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Returpapper
Miljövänlig färg

Besökarna har sagt sitt, Storforsen har Sve-
riges naturskönaste grillplats. Det visar en 
undersökning gjord av reseföretaget Mo-
mondo som intervjuat över 1000 svenskar 
som fått säga sitt i frågan. 

Efteråt sammanställdes en lista över de fem 
mest attraktiva destinationerna att upptäcka 
under våren och sommaren. Populärast blev 
som sagt den pittoreska platsen, och en av 
Älvsbyns kommuns alla stoltheter, Storforsen.

Sveriges bästa grillplats finns i kommunen
– Det känns hur bra som helst, jag blir både 
stolt och mallig. Hela naturen är så fantastisk 
här. Det är något som tåls säga många gånger, 
att det är ett besöksmål som är värt att besöka, 
säger Ulrica Hamsch, landsbygdsutvecklare i 
Älvsbyns kommun och driftansvarig i Stor-
forsen.
 Storforsen besöks varje år av cirka 
150 000 personer från alla delar av världen 
och är därmed ett av Norrbottens mest be-
sökta turistmål.

Vad är Bank-ID och Swish? Hur funkar 
Facebook och Snapchat? Hur gör jag för 
att skicka ett mejl? För somliga är det en 
enkel och självklar sak, för andra inte.

Sedan starten har den digitala världen växt 
sig enorm och för varje år som går blir den 
allt större och större. Men det är inte alltid 
lätt att hänga med i den digitala djungeln 

Surfcafé för seniorer på biblioteket
och dess utveckling. Den 31 augusti star-
tade Fritid & Kultur sin satsning ”Senior-
surf-Café” på biblioteket. Varje träff får del-
tagarna lära sig mer om just detta och vad 
den digitala världen har att erbjuda.
 – Vi har dragit i gång det här caféet för 
att kunna vara bron över den digitala klyf-
tan som seniorer har hamnat i. Vi börjar 
från grunden, om exempelvis mobiltelefo-

nen och dess användningsområden. Om 
den digitala rädslan, men även den möjlig-
het som finns. Vi ser att det finns en större 
klyfta för de som inte riktigt hänger med. 
Det blir ett sorts utanförskap för de som 
tycker att det är för svårt eller inte vågar. 
 Det är något som vi vill hjälpa till med, i 
en lättsam miljö, säger Elin Lindkvist, bib-
lioteksassistent i Älvsbyn.
 Anmälan till Seniorsurf-caféet sker hos 
biblioteket. På grund av pandemin är del-
tagarantalet begränsat.

Träffar

Tisdagar ojämna veckor klockan 09.30 
på biblioteket.
 14/9 Mobiltelefon, sms, bilder m.m.
 28/9 E-post, säkerhet och lösenord
12/10 Bank-ID och Swish
26/10 Appar för nytta och nöje
 9/11 Siri/assistenten, handla säkert 
 på nätet
23/11 Google, Instagram och Facebook
 7/12 Avslutning
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Drömmen om ett eget ridhus har legat 
och grott en längre tid hos systrarna 
Maria Norén och Susanne Nilsson på AB 
Nian Hästsport. Hösten 2020 valde man 
att göra slag i saken och starta byggna-
tionen och i maj öppnades dörrarna till 
det nya ridhuset. Där erbjuds kunderna 
bland annat sadelprovning.

Sedan starten 2007 har AB Nian Hästsport 
i Korsträsk erbjudit en rad kvalitativa pro-
dukter och tjänster till hästägare, både på 
plats i butiken men även runt om i landet 
på diverse arrangemang. En tjänst som är 
uppskattad är sadelprovning, där ekipaget 
testas för att ta fram rätt sadel.
 – Nu har vi möjlighet att göra det här 
oavsett väder. Det var det som var lite job-
bigt innan, att vara utomhus när det var 
isigt, regnade eller snöade. Det påverkar 
provningen. Men nu kan vi erbjuda kun-
den att tillsammans med sin häst prova in-
omhus, säger Maria.
 Totalt har AB Nian investerat över 5 
miljoner kronor på det nya ridhuset i Kor-
sträsk.
 – Nu kan vi ha den här verksamheten i 
gång året runt. Tidigare hade vi i princip 
bara sadelverksamheten i gång här på hem-

AB Nian Hästsport expanderar 
verksamheten på hemmaplan

maplan under sommaren. Så det här under-
lättar för oss, säger Susanne.

Fler arrangemang planeras
Det nya ridhuset har en banyta på 21x61 
meter och den större delen av arbetena är 
utförda av lokala företag. Utöver sadelprov-
ning kommer där även att ske träningar, 
utbildningar och clinics.
 – Vi har flera planerade arrangemang. 
Så fort coronan släpper så kommer vi att 
kunna dra i gång dem, som clinicen, berät-
tar Maria.
 – Vi har börjat med träningar och så-
dant, där vi har haft utbildade tränare som 
kommit hit. Då har vi haft folk från hela 
Norrbotten här, så det känns ju roligt, läg-
ger Susanne till.

En clinic är ett lånord från engelskan 
som ofta används inom ridsporten. Det 
betyder ungefär seminarium, tränings-
läger eller kurs, ofta med någon som 
betraktas som mer eller mindre expert 
inom området i fråga.

Maria Norén och Susanne Nilsson.
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Den 26 april släpptes ett nytt starköl som 
bryggs hos Nyckelbryggerier i Älvsbyn; 
Riff by Dregen. En månad senare utökades 
sortimentet med Riff IPA och Riff non-
alcoholic.
 Det är musikern Dregen som ger ut sitt 
eget öl och i början av juni var han i Älv-
byn för första gången för att vara med och 
brygga det.

