
Älvsbybladet nr 1 – 2021 | 1

Excentrum har 
ny ägare

Ny busslinje
till Storforsen

Vistträsk 
byaförening

Guidning
i Älvsbyns kyrkstad

   NR 1/ 2021   INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN

Mer än en halv miljard kronor investeras i Älvsbyn



2 | Älvsbybladet nr 1 – 2021

Anna Lindberg, ny kommunchef.

ÄLVSBYBLADET

Ansvarig utgivare: Anna Lindberg

Redaktör: Peter Lundberg
peter.lundberg@alvsbyn.se

Adress: Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn

Webb: www.alvsbyn.se

E-post: kommunen@alvsbyn.se

Telefon: 0929-170 00 vx

Text: Peter Lundberg, Robin Nilsson, 
Elisabet Nordebo

Foto: Peter Lundberg, Robin Nilsson, 
Sterling Nilsson, Vistträsk byaförening,
Polarbröd, Erik Abel (Sveriges Radio)
Elisabet Nordebo, Anneli Olofsson

Omslagsfoto: Polarbröd, Peter Lundberg

Original/tryck: Älvsby Tryck & Design AB

Returpapper
Miljövänlig färg

Den 10 maj tillträdde en ny kommunchef i 
Älvsbyns kommun. Det är Anna Lindberg 
som har fått jobbet. Hon har de senaste sju 
åren jobbat som regional utvecklingsdirek-
tör på Region Norrbotten, där hon också 
har varit en del av Region Norrbottens led-
ningsgrupp.

– Vi tror starkt på Anna. Hennes kompetens-
profil är precis vad vi behöver, säger Tomas 
Egmark, kommunstyrelsens och personalut-
skottets ordförande.
 Rekryteringsgruppen för tjänsten som 
kommunchef har bestått av personalutskot-
tet, personalchef och fackliga representanter. 
Gruppen var helt eniga om valet av Anna 
Lindberg. Rollen som kommunchef motsva-
rar ungefär vd-rollen i ett stort aktiebolag.
 – Jag tycker att det är ett jättespännande 
jobb. Jag kommer från en organisation där vi 
samarbetar med väldigt många och då måste 
man bygga tillit och skapa relationer. För mig 
är det viktigt med ett tillitsbaserat ledarskap, 
säger Anna Lindberg.

Ny kommunchef
Kiruna-Luleå-Älvsbyn

Anna Lindberg är 53 år, har två barn och bor 
i Gammelstad, men är född och uppvuxen i 
Kiruna. 1987 flyttade hon till Luleå för att 
plugga på universitetet, där hon också jobba-
de efter utbildningen i några år. Efter det blev 
det jobb med utvecklingsfrågor på Norrbot-
tens läns landsting, som numer heter Region 
Norrbotten. Där har hon jobbat sedan dess 
och de senaste sju åren som regional utveck-
lingsdirektör. 
 På fritiden tycker hon om att vara ute och 
i naturen. Sommartid blir det gärna golf och 
på vinterhalvåret är det mycket skidor, både 
utför och på platten.

Vad är Älvsbyns kommun för dig?

– Jag har en positiv och varm bild av Älvsbyns 
kommun, både som samhälle och som orga-
nisation. Näringslivet har ett bra utgångsläge. 
Dels placeringen i länet, dels med sitt välmå-
ende och starka näringsliv, säger Anna Lind-
berg.

Från och med den 14 juni till den 15 au-
gusti finns det möjlighet att åka buss från 
Älvsbyns centralort via byar till Storforsens 
naturreservat. Den nya linjen kommer att 
ha sin utgångspunkt vid resecentrum. Där-
efter går turen genom Vistträsk, Manjärv, 
Vidsel och Bredsel.

– Vi har jobbat med att försöka få till en 
busslinje i flera år, men det har inte funnits 
ekonomiska resurser till det. Men nu har vi 
tillsammans med Länstrafiken fått till en linje 
som kommer att sträcka sig under sommar-
säsongen, vilket självklart känns jättekul, sä-
ger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns 
kommun.

Ny busslinje till Storforsen under sommaren

Länstrafiken Norrbotten - Kundservice tel 0771-100 110

Giltig 2021-06-14–2021-08-15,  Uppdaterad 2021-03-19

242 Bredsel - Vidsel - Manjärv - Vistträsk - Älvsbyn

DAGAR Helgfri M-F
ANMÄRKNINGAR
Storforsen 15.00
Bredsel Bussgaraget 05.55 15.10
Vidsel Skolan | |
Vidsel Renkronan 06.00 15.15
Manjärv 06.05 15.20
Vistträsk Affären 06.20 15.35
Korsträsk väg 94 06.30 15.45
Älvsbyn Kommunhuset 06.40 15.55a
Älvsbyn Resecentrum 06.43a 15.58a
Älvsbyn Älvsbyhus 06.45a
Älvsbyn Värmeverket 06.50a

Anmärkningar
a) Endast avstigande.

