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Krönikan
Under krönikan bjuder vi in olika personer 
att fritt skriva om frågor som är dem nära. 
Har du tips på en krönikör? Hör då gärna 
av dig till Älvsbybladet.

En för tung börda att bära 
eller ett fönster av möjlighet?

Det påstås att man aldrig får en större börda 
än man klarar av att bära, men i vårt fall 
kan man faktiskt börja fundera! År 2020 lär 
komma att gå till historien som ett av de 
mer extraordinära i Älvsbyns historia. 
 Året präglades initialt av en fördjupad 
lågkonjunktur som bedömdes komma att 

påverka oss alla på ett eller annat sätt. Där-
efter svepte coronapandemin över världen, 
en pandemi som definitivt kom att påverka 
oss alla. Efter ett halvår med massvarsel, 
konkurser och social distansering började vi 
se en viss ljusning. Då hände det som abso-
lut inte fick hända, Polarbageriets produk-
tionsanläggning i Älvsbyn brann ned till 
grunden. Ett redan belastat samhälle drab-
bades av den värsta tänkbara händelsen, en 
totalskada på kommunens största privata 
arbetsgivares produktionsanläggning och 
med det förlorade ett stort antal anställda 
sina jobb. 
 När vi om några år ser tillbaka på 2020 
kommer vi nog att referera till den nya tide-
räkningen, före och efter coronapandemin 
eller före och efter bageribranden. Vi har i 
dag ett nytt nuläge med helt nya förutsätt-
ningar. Förutsättningar vi nu måste anpassa 
oss efter och försöka hitta möjligheterna i. 
För möjligheter finns det, trots att det idag 
kan kännas motigt och att uppförsbacken 
är lång. Det viktigaste finns trots allt kvar: 
människorna, andan och den fysiska plat-
sens fantastiska möjligheter. 
 Hur går vi då vidare efter det här? Förut-
sättningarna vi har idag kan vara drivkraf-
ten för nya innovationer och nya affärsidéer 
som leder till nya företagsetableringar inom 

nya branscher som i sin tur skapar nya ar-
betstillfällen. Redan etablerade företag ser 
möjligheter till nyinvestering och expan-
sion. Vi ser hur digitaliseringen formligen 
exploderat under pandemin. Besöksnä-
ringens framtida förutsättningar är lysande 
och branschen bedöms ha en jättepotential 
lokalt. Och naturligtvis ser vi fram emot 
invigningen av Polarbageriets nya produk-
tionsanläggning i Älvsbyn. Ja, listan kan gö-
ras nästan hur lång som helst, för Älvsbyns 
kommun har fantastiska förutsättningar 
och det kan inte ett virus eller en brand ta 
ifrån oss.
 Naturligtvis har vi fått en väldigt tung 
börda att bära, men absolut inte för tung! 
Det blir en lång och besvärlig resa som vi 
förhoppningsvis tillsammans kommer att 
gå stärkta ur. Vi får ta vara på de möjlighe-
ter det nya nuläget ger oss och fokusera på 
det vi kan påverka - framtiden!

Magnus Nordström
Kommunchef

Chans att testa något nytt
Prova på någon sport eller friluftsaktivitet som 
du aldrig har provat förut eller kanske någon 
som det var väldigt länge sedan du gjorde! Snart 
öppnar nämligen Fritidsbanken i Älvsbyn.

På Fritidsbanken kan man låna utrustning för olika 
aktiviteter. Man får ha utrustningen i två veckor så 
att man hinner känna efter om man vill skaffa egna 
grejer och fortsätta att hålla på med aktiviteten. Vill 
man inte det så kan man låna något annat och testa 
det.
 För att Fritidsbanken ska komma igång krävs 
förstås att den har mycket utrustning att låna ut. 
Agneta Andersson och Boel Malmström förbere-
der starten genom att göra i ordning lokalen på 
Tärnstigen och ta emot saker som skänks till verk-
samheten.
 – Återanvändning är en viktig del i konceptet. Vi 
kommer inte att köpa in några utrustningar utan 
allt som finns här är skänkt, säger Boel Malmström.
 – Vi hoppas att alla som har sport- eller frilufts-
utrustning som inte används kommer hit med den, 
påpekar Agneta Andersson.
 Allt som kan användas för barn och vuxna vid 
sport och friluftsliv i vid bemärkelse, både ute 
och inomhus, är välkommet. Skridskor, skidor, 
pjäxor, stavar, hjälmar, pulkor och pimpelspön är 
sådant som är aktuellt inför vintern, men det går 
precis lika bra att skänka annat som fotbollsskor, 
flytvästar, sovsäckar, tält, sittunderlag, ryggsäckar, 
inlines, knä- och armbågsskydd, cyklar, vand-
ringsskor och -kläder, golfklubbor, basketkorgar, 
bollar, krocket-, boule- och kubbspel, simringar, 
hopprep, rockringar, sparkcyklar och andra sa-
ker som kan användas till årets alla aktiviteter.  

Sakerna ska förstås fungera, men små defekter gör 
ingenting. Personalen på Fritidsbanken gör enkla 
reparationer när det är nödvändigt.
 – Vi vill understryka att allt som skänks registre-
ras på Fritidsbanken. Verksamheten är kommunal 
och ingen kommer att kunna sko sig på sakerna, 
säger Agneta Andersson.
 – Lämna det du vill skänka på Tärnstigen 14. 
Om ingen är där kan du lägga sakerna i en blå plat-
stunna vid dörren. Den töms varje dag. Det går 
också bra att lämna in det man vill skänka på en 
anvisad plats på Återvinningscentralen.
 Fritidsbanken kommer att vara öppen tre dagar i 
veckan, varav en kväll. Tanken är att den också ska 
vara en träffpunkt. Därför kommer lånekunderna 
att bjudas på fika när de kommer dit.

Boel Malmström och Agneta Andersson har fullt upp 
med att förbereda för starten av Fritidsbanken. Den 
beräknas bli när höstlovet börjar.
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Polarbröds enhet för produktion av smörgåsar 
låg i bageriet som brann ner. I början av sep-
tember beslutade Polarbröds styrelse att inves-
tera nio miljoner kronor i en anläggning för 
smörgåsproduktion i Älvsbyn.

