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Klart med ny 
ekonomichef
Rekryteringen av ny ekonomichef för 
Älvsbyns kommun är klar. Den 1 april 
2022 är det Gun Nilsson som tar över som 
ny chef för ekonomikontoret, efter det att 
den nuvarande chefen Ulla Lundberg går 
i pension.

– Det ska bli roligt att få bredda mig ytterli-
gare inom den kommunala världen och lära 
känna en ny kommun och dess utmaningar. 
Jag har tidigare arbetat som ekonomichef i 
Kiruna kommun och kommer nu närmast 
ifrån Gällivare kommun. Två kommuner 
med spännande samhällsomvandlingar. Men 
det är inte bara en utmaning att byta jobb, 
utan även bostadsort, säger Gun Nilsson.
 Det är vid årsskiftet som Ulla Lundberg 
går i pension, men hon kommer dock att fin-

nas kvar som stöd i vissa processer fram till 
dess att den nya ekonomichefen är på plats 
i april.

Text: Robin Nilsson
Foto: Privat

Stor brist på vikarier
Bristen på vikarier i Älvsbyns kommun är 
stor. Inom förskola och skola är det extra 
svårt att få tag i vikarier och ännu mer akut 
är det i byarna. Därför bjöd rektorer och 
kommunens bemanningsenhet in till en re-
kryteringsdag på Kulturhuset i Vidsel.

– Det är första gången vi arrangerar en rekryte-
ringsträff i vår egen kommun. Vi tänkte att om 
man kör fast så behöver man prova nya me-
toder för att lösa ett problem. Kanske kan ett 
personligt möte med kommunrepresentanter 
och personal från förskola och skola öka chan-

sen att någon vågar prova, säger Anna-Karin 
Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.
 Älvsbyns kommun behöver fler timvikarier 
främst inom förskola och skola i byarna Vidsel, 
Korsträsk och Vistträsk. Under rekryteringsda-
gen anmälde sig sju intresserade i åldrarna från 
20 år till 70 år.
 – Vi blev glatt överraskade då det kom fler 
än vad vi räknat med. Att arbeta i skolan är ett 
roligt och omväxlande jobb så vi hoppas och 
tror att de ska trivas med kommunen som ar-
betsgivare, säger Anneli Lundström, rektor för 
Vidsels rektorsområde.
 För att bli timvikarie i förskola och skola 
finns inget krav på utbildning, i stället är per-
sonliga egenskaper och ansvarstagande något 

Stående från vänster: Madelene Nyman, rektor Vidsels förskoleområde och Christine Huotari, besökare. 
Sittande från vänster: Anneli Lundström, rektor Vidsels rektorsområde och Liliia Sorak, besökare.

som kommunen efterfrågar. Även om erfaren-
het och utbildning inte är ett skall-krav så är 
det bra om de som vill jobba har det.
 – Jag tycker att eventet blev en vinn-vinn 
situation då vi från arbetsgivaren fick träffa 
personer som är intresserade av att vikariera 
och de som anmälde sig för vikariat fick träffa 
oss. Vi kunde även genomföra en kort intro-
duktion under dagen, säger Madelene Nyman, 
rektor för Vidsels förskoleområde.
 Det är första gången som bemanningsenhe-
ten besöker en ort på detta sätt.  I vanliga fall är 
det HR-avdelningen som besöker mässor, men 
det är mer riktat mot studenter. Tanken med 
rekryteringsdagen var att ett personligt möte 
med kommunrepresentanter och personal från 
förskola och skola skulle öka chansen att fler 
vågar prova.

Varför besökte bemanningsenheten 
just Vidsel?

– Det är där vi har särskilda svårigheter att 
rekrytera timvikarier. Det vi också ser är att 
många av de som bor i Älvsbyns centralort 
ogärna tar pass i Vidsel och byarna. Därför 
tänker vi att vi behöver timvikarier bosatta i 
byarna, säger Mikael Lindblad, bemannings-
administratör på Älvsbyns kommun.
 Eftersom dagen blev så lyckad kommer be-
manningsenheten troligtvis även att anordna 
rekryteringsdagar i andra byar i kommunen 
framöver.

Text: Peter Lundberg
Foto: Mikael Lindblad
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Bara ett drygt år efter branden har Po-
larbröd byggt klart etapp ett av det nya 
bageriet i Älvsbyn. Nu tar bolaget nästa 
stora steg på sin väg tillbaka. Personal 
har anställts och tester och provbak med 
den nya utrustningen har påbörjats.