DAGAR Helgfri M-F
ANMÄRKNINGAR
Älvsbyn Värmeverket 16.05
Älvsbyn Älvsbyhus 16.10
Älvsbyn Resecentrum 10.00 16.12
Älvsbyn Kommunhuset 10.03 16.15
Korsträsk väg 94 10.08 16.20
Vistträsk Affären 10.18 16.30
Manjärv 10.28 16.40
Vidsel Renkronan 10.33 16.45
Vidsel Skolan | |
Bredsel Bussgaraget 10.43 16.55
Storforsen 10.53
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Kommunen har med Storforsens naturreser-
vat ett av Norrbottens största turistmål, men 
från centralorten har det saknats busstur dit 
tidigare. Det har gjort att de turister som 
kommer med järnvägen eller med buss till 
Älvsbyn har blivit strandsatta och inte kunnat 
ta sig till Storforsen.
 – Det här är en busslinje för alla, så vi 
hoppas att den kommer att användas av både 
turister och medborgare. Blir det snurr på den 
så finns det ett behov och då är det mycket 
möjligt att busslinjen kommer tillbaka nästa 
sommar, säger Tomas Egmark.
 Priset för bussbiljett ligger på ordinarie 
busstaxa.
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Arbetet med den nya sim- och sporthal-
len fortgår enligt plan och bygget beräk-
nas färdigt till november nästa år.

Det var den 21 januari som Älvsbyns kom-
munalråd Tomas Egmark tog det ceremo-
niella första spadtaget tillsammans med 
Annelie Vinsa, vd på Älvsbyns fastigheter 
och Joakim Selin, arbetschef på Rekab En-
treprenad.
 – Vi har säkrat lånetaket på 175 miljoner 
kronor, men målsättningen är att det ska 
bli billigare. Det känns fantastiskt kul att 
vara igång med projektet. Det blev en klart 
finare anläggning än vad vi hade tänkt oss 
från början, säger Tomas Egmark.

Bra dialog mellan parterna

Projektet räknas pågå fram till senhösten 
2022 och kommer resultera i en total make 
over. Bland annat kommer det i framtiden 
att finnas en varmvattenbassäng, barnpool, 
helt ny fullstor sporthall och ett nytt gym.
 – Att vi blev tvungen att stänga badhuset 
var tråkigt, men när bygget nu är i full gång 
känns det väldigt positivt. Vi har haft en 
dialog med föreningar och skolan som har 
fått vara med och säga sitt. Jag har uppfattat 

att det har varit uppskattat från deras håll. 
Nu kan vi ju inte uppfylla alla önskemål, 
men en stor del är genomförbart, berättar 
Annelie Vinsa, vd på Älvsbyns fastigheter.

Pålning

Det är 144 pålar som bankats ner i marken 
för bygget och det arbetet tog ungefär fyra 
veckor. Gammalt rivs ut och nytt byggs. Ar-
betet med den nya anläggningen sköts av 
entreprenadföretaget Rekab.
 – Det känns fantastiskt kul att få göra en 
så fin anläggning som det kommer att bli 
för Älvsbyns kommun. Vi har jobbat med 
det här projektet i ungefär ett år, så vi har 
gjort ganska mycket förundersökningar 
innan starten. Sen har vi stor erfarenhet 
inom området då vi har byggt många bad-
hus sen tidigare, så vi känner oss trygga med 
det vi kommer att göra, berättar Joakim Se-
lin, arbetschef på Rekab Entreprenad.

Nya sim- och sporthallen

Skisser på den nya sim- och sporthallen.

Det ceremoniella första spadtaget togs tillsammans av Annelie Vinsa, vd på Älvsbyns fastigheter, Joa-
kim Selin, arbetschef på Rekab Entreprenad och Älvsbyns kommunalråd Tomas Egmark.
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Nu börjar man se hur den första delen av 
det nya bageriet kommer att se ut. Ytter-
väggarna är på plats och taket monterat. 
Polarbröds styrelse har löpande tagit beslut 
om ytterligare mångmiljoninvesteringar. 
Totalt är nu investeringen uppe i 414 mil-
joner kronor i etapp 1 av det nya bageriet 
i Älvsbyn.

En av delarna i att investeringen växt ytter-
ligare är en utökad fryskapacitet. Polarbröds 
modell bygger på att frysa in brödet direkt 
efter gräddning vilket innebär att de kan baka 
långa serier med mindre energiåtgång och 
mindre svinn.
 – Vi har tagit ordentlig höjd för komman-
de etapper. Vi bygger inte fast oss och tänker 
långsiktigt och helhet, säger Polarbröds vd 
Anders E Johansson.

Första spadtaget

Den 27 januari i år togs det första spadtaget 
för vad som ska bli Polarbröds nya bageri i 
Älvsbyn.
 – Spadtaget markerade en milstolpe för vår 
väg tillbaka efter branden, säger Karin Bodin, 
koncern-vd för Polarbröd.
 Planen är att den första etappen av bageriet 
ska vara klar redan i oktober och att man då 
åter kommer att kunna känna doften av nyba-
kat bröd i Älvsbyn.
 – Det var otroligt glädjande när byggandet 
drog i gång, inte bara för Polarbröd utan ock-
så för hela Älvsbyns kommun, säger Tomas 
Egmark, kommunalråd.

Polarbröds nya bageri börjar ta form
Skräddarsydd utbildning

I samband med första spadtaget startade också 
den nya skräddarsydda utbildningen ”Framti-
dens bagerimedarbetare”. Eftersom det nya 
bageriet kommer att ha högre grad av tek-
nik och automation kommer det att uppstå 
ett visst kompetensgap inom vissa områden. 
Utbildning är en möjlighet att kompetensut-
veckla en del av Polarbröds uppsagda personal 
så att denna kompetens finns när det är dags 
att återanställa till hösten. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Polarbröd, Arbetsförmed-
lingen och utbildningsföretaget Utbildning 
Nord.
 – Jag är så glad över att gå den här utbild-
ningen. Vi är alla otroligt taggade och ser så 

mycket fram emot när vi kommer se de första 
brödkakorna komma ut från ugnarna i Älvs-
byn igen, säger Linda Eriksson, en av delta-
garna på utbildningen.