Dregen kommer från Nässjö och är kanske 
mest känd som gitarrist i rockbandet The Hel-
lacopters, som bland annat har varit husband 
i På spåret.
 Ölet Riff är faktiskt inte helt nytt. Det 
kom till förra året när pandemin slog till. 
 – Jag har fått förfrågningar förut om att ha 
ett eget öl och tyckte det skulle vara kul, men 
tiden räckte inte. Men pandemin gjorde mig 
arbetslös och då fanns det ju tid. Jag ville sam-
arbeta med ett mindre bryggeri i norra Sverige 
och förra året började Riff bryggas i Jämtland, 
men efterfrågan blev större än de kunde pro-
ducera så jag behövde ett bryggeri med mer 
kapacitet, berättar Dregen.
– När jag fick kontakt med Nyckelbryggerier 
i Älvsbyn kändes det rätt. De lyssnade på hur 
jag vill att Riff ska smaka och skapade ett öl 
som jag verkligen gillar. De föreslog också att 
vi även skulle börja tillverka en IPA (Indian 

Dregen brygger sitt öl i Älvsbyn
Pale Ale) och en alkoholfri Riff. Jag tyckte det 
var bra förslag, bortsett från att jag inte gillar 
ipa, så det blev en utmaning att få till en sådan 
som jag kan stå för. Men de lyckades. Den har 
inte så blommig humlekaraktär som ipa an-
nars har, utan är mer maltig. Den alkoholfria 
är smakrik för att vara alkoholfri, den är vux-
en i smaken med tydlig beska, säger Dregen.

Vill vara med och brygga
Dregen vill vara med i hela produktionspro-
cessen. Bestämma smak, etikett, vara med och 
brygga och smaka.
 – Jag tror det gör mig mer trovärdig och 
det är roligare för mig. Det är därför jag har 
kommit hit till Älvsbyn, för att vara med när 
mitt öl bryggs, säger han.
 Riff finns i Systembolagets beställnings-
sortiment, men Dregen hoppas förstås att 
det snart ska finnas på hyllorna också. En del 
krogar har börjat sälja Riff och den alkohol-
fria finns att köpa i livsmedelsaffärer. Dregen 
kommer också att börja satsa på export.
 Dregen gillar att hans öl bryggs på en min-
dre ort och vill att Älvsbyborna ska känna sig 
involverade.
 – Det skulle vara kul att ordna en gårdsfest 
här på bryggeriet när pandemin är över med 
musik och ölprovning.

Riff lager är en klassisk ljus lager med en 
alkoholhalt på 5,2 %. Passar till kött, fisk 
och buffé.

Riff India Pale Ale är en maltig ale med 
en alkoholhalt på 6,3 %. Passar till lamm 
och nötkött.

Riff non-alcoholic är en smakrik maltig 
alkoholfri öl med en alkoholhalt på 0,5 %. 
Passar till fisk, lamm och buffé.

Alla tre går naturligtvis också dricka ”som 
de är”, det vill säga utan mat till.

Gitarristen Dregen brygger sitt öl Riff i Älvsbyn.

Nya regler för förskolan

Kommunen har sett över och förändrat de 
gamla reglerna och tillämpningsföreskrif-
terna för förskolan. De nya är viktiga för 
föräldrarna/vårdnadshavarna att känna till.

Barn på förskolan är där av olika anledningar, 
exempelvis för att föräldrarna/vårdnadshavar-
na jobbar, studerar, är hemma med ett yngre 
syskon eller om man är berättigad till allmän 
förskola. 
 För att reglera rättigheter och skyldigheter 
har kommunen föreskrifter för förskolan. I 
de nya tillämpningarna finns bland annat det 
digitala närvarosystemet, som används sedan 

några år tillbaka och även e-tjänster i försko-
lan har fått plats i reglerna. Dessutom har två 
helt nya e-tjänster tagits fram. Ett syfte med 
förändringarna är bland annat att kvalitets-
säkra processen från ansökan till faktura vilket 
också kommer att underlätta för både föräld-
rar och personal.
 – En av e-tjänsterna är till för att byta pla-
ceringsform. Från och med nu är det vård-
nadshavarna själva som ansvarar för att göra 
det här bytet, exempelvis om man gått från 
föräldraledighet till arbete. Det är viktigt att 
göra detta för att det ska komma handläg-
garna och personal till känna, säger Carina 
Ljuslinder, rektor i förskolan.
 En viktig faktor med e-tjänsten är att sä-
kerställa att faktureringen till vårdnadshavare 
verkligen blir korrekt då det har skett en för-
ändring. Fakturering sker nu i efterhand, allt-
så månaden efter, så att eventuellt förändrade 
behov under en månad hinner komma med i 
faktureringsprocessen.
 – Vi är glada och stolta att kunna erbjuda 
två nya e-tjänster. Det är ett led i att öka till-
gängligheten till kommunen. Det ska vara en-
kelt för medborgarna i kommunen att anmäla 
förändrade behov. Då är e-tjänsterna ett bra 
sätt att stötta föräldrarna i det. De behöver 
inte passa en telefontid, utan går in i e-tjäns-
ten när de vill och ändrar det som behöver 

förändras, säger Marianne Stenvall, rektor i 
förskolan.
 Kommunens e-tjänster hittar du på www.
alvsbyn.se högst upp på sidan under ”E-tjäns-
ter och blanketter”. För att kunna använda 
utvald tjänst behöver man logga in med sin 
e-legitimation (Bank-ID, mobilt Bank-ID, 
Telias e-legitimation).
 Förskolans ”Regler och tillämpningsföre-
skrifter inom förskolan” finns på kommunens 
webbplats på förskolans huvudsida och bland 
kommunens styrdokument.Marianne Stenvall och Carina Ljuslinder.
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Yang Wang har mer än 14 års erfarenhet 
inom kinesisk zonterapi. I åtta år har han 
arbetat med detta i Öjebyn, innan det drev 
han en klinik i Thailand. För en tid sedan 
valde han att flytta till Älvsbyn och driver 
nu företaget Yang zonterapi i sitt hem. 

Sedan starten har Yang vuxit och blivit ett 
väletablerat och respekterat namn i Norr-
botten och tar emot kunder från åtta år och 
äldre från hela länet, samt även från Umeå.
 – Det känns fantastiskt roligt att kunna 
hjälpa andra. Det finns många i Sverige som 
har besvär och ont. Man ser normal och 
bra ut på utsidan, men egentligen finns det 
många som har inre besvär. Vi har haft pa-
tienter i alla åldrar som har kommit hit och 
fått hjälp. Många har oftast ont i ryggen, 
höften och knät. Ibland handlar det även 
om andra saker, som psykisk ohälsa, dålig 
sömn och mensbesvär.
 Zonterapi är en form av alternativ be-
handling som har funnits i tusentals år. Te-
rapeuten arbetar genom att stimulera de så 
kallade zonpunkterna på kroppen genom 
värme, akupressur och handmassage. Tek-
niken används bland annat för att lösa de 
kristaller och anhopningar som blockerar 
cirkulationen i kroppen och minskar blod-
genomströmningen, som på sin tur hindrar 
energiflödet genom kroppen och dess alla 
organ.
 Denna typ av behandling används bland 
annat för att behandla exempelvis huvud-

Yangs zonterapi – hjälper 
patienter från hela Norrbotten

värk/migrän, ryggskott, sömnlöshet, stress/
oro, förhöjt blodtryck, magbesvär och mens-
störning.