Den 29 oktober, ett drygt år efter den förö-
dande branden, kom den första brödkakan 
ut ur ugnen i det nya bageriet och man kan 
nu åter känna den härliga doften av nyba-
kat bröd i Älvsbyn.
 – Det nya bageriet har en högre grad 
av teknik och automation än det förra så 
det är mycket ny utrustning som ska kali-
breras och köras in. Nu har vi en gedigen 
testperiod framför oss. Men vi jobbar på så 
snabbt vi bara kan och ser fram emot att 
snart kunna erbjuda fler av våra klassiker 
på butikshyllorna igen. Originalet är på väg 
tillbaka, säger Anders E Johansson, vd på 
Polarbröd.

42 medarbetare tillbaka på jobbet

Det nya bageriet byggs i etapper, varav 
etapp ett består av en bagerilinje som pro-
cessmässigt påminner om den linje som var 
alldeles ny och skulle invigas dagen efter 
branden. Den första etappen innebär 37 
nya tjänster för bageripersonal plus fem 
tjänster på tjänstemannasidan.

Nu provbakar Polarbröd i nya bageriet i Älvsbyn
– Branden innebar att vi tappade tre fjär-
dedelar av vår produktionskapacitet över 
en natt, att drygt hälften av våra medar-
betare förlorade sina jobb och att hjärtat i 
vår verksamhet gick upp i rök. Det känns 
otroligt bra att medarbetarna som ska jobba 
med den nya bagerilinjen nu är tillbaka på 
jobbet, säger Anders E Johansson.

Fortsatt högtryck i bageriet i Bredbyn

Parallellt med bygget av etapp ett har Polar-
bröd inlett arbetet med kommande etapper, 
samtidigt som man bakar för fullt i bage-
riet i Bredbyn. Efter branden har företaget 
satsat 84 miljoner kronor i Bredbyn för att 
modernisera, bredda sortimentet och öka 

produktionen kraftigt. Bara någon vecka ef-
ter branden kunde produkter som tidigare 
bakats i Älvsbyn börja bakas i Bredbyn och 
under året som gått har dessutom flera nya 
produkter lanserats.
 – Att bygga nytt från grunden innebär 
möjligheter vad gäller bland annat hållbar-
het, kvalitet och brandsäkerhet. Vi längtar 
verkligen efter att snart kunna erbjuda vårt 
goda bröd från Älvsbyn igen. Under tiden 
fortsätter våra medarbetare i vårt bageri i 
Bredbyn att göra ett helt fantastiskt arbete 
och ser till att vi kan fylla brödhyllorna med 
flera av våra goda klassiker, säger Anders E 
Johansson.

Det är stor glädje bland personalen över att åter vara i gång och baka polarbröd. Foto: Johan Gunséus

Foto: Johan Gunséus
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Det är vinter, det snöar och det plogas. 
Att snöröjarna inte kan vara överallt sam-
tidigt och att det tar tid att komma till 
vissa gator och vägar är nog självklart för 
de flesta. Men vad gäller egentligen? När 
körs plogningen igång?

Älvsbyns Energi sköter kommunens gator, 
parkeringar och gårdar. De har gett plog-
ningen i uppdrag till Bröderna Öhman AB. 
De har i sin tur en underleverantör, JBM 
Entreprenad som plogar i Vidsel och Vist-
träsk.
 Anders Berg på Älvsbyns Energi ansvarar 
för gatornas underhåll.
 – Bröderna Öhman, som upphandlats frö 
vinterns snöröjning, får en summa för hela 
vinterns plogning enligt kommunens krite-
rier. Det är alltså inte så som en del tycks tro 
att vi låter bli att ploga ibland för att spara 
pengar. Snöröjningen kostar lika mycket 
oavsett hur många gånger det plogas, förkla-
rar han.
 Storgatan plogas när det har kommit 4 
centimeter snö. En av chaufförerna, Emil 
Henriksson, mäter hur mycket det har snöat 
och kallar ut de övriga chaufförerna. Stor-
gatan plogas mellan klockan 22 och 24 el-
ler mellan 4 och 6. På dagtid är trafik och 
parkerade bilar i vägen så om det snöar på 
dagen måste plogningen vänta till kvällen.

Väderprognosen

– När det har snöat 7 cm ska plogningen på-
börjas i resten av Älvsbyn samt Vidsel, Kor-

Så funkar snöröjningen
sträsk och Vistträsk, men om väderprogno-
sen säger att det ska sluta snöa ganska snart 
kan vi vänta tills det har slutat så att allt kan 
tas bort på en gång i stället för att en del ska 
bli kvar till nästa gång det snöar. Är det tövä-
der på gång sandar vi kanske i stället för att 
ploga. Sådana beslut tar jag, Emil Henriks-
son och Josef Bohlin på JBM gemensamt, 
säger Anders Berg.
 Gång- och cykelvägar ska plogas när det 
har kommit 7 cm snö enligt kommunens 
kriterier.