Brandutredning
Det har gjorts flera undersökningar och ut-
redningar kring branden i Polarbröds bageri i 
Älvsbyn. En av de större är gjord av Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
De samlar in olycksutredningar och genomför 
även egna där det kan finns ett nationellt in-
tresse. Syftet är att dra lärdomar av en händel-
se och bidra till utveckling av brandskyddet i 
olika anläggningar.
 – Det var en omfattande brand som var 
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viktig att utreda så att flera kan lära sig av hän-
delsen, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på 
MSB.

Många bidragande orsaker

Olycksundersökningen visade bland annat att 
bageriet har byggts till i etapper under många 
år och det ledde till slut att lokalen var en 
enda stor brandcell på 9 000 kvadratmeter. 
Utredningen visar på vikten av att se på hela 
byggnaden vid förändringar. Det har blivit 
tydligt i utredningen hur viktigt det är med 
tekniska system som tidigt kan upptäcka även 
små bränder och släcka dem i ett tidigt skede.

Lärdomar från branden

Lärdomar från branden i Polarbröds bageri 
kan komma att integreras i MSB:s utbild-
ningar för räddningstjänstpersonal. Även 
brandskyddsprojektörer, verksamhetsutövare, 
byggnadsnämnder och försäkringsbolag med 
flera bör kunna dra nytta av de lärdomar MSB 
dragit efter branden i Älvsbyn.

Hela olycksutredningen finns att läsa på 
MSB:s webbplats.
 Polarbröd välkomnade utredningen och 
har tagit till sig av dess slutsatser. Utredningen 
ser de som något oerhört viktigt för att kunna 
undvika att något liknande händer igen i de-
ras eller någon annans verksamhet.
 Naturligtvis har Polarbröd också tagit med 
erfarenheterna till det nya bageriet i Älvsbyn. 
Exempel på det är sprinklers, kameraövervak-
ning efter ugnarna, nya brandcellsgränser och 
rökgasevakuering med mera.
 – Är det något vi lärt oss av år 2020 så är 
det att vi inte ska ta saker för givna. Vi har 
också lärt oss att en kris kan väcka en käm-
paranda, säger Karin Bodin, koncern-vd Po-
larbröd.
 Det viktigaste i hela den tragiska händelsen 
för Polarbröd var att ingen kom till skada. De 
lagar och regler som ställs på brandsäkerhet i 
byggnad syftar i första hand till att skydda och 
rädda liv. Personalen som var på plats ageran-
de föredömligt och utrymningen fungerade 
enligt plan.

Stora investeringar

Två byggnader klarade branden, en silobygg-
nad och ett av bageriets kylmaskinrum. Dessa 
har sanerats och renoverats för att kunna an-
vändas i det nya bageriet.  
 Branden har haft väldigt stor påverkan på 
Polarbröd och företagets produktion, men det 
har aldrig varit något tvivel om att bageriet 
skulle byggas upp i Älvsbyn igen. Sedan bran-
den i augusti förra året har Polarbröds styrelse 
beslutat om investeringar på totalt 414 miljo-
ner kronor för att kunna bygga upp det nya 
bageriet i Älvsbyn.
 – Det känns väldigt bra att vi nu börjar se 
mer av vårt nya bageri. Arbetet med den första 
etappen går enligt plan och vi håller fast vid 
vår ambition att första brödkakan ska komma 
ur ugnen under slutet av oktober, säger An-
ders E Johansson, vd Polarbröd.
 Utöver satsningarna i Älvsbyn har Polar-
bröd även investerat 84 miljoner kronor i 
företagets andra bageri i Bredbyn för att öka 
produktionen kraftigt och bredda sortimentet. 

Polarbröds koncern-vd Karin Bodin är en 
av årets sommarpratare i Sveriges radios 
”Sommar i P1”.

I sommar är det 58 speciellt utvalda värdar 
som ska vägleda lyssnarna i årets upplaga av 
Sommar i P1. Sommar i P1 sänds varje dag 
i radion från midsommardagen den 26 juni 
fram till 22 augusti. Polarbröds koncern-vd 
Karin Bodin är en av årets värdar.
 – Det är en väldigt stor ära att bli tillfrågad, 
och det har varit ett rejält jobb att ta fram pro-
grammet. Jag kommer att prata om branden 
vi drabbades av förra sommaren och kraften i 
företaget på vägen tillbaka. Jag berättar också 
om att växa upp i Älvsbyn, hur det är att börja 
jobba i familjeföretaget och förlusten av min 
syster för två år sedan, säger Karin Bodin.
 Producent för programmet är Erica Dahl-
gren. Programmet sändes måndagen den 28 
juni i P1 och finns nu även att lyssna på i ef-
terhand på Sveriges radios webbplats:
sverigesradio.se/artikel/sommarvardar-
2021-hela-listan

Sommarvärdar 2021 i datumordning:

JUNI

26 Benjamin Ingrosso, artist, låtskrivare
27 Niklas Strömstedt, sångare, musiker, 
 låtskrivare
28 Karin Bodin, vd Polarbrödsgruppen
29 Michael Lindgren, skådespelare, regissör, 
 producent
30 Denise Rudberg, författare

