Forsmarks Skomakeri –
ett ovanligt företag

Älvsbyns Motorsällskap
satsar på säkerheten
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Barnen ger glädje
och energi

Rymdpromenad till
monumentet
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KRÖNIKA N

”Åh, är det inte rektorn från Tv?”
frågar den obekanta damen bredvid mig vid ostkylen i matbutiken.
Ja, vad säger man. Javisst, jobbar du också
i skolan... Och så är samtalet igång. Det har
blivit några sådana efter vinterns Rektorerna. Det är en något märklig upplevelse att
bli igenkänd, av människor man inte känner. De åtta halvtimmarna på bästa sändningstid har öppnat upp till många trevliga
samtal om skolan och om elevers lärande.
Alla har på något sätt en relation till skolan,
vilket gör den möjlig att diskutera kring.
Att som rektor få berätta om Älvåkraskolan
är en förmån. Vi har en bra skola och fantastiska ungdomar som vi tillsammans med
föräldrarna ska förbereda för framtidens
samhälle. Vilket häftigt uppdrag! Jag har
världens bästa jobb. Svårt ibland, självklart!
Men mest fantastiskt spännande, roligt och
utvecklande. Med den känslan i kroppen
var det inte svårt att hänga på då Utbildningsradion ville följa mig i mitt yrke som
ny rektor i Älvsbyn.
“Har du fem minuter? Jag är på väg ner från
Arvidsjaur och tänkte stanna upp i Älvsbyn,
om du har tid. Visst, sa jag. Välkommen! “ Det
var där det började. Det som blev TV-serien
Rektorerna och som sändes i vintras i SVT.
Det var under höstterminen hon klev in
på skolan. Anna, kvinnan som reste runt
och träffade rektorer i hela Sverige till Utbildningsradions kommande serie om just
rektorer. Vi pratade om skolan och hur jag
såg på mitt uppdrag. Det var ett trevligt
samtal och jag minns att jag tyckte att hon
ställde bra frågor. Hon var påläst och hade
kunskap om skolans utmaningar. Efter
våra minuter tillsammans gav hon sig iväg
med sin hyrbil och jag fortsatte med mitt.
Efter en vecka ringde en kvinna från Utbildningsradion igen. “Vi tycker att du och
din skola är intressanta för vår serie. Kan vi
få komma och provfilma? Vi har valt ut sex
rektorer i Sverige och du är en av dem.” Mitt i
det arbete som jag drev då, och fortfarande
brinner för, om en jämställd skola och ett
jämställt samhälle.

”- Jag beslutade att kasta av mig
Jante. En provfilmning, hur svårt
kan det vara?”
Jag kan mitt jobb bra och är stolt över det
arbete vi bedriver på vår skola. Klart att det
här var en utmaning som skulle mötas. En
sen höstdag var de på plats. Jag hade aldrig
kunnat föreställa mig hur mycket plats ett
filmteam tar. En reslig man med en enorm
kamera på axeln och från den långa kablar
över till ett långt teleskåpstativ med en
mikrofon i storlek som en luden aubergine.
I änden av denna en yngre dam med lurar
på huvudet. Inget diskret över detta alls.
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Att skrida runt på skolan med detta sällskap var inte det minsta naturligt. Vad jag
gjorde eller sa den här dagen har gått mig
helt förbi. Jag minns bara alla skärrade elever och all personal som duckade och väjde
för att slippa ingå i scenariot.
Något av intresse hittade iallafall Anna-Maria Dahllöf, som var producent för
serien Rektorerna. En vecka efter provfilmandet ringde hon erbjöd mig att delta.
De tyckte Älvåkraskolan och mitt ledarskap hade en värme som de ville visa, men
också utmaningar. Det här var under min
första termin som rektor på Älvåkraskolan.
Filmningen skulle ske under vårterminen,
från januari till juni, med premiär i februari
året efter. Jag trodde nog att det här skulle
bli något smalt skolprogram för Kunskapskanalen med sändning på måndagar 10.45
eller liknande. Något undanskymt för inbitna skolälskare, som mig.
Anna-Maria och Isabella Grybe, som
skulle leda programmet kom upp till Älvsbyn och berättade om sitt arbete och sina
tankar med TV-serien. De menade att 1,4
miljoner barn och ungdomar är helt beroende av att deras rektorer sköter sina jobb.
Rektorn har det juridiska och pedagogiska
ansvaret för att eleverna får den undervisning de behöver och går ut med de betyg
som de har kapacitet till. Det ställer stora
krav på rektorerna.

”- Jag blir nog arbetslös!”
Ett jullov kom och hela skolan visste nu
att Älvåkraskolan och mitt jobb skulle filmas under våren. Klart att det rådde många
känslor i huset. Allt från positiv spänning
till osäkerhet. Så även hos mig. Vad hade
jag gett mig in på? Vad skulle min chef
tycka? Tänk om jag gör bort mig?
Första dagen efter lovet hade lärarna en
kompetensutvecklingsdag och UR var på
plats. Emelie och Lotta dök upp med all sin
utrustning. De här två fantastiska kvinnorna skulle följa oss och mig under perioder
hela våren. Hur stora och otympliga de än
var från början lyckades de skapa en positiv
atmosfär och smälta in. Med stor respekt
har de fullföljt sitt filmande. Klart att det
var lite tyst i bildsalen, den 7 januari då vi
startade upp vårt liv med filmteam, men
det gav sig med tiden.
Programledaren Isabella Grybe och jag
hade ständig kontakt och dialog kring olika skolfrågor. Med hjälp av henne blev det
många reflekterande samtal om mitt uppdrag. Vi pratade om jämställdhet, arbetsmiljö, inkludering av nyanlända, betyg och
mycket annat.
Efter varje sektion av filmande åkte materialet till Stockholm där producenten AnnaMaria och Isabella tittade på det. Därpå
följde frågor om hur jag tänkte och vad jag

planerade att göra i mitt arbete framåt. Jag
fick under den här tiden oerhört mycket
positiv respons och fantastisk återkoppling
från UR. De berättade vad de såg, utifrån
sitt perspektiv. De menade att de verkligen
såg att rektors arbete rymmer all samhällets
problem. Allt från arbetslöshet, depression,
lässvårigheter och fattigdom till brott och
misstro. Samtidigt omfamnar rektors arbete
också allt hopp som finns för landets och
invånarnas framtid. Kunskap, nytänkande
och kreativitet. Barn som inte har studietradition i familjen kan i en fungerande skola
växa upp och bli precis vad de vill.
Innan serien sändes blev jag bjuden ner
till Stockholm för att se det klippta materialet. Efter en visning av SVT:s lokaler och
arbete, vilket var väldigt intressant, kördes
avsnitten igenom. Det är nog något av det
jobbigaste jag varit med om. Att se sig själv
och höra sig själv så mycket och så länge.
Pust! Det utsätter man sig inte för frivilligt,
men här fanns inget val, bara att vänja sig.
När serien så sändes i vintras var jag
mentalt klar med den här utmaningen. Det
jobbigaste hade redan passerat, för min del.
Men för eleverna och personalen var det
nytt. Och visst var det nervöst. Men så här
i efterhand var det en spännande resa och
jag tycker att jag har lärt mig mycket om
mig själv och om skolan. Det här var min
utmaning och jag klarade den. Nu väntar
nästa, fast jag vet inte riktigt när den kommer. Men när den kommer ska jag säga till
mig själv att jag kan och att jag vågar. Så
vill jag att mina ungdomar också ska känna
inför livet. Det erbjuder utmaningar, men
visst fixar de det! l
Helena Hansson,
rektor på Älvåkraskolan

