam ägare till JoP.
TMS har investerat i en ny vattenskärmaskin som kan användas till att skära de
flesta material. Det gör företaget ännu mer
konkurrenskraftigt på marknaden.
Thomas Sandberg har anställts som
arbetsledare och företaget sysselsätter nu
sex personer.

Erlebnis Lappland heter ett nystartat företag
som ägs gemensamt av Storforsens Skogsälva,
Granlunds Buss, Christer Holmberg och Marcel Köppe. Marcel är anställd som vd.
Företaget arrangerar och marknadsför olika
aktiviteter för besökare och turister från i
första hand Tyskland.

De flesta av Älvsbyns butiker har ändrade
öppettider sedan den 1 september. Varje
vardagkväll är affärerna öppna till klockan
18.00 och på lördagar till klockan 14.00.
I och med detta tas de så kallade långlördagarna en gång i månaden bort.

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:
randolf.eriksson@alvsbyn.se
så berättar vi det i nästa nummer!

Vill du berätta något om ditt företag på

Nyanställd
Britta Andersson har fått den nya tjänsten som
medialärare på Älvsbyns gymnasium. Hon är
nyutexaminerad idrotts- och medialärare och
undervisar i kurserna foto, rörlig bild och mediekommunikation.

Har du en egen hemsida?
I nästa nummer av Älvsbybladet har vi tänkt
göra en lista med hemsidor om Älvsbyn. För
att göra det behöver vi naturligtvis veta vilka
hemsidor som finns.
Vi vill därför att du som har en hemsida eller
känner till en hemsida som berättar om Älvsbyn
eller någon verksamhet i bygden, mejlar adressen
till sidan så snart som möjligt men allra senast
den 1 november till redaktor@alvsbyn.se
Kom igen nu och skicka in dina tips till oss!
Privata sidor om Älvsbyn, föreningar, byar,
smultronställen och alla möjliga roliga och
intressanta hemsidor vill vi ha.

Bo nära naturen!
Älvsbyns Fastigheter har några lediga lägenheter i Vidsel och Vistträsk.
På Violen i Vidsel är det en tvåa ledig. På
Triangelvägen i Vistträsk finns två lediga tvåor
och på Ängsvägen finns en ledig trea i ”p-villorna”. P-villorna är byggda som parhus och
radhus på markplan med egen ingång.
Besök, ring eller mejla Älvsbyns Fastigheter
på Apelgatan 3c i Älvsbyn, 0929-124 54 eller
info@fastigheter.alvsbyn.se
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Esteterna har nytt klassrum
Under sommaren har den så kallade Pelarsalen i gymnasiets källare inretts till ett nytt
klassrum för estetprogrammet. Tidigare har de hållit till i det gamla biblioteket i Älvåkraskolan där det nu blivit elevkafé.

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

Proffs på att söka info
annat nya databaser och sökvägar så man vet
var och hur man ska söka.
– Folk kommer till biblioteket med de mest
varierande frågor om olika ämnen, det är allt
från att få hjälp med ord i korsord och hur
man lagar olika saker, till stora politiska och
globala frågor. Då gäller det att inte dra sig för
– Att föreslå böcker till dem som att ta reda på det; leta i böcker, databaser och
vill ha något bra att läsa, låna ut på internet och ringa runt och fråga.
böcker och ställa in dem i hyllor
när de återlämnats, är kanske På distans
den bild av vad en bibliotekarie Bibliotekarie blir man genom att läsa bibgör som de flesta människor lioteks- och informationsvetenskap i Umeå,
har. Det gör vi också och det Uppsala, Borås eller Lund. Den som inte har
är en viktig del av jobbet att högskolepoäng sedan tidigare måste också läsa
läsa om nya böcker och hålla sig något annat ämne. Utbildningen ges även på
uppdaterad på vad som ges ut, men distans. Maria läste kulturarbetarlinjen innan
under de år jag har jobbat har arbetet hon gick biblioteksutbildningen på halvfart
förändrats till att allt mer handla om på distans från Borås. Det är snart 20 år sedan
informationssökning.
och sedan dess har hon arbetat på biblioteket
– Ett bibliotek idag är framför allt en infor- i Älvsbyn.
mationscentral. En stor del av jobbet är att ta
– Jag trivs jättebra, det är bra stämning
reda på olika saker men informationsflödena bland oss som arbetar här och jag träffar
ändras och utvecklas ju hela tiden och kun- mycket folk, så jag har inga planer på att byta
skap blir snabbt gammal. Som bibliotekarie jobb. Så länge arbetet ger mig nya utmaningar
gäller det att hänga med i informationstekni- och jag känner att jag tillför något så blir jag
kens utveckling och hålla sig a jour med bland kvar, säger hon.
Bland dem som arbetar på biblioteken i
Älvsbyn är tre stycken utbildade bibliotekarier. En av dem är Maria Thysell.
– Det här är ett jätteroligt och varierat jobb med utmaningar och utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Maria Thysell trivs med sitt arbete på biblioteket.