LANDSVÄGARNA

Alla landsvägar som inte är privata 
ägs av Trafikverket. Svevia ansvarar 
för plogningen och även de anlitar 
Bröderna Öhman för att ploga i Älvs-
byns kommun. De har i sin tur anlitat 
JBM till de västra och norra delarna av 
kommunen. 
 Plogningen påbörjas när det är 2 
cm snö på de större vägarna och 3 på 
de mindre. Det är många mil och det 
tar några timmar innan plogbilarna 
har hunnit till alla ställen. Under tiden 
gäller det för trafikanterna att anpassa 
hastigheten till väglaget.

Chaufförerna är noga med att ploga fram gatstenen 
mot trottoarerna så att parkeringsrutorna ska hål-
las öppna hela vintern.

När de flesta av oss sover är plogarna ute och ser till att vi ska kunna ta oss fram på morgonen.

Emil Henriksson och hans kollegor plogar Storga-
tan och smågatorna runt centrum mellan klockan 
4 och 6 på morgonen eller mellan 22 och 24.

– Vi har märkt att vid 5 cm börjar folk gå 
och cykla på gatorna i stället för på gång- 
och cykelbanorna. Därför plogas de nu vid 4 
cm för att öka trafiksäkerheten, säger Anders 
Berg.
 Det är kort sagt flera faktorer som påver-
kar när snöröjningen sätts i gång och när det 
snöar i flera dagar i sträck är det omöjligt att 
hålla det nyplogat överallt samtidigt.
 – Drömmen vore att det alltid skulle 
börja snöa på kvällen och sluta vid midnatt. 
Då skulle allt vara plogat på morgonen. Men 
om det börjar på natten och är 4 cm vid 7-ti-
den hinner parkeringarna inte plogas innan 
bilarna kommer. Då kan det inte göras för-
rän på kvällen och vid skolor och förskolor 
kan vi inte ploga när det är barn där. Jag 
hoppas att folk har förståelse för att det inte 
alltid är möjligt att ta bort snön på en gång, 
säger Anders Berg.

Text/foto: Elisabet Nordebo
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Dyrt med 
halkbekämpning 
Det är nog många kommuninvå-
nare som har köpt sina första brod-
dar eller dubbskor någon av de se-
naste vintrarna. För bara några år 
sedan var det ovanligt med isiga ga-
tor och gångbanor på vintern. Nu är 
det flera sådana perioder varje vinter. 
Några som är väl insatta i detta är de 
som sköter halkbekämpningen i kom-
munen.

– Halkbekämpningen tar en allt större 
plats i vinterväghållningen, vad gäller 
både tid och kostnad. Förr hade vi ju ett 
ganska stabilt vinterväder med snö på ga-
tor och gångvägar. Nu är det blidväder 
och regn flera gånger varje vinter och vä-
garna förvandlas stundtals till rena hock-
eybanor, säger Anders Berg, som arbetar 
på Älvsbyns Energi och är ansvarig för 
underhållet av kommunens gator.
 Om det regnar ihållande måste det ofta 
sandas hela dygnet eftesom sanden som 
lagts ut spolas bort med regnet eller fryser 
in i isen som bildas.
 – Väderprognoserna har också blivit 
mer svårbedömda. När det lovas snö kan 
nederbörden ändå komma som regn. Det 
försvårar planeringen och beredskapen för 
vilka resurser som ska sättas in, säger An-
ders Berg.
 Kommunens kostnad för halkbe-
kämpningen har ökat med 100 procent 
på 10 år. Även kostnaderna för isrivning 
och hyvling för att åtgärda isvallar och 
spår på gatorna har ökat avsevärt.
 Hittills har natursand använts för halk-
bekämpning, men det går inte längre att 
få tag i natursand. I stället används berg-
kross, som är betydligt dyrare än sand.
 – Nu blandar vi bergkross med den 
sand vi har kvar för att sanden ska räcka 
så länge som möjligt, men när den tar slut 
kommer kostnaden för halkbekämpning-
en att öka ytterligare, säger Anders Berg. 

Text: Elisabet Nordebo
Foto: Anneli Olofsson

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.

I Älvsbyn finns det sammanlagt 17 sjuk-
sköterskor, eller omvårdnadsansvariga 
(OAS), som arbetar åt kommunen. Det 
är deras uppgift att bland annat sköta 
hemsjukvården i kommunen. Varje dag, 
dygnet runt, finns det sjuksköterskor 
som ser till att vårdtagarna får så bra vård 
som möjligt.