JULI

 1 Ingrid Carlberg, författare, journalist
 2 Amie Bramme Sey, journalist, programledare

Karin Bodin sommarvärd i P1
 3 Tareq Taylor, kock, krögare
 4 Mikael Dolsten, forskningschef Pfizer, läkare
 5 Fredrik Steen, hundcoach
 6 Anna Kinberg Batra, f.d. partiledare, rådgivare, 
 föreläsare
 7 Peter Sjölund, släktforskare
 8 Amelia Adamo, journalist, författare, f.d. 
 chefredaktör
 9 Tomas J. Philipson, ekonom
10 Sven-Göran Eriksson, fotbollstränare
11 Inger Nilsson, skådespelare
12 Nadim Ghazale, polis
13 Agneta Sjödin, programledare, poddare, 
 författare
14 Mathilda Hofling, Lyssnarnas Sommarvärd, 
 medicinsk sekreterare, fotograf
15 Mats Jonsson, serietecknare, författare, 
 redaktör
16 Nina Burton, poet, författare, essäist
17 Kristina ”Keyyo” Petrushina, komiker, 
 programledare
18 Peter Jöback, sångare, skådespelare
19 Hanna Wallensteen, leg. psykolog, föreläsare
20 Henrik Ekman, biolog, miljöjournalist
21 Lap See-Lam, konstnär
22 Jens Stoltenberg, Natos:s generalsekreterare
23 Malin Broman, violinist, konsertmästare
24 Jacob Hård, journalist
25 Jonas Karlsson, skådespelare, författare
26 Olga Persson, förbundsordförande Unizon
27 Merit Hemmingson, musiker, kompositör, 
 sångare
28 Peter Carlsson, vd Northvolt
29 Goran Kapetanović, filmregissör, manus-
 författare
30 Gunhild ”Ninis” Rosqvist, professor i geografi, 
 glaciolog
31 Nils van der Poel, skridskoåkare

AUGUSTI

 1  Parisa Amiri, journalist, författare
 2  Ingmar Skoog, överläkare, professor i psykiatri

 3  Elin Anna Labba, författare, journalist
 4  Lisen Bratt Fredricson, ryttare, entreprenör
 5  Sara Bruun, språklärare
 6  Sten Ljunggren, skådespelare
 7  Tousin ”Tusse” Chiza, sångare
 8  Jessica Meir, astronaut marinbiolog
 9  Claudia Olsson, entreprenör, vd Stellar 
 Capacity
10  Lina Watz, simmare
11  Alexandre Antonelli, biolog, professor i 
 biologisk mångfald
12  Anna-Lena Laurén, journalist
13  Rahel Belatchew, arkitekt, entreprenör
14  Anders ”Ankan” Johansson, komiker
15  Gizem Erdogan, skådespelare
16  Janne Schaffer, musiker, kompositör
17  Ullakarin Nyberg, överläkare, psykiater, 
 suicidforskare
18  Pia Cramling, schackspelare
19  Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig 
 Helamalmö
20  Selam Fessahaye, designer, stylist
21  Hans Rosenfeldt, författare, programledare
22  Zara Larsson, artist, låtskrivare
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Kommunfullmäktige har fastställt Älvsbyns nya en-
ergi- och klimatstrategi. Där finns de energi- och 
klimatmål som kommunen vill uppnå under de 
kommande tjugofem åren.

Målen bygger på de nationella energi- och klimatmå-
len men är anpassade till att kunna utvärderas i en liten 
kommun.
 – För tio år sedan kom kommunens första energi- 
och klimatstrategi. Sedan dess har utsläppen av växthus-
gaser i Älvsbyn minskat betydligt, säger Erika Groth, 
miljöstrateg i Älvsbyns kommun.
 Det statliga målet att uppnå en minskning av utsläp-
pen med 40 procent senast 2020 hade Älvsbyn klarat 
redan 2016. Det beror till stor del på att oljepannorna 
har fasats ut. De utsläpp som finns kvar kommer främst 
från personbilar men också från exempelvis lastbilar och 
jord- och skogsbruksmaskiner.
 – Huvudmålet med strategin är att senast år 2045 ska 
Älvsbyns kommun inte ha några nettoutsläpp av växt-
husgaser till atmosfären. I den nya strategin finns ett 
flertal delmål för att nå huvudmålet, säger Erika Groth.

Ny energi- och klimatstrategi

Erika Groth, miljöstrateg i Älvsbyns kommun.

Älvsbyns kommun har valt att slå ihop 
näringslivskontoret med miljö- och 
byggkontoret och bilda ett nytt kontor, 
samhällsbyggnadskontoret. Avsikten är 
att förenkla för privatpersoner och före-
tag i kontakten med kommunen.

Efter rekrytering tillträdde luleåbon Roger 
Tuomas som chef för det nya samhällsbygg-
nadskontoret.
 – Älvsbyn är en framåt kommun med 
god balans mellan offentlig och privat verk-

Roger är Älvsbyns första 
samhällsbyggnadschef

samhet. Det finns många företag och en 
lång tradition inom näringsliv och industri.
 Tidigare har Roger arbetat inom närings-
livet som affärsutvecklare vid LTU Business 
för både mindre och större företag i Norr- 
och Västerbotten. Han har också arbetat 
inom det offentliga som teknisk chef på Pa-
jala och Övertorneå kommun. Genom eget 
företagande har han även arbetat i entre-
prenadbranschen med uppdrag hos BDX 
och Peab, där han har varit med och byggt 
exempelvis dammar och vindkraftverk. Nu 

senast arbetade han som affärsutvecklare 
på LTU Business, med mindre och större 
projekt runt universitetet och bland annat 
biltestnäringen.

Vad vet du om Älvsbyn sen tidigare?