Polarbröd har startat ett projekt för återuppbygg-
nad av smörgåstillverkning i Älvsbyn och kom-
mer att kunna erbjuda ett tjugotal arbetstillfällen 
kopplat till denna produktion. Redan under hös-
ten ska kunder och konsumenter kunna nås av 
nyproducerade smörgåsar.
 – Detta är en första milstolpe för oss på vår väg 
tillbaka med verksamhet i Älvsbyn. Det känns 
fantastiskt roligt att vi redan nu kan projektera 

ett nytt smörgåshus. Vi vill också rikta ett tack 
till Älvsbyns kommun, Älvsbyhus och en rad en-
treprenörer som varit behjälpliga i processen. Vi 
har en lång väg kvar, men jag är så stolt över de 
medarbetare som jobbar stenhårt för att vi snabbt 
ska komma igen, säger koncern-vd Karin Bodin.
 Älvsbyns kommun har efter branden tipsat 
om privata fastigheter och visat upp kommunala 
fastigheter som skulle kunna passa Polarbröds 
behov av att snabb komma igång med smörgås-
produktionen igen. Om det blir aktuellt med en 
av kommunens fastigheter kommer Polarbröd till 
att börja med att hyra den och de ges även möj-
ligheten att köpa fastigheten om de vill vara kvar 
där på sikt.

Polarbröd investerar i ny smörgåsproduktion i Älvsbyn
– För Älvsbyns kommun är det viktigaste att 
hjälpa till att skapa bra förutsättningar för att så 
snabbt som möjligt skapa nya arbetstillfällen både 
för Polarbröd men även för andra företag som 
drabbats av branden, säger Magnus Nordström, 
kommunchef vid Älvsbyns kommun.
 Polarbröd kommer inom en snar framtid att 
kunna fortsätta förse svensk storhushållsmarknad 
med rullar, klämmor och Polarmackor.
 – Smörgåstillverkning är ett prioriterat affärs-
område för Polarbröd och de senaste åren har 
företaget sett en ökad efterfrågan på enkla, goda 
och hållbara måltider ”on the go”, säger vd An-
ders E Johansson.

Polarbröds styrelse har beslutat att investera 
183 miljoner kronor i en första etapp i ett 
nytt bageri i Älvsbyn. Målet är att Polarbröds 
klassiska storsäljare ska kunna  bakas redan 
om ett år i Älvsbyn.

– Detta är historiskt för oss. Jag är glad och stolt 
över att vi kunnat vara så snabba att projektera 
denna första etapp. Vi kommer att jobba vidare 
med de kommande stegen i det nya Polarbage-

Polarbröd bygger nytt för 183 miljoner i Älvsbyn
riet så snart vi kan, och se hur vi ta vara på alla 
erfarenheter och bygga ett hållbart och männi-
skovänligt bageri för framtiden. Det här är bara 
början, säger styrelseordförande och koncern-vd 
Karin Bodin.
 – Det här är en fantastisk nyhet för hela Älvs-
byns kommun. För oss är det otroligt viktigt att 
det så här snabbt inpå branden kommer besked 
om denna storsatsning. Det skapar en stark 
framtidstro, säger Tomas Egmark, kommunal-
råd i Älvsbyns kommun.
 Den 24 september, på dagen en månad efter 
den förödande branden som ödelade Polarbröds 
bageri i Älvsbyn, togs ytterligare kliv på vägen 
till ett nytt starkt Polarbröd genom investeringar 
i bolagets båda bagerier. 183 miljoner kronor 
investeras i Älvsbyn och 13,6 miljoner kronor i 
bageriet i Bredbyn.

Bagerilinje i Älvsbyn klar om ett år

183 miljoner satsas i Älvsbyn och innebär en 
första etapp för att bygga upp ett bageri i världs-
klass. Etapp ett blir en bagerilinje där målet är 

att  Polarbröds klassiska storsäljare ska kunna 
bakas redan om ett år. Dessutom kommer en ny 
lagerfrys att byggas upp. Glädjande är att man 
kommer att kunna nyttja silos, kylanläggning 
och järnväg som klarat branden. Den nya linjen 
kommer att innebära arbete för cirka 25 med-
arbetare.
 – Vi har hittat ett sätt att komma igång snab-
bare än väntat med första etappen av bageriet. 
Det känns fantastiskt att vi redan nu är på väg 
tillbaka, säger Polarbröds vd Anders E Johansson.

18 tjänster till Bredbyn

Investeringen i Bredbyn i Västernorrland inne-
bär ökad kapacitet och effektivitet som på årsba-
sis kan resultera i 13 000 ton bröd. Satsningen 
gör att Polarbröd kan erbjuda 18 medarbetare 
från Älvsbyn nya tjänster i Bredbyn från mitten 
av oktober.
 – Stort tack till våra fantastiska medarbetare i 
Bredbyn och till medarbetarna från Älvsbyn som 
anmält sitt intresse att komma hit och hjälpa oss 
nu, säger Niclas Lundqvist, platschef i Bredbyn.

Karin Bodin, koncern-vd på Polarbröd.
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Måndag den 31 augusti besökte statsminister 
Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister 
Eva Nordmark Älvsbyn för att träffa represen-
tanter från Polarbröd, kommunen och facket.

– Det har stor betydelse för kommunen och 
Polarbröd att ministrarna personligen träffar oss 
och det visar att de har en förståelse för vår svåra 
situation, säger Tomas Egmark, kommunalråd i 
Älvsbyns kommun.
 – Det var ett bra möte där vi fick chans att 
föra givande samtal om Polarbröds och Älvsbyns 
framtid, säger Karin Bodin, koncern-vd för Po-
larbröd.
 – Det är ett hårt slag för Polarbröd och 
Älvsbyregionen när så många arbetstillfällen 
riskerar att gå förlorade. Regeringen kommer 

Statsministern besökte Älvsbyn

Statsministern besöker Polarbageriet i Älvsbyn en vecka efter storbranden. 

att hjälpa Polarbröd och Älvsbyn, lovar Stefan 
Löfven, statsminister.
 Syftet med mötet var bland annat att disku-
tera brandens följdeffekter på sysselsättningen i 
Älvsbyn.
 – Polarbröd är en livsnerv för kommunen och 
regionen. Det känns hoppfullt att Polarbröd vill 
bygga upp verksamheten igen och att de har en 
stark framtidstro. Där vill vi från regeringens 
sida stötta upp och även säga att älvsbyborna 
ska veta att hela regeringen står bakom Älvsbyn, 
säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.
 – Just nu jobbar vi för att hitta flera lösningar 
på problem vi vet och tror kommer att inträffa. 
Exempelvis jobbar vi för att det ska tas fram er-
sättningsjobb, utbildningar för de anställda med 
mera, säger Tomas Egmark.