Mariann Kronfeldt och Kristina Östman är 
de två som arbetat längst som sjuksköterska 
(SSK) i Älvsbyn, Mariann i 25 år (färdig 
SSK i 36 år) och Kristina i 35 år (färdig SSK 
i 37 år). Åren må ha gått, men ingen dag är 
fortfarande den andra lik för de båda.
 – Som sköterskor är vi vana att vara väl-
digt flexibla och vi löser allt. Man kan ha en 
plan inför nästa dag, men den kan snabbt 
ändras om exempelvis någon i sjuksköter-
sketeamet är sjuk eller något akut har hänt. 
Då får vi tänka om, prioritera och struktu-
rera om i teamet, berättar Mariann.
 Listan på uppgifter är lång. Som OAS 
sköter man vården för alla som bor på sär-
skilt boende och dem i hemsjukvården, och 
ser till så att de får rätt vård och omsorg. 
Det kan handla om exempelvis provtag-
ning, palliativ vård, förebyggande arbete 
och kvalitetssäkring. Det är även sjukskö-
terskorna som har störst medicinskt ansvar 
och avgör när läkare ska konsulteras.

”Vi är väldigt stolta att arbeta åt 
Älvsbyns kommun”
Kommunen är indelad i olika vårdområ-
den. Mariann ansvarar för två av Ugglans 

Mariann och Kristina 
– två rutinerade 
sjuksköterskor

demensboenden och delar av centrala Älvs-
byn, medan Kristina ansvarar för korttids-
avdelningen.
 – Sen arbetar jag även halvtid som koor-
dinator, där jag sitter som spindeln i nätet 
för sjuksköterskorna tillsammans med en 
kollega. Där svarar jag i vår jourtelefon som 
vårdpersonal kan ringa in till om de har 
problem. Då koordinerar jag och ser till att 
de får hjälp, berättar Kristina.
 Enligt tröskelprincipen har de som är 
över 18 år, och antingen är dement eller så 
sjuk att man inte kan ta sig till hälsocentra-
len, rätt att ansöka om att få hemsjukvård. 
Anser du att du har behov av hemsjukvård 
kontaktar du hälsocentralen eller hemsjuk-
vården som gör en bedömning om det är 
aktuellt och vilken hjälp man i så fall kan få. 
När du har hemsjukvård kan en sjuksköter-
ska och/eller rehabteamet komma hem för 
att se över vilket behov du har.
 – Vi är väldigt stolta att arbeta åt Älvs-
byns kommun. Vi har kommit väldigt 
långt när det gäller att se och bemöta den 
enskilde personens behov, både i hemsjuk-
vård och i särskilt boende. Det gäller även 
hur vi bemöter varandra i vardagen och hur 
vi jobbar tillsammans i team, säger Mariann 
och får medhåll av kollegan Kristina.

Text/foto: Robin Nilsson
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Den 27 oktober genomförde kommunen 
en trygghetsvandring i Vistträsk. Trygg-
hetsvandringar är en metod för att skapa 
en bättre och tryggare närmiljö men kan 
också användas för att undersöka hur 
människor använder och trivs i sin när-
miljö.

– Trygghetsvandringarna är ett viktigt verk-
tyg i medborgardialogen, för att få de bo-
ende att berätta om de förbättringsområden 
som de tycker finns i sitt närområde, säger 
Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns 
kommun. 

Trygghetsvandring i Vistträsk
Vid trygghetsvandringar upptäcker man 
många saker som man annars inte tänker 
på och de bidrar också till att människor 
diskuterar viktiga frågor tillsammans. Älvs-
byns kommun använder sig också av me-
toden trygghetsvandring som en del av det 
lokala brottsförebyggande arbetet.
 – Under en vandring tittar vi på olika 
perspektiv, som vad finns det för fel, vad det 
kan föra med sig och vad som skulle behöva 
förändras, säger Erik Isaksson, samhällspla-
nerare på Älvsbyns kommun.
 Inbjudna till trygghetsvandringen var 
medborgare i Vistträsk, byaföreningen, po-

Inbjudna till trygghetsvandringen var medborgare i Vistträsk, byaföreningen, politiker, personal 
från kommunens bolag och kommunens tjänstepersoner från de flesta verksamhetsområdena.

litiker, personal från kommunens bolag och 
kommunens tjänstepersoner från de flesta 
verksamhetsområdena.
 – Vi tittar på flertalet områden som sköt-
sel och underhåll, bebyggelsen och olika 
anläggningars utformning, gator och trafik, 
skolområden, allmänna ytor med mera, sä-
ger Erik Isaksson.

Varför behövs trygghetsvandringar?