Nya avgifter för 
hemsjukvården och 
äldreomsorgen

Tidigare under sommaren klubbade 
kommunfullmäktige igenom nya taxor 
och avgifter inom hemsjukvården i 
Älvsbyns kommun. Från och med 1 juli 
gäller följande avgifter:

• Hembesök av sjuksköterska, arbetste-
rapeut och fysioterapeut 300 kr

• Sjukvårdande behandling 300 kr

• Utprovning av hjälpmedel 300 kr

• Avgift för hemsjukvård per månad 
300 kr

• Uteblivet besök debiteras 400 kr

Ovanstående taxor inom äldreomsorgen 
ingår i högkostnadsskyddet och föränd-
ras om maxtaxan ändras.

Kostnad för hjälpmedel ingår inte i hög-
kostnadsskyddet. Ingen avgift tas ut för:

• Hembesök och fotvård för 85-åringar 
och äldre. Kostnad kan dock till-
komma för exempelvis utprovning av 
hjälpmedel

• Hembesök på initiativ av sjuksköter-
ska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
(när någon av dessa kompetenser 
bedömt att hembesök är nödvändigt 
och inte patienten tagit initiativet till 
hembesöket)

• Patient som är psykiskt funktionshin-
drad på grund av psykos, bipolär sjuk-
dom eller neuropsykiatrisk diagnos

• Barn och ungdomar under 20 år

• Palliativ vård i livets slutskede som ges 
i hemmet

• Patienter med psykisk störning och 
missbruk, så kallad dubbeldiagnos, 
som behandlas av case-manager inom 
psykiatrin

Reviderad taxa/avgifter inom 
äldreomsorgen

Sedan 1 augusti gäller följande priser för 
personer inom äldreomsorgen:

• Revidering av omvårdstaxa vid vis-
telse på korttidsboende enligt SoL: 
71,26 kr/dygn

• Uttag av omvårdnadsavgift vid in-
satser av utredningsenhet: 71,26 kr/
dygn
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För ett drygt år sedan flyttade Bil & Däck-
service verksamheten till Sågfors, efter 
många år i Vidsel. Sedan 2017 ägs företaget 
av Arctic Falls. 

– Den huvudsakliga anledningen till flytten 
var att vi behövde större lokaler för att kunna 
investera i ny utrustning och utveckla verk-
samheten, säger Jonas Jalar som är en av Arc-
tic Falls ägare.
 – Samtidigt såg vi fördelar med att komma 
närmare en större kundkrets, fortsätter Jonas.
 De nya investeringarna består av utrustning 
för fyrhjulsinställning, en felsökningsdator för 
alla bilmärken och en däcktvätt för att kunna 
erbjuda rena däck till alla i däckhotellet.
 Sedan 2017 är Patrik Lindgren anställd 
som mekaniker. I januari i år anställdes Ro-
bert Engman som däcktekniker och ny verk-
stadschef.
 På hösten när det är dags för byten till vin-
terdäck anställs tre till fyra extra personer un-
der några hektiska veckor.
 – Vi har också påbörjat rekrytering av yt-
terligare en mekaniker, säger Jonas.

Helhetsverkstad
Arctic Falls och deras kunder är förstås en del 
av Bil & Däckservice kunder, men inte så stor 
del som man kanske kan tro. Många kunder 
är också åkare och andra företagare samt pri-
vatpersoner.

Bil & Däckservice 
blir större 

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.

– Vi vill vara en helhetsverkstad där kunden 
kan få hjälp med allt. Vi satsar på tillgänglig-
het och flexibilitet. Vi kan serva och reparera 
alla delar till alla bilmärken och tillhandahålla 
de flesta däckmärken och även däckhotell. Vi 

Efter en stark försäljning under 2021 så av-
slutades augusti månad med en rekordför-
säljning som bolaget aldrig varit med om 
tidigare. Under tio dygn såldes 245 hus.

– Att sälja så många småhus på så kort tid har 
jag som vd eller bolaget som sådant aldrig va-
rit med om, säger Älvsbyhus vd Kent Johans-
son.
 Intresset för att bo i småhus är rekordstort 
men det är fortfarande brist på villatomter i 
närheten av våra större städer. Fler människ-
or flyttar ut till mindre orter. Många bygger 
också villor för permanentboende på fritids-
hustomter.

Rekordförsäljning med 245 sålda hus på 10 dygn
– Det är en utmaning att kunna möta en kraf-
tigt ökad efterfrågan med ökad produktion, 
men ingenting kan göra mig mera glad än en 
rekordförsäljning som garanterar säkrad och 
ökad sysselsättning på de orter där vi är verk-
samma, säger Kent Johansson.
 Med eget sågverk påverkas inte Älvsby-
hus på samma sätt som deras kollegor av de 
chockprishöjningar på färdiga träprodukter 
som nu aviseras. 21 år i följd har Älvsbyhus 
varit landets största småhustillverkare och re-
dan nu verkar man kunna räkna in det 22:a 
året.

Kent Johansson, vd Älvsbyhus.

Patrik Lindgren, Jonas Jalar och Robert Engman i Bil & Däckservices rymliga lokaler i Sågfors.

säljer också tillbehör som oljor och extraljus, 
säger Robert och tillägger:
 – Vi har också en lånebil som kunderna 
kan använda medan deras bil är här.
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Mikaela Dahl Lang studerar på distans från Luleå tekniska universitet och har valt att ofta sitta i 
vuxenutbildningens lokaler och plugga. De som studerar på vuxenutbildningen får hjälp och stöd 
av personalen som arbetar där. Här är det rektor Magnus Norberg som ser hur det går för Mikaela.