Ministrar och press utanför Polarbageriet. 

– Jag tycker det är väldigt bra att det redan har 
kommit upp flera konkreta idéer och tankar. 
Myndigheterna är redan igång och jobbar och 
det ger ett hopp om framtiden, säger Eva Nord-
mark, arbetsmarknadsminister.
Mötet avslutades med en promenad på området 
där ministrarna fick en uppfattning av brandens 
omfattning.
 – Jag upplevde att både statsministern och 
arbetsmarknadsministern lyssnade och tog in 
Polarbröds framtidstro och vår starka vision. Att 
Polarbröds logotyp är intakt ovanför entrédör-
ren är ett tecken på att vi ska komma tillbaka, 
säger Anders E Johansson, vd för Polarbröd.
 – Det har varit en bra dag och jag är impo-
nerad över den kraft och den sammanhållning 
som finns här i Älvsbyn och i länet, säger Eva 
Nordmark, arbetsmarknadsminister.
 – Det är ett enormt arbete som ligger framför 
oss. Tillsammans ska vi hjälpas åt för att bageriet 
ska byggas upp igen, säger Tomas Egmark, kom-
munalråd i Älvsbyns kommun.
 Deltog på mötet gjorde statsminister Stefan 
Löfven, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, 
Karin Bodin koncern-vd Polarbröd,  Anders E 
Johansson, vd Polarbröd, Lilian Nilsson plats-
chef Polarbröd, Tomas Egmark kommunalråd, 
Magnus Nordström kommunchef samt fackom-
bud Stefan Hortlund klubbordförande för Livs-
medelsarbetareförbundet.

Polarbröd öppnar 
Polarbutiken
Efter branden i Polarbageriet i Älvsbyn tar 
nu Polarbröd ett nytt steg för att möta kon-
sumenterna. Den 4 september lanserades Po-
larbutiken – en webbshop som inte innehål-
ler bröd, men produkter för alla som älskar 
Polarbröd.

– Vi har överväldigats av all värme och upp-
muntran vi fått i sociala medier och andra ka-
naler. Det är många konsumenter som har hört 
av sig och frågat hur de kan stötta oss efter bran-
den. Därför känns det jättebra att öppna Polar-
butiken där vi kan sälja produkter utanför vårt 
ordinarie sortiment, säger Stina Levisson, Trade 
marketing manager på Polarbröd.
 I Polarbutiken kommer det i ett första skede 
att finnas bland annat t-shirts, ryggsäckar, bagar-
kit för barn och den populära mjukisrenen.

Webbshopen finns på
 www.polarbutiken.se
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Med anledning av branden på Polarbröd och 
de stora varslen som följt gör Älvsbyns kom-
mun tillsammans med Arbetsförmedlingen 
och Företagarna i Älvsbyn en stor inventering 
av rekryterings- och kompetensbehovet hos 
företagen i Älvsbyns kommun. 

Kommunens strategiska ledord är ”Tillsam-
mans” vilket är ett sätt att möta utmaningar och 
göra kommunen mer framtidsrik.

– Vi jobbar i flera plan för att rädda kvar och 
skapa arbetstillfällen i kommunen och detta 
samarbete är ytterligare en viktig pusselbit för att 
vi ska gå stärkta ur denna katastrof, säger Tomas 
Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.
 – Vi vill att alla företagare i Älvsbyns kom-
mun som har behov av att rekrytera tar kon-
takt med oss, så ska vi se vad vi kan göra för att 
matcha de behov som framkommer. Alla jobb 

räknas, säger Marita Lundgren, enhetschef Ar-
betsförmedlingen.
 En naturlig samarbetspart för kommunen 
när det kommer till näringslivet är Företagarna 
i Älvsbyn som har bra kontakt med sina med-
lemsföretag och andra företag i kommunen.
 – Det är viktigt att alla företag i kommunen 
tar detta tillfälle att hjälpa någon till arbete sam-
tidigt som man kan hjälpa sig själv att stärka och 
utveckla sin verksamhet, säger Elisabeth Nord-
ström, Företagarna Älvsbyn.
 Företagare - vad behöver du för kompetens de 
kommande åren? Det är den fråga som i nuläget 
är viktig att få svar på.

– Vi ser ju en stor risk för ökning av arbetslös-
heten framöver och med det en större konkur-
rens om jobben. Det vill vi motverka genom att 
ta reda på vilka behov och jobbmöjligheter som 
finns hos företagen, säger Marita Lundgren, en-
hetschef Arbetsförmedlingen.

Stor inventering av rekryteringsbehov

Företagare i Älvsbyns kommun 
kontaktar Arbetsförmedlingen via:

Telefon: 0771-508 508
E-post: norrbotten@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se/
for-arbetsgivare

– Vi tycker det är ett jättebra initiativ och upp-
manar kommunens företagare att ta kontakt 
med Arbetsförmedlingen, säger Elisabeth Nord-
ström, Företagarna Älvsbyn.
 Kommunalrådet påminner också om att kom-
munen erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning i 
samband med företagsstart men även till befint-
liga företag som vill växa och utvecklas, vilket 
kan vara ett bra komplement i detta tillfälle.
 –  Sedan önskar jag att alla företagare hörsam-
mar denna inventering, vi måste kraftsamla oss 
för kommunens bästa, säger Tomas Egmark, 
kommunalråd i Älvsbyns kommun.

När började branden?

Klockan 22.30 söndag den 23 augusti uppstod en 
brand i Polarbröds bageri i Älvsbyn. Räddnings-
tjänsten fick hjälp av kollegor från Luleå, Vidsel 
och Piteå men tvingades vid 03-tiden ge upp för-
söken att rädda byggnaden för att istället rädda 
omkringliggande byggnader, bland annat bage-
riets silorum och kylmaskinrum som står kvar.
 Eftersom Polarbröd använder ammoniak som 
köldmedium fanns en risk för explosion. Efter 
klockan 03 utfärdades en varning till boende i 
Älvsbyn med en uppmaning att hålla sig inom-
hus och stänga dörrar, fönster och ventilation då 
det fanns risk för gasutsläpp av ammoniak. Vid 
lunchtid på måndagen avblåstes risken för gasut-
släpp av ammoniak och de yttre avspärrningarna 
hävdes och flyttades in kring industriområdet.