– Älvsbyn har gått lite under min radar. 
Jag har tidigare varit här och simmat på åt-
tiotalet, annars har det varit mer att man 
åkt igenom här när man åkt upp till fjäll-
världen. Men Älvsbyn är en ort med lång 
tradition inom företagande med dragloken 
Älvsbyhus och Polarbröd som bidragit till 
att det i dag finns en flora av företag inom 
en rad branscher.

Två chefer blir en

I höstas gick näringslivschefen Bengt 
Strandberg över till Haparanda kommun. I 
och med detta och att miljö- och byggche-
fen Ingrid Karlsson valde att gå i pension 
efter årsskiftet, tog kommunen beslutet att 
slå ihop de båda kontoren till ett gemen-
samt. Detta bland annat för att skapa ett 
tillväxtkontor som med gemensamma mål 
skapar bättre förutsättningar för ett fram-
gångsrikt tillväxtarbete i kommunen. I och 
med det nya kontoret kommer eventuella 
processer och beslut att kortas av, då man 
på ett enklare sätt kan samordna diverse frå-
gor internt inom kontoret.
 Den officiella starten för det nygrundade 
samhällsbyggnadskontoret var under febru-
ari månad.
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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.

MRA Bygg har köpt Excentrum, eller Åter-
bruket som det fortfarande ibland kallas i 
folkmun. Båda företagen har flyttat in i nya 
lokaler på Ställverksvägen 24, men verk-
samheten är i stort sett som förut.

MRA Bygg är ett Älvsbybaserat företag som 
utför alla slags byggarbeten, framför allt i bo-
städer, samt fuktsanering och renovering av 
krypgrund och service av avfuktare. 
 Mats Andersson startade företaget 2015. 
Till att börja med jobbade han helt själv men 
anställde så småningom en person. Idag är de 
sex anställda. Kunderna är främst privatper-
soner inom fyrkantenområdet och byggnads-
uppdragen är det mesta inom bostadshus som 
kök, fönster, tak, utbyggnader med mera.
 I december 2020 köpte MRA Bygg Excen-
trum. En av Excentrums tidigare ägare, Gö-
ran Karlsson skulle gå i pension och han och 
kompanjonen Dennis Furtenbach beslutade 
då att sälja företaget. Redan över ett år tidi-
gare fanns långtgående planer på att den nya 
ägaren skulle bli MRA Bygg, men det rann ut 
i sanden eftersom Polarbröd som äger fastig-
heten där Excentrum höll till, behövde loka-
lerna själva och MRA Bygg inte kunde hitta 
någon lämplig lokal att flytta verksamheten 

Excentrum i nya lokaler 
och med ny ägare

till. Men så i november i fjol hörde Dennis 
av sig igen till Mats och sa att ”Det är nu eller 
aldrig”. Intresset att köpa företaget fanns kvar 
och nu löste lokalfrågan sig då Älvsby Traktor 
kunde tänka sig att hyra ut större delen av sin 
fastighet.
 Sedan december huserar Excentrum och 
MRA Bygg i den nya lokalen som har byggts 
om för att passa verksamheten som till stor 
del är densamma som tidigare. De stora varu-
grupperna är hund- och kattmat, eldstäderna 
som de bygger själva och försäljning av kök 
och byggvaror. Alla andra tjänster och pro-
dukter som brukade finnas hos Excentrum 
finns kvar även om återbrukssidan tills vi-
dare inte ryms i lokalen, så det mesta av det 
är utsålt eller ligger nerpackat. Alla som var 
anställda i Excentrum är kvar, utom två som 
har gått i pension.
 – Jag tycker om kombinationen att vara 
ett privatägt företag och samtidigt ha en 
samhällsnyttig verksamhet där det finns plats 
också för dem som har det lite svårare på ar-
betsmarknaden, säger Mats Andersson om 
en förklaring till att han bestämde sig för att 
köpa Excentrum.
 En nyhet på Excentrum är att de har bör-
jat samarbeta med Älvsby brukshundklubb. 

Dennis Furtenbach (till vänster) arbetar kvar på Excentrum efter försäljningen och flytten till MRA Bygg och dess ägare Mats Andersson.

En nyhet på Excentrum är att hundar får följa 
med in och socialisera.

Hundar är välkomna in i butiken och det går 
bra att mötas där för att socialisera och intera-
gera med sin hund. 
 Dennis Furtenbach kommer tills vidare att 
jobba kvar i Excentrum.
 – Det här känns riktigt bra och det är kul 
att MRA:s och Excentrums personal teamar 
ihop. Att bli ett gemensamt arbetslag kan vara 
en fördel när arbetsbelastningen blir för hög i 
den ena av verksamheterna. Då kan personal 
från den ena verksamheten hjälpa till i den 
andra, säger han.
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Vistträskdagen lockar många varje år. Detta foto är från 2019.

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.

Mer är 400 medlemmar, många arrang-
emang varje år och samlingar så gott som 
varje dag i byagården. Vistträsk byafören-
ing är minst sagt aktiv, men inte det senaste 
året förstås.