– Det är medborgarna som har bäst kun-
skap om sitt område och det är ett bra till-
fälle där de kan förmedla kunskapen till oss. 
Det ger också oss som deltar bättre förstå-
else att på plats se de problem som finns 
just där, säger Tomas Egmark.

Vad har du för erfarenheter av de 
trygghetsvandringar som genomförts?

– Det är alltid trevligt att komma ut och 
träffa invånarna och lyssna på dem och na-
turligtvis om det finns förbättringsmöjlig-
heter så försöker vi åtgärda det som vi har 
rådighet över, säger Tomas Egmark.

Vad händer sen?

– Det är viktigt att peka ut byns ”ömma 
punkter”, platser som i första hand behö-
ver åtgärdas. Uppgifterna sorteras efter för-
valtare/aktör och uppdrag delas ut för vad 
som bedöms möjligt att göra omgående och 
sådant som det krävs strategier och medel 
för att genomföra på längre sikt, säger Erik 
Isaksson.
 Dokumentationen kring trygghetsvand-
ringen läggs ut på kommunens hemsida. 
En uppföljning och återkoppling av trygg-
hetsvandringen görs efter ett år. 

Text: Peter Lundberg
Foto: Sara Bohlin

I år är det exakt 100 år sedan demokratin i 
Sverige föddes, efter att det blev fastslaget 
i grundlagen att även kvinnor har rätt att 
lägga sin röst i riksdagsvalet. I samband 
med jubileet har Tomas Egmark, kommu-
nalråd i Älvsbyns kommun, tillsammans 
med Peter Örn, ordförande i Kommittén 
Demokrati 100 år, skrivit på ett doku-
ment där kommunen lovar att uppmärk-
samma eventet och belysa vikten av demo-
kratin som samhällsbyggnadsstruktur.

– Vi ska jobba med att utbilda våra egna lo-
kala partiarbetare i demokrati, samt att vi i 
skolan ska belysa vikten av demokrati på ett 
tydligare sätt. Det vi ska lyfta är både barn 

och ungas perspektiv och tydliggöra barn-
konventionen i demokratiaspekten och vilka 
skillnader som finns i världen, säger Tomas 
Egmark.

Vad anser du vara det viktigaste med 
demokrati?

– Folkstyret. Att medborgarna får säga sin 
åsikt vid valurnorna vart fjärde år och välja 
dem som de tror bäst ska kunna föra sam-
hällsutvecklingen framåt. Sen är det upp till 
de folkvalda att hitta de lösningar och kom-
promisser som behöver tas när det inte blir 
tydlig majoritet, säger Tomas Egmark.

Text: Robin Nilsson

Demokratin i Sverige fyller 100 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.

Mitt i hjärtat av pittoreska Vistträsk hittar 
man idrottsplatsen Vistheda och Vistträsk 
IF. Idrottsföreningen grundades 1934 och 
har i dagsläget ett hundratal medlemmar 
som arbetar för ett hälsofrämjande och ak-
tivt föreningsliv i byn.
 – Det finns en vilja i byn att hjälpa till 
när det behövs. Många vill engagera sig om 
de har tid och möjlighet, berättar Sara Boh-
lin, styrelsemedlem.

Föreningen erbjuder sina medlemmar en 
rad olika aktiviteter, såsom pingis, motions-
gymnastik, lilleskutt-gympa, cirkelträning, 
innebandy, fotboll, samt skid- och skridsko-
åkning. Men ett av de mest populära ställena 
är det drygt tre kilometer långa elljusspåret, 
som lockar många motionärer, antingen de 
som vill gå ensam eller tillsammans med an-
dra i en så kallad ”walk and talk”. Nu senast 
investerade föreningen 111 000 kronor i nya 
lampor runt spåret. Detta med både egna och 
sponsrade pengar.
 – Vi bestämde oss en dag för att ringa runt 
och berätta vad vi sökte pengar till. Jag blev 
verkligen förvånad över hur bra och fort det 
gick, hur många som ville vara med och hjäl-
pa. Vi har till och med fått pengar från dem 

Vistträsk IF fortsätter vandra framåt
som inte ens vet var Vistträsk ligger. Sen fick 
vi även en jättefin gåva på 25 000 kronor av 
Per Sundbergs minnesfond, det kändes kul, 
berättar Erik Norén, ordförande i Vistträsk IF.
 För att visa sitt tack får varje sponsrad lam-
pa en skylt på sin lyktstolpe som visar vem 
som sponsrat lampan.