Mikaela Dahl Lang pluggar till lärare. Ut-
bildningen ges på distans från universitetet 
i Luleå och när hon studerar sitter hon i 
vuxenutbildningens lokaler i Älvsbyn.
 – Förut hade jag ingen aning om vilka 
möjligheter det finns inom vuxenutbild-
ningen för den som vill studera, säger hon.

Mikaela har gymnasial frisörsutbildning och 
jobbade som frisör i flera år innan hon flytta-
de till Älvsbyn. Här jobbade hon bland annat 
i butik men innerst inne ville hon egentligen 
bli lärare. När anställningen upphörde kon-
taktade hon vuxenutbildningen för att fråga 
hur hon skulle gå till väga.
 Där fick hon hjälp med att ta reda på vad 
hon behövde komplettera för att bli behörig 
till grundlärarutbildningen. Sedan kunde hon 
börja studera i stort sett på en gång.
 – Jag behövde en matematikkurs och en 
kurs i engelska. Kurserna var på 10 veckor 
vardera, berättar Mikaela.
 Genom vuxenutbildningen kan man läsa 
nästan alla gymnasiekurser som finns i landet.
 – Utbildningen sker på distans från Her-
mods. Eleverna kan sitta i vår ”studiestuga” 
och delta i lektioner som sänds digitalt och 
plugga själva, säger rektor Magnus Norberg. 

Även universitetsstuderande
När Mikaela var klar med de två kurserna sök-
te hon till universitetsprogrammet Grundlä-
rare F-3. Det är en fyraåring utbildning för att 
jobba som lärare i förskoleklass och klass 1-3. 
Hon läser den på distans från Luleå tekniska 

Vuxenutbildningen 
– ett bra sätt att studera

universitet. I vanliga fall börjar utbildningen 
med två veckors introduktion i Luleå men 
när Mikaela började förra hösten kördes även 
introduktionen på distans på grund av pande-
min. Föreläsningar och seminarier sänds via 
zoom.
 Även de som läser någon universitetsutbild-
ning på distans får vara i vuxenutbildningens 
lokaler i Älvsbyn och studera. Mikaela har valt 
att så gott som alltid vara där.
 – Det ger mig lugn och ro och bättre fokus 
än om jag är hemma och pluggar. Det är in-
spirerande att ha studiekamrater och roligt att 
ha någon att prata med när jag tar paus. Jag 
lämnar barnen på skolan och förskolan och 
sedan sitter jag här. Det fungerar jättebra och 
jag får bra service från vuxenutbildningen, sä-
ger hon och fortsätter:
 – Inte minst när jag har tenta tycker jag det 
är jättebra att vara här. Då är det ju extra vik-
tigt att vara fokuserad.
 – Alla som studerar vid Luleå tekniska uni-
versitet kan förresten välja att göra sina tentor 
här. Vuxenutbildningen i Älvsbyn är nämli-
gen godkänd som tentamenslokal för univer-
sitetet i Luleå. Tentorna skickas till Älvsbyn 
och en personal härifrån sitter som tentavakt, 
säger Magnus Norberg.

Kontakta vuxenutbildningen om du 
funderar på att börja plugga
Alla som studerar på vuxenutbildningen har 
kontakt med studie- och yrkesvägledare An-
nelie Högkvist 0929-173 24 och administra-
tör Carina Edlund-Jonsson 0929-173 15. 

Av Annelie får man hjälp att planera hur man 
ska lägga upp sin utbildning och Carina hjäl-
per till med frågor som rör studiebidrag och 
praktiska frågor som att boka lokal med mera. 
De kan svara på de flesta frågor när det gäller 
studier. Ring någon av dem om du har funde-
ringar på att börja studera.
 Mikaela och Magnus påpekar att den som 
funderar på att börja plugga inte ska tveka  
men bör vara medveten om att samtidigt som 
det är roligt och intressant så är det också ofta 
ett högt tempo och ganska krävande. Det gäl-
ler att vara motiverad och lägga tid på studi-
erna.

Fakta om vuxenutbildningen

• Vuxenutbildningen i Älvsbyn har drygt 
300 elever mellan 20 och 67 år. Mer än 
hälften av dem läser gymnasiekurser på 
distans genom Hermods.

• Vuxenutbildningen är en liten enhet 
med relativt få egna anställda lärare 
på plats, men eleverna får det stöd och 
den hjälp de behöver av en studiestö-
dare samt yrkes- och studievägledaren 
och administratören. Det finns också 
en vårdlärare till förfogande. De elever 
som behöver hjälp av läraren kan boka 
tid med denne.

• Den som vill studera på vuxenutbild-
ningen är inte bunden av terminstart 
utan kan börja läsa när den vill. Man 
kan också läsa i den takt man vill. Det 
förekommer sällan fysiska möten, men 
det kan hända att man har muntliga 
examinationer.

• Vuxenutbildningen kostar ingenting 
och i stort sett alla som söker får börja. 
De som saknar svensk gymnasieexamen 
eller inte är behörig till en utbildning 
inom yrkeshögskola eller högskola, har 
rätt att få en studieplats för att läsa in de 
kurser som behövs.

• I vuxenutbildningen ingår även under-
visning med lärare på plats i särvux, 
svenska för invandrare (SFI), svenska 
som andra språk nivå 3 och yrkesvux 
som är ett samarbete som kallas Fem-
kanten och drivs tillsammans med Lu-
leå, Piteå, Boden och Kalix kommuner. 
Det är utbildningar till yrkesförare av 
buss och lastbil, maskinförare, målare, 
plattsättare, snickare, svetsare, elektri-
ker och kock. Man söker i hemkommu-
nen men utbildningen kan vara förlagd 
till någon av de andra kommunerna. 
Till dessa utbildningar finns cirka 20 
platser till varje uppstart som är fyra 
gånger per år.
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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.

För 40 år sedan bildades Vidsels Bygdefören-
ing. Syftet var att ”genom aktiva insatser vär-
na om den egna bygdens bevarande och po-
sitiva utveckling”. I år är många medlemmar 
mer aktiva än någonsin med att iordningställa 
en ny lokal för föreningens verksamhet.
 