Föreningens styrelse med Kurt-Lennart Bergh 
som ordförande hade planerat hela sjutton 
arrangemang förra året. Ingen av dem kunde 
genomföras på grund av coronapandemin.
 – Det är så tråkigt att inte kunna ordna nå-
gonting, säger Gunnel Åkerlund som är en av 
styrelsens ledamöter.
 De återkommande aktiviteter som för-
eningen brukar ha är paltkvällar en gång i 
månaden under vinterhalvåret, kafé-loppis-

Aktiv förening och mycket palt
boulekvällar i juli, en promenad- och cykel-
dag, familjedag på nationaldagen, pubkvällar 
med trubadur och musikquiz, adventsfika, 
julgröt och inte minst Vistträskdagen som är 
det största arrangemanget då det går åt 800 
paltar! 
 Det mesta sker i eller omkring Mejeriet 
som byagården heter. Det är ett fint gammalt 
hus som byggdes redan 1905 av bygdens bön-
der som behövde ett mejeri. Senare användes 
det som barnbespisning och bostad men när 
byaföreningen övertog det hade det stått tomt 
i tio år och var i stort behov av renovering.
 – Huset är timrat med grova stockar. Det 
har två våningar plus källare och vind, to-
talt 600 kvadratmeter, berättar Jonas Mark-
lund som också han är med i styrelsen. 
Tack vare lokala sponsorer och pensionerade 
hantverkare i byn kunde föreningen renovera 
huset till en ombonad byagård. 2010 var det 
klart att börja användas.

Nästan varje dag

I Mejeriet händer det något nästan varje dag. 
I källaren finns ett välutrustat bageri med en 
stor bakugn där några av föreningens med-
lemmar bakar bröd till fika och försäljning 
vid olika aktiviteter och även till beställning 
av tunnbröd och mjukkaka. På tisdagar är 
det stickkafé och när Luleå Hockey spelar 
samlas bybor för att se matchen tillsammans. 
Varje vardagsmorgon träffas dessutom byns 
äldre herrar till morgonfika.
 – Då löser vi världsproblemen och ljuger 
och har oss, säger Kurt-Lennart med glimten i 
ögat. På lördagsmorgnarna träffas samma her-
rar och har en studiecirkel.
 – Då kallar vi det Gubbdagis, flinar Kurt-
Lennart.

Fyra av de aktiva i Vistträsk byaförenings styrel-
se: Jonas Marklund, Kurt-Lennart Bergh, Eva 
Boman och Gunnel Åkerlund. De är i Mejeriets 
källare där det finns en samling med gamla foto-
grafier från Vistträskbygden.

Samtal och aktiviteter framför den fina byagår-
den Mejeriet. Detta foto är från 2019.

Men som sagt, nu är det över ett år sedan nå-
got av detta senast kunde ske.
 – Varje år delar vi ut ”Mysigare by-priset” 
till någon som gör eller har gjort något bra för 
byn. Det kan till exempel vara att ha rustat 
upp ett gammalt hus, hålla uppe gamla gär-
den eller ordna någon aktivitet, berättar Eva 
Boman som också är med i styrelsen.
 Medlemmarna bor inte bara i själva Vist-
träsk utan också i byarna runt omkring eller 
är utflyttade.
 – Föreningen betyder oerhört mycket för 
byn. Vi försöker ha en verksamhet som tillta-
lar alla åldrar så att vi får en fin sammanhåll-
ning i byn, säger Kurt-Lennart.
 – Vi är en förhållandevis ung styrelse och 
vårt uppdrag är att ordna aktiviteter. Sedan är 
det många äldre som bakar bröd, kokar palt 
och fixar allt annat som behöver göras för att 
det ska bli av. Många som kommer till aktivi-
teterna är barnfamiljer, säger Gunnel.
 – Nu hoppas vi bara att vi kan börja ha 
verksamhet snart igen, tillägger hon och får 
medhåll av de andra.
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Den 1 juli infördes covidbevis i EU. Co-
vidbevis ska underlätta resor inom Euro-
pa under coronapandemin eftersom de är 
utformade på samma sätt inom hela EU.

EU:s digitala Covidbevis är ett dokument 
– digitalt eller på papper – som visar att 
du har fått vaccin mot covid-19, att du har 
testat negativt eller har tillfrisknat från co-
vid-19.
 I den svenska e-tjänsten Covidbevis.se 
från E-hälsomyndigheten kan du från 1 
juli få ett bevis på vaccination. Från mitten 
av juli går det också att få bevis på negativt 
test – om företaget där du testat dig är upp-
kopplat mot E-hälsomyndigheten. Senast 
den 12 augusti går det också att få bevis om 
tillfrisknande.
 Kom ihåg att det är landet du reser till 
som avgör vilka regler som gäller där. Det är 
ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller 
kraven för att få resa in.

Covidbevis ska underlätta vid resor
Vad gäller i olika länder?

Ett Covidbevis kan användas vid resor 
inom Europa. Vid utresa, inresa eller inom 
ett land i samband med ID-kontroll, kan 
användaren med sitt Covidbevis visa att 
hon eller han uppfyller landets regler.
 Olika länder har olika krav och kraven 
kan också ändras över tid. Det är den som 
ska resa som har ansvaret att kontrollera 
reglerna för landet den vill resa till. 
 I Sverige håller Utrikesdepartementet 
(UD) uppdaterad information om vilka 
regler som gäller för respektive land på 
www.swedenabroad.se och i sin app Resklar 
www.regeringen.se/uds-reseinformation/
resklar

Hur hämtar man ett Covidbevis?

Inom sju dagar rapporteras varje vaccina-
tion in till Nationella vaccinationsregist-
ret. Efter det kan användaren logga in med 

e-legitimation på www.covidbevis.se och 
hämta sitt vaccinationsbevis. Beviset kan 
laddas hem på dator eller mobiltelefon samt 
skrivas ut.