Företa gsprofilen

Forsmarks Skomakeri
– ett ovanligt företag!
Nästan vid gamla järnvägsbron,
på Karbingatan 1, ligger ett garage
ombyggt till verkstad. Från den
verkstaden har Kennet Forsmark,
66 år, drivit ett företag sedan
1997. Ett företag som kanske inte
är direkt vanligt i dagens samhälle. Här ligger Forsmarks Skomakeri och Sadelmakeri.
– Att driva det här skomakeriet har ganska lite med skor att göra egentligen. Det
är ju en ganska ledsam historia det här
med skor. Nu för tiden är det ju väldigt
få som betalar för kvalitet. Det är mest
slit och släng och sånt är det ingen idé att
försöka laga. Det har alltid varit svårt att
överleva på enbart skor, men nu för tiden
är det omöjligt, säger Kennet.
Vi avbryts av en dam som kommer in
med just ett par skor. Hon har varit i London och som hon själv säger ”sprungit som
en idiot” och haft sönder skorna. Så länge
han kan laga dem för under 400 kronor
så säger hon att det är värt det. Hon har
även en handväska med en trasig läderrem
inlämnad hos Kennet.
– Ja där ser man, precis när jag sagt att
det inte finns några skor att laga så kommer det in ett par, säger Kennet.
Kennet märkte att förutsättningen för
att driva ett sånt här företag är att ha så
stor bredd som möjligt. Först blev det skor

Nyanställda

Jakob Pettersson


Kennet Forsmark


Kennet vid

industri
symaskinen

och sen började han laga sadlar också. Efter en tid så breddade han sig till att klä
om och laga möbler, klä om bilstolar och
hel del annat som dyker upp.
– Många bäckar små som man brukar
säga. Omväxling på arbetsuppgifter är ju
kul och det jag får upp på mitt arbetsbord
det tar jag mig an kan man säga. Jag tillverkade hantverk i läder också i början
men det var mest för ros skull. Men det
blir nästan bara gratisarbete att hålla på
med sådant, säger Kennet.

Kennet har även hoppat in som parkskötare åt kommunen ett antal somrar.
Han säger att han förstår varför många
hellre är anställda än driver eget.
- Alla förmåner man har som anställd är
lockande, men jag driver fortfarande min
firma med nöje, säger Kennet.
– Att driva en firma är en livsstil, särskilt småfirmor som den här. Man får
kämpa ganska mycket. Det är väldigt viktigt att man verkligen gillar det man gör,
säger Kennet. l

På Miljö och byggavdelningen kommer Jakob Pettersson och Moa
Hammar att jobba under sommaren som miljöinspektörer.
Nya vägledare på Arbetsmarknadsenheten, Arbete och integration,
är Håkan Nilsson och Fredrik Morin.

Moa Hammar

Håkan Nilsson

Fredrik Morin
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FÖRENINGSprofilen

Älvsbyns Motorsällskap
satsar på säkerheten!

Ordförande Göran Östman och
sekreterare Arne Lind.

På motorstadion rullar det på som
aldrig förr. I år kommer Älvsbyns
Motorsällskap att arrangera 2
stycken deltävlingar i Rallycross
SM, den 29 juni och den 2 juli. Den
31 augusti anordnas finalen i rallycross DM. Under dessa tävlingar
hoppas ÄMS att en publik på mellan 4 – 6000 personer skall besöka
Högheden och Älvsbyns kommun.
- Målet för den satsning som ÄMS nu
genomför skall ta klubben tillbaka till den
storhetstid som klubben upplevde under
80- och 90-talet, då bl.a ett 20-tal SM och
en EM-tävling i rallycross genomfördes,
säger Göran Östman, ordförande.
Under de senaste två åren har det gjorts
stora insatser på att uppdatera anläggningen på Högheden. Säkerhet och miljö
har legat i fokus med bland annat en spolplatta för bilar och MC, nya toaletter har
byggts, alla byggnader har målats, staket
riktats, mm, mm.
- Säkerheten för våra funktionärer och
förare har förbättrats genom införskaffande av Tracksa säkerhetssystem och banan
har anpassats för detta, berättar Östman.
Älvsbyns motorsällskap är första klubb
norr om Stockholm som införskaffat detta
säkerhetssystem.
Tracksa är ett system med radiostyrda
ljussignalstolpar på banan i stället för
funktionärer i varje kurva. Nu kan funktionärerna stå på behörigt avstånd men
ändå sköta sina uppgifter. Det finns även
en central funktion där tävlingsledningen
kan stoppa pågående heat vid behov. Sys4
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temet kan användas i alla tävlingsgrenar
som det anordnas tävlingar i. Systemet
kommer att användas första gången vid
SM-tävlingarna i sommar.
- I framtiden hoppas vi få tillgång till
vatten så vi kan använda snökanoner för
att våra snöskoteråkare skall kunna börja
träna tidigare på snöskoterbanan som är
en av landets bästa enligt många förare,
berättar Arne.
Idag har klubben ca 300 medlemmar
och ett 40-tal aktiva förare i de olika tävlingsgrenarna rallycross, folkrace, snöskoter, motorcross samt miniracing.
- Under ett tävlingsår genomförs normalt ett 10-tal tävlingar i de olika grenarna. Dessa arrangemang kostar en hel
del att genomföra, men lyckligtvis har vi
många företag inom kommunen som ställer upp och hjälper oss, säger Arne Lind,
sekreterare i klubben.
- Då vi nu fått ett 20-tal förare i folkrace och rallycross så kommer det i höst att
hållas klubbmästerskap som för de flesta
förare är en mycket prestigefylld tävling
och efter de tävlingarna så kommer vi att
ordna med klubbfest för våra medlemmar,
inflikar Göran. l

Sommarens turistinformation

Så här ser den mobilanpassade hemsidan ut.
Vid årsskiftet gjordes turistinformationen om i kommunen, bland annat
så flyttades några servicedelar tillbaka till
kommunens verksamhet, ex telefon, mail,
uppdateringar osv. Information kan även
fås genom infocentraler som är placerade
på några olika strategiska platser i kommunen, detta för att öka tillgängligheten.
Informationscentraler finns på Polar
hotell, Hotell Storforsen, Kommunhuset,
Gulf och OkQ8, samt i Storforsens naturreservat under sommaren. Under sommaren kommer man även kunna besöka

turistinformationen i Storforsen ifall man
har frågor om Älvsbyn.
För den med en smartphone finns digitalvisit.alvsbyn.se att tillgå.
Där kan du hitta boende, få serviceinformation, hitta någonstans att äta och
roliga saker att göra.
Den är främst till för besökande, men är
även användbar för boende i kommunen
då den uppdateras med evenemang som
kan vara av intresse.
Har du ett eget evenemang som du
vill ha med så kan du skicka det med ett
webformulär på alvsbyn.se/evenemang.
- Sidan uppdateras flera gånger om dagen men var gärna ute en månad i förväg
så kan evenemanget komma med på den
digitala vägskylten och även på skärmarna
på Ica och Coop, säger Christoffer Björkman, näringslivsutvecklare på kommunen.
Digitalvisit kan också laddas ner som
app från Google play. Har man en iPhone
får man gå in på sidan och bokmärka den
eftersom att Apple store inte godkänner
appar av det här slaget. l
För mer information, ring:
Turistinformation: 0929 - 108 60
E-mail: turistinfo@alvsbyn.se
http://www.digitalvisit.alvsbyn.se