Det hela började förra hösten när kommunen 
meddelade att föreningen inte längre skulle 
kunna nyttja Kulturhuset i Vidsel för sin verk-
samhet. Det skulle kallställas och vattnet skulle 

stängas av. Plötsligt stod föreningen utan lokal. 
 – Vi försökte hitta en lösning på lokalfrågan 
men det såg mörkt ut och vi kände oss bekymra-
de för föreningens framtid, säger Börje Anders-
son som är en av föreningens styrelseledamöter.
 När sedan beskedet kom att Kulturhuset och 
dessutom några av skolans byggnader skulle ri-
vas, kändes det tungt för föreningens medlem-
mar.
 – Vi kände oss maktlösa. Vi tyckte att byn 
förtjänade att få någonting bättre och vi ville att 

Jerry Lindblom, Eina Lundberg och Börje Andersson är tre av de eldsjälar som tillsammans med många 
andra har lagt massvis med timmar på att renovera Aktivitetshuset.

Nytt hus gav framtidstro

föreningen skulle leva vidare. Vi vet ju vad den 
betyder för Vidsel, fortsätter Börje.
 Föreningsmedlemmarna började fundera på 
möjligheten att överta ett av de rivningshotade 
husen, det så kallade NO-huset, men samtidigt 
visste de att de inte hade ekonomisk möjlighet 
att köpa och förvalta en fastighet.

Aktivitetshuset

– Hoppet tändes när företagaren Jerry Lindblom 
föreslog att vi skulle bilda en ekonomisk fören-
ing för att köpa och förvalta fastigheten, berättar 
Eina Lundberg, föreningens kassör.
 Så blev det (se separat artikel) och nu blir byg-
deföreningen hyresgäster i huset som fått nam-
net Vidsels Aktivitetshus.
 – Det här blev ett uppsving för föreningen. 
Framtidstron är stor igen, säger Eina.
 Gemensamt har de två föreningarna job-
bat med att renovera huset. Sakta men säkert 
växer kök, kafé och två samlingssalar fram. 
Det blir ljusa, fina och ändamålsenliga lokaler. 
Föreningen har idag cirka 120 medlemmar. 
Flera har kommit till under renoveringens gång.
 – Kampen för egna lokaler och arbetet med 
att göra huset klart har skapat en sammanhåll-
ning. Vi har jobbat tillsammans och samtidigt 
haft trevligt. Fler och fler har kommit och vill 
hjälpa till, berättar Börje entusiastiskt.
 Snart blir det kafékvällar med underhållning 
och andra sociala träffar igen, studiecirklar och 
träffar med internationella inslag. Och så har 
Börje en egen förhoppning:
 – Vi har fått några vävstolar som inte längre 
används i skolan. Förutom vävkurser så hoppas 
jag att alla i byn kommer och väver en bit var 
på en byamatta som vi sedan kan lägga ut i den 
stora samlingssalen.

Vidsels Aktivitetshus ekonomisk förening bil-
dades tidigare i år för att överta det så kallade 
NO-huset vid Vidsels skola. Nu heter huset 
Aktivitetshuset och genomgår en omfattande 
renovering, nästan helt med ideella resurser.

När Vidsels Bygdeförening stod utan lokaler för 
sin verksamhet samtidigt som NO-huset var riv-
ningshotat fanns det många tankar om hur ett 
övertagande av fastigheten skulle vara möjligt. 
En idé var att bilda en ekonomisk förening.
 Föreningen bildades och fick snabbt flera 
medlemmar, främst privatpersoner men även 
några företag och föreningar. Jerry Lindblom 
valdes till ordförande och fick uppdraget att för-
handla med kommunen. 
 Kommunen gav ett startkapital för att täcka 
kostnader för uppvärmning och eget el-abonne-
mang samt för att avstycka fastigheten. Fören-
ingen fick också överta inventarier från de skol-
lokaler som skulle rivas. 
 Nu kunde renoveringen av huset sätta igång 
och sedan dess har mycket hänt; ett helt nytt 
kök har byggts, väggar har målats, innerdörrar 
har bytts, en ny entré har byggts och mycket 
annat har blivit gjort. När allt är klart kommer 

Mycket ideellt arbete för Vidsels aktivitetshus

Jerry Lindblom, ordförande i Vidsels Aktivitetshus 
ekonomisk förening.

bygdeföreningen att hyra köket, kafeterian och 
stora samlingssalen. I huset kommer det också 
att finnas ett konferensrum och flera andra lo-
kaler där företag, föreningar och privatpersoner 
kan samlas som fasta eller tillfälliga hyresgäster. I 
kafeterian ska en storbilds-tv installeras.

Ideella krafter

– Möjligheterna med huset är många. Det är 
också många kompetenta människor och före-
tag som ställer upp och arbetar ideellt med reno-
veringen. Jag ser med stor respekt på det, säger 
Jerry Lindblom.
 Finansieringen har förutom bidraget från 
kommunen helt täckts av medlemsavgifter, 
sponsring och ideella arbetstimmar. Företag har 
skänkt material, utrustning och målarfärg, hant-
verkare har ställt upp gratis och medlemmarna i 
de båda föreningarna har jobbat många timmar 
för att bli så pass klara med huset så att bygdeför-
eningen kan komma igång med sin verksamhet.
 Jerry Lindblom säger att det kommer att bli 
en utmaning att hålla energikostnaderna på en 
acceptabel nivå så att hyresintäkter och med-
lemsavgifter täcker utgifterna.
 – Vi har kunnat ansluta oss till fjärrvärmenä-

tet och vi har satsat på ett toppmodernt styrsys-
tem för individuell värmereglering i alla rum. Vi 
byter ut alla lysrör mot ledlysrör och planerar att 
ersätta det trasiga ventilationssystemet med ett 
återvinningssystem.
 – Framtidstron är tillbaka igen i Vidsel, 
mycket tack vare att vi kunde rädda huset från 
rivning och göra det till ett aktivitetshus där vi 
alla kan samlas, avslutar Jerry Lindblom.
 På hemsidan aktivitetshuset.vidsel.se finns 
mer att läsa om Aktivitetshuset.
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Ny brandbil i Vidsel
I andra artiklar i Älvsbybladet berättar vi om 
två av de större husen i Vidsel som var riv-
ningshotade men som nu sjuder av liv. Även 
huset där bilverkstaden håller till har fått mer 
och nytt liv på senare tid. Förutom verksta-
den finns där nu Vidsels hårsalong, företaget 
L5 Navigation och Lilla Pizzafabriken. Några 
som alltid har hållit till där är räddningstjäns-
ten och även där finns det nytt ”liv”, nämli-
gen en ny brandbil.