Kuslig invigning under halloween

I och med satsningen gjorde föreningen slag i 
saken och valde att inviga det nya ljusa elljus-
spåret med en spökvandring i samband med 
halloween.
 – Den enda helgen vi var riktigt lediga 
var just den helgen. Så det resulterade i att vi 
valde att arrangera en spökvandring, för både 
stora och små, gemensamt med Vistträsk bya-
förening. Det blev ett lyckat och uppskattat 
arrangemang. Vi hade över 150 barn, vuxna 
och tonåringar. Långt över vad vi hade för-
väntat oss. Det vart en skräckblandad förtjus-
ning, berättar Sara.
 Både Erik och Sara ser ljust på framtiden. 
Bland annat finns planer på att bygga ett gym 
i klubblokalen, så att man slipper fara ner till 
byn varje gång man ska träna.
 – Om du bor i Vistträsk ska du inte behöva 
köra ner till Älvsbyn för att vara på gymmet 

i 40 minuter. Och då behövs det en lokal till 
det. Vi har en ritning färdig nu för hur det 
skulle kunna se ut, berättar Erik.
 Utöver detta finns idéer på att utveckla el-
ljusspåret ytterligare, exempelvis genom ute-
gym utplacerade längs spåret.

Text: Robin Nilsson
Foto: Peter Lundberg

Erik Norén och Sara Bohlin är två eldsjälar som tror på en ljus framtid för Vistträsk.



8 | Älvsbybladet nr 3 – 2021

I november 2020 startade Christoph 
Klein upp företaget Saltkällaren hemma 
i sin källare i Tvärån. Där tillverkar han 
och säljer charkuterivaror av alla dess 
sorter. Lufttorkade korvar och diverse 
köttdetaljer som ger ifrån sig en doft 
som får snålvattnet att rinna från mun-
giporna.

I hundratals år har det tyska köket varit fyllt 
med olika köttdetaljer, inte minst korvar 
av alla dess sorter. För 13 år sedan flyttade 
Christoph från Tyskland till Sverige, då till 
Gällivare för att arbeta med hundspann. 
För ett par år sedan gick kosan till Tvärån 
och ett jobb på Alviksgården i Luleå. Med 
mångårig erfarenhet inom slakt, styckning 
och charktillverkning, samt arbete på stora 
slakterianläggningar, valde han i november 
2020 att göra slag i saken och starta upp 
företaget Saltkällaren, som han driver på sin 
fritid.

Saltkällaren – den lilla butiken 
med den delikata doften

– Det kändes som att jag ville komma till-
baka till det lilla, det småskaliga, som man 
lärt sig en gång i tiden då vi slaktade 1-2 
stycken nötkreatur i veckan som vi föräd-
lade till korv och köttbitar. Så det tänkte jag 
att det vill jag testa på.

Vill skapa trygghet hos kunderna

När man kliver in i butiken möts man av 
en utsökt doft av läckerheter. Utöver dus-
sintalet olika korvar av alla dess slag säljer 
Saltkällaren även diverse köttdetaljer, såsom 
rökt sidfläsk, entrecote och egenmarinerad 
fläskkarré.
 – Jag kommer att ha ett standardutbud, 
som sen kommer att utökas och varieras be-
roende på vilken säsong det är. Så att det 
blir lite variation. Sen kan man även bestäl-
la om det är något man önskar.
 Inne i butiken möts kunden av Christoph, 
som mer än gärna berättar om produkterna 
och de olika tillagningsmetoderna.

Saltkällaren har öppet några timmar 
i veckan. Vid överenskommelse kan 
besök ske utöver öppettiderna. För 
aktuella öppettider se hemsidan 
www.saltkaellaren.se

– Jag vill ha den här kontakten med kun-
derna. Att kunna ge dem den här trygg-
heten till producenten. Att de får veta vad 
produkterna innehåller och att jag kan sva-
ra på de frågor som de har.
 Företaget erbjuder även charklådor och 
presentpåsar fyllda med diverse delikates-
ser. Utöver tillverkning och försäljning av 
köttdetaljer erbjuder Christoph även slakt 
av älg, ren, får, lamm, nöt och gris.

Text: Robin Nilsson
Foto: Peter Lundberg
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Norra Norrland är just nu ett av Sveriges 
hetaste utvecklingsområden. Till följd av 
den gröna omställningen väntas regionen 
växa med 100 000 nya invånare fram till 
2035 och Älvsbyns kommun ser ett stort 
behov av nya bostäder. Därför har en mark-
anvisningstävling anordnats för ett flerbo-
stadshus i centrum.