Forums

nya hemsida

Folkets hus i
Älvsbyn har fått
en ny och fräsch
hemsida. Här
kan man se vilka
filmer som går på
bio, vad som är på
gång i teaterväg på
scenen, läsa information från bowlinghallen och se
vilka tillställningar
som är på gång på Forum i Älvsbyn. Här finns också
information om hur du bokar biljetter till evenemang
som händer på Forum.
- Vi hade ju ingen hemsida alls tidigare. Så folk
frågade om när vi skulle skaffa en egen. Framför allt
var det väl för bion eftersom att den bara fanns på
Facebook. Men även teatersällskapet vill få ut sina
grejer så det kändes som att vi verkligen behövde en
hemsida, säger Kjell Tegnelund, chef för fritid och
kultur i Älvsbyn. l

Från och med 1 juni är
Storforsens Turistinformation
bemannad. Här finns Maria
Lundh, Viktoria Kärrman och
Anna Karlsson för att ge våra
besökare information.

Christoffer Björkman,
näringslivsutvecklare

Musikföreningen SMÄKK
ställer till med sommarrock
Precis som förra året stänger SMÄKK
sitt musikcafé som de anordnar på
Forum varje torsdag och flyttar istället
ut till Lomtjärn. I samarbete med Fritid
& Kultur och ABF kommer de anordna
livespelningar i Lomtjärnsparken på
torsdagar under juni, juli och början av
augusti. Nytt för i år är att SMÄKK satsar
på att ha två framträdanden per kväll.
Efter spelningarna finns möjlighet att
vara med på en jam-session på scen för
den som vill.
Den 27:e juni är lite speciell, då kommer
band från kroatien, italien och turkiet
upp på scenen för en särskild utbytesspelning. Då blir det allt från hårdrock
till tjejkör på scenen.
Vid allt för dåligt väder ställs arrangemanget in. Löpande information om
spelningarna kommer läggas upp i
SMÄKKs facebookgrupp.

Preliminärt schema:
13 juni- Overall och Blindful
Dead spelar
20 juni- No Teens och Mattias Barthelsson spelar
27 juni- ABF- utbytesspelning från olika länder
4 juli- Andre Andersson
och metal från Arvidsjaur
spelar
11 juli- BL & Company och
Bändärs spelar
18 juli- Jonas Eriksson +
hans bluesband spelar
25 juli- Fat Sabbath och
The Übervillage spelar
1 augusti- Halloways Head
och Efterkropp från Luleå
spelar
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YRKEsprofilen

Barnen ger
glädje och
energi!
I klass 1b på Knut Lundmarkskolan
pysslar man med allt från processkrivning till att göra filmer om
mustascher och månen. I klassen
är Helen Bohman lärare. Hon brinner för sitt yrke och ser lärande
för sina elever i annat än böcker.
För Helen var yrket som lärare alltid
en självklarhet. Hon har varit lärare i 25
år nu och det råder fortfarande inga tvivel
om att hon valde rätt yrke. Ett arbete där
man både utbildar andra och sig själv.
Helen gick lågstadielärarutbildningen i
Luleå och sedan dess har hon jobbat ett år
i Uppsala, tio år på Tväråselsskolan, tio år
på Tärnstigen och ett år på Bäckskolan.
Under den tiden har hon arbetat främst i
lågstadiet men även en del på mellanstadiet.
Eftersom att tekniken går framåt så
snabbt känner en medelålders man eller
kvinna knappt igen sig i dagens klassrum.
Istället för den klassiska whiteboardtavlan
finns där en datoriserad interaktiv whiteboard och skrivstilsböckerna lyser med sin

6
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frånvaro. Kanske hjälper
det också att Knut Lundmarksskolan ligger i framkant i dagens teknikdrivna
samhälle.
- Tekniken har gjort det
lättare både för lärare och
elever. Nu när vi haft rymdtema så gjorde klassen en
film om månen som vi har
lagt upp på Youtube. De ritade bilder och skrev texter
om månen som de pratade
in till filmen. Det är ju en
sån sak som man inte kunde
göra förut. Men bara såna enkla saker som
att skriva texter, prata om dem och sedan
skriva om dem blir på en helt annan nivå
när man inte sitter med papper och suddgummi längre, berättar Helen.
Men en sak har inte förändrats och kommer inte att förändras och det är barnen!
- En vanlig dag när jag kommer till
skolan så skriver jag upp dagens lektioner samt målen för dagen på tavlan. Det
är viktigt att eleverna vet vad som ska
hända under dagen, det gör dem trygga
samt att de klart vet målet för varje lektion. Sen
kommer barnen! Det är
en sån glädje och energi
när de kommer in genom
dörren och någon säger
”Helen! Vet du vad som
har hänt! Jag har tappat
en tand”. Man får en
väldigt nära relation till
barnen, säger Helen.
Under sommarlovet
mellan förskoleklass och
årskurs 1 gav Helen sina
elever i uppdrag att samla kapsyler. När höstterminen började om så var

det många kapsyler insamlade.
- Matematiken vävdes in naturligt och
barnen fick själva fundera ut hur de skulle göra för att räkna ihop alla på ett bra
sätt och de tyckte att det var jättekul. Att
få räkna ental, tiotal, hundratal och till
och med tusental för att sen lägga ihop
allt så det blir en summa, säger Helen.
Totalt lyckades klassen samla in 2 345
stycken kapsyler och de ordnade sen en
tävling på skolan så andra klasser fick
gissa hur många det var!
När skoldagen är slut och barnen åkt
hem är det dags för lärarna att utbilda
varandra. Man jobbar med planering
och har möten. Man diskuterar vad som
fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Det tidigare ganska ensamma lärarjobbet är som bortblåst.
- Man blir aldrig färdiglärd som lärare.
Det går inte att läsa sig till i en bok hur
man gör. Samhället och tekniken går
framåt och då måste man som lärare utbilda sig och pröva sig fram till vad som
fungerar, säger Helen.
Så vad är det bästa med att vara lärare?
–- Det mest givande är när någon
kommer över en kunskapsgräns. När de
lär sig läsa själv eller när någon förstår ett
matteproblem. Då känner man hur viktigt läraryrket faktiskt är! l

Knut Lundmark och rymden
Knut Lundmarkskolan har nu avslutat sitt uppmärksammade Knut
Lundmark- och rymdtema. Först
med ett besök från ”Knut Lundmark” själv och sen med en tipspromenad upp till monumentet uppe
vid kyrkan.
Målet var att barnen skulle få kunskaper
om månen, om rymden och om livet. Men
det var också viktigt att barnen skulle få
lära sig vem Knut Lundmark var eftersom
att han är en bra förebild för studerande

Inger Öberg var en av lärarna som
planerade temat.