Deltidsbrandkåren i Vidsel består av elva perso-
ner plus tre helt nya som är under utbildning. 
Som andra deltidsbrandkårer turas de om att 
ha jour. Varje vecka har två personer jour hela 
veckan. Tidigare hade deltidsbrandkåren i Vidsel 
två mindre bilar, varav den ena var en tankbil. 
Båda var till åren komna och långt ifrån mo-
derna. Den nya bilen har visserligen några år på 
nacken men den är ett väldigt lyft för brandkå-
ren i Vidsel.

Evelina Rohdin och Kenrick Pettersson är två av 
deltidsbrandpersonalen i Vidsel. De är mycket gla-
da över den nya brandbilen som redan har hunnit 
användas vid några skogsbränder i somras.

Liv ger begagnat nytt liv i Vidsel
När Kulturhuset i Vidsel skulle rivas ville Liv 
Stråman i Bredsel rädda det och vände sig till 
kommunen för att få köpa det.

I kommunens översyn för att minska kostnader 
och lokalytor erbjöds Vidsels bygdeförening att 
ta över Kulturhuset, men de ansåg sig inte ha 
ekonomisk möjlighet att äga det. Planen blev då 
att riva det. När Liv Stråmans förfrågan om att 
köpa det kom upp så tyckte politikerna att det 
var en bra lösning och den 27 januari skrevs kö-
pekontraktet under.
 – Det är fantastiskt roligt med det nyväckta 
drivet i Vidsel och med den framtidstro bland 
vidselsborna där investeringar görs i sådana här 
projekt, säger Tomas Egmark, kommunstyrel-
sens ordförande. 
 – Att kommunen låter kulturhuset privatise-
ras i stället för att rivas är ett beslut som jag är 
mycket tacksam över. Det är en stor uppmunt-
ran till oss som vill bygga vår egen framtid. 
Dessutom går det i hand med kommunens ställ-
ningstaganden på ett flertal punkter i översikts-
planen, säger Liv Stråman.

När hon sedan hade fått tillåtelse att köpa huset 
funderade hon på hur hon bäst skulle använda 
det för att göra något för Vidsel, för glesbygden 
och för klimatet.
 ”Vad behövs?” tänkte hon, och konstaterade 
att folk vill bli av med saker och att vi alla be-
höver lära oss tänka hållbart. Kort sagt, hon 
bestämde sig för att starta en secondhandbutik. 
Gensvaret i Vidsel blev otroligt stort och långt 
innan öppningsdagen hade människor skänkt 
så många begagnade saker att hon hade mer än 
fullt av föremål till försäljning i den stora loka-
len.
 Som komplement till försäljningen av se-
condhandartiklar bakar hon gahkku (samiskt 
tunnbröd) som hon också säljer. När butiken är 
öppen har hon också fikaförsäljning i kafédelen.

Träffpunkt 
– Jag vill att Kulturhuset ska fortsätta att vara 
en träffpunkt i byn så det kan bli fler tillfällen 
när det händer saker här, till exempel advents-
fika och träffar med traditioner från olika kul-
turer. Jag erbjuder också föreningar och andra 
organisationer att hålla träffar här. Då ordnar jag 
fika eller mat om de vill det. Kulturhuset har ju 
använts som bio och den stora filmduken finns 
kvar, så den kommer jag kanske att använda till 
företagsreklam, säger Liv som också har fler idé-
er om hur fastigheten kan användas.
 – Jag skulle vilja sälja sommarblommor här 
utanför och gårdsplanen är så stor så här skulle 
man kunna ha timringskurser, motorsågskurser 
och liknande. Jag hoppas få hit olika sådana hap-
penings. Och så hoppas jag kunna samarbeta 
med byns turismföretag för att fånga upp en del 
av alla Storforsenbesökare.
 – Jag tror på det här, men det är ju ingen 
miljonaffär. Jag räknar med att ha det som en 
deltidssysselsättning. Om det var tjäna mycket 
pengar jag ville göra, så hade jag valt något an-

Sedan räddningstjänsterna i Piteå- och Älvsbyns 
kommun är sammanslagna under en gemensam 
räddningsnämnd omfattas Älvsbyns räddnings-
tjänst av Piteås organisation och den plan för 
modernisering av utryckningsfordon och ut-
rustning som Piteå kommun har. Personalen, 
deltidsbrandkåren och all utrustning tillhör nu 
Piteå/Älvsbyns gemensamma räddningstjänst. 
Det är tack vare detta som Vidsel har kunnat få 
den nya brandbilen.
 – Att samarbetet med den gemensamma 
räddningsnämnden ger bättre förutsättningar 
för att ha modernare räddningsfordon i Vidsel 
och i framtiden även i Älvsbyn, det känns jätte-
bra. Sammanslagningen ger förutsättningar som 
vi inte skulle ha om vi fortsatt med räddnings-
tjänst i egen regi, säger Tomas Egmark, kom-
munstyrelsens ordförande i Älvsbyns kommun.
 Deltidsbrandkåren i Vidsel åker även ut på 
så kallad IVPA (i väntan på ambulans) vid sjuk-
dom och olyckor dit de har närmare än ambu-

lansen. I bilen finns första förbandsutrustning, 
kompresser för brännskador, hjärtstartare, nack-
krage, syrgasutrustning med mera. Personalen 
har kunskap och delegation att använda denna 
utrustning som kan rädda liv och minska skador, 
tills ambulansen kommer.

I Kulturhusets kök, som är livsmedelsgodkänt, ba-
kar Liv Stråman gahkku som hon säljer.

Liv Stråman med sonen Gunnar skriver under 
köpekontraktet till Kulturhuset tillsammans med 
Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande.