Tävlingen ska resultera i att fastigheten upp-
låts till en eller flera aktörer som förverkligar 
sitt eller sina förslag på bostäder och/eller lo-
kaler för kontor, handel, café/restaurang eller 
andra mötesplatser inom området.
 Förberedelserna för tävlingen har pågått 
sedan i april i år. Då genomfördes en omfat-
tande enkätundersökning om hur invånarna 
i kommunen ser på sin boendesituation och 
vad de har för tankar om sitt framtida boende.
 Resultatet av undersökningen visar att 446 
personer, vilket motsvarar ungefär en tredje-

Likt demokratins folkstyre är jämställdhet en 
viktig del av vårt samhälle. Att både kvinnor 
och män är lika värda och ingen ska diskri-
mineras på grund av sitt kön. Att alla ska ha 
samma förutsättningar och rättigheter.

På plats i kommunhuset den 22 oktober fanns 
Irina Enbuska von Schantz, särskilt sakkunnig 

i jämställdhet vid Länsstyrelsen Norrbotten, 
för att utbilda kommunstyrelsens politiker och 
kommunens ledningsgrupp i ämnet jämställd-
het. Det här är första steget i den handlingsplan 
som politikerna tidigare klubbat igenom, som 
startar med just lärandet om ämnet.
 – Vi tror att det är en grundförutsättning för 
att man sen ska kunna jobba vidare med jäm-

Jämställdhet – en av samhällets 
viktigaste grundstenar

ställdhet och jämställdhetsintegrering på ett 
bra sätt. Det här är själva grunden. Sen tar vi 
det vidare till 2022, då det kommer att handla 
mer om att hitta metoder och arbetssätt för att 
integrera jämställdhetsperspektivet i verksam-
heten och eventuella beslutsprocesser. Då krävs 
det kunskap, vilket vi fick under dagen, säger 
Anna-Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns 
kommun.

”Det är viktigt på många plan”

Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande 
och Älvsbyns kommunalråd, var en av dem som 
fanns på plats under dagen. För honom är det 
en självklarhet att jämställdhet ska vara uppe på 
tapeten och kontinuerligt arbetas för.
 – Det är viktigt på många plan. Jag vill att vi 
har ett samhälle där flickor, kvinnor, män, och 
pojkar har samma förutsättningar att påverka sin 
framtid. Sedan om vi ska bli 25 000 nya norr-
bottningar måste vi vara ett attraktivt län som 
man vill flytta till och skapa sitt framtida liv i, 
betonar han.

Text: Robin Nilsson
Foto: Peter Lundberg

Markanvisningstävling för bostäder och lokaler
del av de svarande, skulle kunna tänka sig att 
flytta till nybyggda lägenheter i centrum om 
sådana byggdes. De flesta av dem som kan 
tänka sig det är personer som är 45 år eller 
äldre och inte har barn i hushållet. Hela 68% 
av dem som är intresserade av att flytta till ny-
byggda lägenheter bor i villa idag.
 – Undersökningen bekräftar den upple-
velse vi har, att många skulle välja att flytta 
till nya lägenheter i centrum och sälja sin villa 
om möjligheten fanns, säger Tomas Egmark, 
kommunalråd i Älvsbyns kommun.
 Att nya bostäder byggs och fler villor blir 
till salu är en förutsättning för att kommunen 
ska kunna möta den inflyttning som de stora 
näringslivssatsningarna i Norr- och Västerbot-
ten väntas medföra är kommunen fullt inför-
stådda med.
 – Så är det, ska vi kunna behålla våra unga 
invånare i kommunen och dessutom få in-
flyttning, kommer det behövas fler bostäder 

både på kort och lång sikt, säger Tomas Eg-
mark.
 Att byggnation på tävlingsområdet kan på-
börjas på kort sikt råder det ingen tvekan om. 
 – Förutsättningarna är jättebra, det finns 
en detaljplan, kommunen äger marken och så 
ligger det oerhört centralt, säger Sofia Lund-
berg, samhällsstrateg på Älvsbyns kommun.
 Tävlingen, som pågår fram till den 22 de-
cember, är öppen för alla men kommunen 
söker främst efter en eller flera byggaktörer 
som har erfarenhet av att genomföra liknande 
projekt och som kan möta de urvalskriterier 
som kommunen angett i tävlingsprogram-
met. Inkomna tävlingsförslag kommer att ut-
värderas av en jury bestående av politiker och 
tjänstepersoner från Älvsbyns kommun, samt 
av kommunen anlitad stadsarkitekt.
 – Det är viktigt att det blir en trevlig bygg-
nad som knyter ihop Storgatan med kvarteret 
Leken dit Ica Supermarket flyttat och med det 
läge som fastigheten har finns potential för ett 
nytt landmärke, säger Sofia Lundberg.