Rymdpromenaden avslutades uppe vid monumentet
barn. Älvsbyfödde Knut Lundmark blev
professor i astronomi vid Lunds universitet
och räknas som en av pionjärerna inom galaxastronomin.
– Det kändes viktigt att sprida information om vem Knut Lundmark var, det är
för få som vet det. Men nu vet alla barnen
det och de har i sin tur lärt sina föräldrar
också, säger Inger Öberg, en av lärarna som
var med och planerade temat.
Alla lärare har haft ganska fri planering
för sina egna klasser. Barnen har sett filmer
om rymden och även gjort egna filmer, läst
böcker, gjort modeller, sjungit rymdsånger
och byggt raketer. Dessutom har de haft ett
uppblåsbart planetarium från Teknikens
hus på besök.
Men mest av allt uppskattades nog besöket av Knut Lundmark själv, som spelades
av Jan Lundberg från Älvsbyrevyn. Då fick

de även chansen att framföra sången ”Skolan till Lundmark” som Inger skrivit och
barnen tränat på i flera veckor.
– Barnen hade så många frågor till
”Knut” och de gillade skalmodellen av solsystemet som han hade med sig, säger Inger
Öberg.
Den avslutande ”rymdpromenaden” upp
till Knut Lundmarkmonumentet var också
uppskattat. Det var åtta frågor uppsatta
mellan skolan och kyrkan och det fanns två
svårighetsgrader att välja mellan. När de
kom upp till monumentet väntade ”rymdsaft” och chipsstjärnor som belöning.
Förutom att barnen lärde sig om Knut
Lundmark och rymden fyllde det klassöverskridande temat en annan viktig funktion i den splitternya skolan.
– Det var ett bra sätt att skapa gemenskap mellan klasserna, säger Inger. l

Nu satsar man på entreprenöriellt lärande
I den nya läroplanen lyfter man
fram ett förhållningssätt till lärande som är långt ifrån forntidens läroböcker. Nu är det entreprenöriellt
lärande som gäller. Vad betyder då
det i praktiken och varför ska man
använda sig av det?
I en korridor i Knut Lundmarkskolan
kan man se exempel på de yngre barnens
entreprenöriella lärande. Här finns uppfinningar som barnen själva kommit på. Till
exempel finns här en ”Grejsimojs”. Beskrivningen lyder: ”Den är en prydnad. Den är
av plast och järn. Inte lämplig för barn under 3år. Den kostar 91 kronor. Jesper Wallin”
Grejsimojsen är inte bara en prydnad
av plast och järn, den är också exempel på
entrepenöriellt lärande.Tanken är att man
ska koppla samman skolan och den riktiga
världen.
– I de högre klasserna har vi jobbat en
hel del med företagande. Till exempel har
vi haft ”hyr en åtta” som blivit ganska upp-

märksammat. Då har man kunnat hyra
en åttondeklass att göra olika tjänster. Vi
har också haft en sångkör som sjungit för
seniorer, säger Helena Hansson, rektor på
Älvåkraskolan.
Bakgrunden i läroplanen är att barnen
ska känna delaktighet och ansvar.
– Med de små barnen jobbar vi inte med
företagande på samma sätt som man gör på
Älvåkraskolan. Det handlar mer om hur
man organiserar klassrummet och hittar
kreativa lösningar på saker. Man ska göra
eleverna till aktörer i sitt eget lärande, säger
Linus Sköld, rektor på Knut Lundmarkskolan.
Entreprenöriellt lärande är också en jämställdhetsfråga för att ge alla en chans att
prestera på sitt eget sätt.
– Det här är ett sätt att möta pojkar och
flickor. Pojkar ligger lite sämre till betygsmässigt i högstadiet och det här är ett arbetssätt där alla kan prestera. Man måste få
eleverna att ta till vara på egna erfarenheter,
säger Helena Hansson.
Skolorna i Älvsbyns kommun har tjuvst-

Linus och Helena
artat lite med entreprenöriellt lärande och
satsat ganska mycket på det. Men nu är det
även beviljat bidrag från staten, något som
man berömmer politikerna för.
– Vi har egentligen jobbat indirekt med
det här sen -94 på olika sätt. Till exempel
kan man räkna teaterprojektet som entreprenöriellt lärande. Men nu ska vi få bidrag
för det och det märks att det finns en politisk vilja bakom. Älvsbyn är ju en entrepenöriell kommun! Här finns mer företagare än i de flesta andra kommuner, och så
ska det förbli, avslutar Helena Hansson. l
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Information
från Älvsbyns
energi AB
Farligt avfall har egenskaper som t ex frätande, brandfarligt, fosterskadande, radioaktivt, smittförande samt giftigt. Farligt
avfall får inte blandas med annat avfall
eller hamna i avloppet. Felaktig hantering
av farligt avfall kan utgöra en stor risk för
skada på människa och miljö. Ditt farliga
avfall lämnar du på återvinningscentralen
i Älvsbyn.
Farligt avfall destrueras genom förbränning på speciella förbränningsanläggningar. Det farliga avfall som samlats in
från alla hushåll i Älvsbyn mellanlagras i
Luleå. Därefter transporteras avfallet till
två anläggningar, Högbytorp (Sollentuna)
samt Halmstad (kryoanlläggning), där
det mesta destrueras.

Återvinningscentralen (ÅVC)
Farligt avfall från hushåll lämnas på ÅVC.
Här finns personal som kan hjälpa dig när
du kommer med ditt farliga avfall.
Personalen sorterar även det farliga avfallet i olika grupper beroende på innehåll.
Olika avfallsslag får inte blandas ihop i
samma förpackning.
Lämna gärna det farliga avfallet i originalförpackningen eller märk det så att personalen vet vad det är och kan hantera avfallet på rätt sätt.

NOTISER
Älvsbyns park och
fritid jobbar på
högvarv

Nu är sommaren här och det
betyder att det är dags att börja
fixa och bygga i våra lekparker
och uteplatser. Varje år går
kommunen genom alla lekparker
för att fräscha upp och fixa till
dem till nästa läsår. Men det
är inte bara barnen som får en
fräschare utemiljö.
- Sjukhemmet Ugglan har vi
redan börjat fixa med. Vi ska
göra miljön lite bättre och
mer trivsam. Vi har även tänkt
bygga en liten rundel, ett
uterum, liknande det som finns
i Lomtjärn, säger Lars Nyberg,
arbetsledare på Park och fritid i
Älvsbyns kommun.

Barnteater

Lilla Spöket Laban 12 Augusti

Konsumentvägledningen
V.25-28 - Sommarstängt
V.29-31 - Telefontid tisd 8.30-9.30
Fr.o.m 1/8 Telefontid Måndagar och
onsdagar 8.30-9.30

Biblioteken i Vidsel
fr.o.m 1/8 Tisdag och Torsdag

Skolbibliotek

Lilla	 08:00-10:00
Filialen 10:00-12:00
16:00-19:00
Lovdagar endast
kvällsöppet 16:00-19:00
Dag före helgdag 10:00-12:00
Till tomtägaren
:

Klipp
häcken!