Hur började branden?

Polarbröd har efter branden genomfört en intern 
utredning för att klargöra orsaken till branden. 
Personalen som var på plats agerande föredöm-
ligt. Utrymningen fungerade helt enligt plan och 
det finns ingenting att anmärka på. Utredningen 
visar att branden blossade upp på svalbanan – en 
50 meter lång tunnel där brödet kyls ner efter 
gräddning. Ventilationen i svalbanan gjorde att 
elden tog fart och fick ett snabbt förlopp. Sval-
banans konstruktion gjorde att det inte gick att 
komma åt att släcka. Orsaken till själva branden 

är troligtvis att deg har fattat eld i ugnen och 
transporterats vidare till svalbanan.
 Detta är en stor tragedi inte bara för Polarbröd 
utan för hela Älvsbyn, men samtidigt är tacksam-
heten stor över att ingen människa har kommit 
till skada vid branden.

Hur många medarbetare arbetade i Älvsbyn? 

Det var totalt 245 st.

Kommer bageriet att byggas upp igen? 

Polarbröd är ett familjeföretag med rötter i Älvs-
byn sedan 1879. Bageriet i Älvsbyn är vårt hjärta 
och vi har alla ambitioner att bygga upp bageriet 
och verksamheten igen för att kunna finnas kvar i 
generationer framöver.

Började branden på den nya brödlinjen som 
skulle invigas under måndagen? 

Nej, branden startade på en annan linje i bageriet.

Hur stor andel av Polarbröds totala produk-
tion stod bageriet i Älvsbyn för? 

Älvsbyn stod för cirka tre fjärdedelar av den totala 
produktionsvolymen på cirka 40 000 ton per år.

Hur påverkas Polarbröds produkter av bran-
den, vad kommer att finnas i affärerna?

Just nu är det svårt att svara på den frågan då 
vi fortfarande försöker hitta lösningar. I ett för-

sta skede flyttar vi över produktionen av några 
produkter till Polarbageriet i Bredbyn. Rågkaka 
30-pack och Vetekaka 24-pack har redan börjat 
bakas, om än i mindre volym än vanligt. Det 
kommer gå att köpa dessa i butik, även om till-
gången kan variera. De mjuka och hårda tunn-
bröden kommer att bakas som vanligt i Bredbyn 
och kommer därför finnas i butik. Övrigt sorti-
ment får vi återkomma kring.

Vad är bröden Polarpolare för något?

Polarpolare är bröd som liknar våra tidigare klas-
siker, men som bakas med hjälp av andra bagare. 
Vi kallar de nya bröden för Polarpolare. De liknar 
kanske inte helt de Polarbröd du är van vid, men 
är väldigt bra ändå.

Vem bakar Polarpolare?

Vi tar hjälp av olika bagare för att baka Polarpolare.

Hur länge kommer det tillfälliga sortimentet 
Polarpolare att bakas?

Vår tanke är att erbjuda det tillfälliga sortimentet 
tills vårt nya bageri i Älvsbyn är uppbyggt. Det 
kommer dröja innan vi har ett nytt bageri på plats 
men på det här sättet kan vi ändå leverera goda 
bröd till alla som älskar Polarbröd under tiden.

Vanliga frågor till Polarbröd
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Under några intensiva höstmånader spelas 
en ny säsong av serien Jägarna in i Älvsbyn. 
Rolf Lassgård har som vanligt huvudrol-
len som polisen Erik Bäckström som löser 
mordgåtor med förvecklingar i sin hem-
bygd i Norrbotten.

Även om titeln är Jägarna så utspelar hand-
lingen sig inte under jaktsäsong, utan tvärtom 
under en riktigt varm och solig sommar.
 – Vi har haft fantastisk tur med vädret. Det 
har varit sol nästan varje dag och vi har kun-
nat spela in i den takt vi vill, säger Rolf Lass-
gård i en exklusiv intervju med Älvsbybladet.
 Det är tredje gången Jägarna spelas in i 
Älvsbyn. Rolf Lassgård tycker att det är roligt 
att vara här och spela in igen.

Jägarna för tredje gången i Älvsbyn
– Vi känner oss alltid välkomna och det känns 
som att hela samhället ställer upp för oss, sä-
ger han.
 Vid det här laget har Rolf Lassgård varit till 
många platser i kommunen och han har sin 
uppfattning om Älvsbyn klar:
 – Älvsbyn känns som ett starkt samhälle 
med sin fina centralort och så otroligt mycket 
vackert runt omkring. 
 Bland alla ställen i Älvsbyn som Rolf Lass-
gård har besökt har han också hittat en egen 
pärla.
 – Redan 1995 när vi gjorde första filmen 
hittade jag en plats som är speciell för mig. 
Det är bara en kort promenad från samhället, 
den ligger på en höjd i skogen och man ser 
vatten därifrån. Dit går jag för att få arbeta 

Rolf Lassgård, Lena Endre och Simon J Berger har huvudroller i den andra säsongen av TV-serien Jägarna.

Förberedelser för inspelning någonstans i Älvsbyns 
kommun.

En del av filmens scener spelas in med flera kame-
ror samtidigt.

i fred. Där har det pluggats och analyserats 
många texter. Men jag tänker inte berätta var 
det är, det är min egen hemlighet.

Erik och Rolf norrlänningar

Om sin filmkaraktär polisen Erik Bäckström 
säger Rolf Lassgård:
 – Erik är en människa som åldras, som vi 
alla gör. Han flydde tidigt från sina hemtrak-
ter och bosatte sig i Stockholm, men rötterna 
har aldrig gått ur och nu har han ett ambiva-
lent förhållande till sin hemort. Han flyttade 
tillbaka för att stanna, men flydde därifrån en 
andra gång. Sedan tvingades han dit, försona-
des på något sätt med det, men återvände till 
Stockholm igen, för att sedan fly tillbaka till 

Regissören har egna bildskärmar för att se vad som 
filmas.
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Det ska spelas in en regnig kvällsscen framför Forum, 
men eftersom det inte har regnat är brandkåren inkal-
lad för att få det att se ut som om det nyss har regnat.

Kameraman och ljudtekniker spelar in scen utan-
för ”Lizas krog”.

Tillverkning av braständare, hantering av 
återvinningssopor, utdelning av kommunens 
internpost, varusortering är några av sysslor-
na i kommunens aktivitetshus för funktions-
varierade.