Stöd för den som
vårdar anhörig
Den som vårdar en anhörig i hemmet kan få råd, hjälp och stöd
per telefon. Verksamheten kallas ”Samtalstiden” och ingår i
socialnämndens projekt Anhörigstöd.
Varje tisdag klockan 10-12 svarar någon av de fyra anhörigstödjarna i
telefonen. Andra tider går det bra att ringa och lämna ett meddelande
så ringer de upp.
De som svarar är någon av tre frivilliga medarbetare; Gerd Svanborg, Gunilla Öqvist och Margareta Bergdahl eller Kristina Bohman
som arbetar med projektet.
Gunilla Öqvist, Kristina Bohman och Margareta Bergdahl är tre av dem
Alla frågor som rör vården av den anhörige kan man prata med som turas om att anhörigstödjare. Den fjärde, pensionerade sjuksköterskan
dem om.
Gerd Svanborg saknas på bilden.
– Vi kan ge råd i olika frågor och kan svara på vem man ska ta
kontakt med i andra frågor. Vi kan också vara en medmänniska som
lyssnar när man behöver prata av sig. Naturligtvis har vi tystnadsplikt, – När projektet startade var det flera anhörigvårdare som sa att de
har behov av den här typen av stöd, inte minst att få veta vem de ska
säger Kristina Bohman.
vända sig till för att få hjälp med olika saker. Vi tror också att det finns
Tror behovet finns
människor som känner sig ganska ensamma i sin vårdsituation, men
Verksamheten har funnits ett tag, men ännu har ingen använt sig av kanske vet de inte ännu att möjligheten att ringa oss finns. Telefonmöjligheten att ringa.
numret till Samtalstiden är 070-612 72 71.
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Avancerade tester för
vinterkörning
Catharina och Ove Berggren.
Arctic Falls erbjuder inte bara själva banorna utan även logistik och annan service
som krävs för att testerna ska fungera.
– I Lillkorsträsk testas 2 500 däck varje
vinter. Vi skiftar däck och fälgar, kollar
lufttryck och håller reda på däcken åt kunderna, säger Ove.

Nya superhemliga bilmodeller som
smyger omkring i mörkret på skogsvägarna mellan Storforsen och Vitberget.
Är det den uppfattning du har om vad
Arctic Falls sysslar med?
I så fall kan vi berätta att det stämmer. Men
bara till viss del. Nya bilmodeller testas på
anläggningen i Idafors och faktum är att
Arctic Falls anläggning är den enda i Europa
som är öppen för alla fabrikanter och kan
erbjuda vintertestning av bilar med total
sekretess.
– Men huvuddelen av testverksamheten
är mer specifik än att testa nya bilmodeller. Det kan vara bromsar, nya motorer,
hur mycket en katalysator sotar i olika
hastigheter, kallstart, så kallade night vision-system och vad som helst annat bland
bilens alla funktioner, säger företagets ägare
Ove Berggren.
– Många av våra kunder är underleverantörer till bilindustrin som tillverkar någon
viss del och kommer för att testa den innan
de börjar sälja den, påpekar Catharina
Berggren som sköter de administrativa
göromålen i firman.
Förutom anläggningen i Idafors har Arctic Falls en anläggning i Lillkorsträsk där
olika däcktillverkare testar vinterdäck på de
banor som plogas upp på isen varje år. Även
på plantskolan i Vidsel har företaget numer
en testanläggning på vintern.

NOTISER
Ljus i mörkret
Varje höst görs en översyn av gatubelysningen och
före jul görs ytterligare en kontroll att alla lampor
lyser.
Snart klart på Älvåkra
Löparbanorna på Älvåkra är nästan klara. Beläggningen har lagts och snart kan anläggningen börja
användas.
– Vi ser fram emot att äntligen kunna välkomna
alla barn och ungdomar som tycker om att springa,
hoppa och kasta, säger TAIF:s friidrottstränare
Mikael Nordh.
Den nya friidrottsanläggningen gör det möjligt att
arrangera distriktstävlingar.

Bönematta
Kunderna kommer från i stort sett hela
världen. Australien är den enda världsdel
som ännu inte är representerad bland tillverkarna och testpersonalen.
– Vi försöker hjälpa våra kunder med
allt de behöver och en gång fick vi till och
mer låna ut en matta till en person som
hade glömt sin bönematta på hotellet, så
hit kommer människor från många olika
kulturer, berättar Katarina.
– En del av testpersonalen som följer med
har aldrig sett snö tidigare så vi måste ofta
börja med att utbilda dem i vinterkörning,
säger Ove.
Arctic Falls har fyra anställda under hela
året och cirka 20 säsongsanställda varje år.
Periodvis anställer de extra chaufförer, till
exempel förra vintern när nog de flesta i
Älvsbyn såg ”jeeparna” som körde omkring
sakta i samhället för att testa någon av bilens
egenskaper i kötrafik. Dessutom anlitas ett
antal underleverantörer.
Till vintern hoppas Arctic Falls på
att kunna förlänga säsongen med en ny
testanläggning i Stekenjokk och har därför
lämnat in en ansökan om tillstånd för detta
hos Länsstyrelsen i Västerbotten. När detta
skrivs är det dock ännu inte klart om det
blir så.

Testbanorna i Lillkorsträsk.

Skicka in enkäten!
I början av juli fick alla omsorgstagare i äldre- och
handikappomsorgen en enkät med posten. Syftet
med undersökningen är att få veta vad omsorgstagarna tycker, så att vi kan utveckla och förbättra
verksamheten.
Det har kommit in många svar och vi vill tacka
för dessa. För att resultatet ska bli så bra som möjligt
är det viktigt att de flesta svarar på enkäten. Om
du inte har gjort det så ta tillfället i akt att tala om
vad du tycker genom att skicka in den så snart som
möjligt och senast den 30 september.
Eventuella frågor besvarar av verksamhetsutvecklarna Ann-Louice Öberg tel 0929-172 81 och
Elisabet Hamsch-Westbom tel 0929-171 24.
Sånger och sagor med Janne
Nytt för i höst är att alla barn är välkomna på
sång- och sagostund med pyssel på biblioteket varje
torsdag klockan 13.00. Det är Janne Martinsson som
sjunger med barnen och läser sagor.
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