Till tomtägaren:

Klipp häcken!

Information
om siktens
betydelse för
säkerheten
på bostadsgator
, och
vad tomtägare
kan göra
för att förbätt
ra den.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla
åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.
Du som har utfart mot gata:

Du som har hörntomt:

Du som har tomt intill gata:

Vid utfart bör Du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm från
gatan inom markerad sikttriangel.

Om din tomt ligger intill en gångoch cykelväg eller gata bör du se till
att dina växter inte är högre än 80 cm
i en sikttriangel som sträcker sig
minst 10 m åt vardera hållet.

Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde.

Exempel på farligt avfall
Rester av färg, lacknafta, spillolja, T-sprit,
lim
Starka rengöringsmedel
Kvicksilvertermometrar
Sprayburkar (med spray kvar)
Aceton
Nagellack
Tomma färgburkar sorteras som förpackning på ÅVS. Penslar med torkad färg
slängs i brännbart.

Företag
Företag kan själva anlita en transportör
som kan hämta det farliga avfallet och
som ser till att avfallet tas om hand på rätt
sätt. Företagare kan inte lämna sitt farliga
avfall på återvinningscentralen i Älvsbyn.
Att transportera farligt avfall kräver alltid
tillstånd eller en anmälan om det är mindre mängder. Tillstånd eller anmälan om
transport söker man hos Länsstyrelsen.
8
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Sikten skall vara fri minst 2,5 m från
gatan eller gångbanan.

Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri
höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:

Miljö- och byggkontoret informerar för en tryggare
trafikmiljö.
• över gångbana,
minst 2,5 m,
• över 00
cykelväg: minst 3,2 m,
Ring oss om du har frågor, tel 0929-170
• över körbana: minst 4,6 m.

ÄLVSBYBL ADET
Ansvarig utgivare Magnus Nordström
Redaktör Ulrica Hamsch
Adress Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn
Web www.alvsbyn.se Tfn 0929-170 00 vx Fax 0929-174 00
Text och foto Håkan Öberg

Omslagsfoto Peter Lundberg

Original/Tryck Litorapid Media AB, Hisings Kärra
Miljömärkt Trycksak 341 834

Foto: Peter Lundberg

Använd sommaren till att se och uppleva bygden,
oavsett om du bor här eller besöker Älvsbyn! För mer
information sök upp någon av kommunens digitala
informationscentraler, gå in på www.digitalvisit.alvsbyn.
se, mejla turistinfo@alvsbyn.se eller ring Älvsbyns
turistinformation 0929-108 60.

plats för stillhet och ro. Information: Storforsens hotell 0929-721 00.

STORFORSENOMRÅDET

RFN museum
En samling av historisk flygtestutrustning. Museet är inrymt i en hangar
på RFN utanför Vidsel. Öppet för bokade turer med guidning av RFN
Veteranklubb som ansvarar för museet. Information: 0929-371 11, www.
vidsel.nu/rfnmuseum.

Storforsen
Det självklara utflyktsmålet i kommunen. Kan upplevas hur många gånger
som helst och är lika majestätisk varje gång! Storforsens naturreservat är
ett mäktigt norrländskt älvlandskap och forsen är Europas största. Älven
är omgiven av en urskogslik strandskog med rikt växt- och djurliv. I området finns också ett delta där vattnet stilla flyter fram.
Än i dag ser man byggnationer i älven som en gång gjordes för att
underlätta flottningen. Då torrlades också en del av den gamla forsen. I
”Döda fallet” finns jättegrytor och vattenslipade hällar. Vid selet nedanför ligger Hotell Storforsen med underbar vy uppåt forsen och med en
spångad gångbro längs forsen.
Turistinformationen i Storforsen är öppen 1/6-31/8 kl. 10.00-18.00.
Kaffestugan är öppen 8/6-18/8, samt 24-25/8 och 31/8-1/9 kl. 11.00-18.00.
(1/7-4/8 är den öppen till 19.00.) Information: Turistinformationen 0929108 60, Kaffestugan 0929-310 82.
Storforsens Hantverksbutik
Butik med konst och hantverk från norr samt lokala delikatesser. Mycket
gott och vackert på samma gång!
Information: 0929-100 60, www.handelshusetab.se.
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.
Storforsens kapell
En av vår tids vackraste nya byggnader där naturen och norrbottnisk kultur på ett stilfullt och på samma gång modernt sätt har vävts in i arkitekturen. Här finns förmodligen Sveriges, kanske världens, vackraste altartavla
- ett panoramafönster mot den mäktiga Storforsen. Kapellet är en fridfull

Upplevelseskogen Bredselsberget
En naturstig som kallas Upplevelseskogen Bredselsberget börjar vid vägen mitt emot Hotell Storforsen och går upp på berget längs en lättgången
led. Efter vägen finns informationsskyltar som berättar om naturen och
växtligheten. På berget finns en ny stuga och grillplatser med bänkar och
vindskydd. Om man fortsätter längre upp på berget och går mer åt höger
får man en fantastisk utsikt över Storforsen.

KYRKMALMEN
Kyrkan
Älvsby kyrka och Älvsbyn som regionalt centrum firar 200-årsjubileum
under 2013. Kyrkan är ljus och vacker. Den är mycket rofylld och sevärd.
Med anledning av jubileet har församlingen ett sommarcafé i den intilliggande Johannisgården samt fotoutställning, guidade turer och andra
aktiviteter som äger rum på kyrkmalmen under sommarmånaderna och
resten av året. Jubileumsprogrammet presenteras löpande på församlingens hemsida.
Kyrkan är öppen 1/6-31/8 måndag-fredag 8.00-20.00, lördag-söndag
9.30-18.00. Sommarkaféet är öppet 26/6-27/7 tisdag-lördag 14.00-20.00.
Information: www.svenskakyrkan.se/alvsby, www.alvsbyn.se
Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns ett 40-tal genuina kyrkstugor bevarade. De
flesta är byggda under 1800-talet och många används än idag som övernattningsstugor. Det är trevligt att promenera runt bland de små pittoreska husen och känna historiens vingslag.
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 astronomi i Lund. Knut Lundmark gav ut många skrifter, bland annat boken
”Astronomiska upptäckter” som beskriver flera tusen års samlad astro-
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nomisk 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 ”Bagar Nilsson” arbetat. Här bakades
”Tioöreskakan”, föregångaren till dagens Polarkaka. På bagerimuseet får
man prova på att själv baka mjukkaka på gammalt sätt. Från museet utgår
en guidad tur runt kyrkmalmen.
Öppet 24 juni-17 augusti måndag-fredag 12.00-18.00, lördag 12.00-16.00.
Information: Elisabet Nilsson-Singh 070-208 98 08.
TREVLIGA UTFLYKTSMÅL
Bensinmuseum och Caltex-macken
En stor samling nostalgi! I bensinmuseet finns Sveriges största utställning
av bensinmackar från 1920-tal till 1960-tal och annan kuriosa som reservdelar, reklamprylar och motortidningar.
Bensinmuseet är verkligen värt ett besök, även för den som inte har bilar
och motorer som främsta intresse. I museet finns många föremål som den
som inte är purung känner igen från sin egen barndom eller ungdomstid.
Samlarkort (filmstjärnor), badbollar, spel och pussel och mycket, mycket
annat som man en gång fick eller kunde köpa på bensinstationerna. Besök
museet någon dag, du kommer inte att ångra dig!
Öppet dagligen 24/6-2/8 kl. 12.00-16.00. Caltexmacken står vid rondellen och kan beskådas av alla som passerar. Information: Per-Olof Lindroth
0929-124 37, 070-378 21 60, www.caltex.nu.