Digitala brevlådor

När ett Covidbevis hämtas skickas det 
också automatiskt till användarens digitala 
brevlåda (Digimail, e-Boks, Kivra eller Min 
Myndighetspost). På sidan www.digg.se/
digital-brevlada finns mer information om 
digitala brevlådor.

Frågor och svar

Från den 1 juli samlar E-hälsomyndigheten 
fördjupade frågor och svar på E-hälsomyn-
dighetens webbplats www.covidbevis.se

Bagerimuseet
I sommar är bagerimuseet öppet vardagar 
klockan 11.00-15.30 från den 5 juli till den 
31 juli.

Myndigheternas rekommendationer kring 
pandemin följs och de vill därför att ni bokar 
guidade bagerivisningar och bakning i förväg. 

Ni är välkomna att fika hos dem ute på gården 
utan tidsbokning.

De första Polarkakorna

I museet berättas det om bygdens bageri-
näring, Polarbröds historia och det gamla 
bakhantverk som är bevarat sedan förra se-
kelskiftet. I byggnaden har tre generationer 
Bagar-Nilssons verkat och Tioöreskakan, 
föregångaren till dagens Polarkaka, utveckla-

des här redan på 1920-talet. Polarbröd hälsar 
välkommen att baka ditt eget bröd, fika och 
ta del av Polarbröds hållbara bageritradition. 
Ring för att boka tid för bakning!

Kontaktuppgifter

Telefon: 073-096 02 66
E-post: bagerimuseet@polarbrod.se
Adress: Gammelvägen 23 i Älvsbyn
Museet är ej anpassat för rullstol.
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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.

Älvsbyns kommun har ett stort antal 
olika yrken i sin organisation. Från 
lokalvårdare och fritidspedagog till 
bibliotekarie och IT-ansvarig.

En av alla anställda på kommunen är Mi-
chelle Engman, som sedan en tid tillbaka 
bytte det småländska landskapet mot Norr-
bottens Pärla. Efter att ha tagit en examen i 

Kvalificerad handläggare
rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet 
2016 började hon på kommunen som kvalifi-
cerad handläggare redan samma år.
 – Jag kände att när jag var färdig på 
universitetet så ville jag jobba i min hem-
kommun. Inte bara för att det är bekvämt 
och nära utan för att jag visste att jag skul-
le fungera som en bra resurs för Älvsbyns 
kommun.

Efter 36 år som fritid- och kulturchef i 
Älvsbyns kommun har Kjell Tegnelund 
tackat och bockat för sig, när han efter lång 
och trogen tjänst valt att gå i pension.

Fram till och med sista december kommer 
Maria Thysell att fungera som tillförordnad 
(tf ) fritid- och kulturchef i kommunen.
 – Jag är jättenöjd över att det är Maria som 
tar över som tillförordnad chef för kultur och 
fritid. Maria har jobbat över 30 år inom verk-
samheten. Hon är erfaren och kan verksam-
heten väldigt bra. En smidig och bra lösning, 
så jag är supernöjd och glad över detta. Rätt 
kvinna för jobbet, säger Anna-Karin Anders-
son, HR-chef i Älvsbyns kommun.
 Maria har sedan länge varit verksam inom 
Älvsbyns kultur- och fritidsliv. Bland annat 
inom fotbollen, teatern och parasporten. För 
henne var det en självklarhet att tacka ja till 
tjänsten.
 – Det känns väldigt spännande och utma-
nande att få chansen att prova på det här upp-

Maria Thysell tf chef över fritid & kultur
draget. Det känns tryggt att ta mig an upp-
draget när vi har så fantastiskt kompetenta 
medarbetare inom fritid och kultur. Sen har 
det varit tacksamt att ha Anna-Karin och Kjell 

Finns till för hela organisationen

Ingen dag är den andra lik för Michelle, 
utan arbetet formas olika från dag till dag 
beroende på vad som dyker upp. Förutom 
att finnas för kommunens medborgare i di-
verse frågor finns hon även där för kommu-
nens chefer och medarbetare ute på andra 
avdelningar i frågor som rör juridik, ären-
dehantering eller beslutsförfarande. Hon 
arbetar även mycket mot politiker och är en 
del av deras förvaltningskontor.
 – Det är kul att ha den här servicerollen, 
att kunna finnas till för så många männis-
kor inom hela organisationen och kom-
munen. Som kvalificerad handläggare på 
kansliet är jag också nämndsekreterare för 
socialutskottet och barn- och fritidsutskot-
tet, registrator, dataskyddsombud och han-
terar också administration och fakturering 
för förskolan och fritids och mycket mer.

Hur trivs du här som kvalificerad hand-
läggare på kommunen?

– Jag trivs väldigt bra, ingen dag är den an-
dra lik. Jag tror inte att jag är en sådan som 
skulle kunna jobba på en arbetsplats där 
varje dag ser likadan ut och alltid få hante-
ra samma dokumentation. Det är det som 
är det roligaste med att jobba här, det går 
inte helt att definiera vad jag gör på jobbet. 
Ibland känns det som att man gör allt och 
jag gillar den känslan.

som framfört att de tror på mig, det känns 
jätteskönt, säger Maria Thysell, tf fritid- och 
kulturchef i Älvsbyns kommun.
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Enligt en undersökning går cirka 100 000 
pensionärer i Sverige miste om bostadstillägg, 
vilket är ett komplement till den allmänna 
pensionen. Bostadstillägg är skattefritt för 
pensionärer och söks hos Pensionsmyndighe-
ten. Summan man har rätt att få utbetalt styrs 

Skådespelarna Johan Marenius Nordahl, Lena Endre, Rolf Lassgård, Simon J Berger och Carolin Johansson Kuhmunen medverkar i säsong två av Jägarna. 
Foto: Sophie Odelberg/C More/TV4

I år är det 25 år sedan den klassiska filmen 
Jägarna visades för första gången och tre 
år sedan C Mores hyllade originalserie och 
publiksuccé Jägarna säsong 1 hade premiär. 
I våras hade den efterlängtade uppföljnin-
gen premiär på C More och TV4. Första fil-
men liksom jägarnaseriens säsong 1 och 2 
är inspelade i Älvsbyns kommun.