Liv Stråman visar upp några av alla de saker som 
Vidselsbor har skänkt till hennes secondhandbutik.

nat. Jag vill göra något för Vidsel, glesbygden 
och framtiden. Samhället är finare när Kultur-
huset finns kvar och aktivare när det händer 
något i det. Jag tänker också att om någon bör-
jar så kommer fler som bor på landsbygden att 
våga satsa. Hitintills har det enbart varit roligt 
att starta upp det här. Det händer nya saker här 
varje vecka och folk verkar glada över vad vi gör.
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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.

Vad händer när tekniken bakom tekniken 
krånglar när man ska arbeta? På kommu-
nens it-kontor arbetar it- och systemad-
ministratörerna Anders Knuts och Nicklas 
Holmberg. Deras arbete går ut på att lösa 
de systemproblem som uppstår och se till 
så att allt fungerar som det ska.
 – Det är ett omväxlande arbete. Det är 
inte så mycket rutinarbete utan nya utma-
ningar varje dag.  Det är det som känns ro-
ligt med det här jobbet, säger Anders.

Det som började som ett datorintresse i ton-
åren utvecklades med tiden och blev mer utav 
ett karriärsval i det vuxna livet. Sen flera år 
tillbaka arbetar Anders och Nicklas tillsam-
mans som ett välsvetsat team, för att se till så 
att it-tekniken i kommunförvaltningen, sko-
lorna och kommunföretagen fungerar som 
det ska.
 – Våra arbeten går som in i varandra lite 
grann. Man kan alddrig ensam ha kunskap 
om en funktion, för om en är borta måste 
någon annan kunna hoppa in, säger Nicklas.

Sammansvetsat team sköter 
kommunens it-system

Hjälper till där det behövs
Tillsammans servar duon hundratals kunder 
i den kommunala verksamheten i Älvsbyns 
kommun, med allt från det ena till det andra.
 – Jag jobbar mycket med stadsnätet, myck-
et med hårdvaran där, med vårt nya system 
Flow, som hanterar kunder, utrustning, larm, 
ärenden och fakturering. Sen jobbar jag även 
internt, med servrar, nätverk och system, be-
rättar Nicklas.
 – Jag jobbar med servrar, lagring, backup-
systemet men nätverksbitar också. Men som 
sagt så hjälps vi åt med det mesta när det be-
hövs, berättar Anders.
 It-tekniken utvecklas från år till år, därför 
gäller det ständigt att hålla sig à jour med den 
nya tekniken.
 – Det är viktigt att ha ett intresse för det 
man gör, och vilja lära sig något nytt. För 
det kommer ju nytt hela tiden, understryker 
Nicklas.

Ny e-tjänst 
– Orosanmälan
Nu har Socialtjänsten lanserat en ny 
e-tjänst ”Orosanmälan vid misstanke 
eller kännedom om att barn far illa”.

E-tjänsten kan man använda både som 
privatperson och i tjänsten med anmäl-
ningsskyldighet. Om man misstänker att 
ett barn far illa görs en orosanmälan på 
e-tjänsten.
 – E-tjänsten införs för att underlätta 
för de som vill göra en orosanmälan till 
socialtjänsten i Älvsbyns kommun. Det 
behövs inga bevis för att göra en orosan-
mälan. Det räcker med att den som gör 
anmälan känner på sig att någonting inte 
står rätt till eller misstänker att barn eller 
ungdom far illa, säger Nataliya Renlund, 
enhetschef, Stöd till individ och familj.
 Om du gör din anmälan som privat-
person kan du vara anonym, men du kan 
inte vara det om du i tjänsten har anmäl-
ningsskyldighet. Om ditt namn blir känt 
för socialtjänsten kan de endast i undan-
tagsfall undanhålla det för den som be-
rörs av anmälan.
 – E-tjänsten är ett komplement till 
andra ingångar till socialtjänsten. Det går 
fortfarande att kontakta socialtjänsten 
via telefon och e-post. Kontaktuppgifter 
finns på kommunens hemsida, säger Na-
taliya Renlund.
 Den nya e-tjänsten uppfyller kraven på 
sekretess och säkerhet.
 Läs mer om orosanmälan på Barn- och 
familjeenhetens webbsida på alvsbyn.se.

Nicklas Holmberg och Anders Knuts.

Kommunen söker familjer som har tid, 
plats, ork och engagemang att inkludera 
en till familjemedlem, ge stöd till barnet 
eller ungdomen i dess relation med sitt 
nätverk samt kunna samarbeta med 
socialtjänst, skola och vård.

En del barn och ungdomar kan av olika an-
ledningar inte bo hemma i sin egen familj, 
då kan de behöva ett familjehem. För dessa 

Älvsbyns kommun söker fler familjehem
barn är det viktigt att de får en trygg och 
stabil familj att bo hos, oavsett om det är 
för kortare eller längre tid.
 Att vara familjehem innebär ett extra en-
gagemang och arbete, men kan också inne-
bära mycket glädje och värme.
 Kommunen erbjuder handledning, ut-
bildning samt ekonomisk ersättning. Kom-
munen söker familjer löpande, både till 
specifika uppdrag och för framtiden.

Om du vill anmäla ditt intresse eller veta 
mer hör gärna av dig till kommunen.

E-post socialsekreterare@alvsbyn.se
Telefon 0929-173 99, alla vardagar 
kl. 08.00 – 10.00.

Handläggare för barn och unga 
nås även övrig kontorstid på samma 
telefonnummer.
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Huvudrollsinnehavarna i filmen ”En dag kommer allt det här bli ditt” är Karin Franz Körlof, Peter 
Haber och Suzanne Reuter. I andra ledande roller ser vi skådespelarna Liv Mjönes, Arvin Kananian, 
Mattias Fransson, Emil Almén och Filip Berg. Foto: Ari Willey.

I augusti återvände filmindustrin till Norr-
bottens pärla. Med en gedigen rollista an-
lände regissören Andreas Öhman till Älvs-
byn för att sätta tänderna i den norrländska 
idyllen.

Den här gången var det manusförfattaren och 
regissören Andreas Öhman, känd från filmen 
”I rymden finns inga känslor”, som kom för 
att spela in långfilmen ”En dag kommer allt 
det här bli ditt”.
 Filmen beskrivs som ”en berättelse om en 
familj och ett arv som ingen vill ha” och hand-
lar om den framgångsrike serietecknaren Lisa 
som återvänder till sina föräldrars gård efter 10 
år, där hon ställs inför ett svårt beslut.