Falkberget
Från Västra Falkberget är utsikten över sjösystemet i Vistträskbygden fantastisk. Man tar sig dit från Kullnäsvägen, en skogsbilväg som går mellan
Kisträsk (på vägen mellan Korsträsk och Nybyn) och Kullnäs (på vägen
mellan Vistträsk och Vidsel). Ca 2½ km från Kullnäskorsningen går det
en knappt körbar väg i sydlig riktning (till höger om man kommer från
Kullnäs, till vänster om man kommer från Kisträsk). Efter ca 2 km slutar
den med en vändskiva. Därifrån går man upp på berget mot branten som
är på den sydvästra bergssidan. Det är ca 700 meter och det finns ingen
stig. Karta rekommenderas. Körningen och vandringen är absolut mödan
värd!
En liggande höna
På Stormyrberget finns ett så kallat uppallat block, eller liggande höna som
det ibland kallas. Det är en stenformation där ett stort flyttblock ligger på
tre små pallstenar. En liggande höna tros ha bildats genom att inlandsisen förde med sig ett flyttblock som stannade på ett lager av sand, grus
och mindre stenar. Det har sedan eroderat eller spolats bort, utom de tre
pallstenarna som suttit fastklämda under blocket. Den liggande hönan på
Stormyrberget är ett trevligt utflyktsmål i fin skogsterräng. Till Stormyrberget kommer man från vägen mellan Arvidsträsk och Teugerträsk. Ungefär mitt emellan byarna svänger man söderut på Stavsträskvägen. Det är
den enda skogsvägen där, så man kan inte ta fel. Efter 3,8 km svänger vägen
svagt vänster. Där parkerar man. Troligen finns det någon slags markering
som visar att man är på rätt ställe. Det finns en mer eller mindre tydlig
snitsling mot hönan som ligger några hundra meter upp på berget. Den
är inte helt lätt att hitta, men syns tydligt om man håller ögonen öppna.
NATURRESERVAT
Mer information
Här följer en kort beskrivning av alla naturreservat i kommunen. Mer information: Turistinformationen 0929-108 60 och www.alvsbyn.se.
Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför samhället. Här finns en speciell växtmiljö där olika mer eller mindre sällsynta växter trivs, till exempel norna
och guckusko. Området runt Rackberget är avsatt som naturreservat.
Inom naturreservatet finns märkta stigar, en raststuga samt grillplatser.
Från Hundbergets topp är det fin utsikt över Piteälven.

Foto: Lennart Kekkonen

Laver
Laver är en kulturmärkt gruvby. Under andra världskriget fanns här en
koppargruva som ledde till att ett modernt samhälle växte upp. Gruvbrytningen pågick under åren 1936-1946. Laver betecknades som ”Sveriges
modernaste samhälle” på sin tid. Området är med andra ord både intressant gruvhistoria och ett trevligt utflyktsmål. Information: www.alvsbyn.se.
Kantarheden
På Kantarheden finns flera fornminneslämningar, bland annat rester från
en stenåldersboplats och samiska eldhärdar. Man kan gå en fornminnesstig som är 1,5 kilometer förbi några av dessa. Vid stigens början finns en
informationstavla som berättar vad man ska titta efter. Fornlämningarna
är inte lätta att se i terrängen för den som inte är van att upptäcka dem.
På Kantarheden finns också många lämningar efter äldre tiders skogsbruk
och tjärdalar.
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: www.manjarv.com.
Fällforsen
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en laxtrappa där man om man har tur kan få se laxen ta sig
upp. Rastplats och eldstad finns bredvid fallet.
2 10
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Naktebergets naturreservat
Ett riktigt vildmarksområde, till stor del bevuxen med gammal granskog.
Reservatet är ett 380 hektar stort urskogsområde i huvudsak bestående
av upp till 200 år gammal tall- och granskog. Det reser sig högt, 350-560
meter över havet och har karaktär av fjällurskog. På berget finns också
hällmarkstallskog, myrar och två tjärnar med inplanterad fisk. Tjärnarna
ligger i varsin djup sänka i granitberggrunden, utmejslade av glaciärtungor vid istidens början. Inom reservatet finns kungsörn och på fuktigare
ställen växer orkidén norna.
Dubblabergen
Nytt naturreservat i detta stora sammanhängande naturskogsområde som
i stort sett är opåverkat av skogsbruk. Terrängen är kuperad och mellan
bergen och kullarna ligger vackra små sjöar och långsmala myrmarker.
I områdets mitt finns en mycket gammal granskog som undkommit
skogsbränder. I den nordvästra delen ligger den vackra sjön Hästtjärnen.
Naturreservatet ligger i tre kommuner: Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn.
Storberget
Naturreservat bestående av liten tallurskog på sydsluttningen av berget.
Högre upp på hällmarkerna kring toppen har man god utsikt över sjöar
och skogar kring Manjärv.
Åträsk
Naturreservat med tallurskog på grovblockig morän vid sjön Abborrtjärnen. I västra delen ligger ett par mindre myrar omgivna av sumpskog. Här
kan man hitta skogsnäva och mossviol.
Vitberget
Urskogsberg med både gran och tall. Kommunens och landskapet Norrbottens högsta berg, 594 meter över havet. Raststuga på toppen. Naturreservatet med små tjärnar och kärrmarker med orkidén Jungfru Marie
nycklar. På nordsluttningen finns den vackra laven långskägg, som bara
växer på fyra platser i länet.

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.

TREVLIGA BOENDEN

SPORT & ÄVENTYR

Storforsens Skogsälva
Enkla stugor och vildmarkscamping med vacker utsikt över Piteälven.
Information: 0929-340 03, www.skogsalvan.com.