Aktivitetshuset har de senaste åren satsat mycket 
på utveckling av verksamheten. Tanken med 
detta är att hitta nya utvecklande arbetsuppgifter 
till deltagarna. Personalen har utvecklat samar-
beten både med kommunens verksamheter och 
privata aktörer. Älvsbyborna kan dagligen se del-
tagarna ute på olika uppdrag.
 Nyaste trenden som gett många olika arbets-
uppgifter är Aktivitetshusets berömda brastän-
dare som säljer mycket bra och de är ständigt 
på jakt efter mer stearin. Så har ni ljusstumpar, 
gamla ljuskoppar, bomullsgarn hemma så tar de 
tacksamt emot det. Under taket i Aktivitetshu-
sets carport finns en röd låda där allmänheten 
kan lämna in dessa saker. Deltagarna på Akti-
vitetshuset samlar även in stearin på kommun-
huset och från både kyrkan och Polar Hotel. 
Genom att tillverka braständare har de skapat 
många arbetsuppgifter till deras deltagare, allt 
från att åka runt och samla in stearin, rensa ljus-
kopparna, smälta stearin, klippa tidningspapper 
(som de hämtar från Piteå-Tidningen) och garn-
tråd, smälta stearin för att doppa i samt torka 

och paketera. Sedan ska överbliven metall från 
ljuskoppar återvinnas. I detta arbete har de ska-
pat 11 olika arbetsuppgifter.
 Hantering av återvinningssopor är en populär 
tjänst de utför flera dagar per vecka. De åker då 
runt med släpvagn och samlar in återvinnings-
sopor hos privatpersoner som de sedan sorterar 
på återvinningsstationen. Där har Aktivitetshu-
set just nu lediga platser och kommer att lämna 
ut ett erbjudande om detta i de områden där de 
redan har kunder.
 Aktivitetshuset har även uppdrag hos kom-
munens verksamheter. Ett av uppdragen är att 
de kör all internpost inom centralorten och Kors-
träsk. Ett annat är att plocka skräp runt Forum 
och även på Storgatan och runt Lomtjärn.
 Sikfors hästgård är en av de aktörer som tar 
emot praktikanter från Aktivitetshuset. Hästgår-
den tar emot deltagare på flera varierande arbets-
uppgifter samt att de ibland får rida i deras fina 
ridhus. Röda korset och Alen invest är två aktö-
rer som också tar emot praktikanter. På Coop är 
det deltagare som sorterar varor och på Gårdings 
har de städtjänst.
 I Aktivitetshuset på Lövgatan har de många 
olika uppgifter som är individanpassat för varje 
deltagare. Ibland i grupp men även uppgifter 
där deltagarna arbetar mer självständigt. Frisk-
vård och fysträning är även det en stor del av 

Aktivitetshuset – en verksamhet under ständig utveckling

Aktivitetshuset
Aktivitetshuset är en daglig verksamhet som 
vänder sig till vuxna med funktionsvariatio-
ner i åldern 18-67 år. Personer med intel-
lektuella, fysiska eller psykiska funktions-
variationer kan ansöka om insatsen daglig 
verksamhet. Personer som är deltagare på 
Aktivitetshuset måste ha ett beslut på daglig 
verksamhet enligt ”Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade” (LSS) eller 
Socialtjänstlagen (SoL).

hemorten igen. Den här gången kommer han 
att stanna, men om det betyder att det blir 
någon mer film vet jag inte.
 Om det blir en tredje säsong av Jägarna 
säger Rolf Lassgård att det beror helt på ma-
nuset om han själv skulle vilja göra Erik en 
gång till. 
För de flesta är det nog i princip omöjligt att 
tänka sig Jägarna utan Rolf Lassgård. Han ÄR 
Jägarna, det är ingen överdrift, men finns det 
några likheter mellan honom själv och Erik?
 – Jo, hans envishet. Den har jag också. Fast 
jag anpassar mig nog lite mer till kollektivet 
än vad Erik gör. Men jag kan verkligen gå 
mot strömmen jag också. En annan likhet är 
att jag har färgats av min uppväxt i skog och 
mark i Jämtland, precis som Erik har färgats 
av sin. Vi är båda norrlänningar i grunden, 
med allt vad det innebär.

Manus kan förändras   

Den här inspelningen av Jägarna går lite an-
norlunda till än vad som oftast är vanligt vid 
filminspelningar. De följer alltid ett manus 
som är genomarbetat och omarbetat många 
gånger innan det är klart att spelas in. Den 
här gången finns också ett skrivet manus för 
hela historien, men under inspelningens gång 
kan historien förändras. Det finns alltså ett 
visst utrymme för improvisation.
 – Om en scen blir annorlunda än den var 
tänkt, diskuterar vi hur nästa scen ska vara så 
att historien ändå följer manusets huvudlinje. 
På så sätt kan det bli händelser som inte alls 

fanns med i manuset från början. Det här är 
inte ett helt ovanligt inspelningssätt, men det 
är sällan det görs i så stor grad som vi gör den 
här gången, berättar Rolf Lassgård.

Gamla sår och konflikter

Förutom Rolf Lassgård så har Simon J Berger 
och Lena Endre viktiga roller i filmen som 
kommer att sändas på C More och TV4 un-
der nästa år. Simon J Berger spelar morddöm-
de Joar Särn som 15 år efter att han dömts 
hävdar sin oskuld. Erik Bäckström börjar fun-
dera över om han gjorde ett stort misstag den 
gången. Det leder honom till en svår konflikt 
mellan de som menar att Särn är skyldig och 
de som tar honom i försvar. Gamla sår rivs 
upp och Erik har inget annat val än att åter-
vända till sin hemort och söka sanningen på 
nytt. Det leder honom till en mördare, och 
det är någon som står honom nära.
 Kjell Sundvall som skrev manus till Jägarna 
1 och regisserade både Jägarna 1 och 2, in-
går inte i teamet kring TV-serierna Jägarna. 
Huvudförfattare till båda seriesäsongerna är 
Björn Carlström och Stefan Thunberg. Regis-
sörer är Jens Jonsson och Johan Lundin. På 
frågan om inspelningarna känns bra så här 
långt och om han tror att säsong 2 blir lika 
bra som säsong 1 svarar Rolf Lassgård:
 – Det är svårt att säga nu mitt i inspelning-
arna. Vi får helt enkelt se när den kommer 
på TV.
 Den första säsongen blev C Mores mest 
framgångsrika premiär någonsin.

deras dag och där anpassas varje träningsmetod 
individuellt efter önskemål och behov. Kommu-
nens fysioterapeuter och arbetsterapeuter hjälper 
till med att anpassa olika träningsprogram och 
hjälpmedel.