– Vi har fått ett otroligt varmt mottagande i 
Älvsbyn och det känns att Jägarna verkligen 
är en del av Älvsbyns historia. Det är jag stolt 
över, säger Rolf Lassgård
 – Det är mycket glädjande att Jägarna har 
valt Älvsbyns kommun gång på gång. Film-
teamet skapar förutom en hel del arbetstill-
fällen när de är här, många ringar på vattnet 
som exempelvis att andra väljer att lägga sina 
filminspelningar här eller att som turist besö-

ka kommunen, säger Ulrica Hamsch som är 
Älvsbyns kommuns kontaktperson vid film-
inspelningar i kommunen.
 En filminspelning av denna storlek med 
filmarbetare och skådespelare ger Älvsbyn cir-
ka 3 500 gästnätter. De bor, äter, tankar sina 
bilar, handlar och köper tjänster i kommunen 
så de lämnar mycket pengar efter sig.
 – Efter säsong 1 av Jägarna hade haft pre-
miär på C More fick jag många samtal från 
produktioner som ville komma och titta på 
våra fina miljöer. Det är allt från urskog till 
öppna böljande landskap. Vi har mycket att 
erbjuda och vinsten för produktionsbolagen 
är att de inte ska behöva placera inspelnings-
miljöer långt från där de bor, säger Ulrica 
Hamsch.
 I den andra säsongen av Jägarna skakas 
Erik Bäckströms (Rolf Lassgård) lugna till-

varo om när Joar Särn (Simon J Berger) åter 
dyker upp i hans liv, 15 år efter att Särn har 
dömts för ett mord som fortfarande plågar det 
lilla samhället i Norrbotten. Erik tar hjälp av 
åklagaren Niki Thompson (Lena Endre) för 
att reda ut sanningen om mordet.
 – Sanningen har alltid haft ett högt pris i 
Jägarna. Att hålla inne på sanningen kan visa 
sig kosta ännu mer. Vad har gjorts rätt, vad 
har gjorts fel? Erik brottas mycket med sig 
själv och vi får se helt andra sidor av honom. 
Han blir ganska snart sin egen största fiende, 
säger Rolf Lassgård.
 Andra säsongen av Jägarna är en 
samproduktion med  bland andra Filmpool 
Nord  och går att se via www.tv4.se/jagarna 
och www.cmore.se

genom bostadskostnaden, sökarens inkoms-
ter och eventuella tillgångar. Ansökning sker 
antingen genom Pensionsmyndighetens hem-
sida, eller via pappersblankett. Är du anhörig 
till någon som inte längre kan ha hand om sin 
ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt 

din närstående. Preliminär uträkning går att 
göra enkelt på Pensionsmyndighetens hemsida 
www.pensionsmyndigheten.se, eller genom att 
ringa kundservice på 0771-776 776.

Pensionärer glömmer att söka bostadstillägg

Jägarna säsong 2
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Kyrkmalmen är en pittoresk plats vackert 
placerat intill kyrkan i Älvsbyn. För 250 
år sedan var det centralpunkten i Älvsbyns 
samhälle. I och med bygget av järnvägen 
flyttades centrum en bit västerut. Kvar 
blev dock flertalet kyrkstugor.

I mitten av 1700-talet upprättades den första 
byggnaden av flera på den så kallade Kyrk-
malmen i Älvsbyn. Närmare 100 kyrkstugor 
fördes upp efter det. I dagsläget finns det 32 
kulturmärkta stugor som minne av den forna 
tiden. Sedan dess ägs stugorna av diverse pri-
vatpersoner.
 – Det finns olika ägarförhållanden. Väldigt 
många kyrkorum, kammare och kyrkstugor 
har haft generationsboende sen hundratals år 
tillbaka. Andra helt nya. Det är det här som 
är så roligt i kyrkstadspulsen, att det är nytt 
och gammalt. Gammal historia och ny. Det 
kommer in nya yngre aktörer, vilket är jät-
teroligt, säger Anneli Johansson, ordförande 
i den ideella föreningen Älvsbyns Kyrkstad.

Öppnar upp för visning under sommaren

Mellan den 28 juni och 30 juli hålls Älvsbyns 
Kyrkstad öppet på vardagarna för visning 
mellan 11.00 och 15.00. På plats befinner 
sig Anneli Johansson för att guida besökarna 
bland de anrika byggnaderna. I och med 
detta hålls den 119-åriga byggnaden på Te-

Älvsbyns första centrum håller visning under sommaren
lefonistgränd 39 öppet för att visa besökarna 
hur det kan se ut i byggnaderna.
 – Alla är väldigt välkomna att besöka oss 
och komma in till en visningsmiljö. Att gå 
runt på området och titta på de gamla gre-
jerna och uppleva den historiska miljön är 
fascinerande. När man kommer hit får man 
förnimma känslan av och se hur det var i 
Älvsbyns första centrum.

Anneli Johansson, ordförande i den ideella föreningen Älvsbyns Kyrkstad.