Canis Hästkrafter
Häst- och djurverksamhet inriktad på både turism och terapi. Här kan
man bland annat följa med på olika aktiviteter, vara på läger eller hjälpa
till med skötsel av djuren. Turridning, handikappridning och hästkörning.
Information: Annica Nyberg 070-573 26 66, www.canishastkrafter.se.
Äventyrsridning med Udda Äventyr
Udda Äventyr är ett företag som erbjuder vildmarksridning med cowboystuk. Även andra typer av aktiviteter kan anordnas genom företaget.
Information: Richard Öhman 0929-511 70, 070-585 11 71, www.uddaaventyr.com.
Forsränning med På land och vatten
Härliga möjligheter till naturupplevelser, fiske och forsränning. Konferensmöjligheter eller firmafest i Nattbergsstugan. Bastu och badtunna.
Information: Viktoria Kärrman 070-218 23 36, www.plov.nu.
Naturfiskeguiden
Guidade fisketurer för grupper och enskilda, utbildning inom allt som
rör flugfiske, enklare överlevnadskurser samt gäddsafari. Information: Kaj
Kottelin 0929-556 03, 073-183 95 82, www.naturfiskeguiden.com
Björntorparn
Guidade turer till björniden, älgsafari och god mat ute i skogen.
Information: 070-605 78 33, www.bjorntorparn.se.
Hundkapp på Kanisbanan
Älvsbybanan anses vara en av landets finaste hundkapplöpningsbanor.
Banan ligger två kilometer utanför Älvsbyns centrum alldeles vid foten
av Kanisberget. I juli arrangeras Älvsby-loppet och i augusti Kanis-Elit.
Se annonsering och evenemangskalender på www.digitalvisit.alvsbyn.se.
Information: Katja Fredriksson, 070-605 76 08, http://www.laget.se/
nhk/3761-start.html
Motorsport på Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap ett antal rallycross- och
folkracetävlingar. Se annonsering och evenemangskalender på www.digitalvisit.alvsbyn.se. Information: Älvsbyns Motorsällskap 0929-555 97,
www.alvsbynsms.nu.

Selholmens camping
Trevlig naturcamping i Älvsbyn vid Piteälvens strand. Enkla stugor och
husvagnsplatser. Information: 0929-172 05.

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 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, 070-345
08 06, 070-209 29 63.
Övrabyns Boende
Boende med självhushåll i ett vackert gammalt hus i lantlig miljö, 2 kilometer utanför Älvsbyn och 50 meter från Piteälven med möjligheter till
fiske med mera.
Information: 0929-230 54, 070-682 26 54, www.ovrabynsboende.se.
Norrskensudden
Boende, husvagnscamping och aktiviteter på den vackert belägna udden i
sjön Västra Muskusträsket. Många möjligeter till naturupplevelser, spänning och avkoppling. Bagarstuga och vedeldad bastu vid sjön. Information: 070-172 71 99, www.norrskensudden.se.
Olstorpets Värdhus & Vildmarkscamp
Lägenheter och familjecamping i vacker skog vid sjön Avaträsket. Fiske,
vandring, kanot, bagarstuga, grillkåta, glass och fika. Information: 0929211 00, 070- 559 56 29.
Hotell Storforsen och Storforsens camping
Hotell och camping vid forsens fot.
Information: 0929-721 00, www.storforsen-hotell.se.
Polar Hotell
Hotellet i centrala Älvsbyn.
Information: 0929-557 40, www.polarhotel.com.
Älvsby folkhögskola
En- till flerbäddsrum med delat kök.
Information: 0929-723 00, mejl: info@afhs.nu

Segelflyg på Höghedens flygfält
Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubbs demonstrationsflygningar!
Information: Christer Aspelod 070-376 43 61, www.alvsbyflygklubb.se.

Övernattningsrum
Enkla övernattningsrum hos olika hyresvärdar.
Information: Turistinformationen 0920-108 60.

Glidflygarna
Norrbottensklubben Glidflygarna har medlemmar i Älvsbyn som brukar
flyga glidflyg från bland annat Lillkanisberget. Information: Jonas Svedberg 073-078 32 87, www.glidflygarna.se.

LITE AV VARJE

Klättring
I Älvsbyns kommun finns flera riktigt bra platser för sportklättring och
bouldering. Klubben Luleklättrarna har medlemmar från hela Norrbotten. De håller ofta till vid olika berg i Älvsbyn. Bland annat har de kurser
på Dödlarsberget, där det också finns leder i alla svårighetsgrader. Hundberget, Kälsberget och Kantarberget är andra bra klätterställen. Information: www.luleklattrarna.se.
Naturpasset och Kulturpasset
Älvsby IF Orienteringsklubb har satt ut orienteringskontroller på och vid
Kanisberget. Det finns ett 20-tal 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 OKQ8 och Älvsby Sport & Fritid. I samband med kyrkans 200-års jubileum kommer det även att finnas kontroller
på Kyrkmalmen. Information: www.orientering.aif.nu.
Bad
Det finns många fina badplatser på olika ställen i Älvsbyns kommun, till
exempel vid Selholmen, Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Granträsk, Korsträsk, Vistträsk, Muskus, Manjärv och Vidsel. Tänk på att allt bad sker på
egen risk.

Glasateljén
Konstnären Maj-Britt Johansson tar emot besök i sin ateljé på Älvgatan
15 i Älvsbyn. Ring för att boka tid. Information: Maj-Lis Johansson 0706265718, www.majlisjohansson.se.
Lomtjärnsparken
Lomtjärnsparken ligger fint i centrala Älvsbyn. Där finns en modern och
mycket populär lekpark som är anpassad även för barn med rörelsehinder.
Sommarcafeét i Lomtjärnsparken är öppet måndag-fredag 10.00-16.00
samt på kvällar och helger när det är något arrangemang i parken.
Mysiga kaféer
För den fikasugne finns flera trevliga kaféer att besöka. På Storgatan i centrala Älvsbyn finns Konditori Centrum och Café Storgatan. I Lomtjärnsparken finns Kaffestugan, vid järnvägsstationen ligger Ekbergs Café och
uppe vid Storforsen ligger Storforsens kaffestuga. I Johannisgården vid
kyrkan är det Sommarkafé 26/6-27/7.
Kanis friluftsområde
Kanisberget med skidbacke och längdskidspår är förvisso ett fritidsområde för vinteraktiviteter, men även på sommaren är skogen ett härligt
ställe för till exempel vandring och bärplockning. Från toppen av berget
har man fin utsikt över samhället och bygden. Kanske inspirerar den nya
hemsidan www.kanisbacken.se till ett besök till vintern!
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NÅGRA EVENEMANG

Jubileumskonsert ”Bli min morgondag”
11/7 20.00-21.30 i Älvsby Kyrka
med Sara Öhlén och Pelle Nordlander.

För mer information, fler evenemang, och eventuella ändringar se
affischer, annonser, www.alvsbyn.se/evenemang eller kontakta Älvsbyns
turistinformation 0929-108 60, turistinfo@alvsbyn.se.

Återkommande evenemang
Sommarcafé i Lomtjärnsparken
10/6-31/7. Öppet måndag-fredag 10.00-16.00.
Loppis
Onsdagar 12/6, 19/6, 3/7, 17/7, 24/7.
17.00-20.00 i Lomtjärnsparken.
Livemusik i Lomtjärnsparken
13/6-1/8, torsdagar 19.00-20.30 Lokala och regionala
band uppträder. Fri entré, inställt vid regn.
Älvsby Bensinmuseum
24/6-2/8 på Fabriksgatan. Öppet 12.00-16.00.

Orienteringstävling ”Polarsommaren”
14/7 11.00-15.00. Väg 653 mellan Njallejaur
och Rättsel. Vägvisning från väg 94. Öppna motionsklasser med möjlighet att anmäla sig samma dag.