Aktivitetshuset på Lövgatan 1 i Älvsbyn.
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Företagsprofilen
Här kan du läsa om ett av alla 810
aktiva företag i kommunen. Har du tips 
på ett företag som du skulle vilja att vi 
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

Granträsk Såg är ett av Älvsbyns kommuns 
alla företag som har en lång historia bakom 
sig. Året var 1874 när företaget grundades i 
den lugna byn strax söder om Älvsbyn. Drygt 
fyra år efter starten gick företaget dock i kon-
kurs, vilket fick byamännen att gå samman 
och köpa upp sågen.
 – Min farfars far var en byamännen som tog 
över sågen. Sedan valde han att lösa ut de an-
dra, så till sist ägde han den gamla sågen själv, 
säger Kennet Viklund, VD på Granträsk Såg.

I början fanns det två sågbänkar nere vid den 
dåvarande vattensågen. Men 1907 byttes en av 
sågarna ut mot en hyvel. Produktionen bestod 
då mestadels av att tillverka virke. På 1990-talet 

Sågen med över 140 års erfarenhet inom branschen
gick företaget över till tillverkning av bland an-
nat villor, fritidshus och småstugor.
 – Vi har egentligen aldrig haft någon mark-
nadsföring, utan det har gått från mun till mun. 
Vi har till exempel dem som vi har byggt åt tidi-
gare vars barn valt att beställa hos oss. Det känns 
ju roligt, det är som ett kvitto över att man är 
nöjd över ens arbete. Nöjda kunder är den bästa 
reklamen man kan ha, betonar Kennet.

Ser fortsatt ljust på framtiden

Kennet har själv varit VD för företaget sedan 
1986 och har i dagsläget sex stycken medarbe-
tare. Affärerna har gått bra och företaget blomst-
rar allt mer. Till sin hjälp har Kennet sin dotter 

Marie, som arbetar som företagets projektsam-
ordnare, säljare och CAD-ritare.
 – Det var först när min dotter Marie började 
sköta papperna som vi fick bättre ordning och 
ekonomi. Hon har varit en guldklimp, och att 
hon även själv gör ritningar till både oss och 
kunden är ju bra det också.

Hur ser du på framtiden?

– Det ser ganska bra ut. Ser man på i år så har 
vi dragit på lite mera än vad vi gjort tidigare. Vi 
bygger fler hus och fritidshus än vad vi gjort tidi-
gare. Vi hade möjligen kunnat öka produktionen 
om vi hade haft fler anställda. Det är något som 
vi behöver, hemskt gärna då från kommunen.

Kompetensförsörjning är ett problem som de 
flesta av landets kommuner står inför. I och 
med detta har kommunens HR-avdelning fått 
i uppdrag att göra en kompetensförsörjnings-
plan för Älvsbyns kommun.

– Syftet är att planen ska fungera som under-
lag för hur vi på ett strukturerat sätt ska kunna 
bemöta utmaningen med kompetensförsörj-
ningen. Den bygger på en omvärldsanalys och 
en nulägesanalys på kommunen som helhet, 
bland annat kopplat till demografin i samhället 
och arbetsmarknadsprognoser. Utifrån det har vi 

Ny kompetensförsörjningsplan för kommunen framtagen
tagit fram genomförbara strategier och konkreta 
förslag på hur vi som arbetsgivare ska hantera 
kompetensförsörjningen i kommunen, säger Re-
becca Norén, vikarierande HR-chef på Älvsbyns 
kommun.
 Exempel på konkreta förslag är dels hur man 
väljer att marknadsföra jobben utåt, exempelvis 
genom starkare närvaro på sociala medier, samt 
universitet och skolor. Men det handlar även om 
att utveckla attraktiva arbetsplatser för att behål-
la befintlig personal, genom att skapa förutsätt-
ningar för karriärutveckling och intern rörlighet 
eller genom att exempelvis kunna erbjuda fler 

heltidstjänster och förlänga arbetslivet för dem 
som vill jobba längre än pensionsåldern. Utöver 
det undersöks hur man kan skapa bra förutsätt-
ningar för pendlare från andra kommuner, samt 
utreda och följa upp orsaker till varför en medar-
betare väljer att avsluta sin anställning. 

HR-avdelning (HR = Human Resources 
≈ personalavdelning)
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Föreningsprofilen
Här kan du läsa om en av alla 114 
föreningar i kommunen. Har du tips på 
en förening som du skulle vilja att vi 
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

Drygt 13 kilometer söder om Älvsbyn ligger 
den pittoreska byn Granträsk, vackert beläget 
mellan skog och vattendrag. Byn är känd för 
sin starka sammanhållning och aktiva verk-
samhet.

Den 12 augusti 1959 slog byborna slag i saken 
och grundade Granträsk byaförening. Nu drygt 
60 år efter starten fortsätter föreningen att både 
leva och frodas, och har i dagsläget över 120 
medlemmar som tillsammans arbetar för en ak-
tiv by.
 – Vi har ganska många evenemang för att vara 
så liten by, bland annat Granträsknappet, trivsel-
kväll och valborgsfirande. Vi brukar även anord-
na städdagar där byborna samlas för att fixa det 
som behöver göras i byn och på vår badstrand. 
Vi har alltid haft lätt att få folk som ställer upp 

Granträsk – en
levande by med
stark byaanda

och hjälper till. Vi har en stark byaanda skulle 
jag vilja säga. En levande by med gemenskap, det 
är vårat valspråk, säger Peter Wedin, ordförande 
i Granträsk byaförening.

Sammanhållning är A och O

Medelåldern i byn har varit något hög sedan ett 
tag tillbaka. En tid sen sänktes den dock en hel 
del, då byn fick tillökning med ett par yngre fa-
miljer med pratglada bebisar.
 – Ja det har dragit ner medelåldern ganska 
rejält. Det är mycket trevligt och vi är mycket 
stolta över att få hit tre unga familjer. Vi hop-
pas att det får fler familjer att börja fundera och 
kanske välja att flytta hit till Granträsk.