Rutinerad ensemble

Skådespelarna är bland andra Karin Franz Kör-
lof och skådespelarveteranerna Peter Haber 
och Suzanne Reuter.

– Humor har alltid varit mitt sätt att överleva 
livets prövningar, och film- och TV-kvällar 
har alltid varit en tillflykt. Därför är det nu en 
dröm att få jobba med mina barndomsidoler 
Peter och Suzanne i den historia där jag åter-
vänder till landsbygd, värme och komedi. Med 
Karin i spetsen av den otroliga ensemblen hop-
pas jag kunna bidra med nya tryggande skratt, 
berättar Andreas Öhman.
 Ulrica Hamsch, kommunens kontaktperson 
för filminspelningar, är glad över att produk-
tionen valde att förlägga inspelningen i Älvs-
byn.
 – Vi är såklart glada att Älvsbyn återigen 
kunde leverera miljöer som passar in i en pro-
duktion som den här.

Älvsbytjej i stor roll

En av alla skådespelare är den 12-årige debu-
tanten, och Älvsbybon, Alice Karlsson, som 
gestaltar huvudpersonen Lisa som ung.

Ny filminspelning i Älvsbyns kommun
Alice Karlsson från Älvsbyn spelar en ung Lisa. 
Foto: Mikael Karlsson.

Vi bjuder in till Öppen träffpunkt!
Under 2021 pågår Öppen träffpunkt som har som mål att 
motverka ensamhet bland äldre genom att skapa en naturlig 
samlingspunkt för samvaro runt om i Älvsbyns kommun.

Vi har begränsat antal platser och tar därför emot anmälan per 
tillfälle via kommunväxeln, 0929-170 00. Fika finns att köpa.

Träffpunkt Vistträsk .............................Måndagar udda veckor
Mejeriet

Träffpunkt Fluxen .......................................Tisdagar, torsdagar
Visningsmiljön, ingång huvudentrén

Träffpunkt Vidsel ........................................................Onsdagar
Kulturhuset

Oktober – kl. 13.00-15.00

Funderar du vad Öppen träffpunkt innebär? 
Eller känns steget att besöka oss långt? 

Vi erbjuder hembesök ifall du vill 
träffa någon och prata en stund. 

Kontakta 0929-170 45, 
telefontid 08.00-09.00.

VÄLKOMNA!

– Det är en väldigt rolig och lärorik upplevelse. 
Jag får träffa många nya människor. Allt från 
skådespelare till personer som sminkar mig och 
de som ordnar med mat och resor. När jag går 
in i rollen som Lisa känns det som att allt som 
händer i filmen har jag varit med om. Det mest 
fascinerande är att se hur en inspelningsdag ser 
ut. Jag tror inte att många förstår hur mycket 
förberedelser och arbete som ligger bakom en 
kort scen i filmen. Själv har jag varit på många 
smink- och klädprovningar innan inspelning-
arna började. Inspelningsdagarna är långa och 
det är mycket väntan mellan tagningarna. Men 
då hinner jag öva på mina repliker eller umgås 
med de andra skådespelarna.
 Inspelningen är en samproduktion mellan 
Grand Slam Film, Film i Väst, Filmpool Nord, 
SF Studios, Breidablick och Naive. Biopremiär 
väntas äga rum hösten 2022.

ÖPPEN TRÄFFPUNKT
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Under sommaren startade ännu ett nytt 
filmprojekt i Älvsbyn. Den här gången var 
det gänget bakom fanfilmen FRATRES, 
med historien om kampen mellan bröderna 
Ezekiel och Galadon.

Bakom dirigentpinnen hittar vi kreatören 
Svjan-Tristan Köppe, tidigare känd som den 
unga killen med de stora skapelserna, efter att 
han vid 17 års ålder startade sin karriär genom 
att skapa den 9,5 meter långa monsterdraken 
Drogon från HBO:s succéserie Game of Th-
rones. Genom FRATRES har han nu tagit 
steget längre och axlar nu rollen som bland 
annat regissör, skådespelare, manusförfattare 
och kostymdesigner.
 – När en vän till mig frågade om jag nå-
gonsin hade funderat på att göra en fanfilm 
eller film med de här cosplay-karaktärerna i 
rollerna började mina kugghjul att snurra. 

Två bröder – en kamp – ett öde
Det var detta, i kombination med feedbacken 
på mina tidigare cosplays, som fick mig att 
inse att mitt arbete kanske tjänar större syfte 
än den glädje jag får av att bygga dem, berät-
tar han.

Hårt arbete bakom filmen
Bredvid sig har han ett välsvetsat team, be-
stående av likasinnade personer som samtliga 
brinner för sin sak. Allt från skådespelare, 
sminkör och filmfotograf till musikkomposi-
tör, ljudtekniker och VFX-kreatörer. Tillsam-
mans har gänget arbetat med filmen på sin le-
diga tid under sommaren. Nu väntas bara att 
pussla ihop de sista bitarna innan lanseringen.
 Filmen är finansierad av Talang AC/BD, 
Filmpool Nord, Film i Västerbotten och Stif-
telsen Greta och förhoppningen är att den 
kommer att släppas under vintern.

Termen cosplay myntades i Japan år 
1984. Ordet är en kortform för costume 
play. Det är en hobby av japanskt och 
amerikanskt ursprung som kan liknas vid 
maskerad. Utövarna klär ut sig i dräkter 
och accessoarer för att föreställa en specifik 
figur eller idé och bär dessa under evene-
mang eller fotograferingar.

FRATRES – en kamp utan hopp
Filmen utspelar sig under eran The Ho-
rus Heresy i det fiktiva Warhammer 30K-
universumet, en spin-off till det välkända 
Warhammer 40K-universumet. Den 
handlar om kampen mellan två bröder, 
Ezekiel och Galadon, och det tunga öde 
som plågar dem. En kamp mellan det goda 
ljuset och det onda mörkret. Det finns ing-
et hopp om fred, endast förtvivlan, mörker 
och evig strid.

Läs mer på www.fratres.movie

Filmteamet samlat. Foto: Marcel Köppe. Svjan-Tristan Köppe. Foto: Marcel Köppe.

Svjan-Tristan har gjort rustningar och kostym till filmen. Foto: Jimmy Duvensjö.