Inledningsmässa - 200 års jubileum
23/6 11.00 i Älvsby Kyrka.

Jubileumskonsert
18/7 20.00-21.30 i Älvsby Kyrka. Från Beatles till
Bach med Jörgen Olsson och Stefan Norberg.

Fotboll A-herr div 5
26/6 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Unbyn.

Rallycross SM, deltävling 3
29/6 10.00-17.00, Höghedens motorstadium.

Fotboll damer div 2
4/6 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Piteå IF 2.

Nationaldagsfirande
6/6 11.30 i Älvsby Kyrka, Kyrkmalmen. Medverkande
Anna-Lotta Larsson och lokala artister/körer.

Sågfors Lillkorsträsk Hemvändardag
20/7 11.00 i Byagården. Loppis, barnaktiviteter, tipspromenad och lotterier.
”Rallarbrännbollen”
20/7 10.00 på Älvåkra IP.

Samfundens helg - dag 1
29/6 19.00-21.00 i Lomtjärnsparken.
Jubileumskonsert med Bent Johansson, Stockholm.

Jubileumskonsert
23/7 20.00 i Älvsby Kyrka. Jubileumskonsert med
Susanne Alfvegren. Uppträder ensam med gitarr och
sånger varvat med korta filosoferingar om livet.

Samfundens helg - dag 2
30/6 11.00-13.00 i Älvsby Kyrka.
Gudstjänst med kyrkkaffe och andra aktiviteter.

Utställning Quiltkvinnen
27-28/7 10.00-20.00 i kyrkstuga nr 39 på Kyrkmalmen.

Älvsby konstkollo
1-6/7 på Älvsby folkhögskola.

Jubileumshögmässa - Älvsby Kyrka 200 år
28/7 11.00-16.00 i Älvsby Kyrka och Kyrkmalmen.
Biskopen och särskilt inbjudna gäster från kyrkan/stiftet
och kommunen närvarar.

Fotboll damer div 2
1/7 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF -BODEN
Trångfors IF.
BODEN

Fotboll A-herr div 5
30/7 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Notviken.

Rockkonsert
1/7 22.00-23.30 i Lomtjärnsparken. Rockabilly
med Torgny ”Kingen” Karlsson & The Uppercut.

Jubileumskonsert ”Stråkens
dans i sommarnatten”
LULEÅ
1/8 20.00-21.30 i Älvsby Kyrka
med Nina Sandell och Daniel Furugren.

ÄLVSBYN
ÄLVSBYN

Rallycross SM, deltävling 4
2/7 10.00-17.00, Höghedens motorstadium.

Jubileumskonsert
6/6 18.00 i Älvsby Kyrka med Anna-Lotta Larsson,
Andreas Lindegren och bygdens körer.

Jubileumsmusik - Skellefteå Blues Swings
4/7 20.00-22.00 i Älvsby Kyrka. Lars Långström
med musiker i ett härligt blandat program.

Bilträff och veteran-kuriosa marknad
8/6 08.00 på Älvsby bensinmuseum, Fabriksgatan.

Knalledagen
5/7 10.00-18.00 i Älvsbyn. Torghandel, aktiviteter.

Styrketävling
8/6 10.00-15.00 på Storgatan i Älvsbyn.

Festival X
5-6/7 12.00-02.00 i Älvsbyn. Drogfri musikfestival.

Kubbmästerskap 2013 (med loppis)
8/6 11.00 i Krokträsk byagård.

Vistträskdagen
6/7 11.00-15.00 i Mejeriet och centrala Vistträsk.
Underhållning, aktiviteter, försäljning m.m.

← 62 km

→

Fotboll damer div 2
4/8 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Malmbergets AIF.
Jubileumsmusik - ”Sommarljus”
8/8 20:00 i Älvsby Kyrka.
Visor och tankar med Kaya Åhlander.

←
km
51

Fotboll A-herr div 5
8/6 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Heden.

Gammeldags gudstjänst
21/7 11.00-14.00 i Älvsby Kyrka/Kyrkmalmen.
Tiden från 1800-talet återspeglas i såväl gudstjänstordningen och exempel på tidsenliga kläder.

Internationell Matfestival
29/6 13.00-18.00 i Lomtjärnsparken. Internationell
matupplevelse från alla världens hörn.

→
← 45 km

Anatoli Cup
6/6 11.30 på Älvsbyvärken. Gymnastiktävling i styrka
och smidighet.

Diggiloo
17/7 19.00-23.00 i Storforsens naturreservat.

Dansläger
24-30/6 på Älvsby folkhögskola.

Fotoutställning ”Gamla Älvsbyn”
25/6-27/7 i Johannesgården på Kyrkmalmen.
Öppet tisdag-lördag 14.00-20.00.

Övriga evenemang

Konstrunda (öppna ateljéer)
15-21/7 11.00-16.00 i Älvsbyn med omnejd.

Jubileumskonsert
23/6 20.00 i Älvsby Kyrka med bygdens artist
Daniel Engman med vänner.

Sommarcafé i Johannesgården/Kyrkmalmen
25/6-27/7. Öppet tisdag-lördag 14.00-20.00.

Konstutställning
31/8-13/9 på Älvsby Folkhögskola. Öppet måndagfredag 08.00-15.00, lördag-söndag 13.00-15.00.
Amanda och Margit Mediant, Piteå.

Kyrkstugornas dag
14/7 11.00-16.00 i Älvsby Kyrka och Kyrkmalmen.

Fotboll damer div 2
20/6 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Kiruna FF.

Jubileumskonsert
26/6 20.00-21.30 i Älvsby Kyrka med studenter
från Piteå Sommarakademi.

Konstutställning
27-28/7 och 3-4/8 13.00-18.00, 5-8/8 09.00-15.00 på
ABF Norr Älvsbyn. Orvo Hannlöv ställer ut akvareller
som skildrar Älvsbyn.

Korsträskdagen
13/7 11.00-18.00 i Korsträsk, olika platser.

Fotboll A-herr div 5
11/8 →
18.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Svartbjörnsbyn.
Sommarläger för skidåkare och orienterare
12-15/8 på Älvsby folkhögskola.
Fotboll damer div 2
PITEÅ
21/8 18.30 på Älvåkra IP. ÄIF - Lira BK.

Torgdag i Vidsel
15/6 10.00 på torget i Vidsel.

Sommarfest ”Konstkollokuppen”
6/7 16.00-20.00 i Lomtjärnsparken. Måleri, graffiti,
liveteckning, utställning, barnaktiviteter och musik.

Arvidsträskdraget
15/6 11.00-14.00. Trollingfisketävling i Arvidsträsk.
Anmälan från 8.30 vid storbron.

Byarnas dag
7/7 11.00-16.00 i Älvsby Kyrka och Kyrkmalmen.
Gudstjänst, kyrkkaffe och aktiviteter.

Kvällsöppet i Älvsbyns butiker
29/8 på Storgatan.
Fotboll damer div 2
31/8 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Infjärdens SK.
Fotboll A-herr div 5
31/8 15.00 på Älvåkra IP. ÄIF - Jokkmokk.
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