Frida Lindgren, nybliven mamma och styrelse-
ledamot i föreningen, är en av dem som valt att 
bosätta sig i Granträsk.
 – Förutom att vi hittade den typen av gård 
som vi ville ha så var det sammanhållningen som 
finns här som fick oss att flytta hit, att det är 
en levande by. Det var avgörande. Även om vi 
hade hittat drömgården i Tjotahejti, så hade vi 
inte flyttat dit om vi inte kände att det fanns 
en framtid där. Men det är något som vi känner 
finns här, berättar hon.

Folk som använder sig av någon form av dop-
ningspreparat är ett nationellt problem inom 
idrotts- och gymvärlden. Till den större delen 
handlar det om anabola steroider och presta-
tionshöjande preparat. 

I juni anslöt sig gymföretaget Kraft & Hälsa till 
100% Ren Hårdträning, en arbetsmetod skapad 
av STAD (Stockholm förebygger alkohol och 
drogproblem) vars mål är att minska använ-
dandet och tillgången till de olagliga preparaten 
runt om i landet.

Hur ser ni på problemet med dopningen?
– Problemet är att det tyvärr börjar ske allt läng-
re ner i åldrarna och i större utsträckning. De 
som testar på det för första gången har mest tro-
ligt inte så stor koll på vad som kan hända med 
kroppen och alla biverkningar som följer med, 
säger Liza Hortlund, Kraft & Hälsa.

Hur arbetar ni praktiskt med detta?
– Vi jobbar främst i förebyggande syfte, dels 
med att tillhandahålla information till våra med-

Kraft & Hälsa satsar på 100% Ren Hårdträning
lemmar dels har vi en öppen dialog med polisen.
För närvarande har cirka 600 träningsanlägg-
ningar i över 100 kommuner anslutit sig till 
100% Ren Hårdträning. Arbetet sker i samver-
kan med Polisen och i slutet av juni gjorde An-
dreas Nyberg, t.f. lokalpolisområdeschef Piteå 
älvdal, ett besök på gymmet för att överräcka ett 
diplom som bevis på deras arbete.

Älvsbyn har bäst 
företagsklimat i länet

Den 23 september presenterade or-
ganisationen Svenskt Näringsliv un-
dersökningen Företagsklimat. I årets 
ranking av företagsklimatet i Sveriges 
kommuner placerar sig Älvsbyns kom-
mun på förstaplatsen i Norrbotten.

– Det känns otroligt roligt att vårt arbete 
med att stärka företagsklimatet fortsätter 
att ge utdelning. För tredje året i rad har vi 
förbättrat vår position i rankingen och det 
visar att vi gör många saker rätt och på rätt 
sätt, säger Tomas Egmark, kommunalråd i 
Älvsbyns kommun.
 I Sverigerankingen klättrar Älvsbyns 
kommun 50 placeringar till plats 85 av 
Sveriges 290 kommuner.
 – Vi har ett stort fokus på företagandet 
eftersom företagen är otroligt viktiga som 
motorer för kommunen som helhet, säger 
Tomas Egmark.
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Yrkesprofilen
Älvsbyns kommun har 100-tals olika 
kommunala jobb i sin verksamhet. 
Har du tips på ett kommunalt yrke 
som du skulle vilja att vi skriver om? 
Hör av dig till Älvsbybladet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste 
samtliga kommuner ha en medicinsk 
ansvarig sjuksköterska (MAS). Det är 
denne som har det övergripande ansva-
ret över att patienten får en ändamålsen-
lig och säker hälso- och sjukvård av god 
kvalité i kommunen.

Sedan 10 år tillbaka är det Annika Nils-
son som arbetar som MAS i Älvsbyn. Det 
är hon som bland annat ansvarar över att 
se till så att det finns säkra och fungerande 
rutiner kring läkemedelshantering, att pa-
tienten får den vård som läkaren ordinerar 
utifrån diagnos och behov, samt se till så 
eventuella avvikelser och negativa händelser 
rapporteras på ett adekvat sätt.

Rutinerad sköterska med god överblick
– Jag tycker att det är bra att man har en 
övergripande hälso- och sjukvårdsroll i 
en kommun. Att det finns någon som på 
ett strategiskt sätt kan tänka övergripande 
kring behoven inom vården.
 Listan över Annikas arbetsuppgifter är 
lång, bland annat är det hon som avgör när 
en lex Sarah och lex Maria ska göras. Hon 
sitter även med i MAS-nätverket, både på 
regional nivå och riks.

Värnar om patientsäkerheten
Annika har en gedigen meritlista inom 
arbetet och har jobbat inom vården sedan 
slutet av 80-talet, både inom Region Norr-
botten (tidigare landstinget) och på kom-
munal nivå.

– Så man kan säga att jag har jobbat inom 
vården hela mitt yrkesverksamma liv.

Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
– Att det är så varierande. Jag gillar utveck-
lingsarbete och jag värnar om patientsäker-
heten, att människan ska få den bästa vår-
den i omsorgen.
 Annika har under våren och sommaren 
även deltagit i kommunens krislednings-
grupp. Huvudarbetet där har varit att foku-
sera på den rådande Coronapandemin.

– Älvsbyns kommun som arbetsgivare er-
bjuder nu anställda att löneväxla, en per-
sonalförmån som förhoppningsvis upp-
skattas både av befintliga medarbetare och 
potentiella framtida medarbetare, säger 
Rebecca Norén, vikarierande HR-chef på 
Älvsbyns kommun.

Löneväxling innebär i korthet att den som är 
anställd avstår en del av sin lön och omvand-
lar den till ett extra pensionssparande. Detta 

ger möjlighet till högre total pension. En fast 
summa dras från bruttolönen varje månad 
och sätts istället in i tjänstepensionsförsäk-
ring.
 Den kommunanställde kan själv välja be-
lopp och även ändra eller avbryta när som 
helst. Intresseanmälan görs via e-tjänst till 
HR-chef, sedan bokas ett individuellt råd-
givningsmöte in med en pensionsrådgivare. 
Älvsbyns kommun har valt att samarbeta med 
försäkringsförmedlare för att kunna erbjuda 

sina anställda mer personlig rådgivning och 
bättre service. 
 – Att erbjuda möjlighet till löneväxling är 
nästintill norm bland dagens arbetsgivare, så 
vi är mycket nöjda att genom detta stärka vår 
position som en attraktiv arbetsgivare, säger 
Rebecca Norén.
 Mer information hittas via den interna e-
tjänsten på kommunens webbplats.

Älvsbyns kommun erbjuder anställda att löneväxla
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Butik Norrbottens Pärla
I maj öppnade Sanna Larsson Butik Norrbot-
tens Pärla i järnvägsstationens lokaler. Det är 
ett café och en butik som i dagsläget säljer fika, 
kioskvaror och orientaliska produkter, men pla-
nen är att inom kort utöka verksamheten med 
ett större utbud.

Nya butiker i Älvsbyn
Tre nya butiker har etablerat sig i Älvsbyn under året så här långt.

Xaado Shop
Mohamed Yussuf driver butiken Xaado Shop 
som öppnade den 1 april. Butiken ligger på Stor-
gatan 18, strax nedanför Sportringen. Här hittar 
du bland annat dam- och barnkläder, väskor, 
smycken, dukar, gardiner och sängkläder.

Hem & Trevligt
På Storgatans övre del, mitt emot Röda Korset, 
ligger nyöppnade Hem & Trevligt. Randi Hell-
ström och Charlotte Ståhl driver butiken med 
produkter som gardiner, handdukar, sängkläder, 
presentartiklar, babysaker och lite annat smått 
och gott.



12 | Älvsbybladet nr 3 – 2020

Har du haft turen att se eller höra pilgrims-
falken i Älvsbyn i sommar? Det är fullt möj-
ligt att göra det, för inom kommunen finns 
minst fem par som har häckat här i år.

För 50 år sedan var pilgrimsfalken nästan ut-
död i Sverige. Som lägst räknade ornitologer 
med att det endast fanns några få häckande 

par i hela landet. Minskade miljögifter och ett 
aktivt arbete för att de ska föröka sig igen har 
lett till att det nu finns drygt 200 par. Minst 
fem av dessa finns i Älvsbyns kommun på lika 
många olika berg. 
 Den som berättar detta är Ulf Öhman i 
Norrbottens Ornitologiska Förening. Han 
bor i Luleå men kommer från Vidsel där han 
växte upp.
 – Vi inventerar pilgrimsfalken i hela Norr-
botten varje vår. Vi sitter på pass med en bra 
kikare vid de ställen där vi vet att de brukar 
häcka och ser om de kommer. På sommaren 
går vi tillbaka och kollar om de matar ungar, 
då vet vi att häckningen har varit lyckad, be-
rättar han.
 Pilgrimsfalken är en stor rovfågel som fång-
ar sitt byte i luften genom att kollidera med 
det i hög hastighet. Den kan komma upp i 
över 300 km/t när den jagar och tar duvor och 
andra fåglar i den storleken. Boet byggs ofta 
på en klipphylla, helst på ett högt stup nära 
vatten. Där kläcks två till fyra ungar.
 Om du är vid något berg som har en brant 
klippig sida och plötsligt hör ett intensivt ljud 
som låter som en gammal rostig cykel, då är 
det sannolikt pilgrimsfalkar nära dig. På fågel-
sång.se kan du höra olika fågelläten. Sök på 
pilgrimsfalk och klicka på läte och varningsläte 
så vet du vad du ska lyssna efter.

Brun glada 
– Något annat som är väldigt roligt är att rov-
fågeln brun glada också finns i Älvsbyn, säger 
Ulf Öhman och fortsätter:
 – Förr fanns den inte alls i norra Sverige. 
Den första dokumenterade häckningen i 
Norrbotten var i Jokkmokk på 1960-talet. Nu 
har de ökat i antal, jag skulle gissa att det finns 
20-30 par i Norrbotten idag, på flera olika 

Har du sett någon 
backsvala i år? 
Norrbottens Ornitologiska Förening 
(NOF) önskar hjälp av Älvsbyborna att 
rapportera om de har sett backsvalor. 
Backsvalan är bara 12 cm och den minsta 
svalan. Den är brun på ryggen och vit på 
undersidan med ett brunt band på övre 
delen av bröstet. Den bygger bo i hålor 
i lodräta väggar av sten och grus, till ex-
empel i gamla grustag och nipor vid äl-
ven. I augusti samlas backsvalorna i stora 
flockar, ofta tillsammans med ladusvalor. 
Då jagar de insekter och övernattar i sjö-
arnas vassar.
 Backsvalan har minskat med 60 pro-
cent i Sverige de senaste tolv åren. Sand- 
och grustag ”städas” och branterna pla-
nas ut, vilket missgynnar backsvalan. 
NOF har letat efter backsvalor i Älvsbyns 
kommun i sommar med magert resultat. 
Nu ber de allmänheten att höra av sig 
om de har sett någon i sommar och även 
att komma ihåg att titta efter den nästa 
sommar. Ulf Öhman i Luleå tar tacksamt 
emot sådan information, helst på mejl till 
ulf.ohman00@bredband.net eller på tele-
fon 070-6008080.

Backsvala. Foto: Steve Dahlfors/fageln.se

Intressanta rovfåglar har flyttat in

Den mäktiga kungsörnen har allt svårare att hitta häckningsplatser eftersom den behöver kraftiga träd i 
orörda skogar. Foto: Steve Dahlfors/fageln.se

Rovfågeln Brun glada känner man igen på stjärten 
och den speciella färgen. Foto: Berth-Ove Lindström

Pilgrimsfalken är en ståtlig och vacker fågel. 
Foto: Steve Dahlfors/fageln.se

platser. I år har den observerats på tre olika 
ställen i Älvsbyns kommun.
 Brun glada anses vara världens vanligaste 
rovfågel, men beståndet i världen minskar. 
Trots att den ökat i antal i Norrbotten så är 
antalet bruna glador i Sverige mycket litet och 
den räknas som hotad. 
 Den bruna gladan bygger sitt bo i träd och 
får två, ibland tre ungar. Den glidflyger när 
den söker födan som består av gnagare och an-
dra smådjur, men också fisk, hushållsavfall och 
as (döda djur). Ibland tar den även småfåglar 
och fladdermöss.

Kungsörn 
Ulf Öhman berättar att det också finns kungs-
örn i Älvsbyns kommun på stora skogsbevux-
na berg. Kungsörnen bygger bon som är upp 
till 1,5 meter i diameter och 3-4 meter höga. 
Helst vill den ha boet en bit ner i en kraftig 
tall. Kungsörnen är beroende av stora orörda 
skogar med kraftiga träd. Den lever länge men 
lyckas i genomsnitt bara föda upp en unge 
vartannat år.