Ordförklaring – Markanvisning

Markanvisning är en option (rättighet) 
för till exempel en byggaktör att under 
en viss tid och på vissa villkor ensam få 
förhandla med en kommun om förut-
sättningarna för att uppföra ny bostads-
bebyggelse eller att genomföra annan 
exploatering inom ett visst markområde.
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Den 29 oktober firades det med smörgås-
tårta på hemtjänsten. Anledningen till detta 
var för att celebrera lanseringen av de två 
nya systemen, IntraPhone och Swedlock.

I ett par veckors tid har personal i hemtjänst 
arbetat febrilt med byte av två verksamhets-
system. Tidigare användes planeringsverktyget 
Kompanion och de nyckelfria låsen från Pho-
niro. Nu har man gått över till IntraPhone och 

Hemtjänsten firade införandet 
av två nya system som digitaliserar 
och kvalitetssäkrar verksamheten

Swedlock. Än så länge har feedbacken varit po-
sitiv från personalen.
 – Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, 
från samordnare som lagt in all data i In-
traPhone till all omsorgspersonal som snabbt 
kommit in de nya arbetssätten med nya pla-
neringsverktyget. Vad gäller Swedlock, har två 
larmansvariga undersköterskor åkt runt med 
två installatörer från låsföretaget och installe-
rat alla lås. Omsorgspersonalen är så här långt 

nöjd med de nya låsen, som är enkla och drift-
säkra, säger Monica Sjölund, enhetschef. 

Enklare system skapar större trygghet

I och med bytet till Swedlock kan personalen 
på hemtjänsten på ett enklare sätt ta sig runt 
bland sina omsorgstagare, utan att behöva oroa 
sig för att tekniken strular när man är på plats. 
 – Nu behöver man bara aktivera sin nyckel 
i en av våra synkroniseringsstationer i början 
av arbetspasset, så funkar den att låsa upp dör-
rarna hos våra omsorgstagare. När vi hade Pho-
niro låste vi upp dörrarna med våra telefoner, 
vilket hela tiden krävde nätverk och tjorvade 
en del. All information och behörigheter finns 
nu lagrad i nyckeln, berättar Monica.
 – I och med det här systemet är vi snabbt på 
plats om någon larmar och behöver hjälp. Vi 
behöver inte åka tillbaka för att hämta en nyck-
el. Sen är det även en mer klimatsmart lösning, 
då det blir mindre körande fram och tillbaka, 
säger Louise Grönlund, enhetschef.

Enklare informationsflöde i gruppen

Det nya digitala planeringssystemet Intra-
Phone gör också att personalen på ett enklare 
sätt kan skapa ett digitalt informationsflöde i 
arbetsgruppen.

Text: Robin Nilsson
Foto: Åsa S Åberg

Piteå och Älvsbyns Orkesterförening grun-
dades 2015. Sedan starten har föreningen 
framfört en större produktion varje år. 

Men på grund av coronapandemin genomför-
des aldrig en konsert under 2020, något man 
planerar att ta igen nu med en jubileumskon-
sert den 27 november i Älvsby kyrka.

Orkesterföreningen firar 5 år – jubilerar med konsert

Pia-Karin Helsing. Foto: Maria Fäldt

Dirigent Bo Olofsson kommer att leda orkes-
tern med sin taktpinne. Tillsammans kommer 
de att bjuda på verk av kompositörer som Carl 
Nielsen, Jean Sibelius, Johann Strauss och den 
flerfaldigt Oscarbelönade John Williams. Till 
sin hjälp kommer orkestern ha ingen mindre 
än cellisten, och sopransångerskan, Pia-Karin 
Helsing.

Foto: Ulrik Bylander

– Nu kära publik, sätt er väl till rätta och följ 
med på ett musikaliskt äventyr med vår allde-
les egna symfoniorkester, säger Ulrik Bylan-
der, ordförande i Piteå och Älvsbyns Orkes-
terförening.

Text: Robin Nilsson
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Med flera decenniers lång erfarenhet har 
företaget Älvsby Elektriska AB servat 
Älvsbyn med både diverse elektriska pro-
dukter och service inom el. Sedan starten 
har företaget vuxit alltmer genom åren.

– Försäljningen i butiken har bara ökat för 
varje år. För ett par år sedan byggde vi ut 
butiken och lagret ytterligare. Nu under 
pandemin har vi sett att folk har handlat 
mer på orten, vilket vi har märkt även hos 
oss. Allt fler har hittat den lokala handeln, 
vilket ju känns roligt, säger företagets ägare 
Mikael Karlsson.
 Företaget har i dagsläget 10 anställda, 
varav fem av dessa arbetar som elektriker. 
De arbetar med service och underhåll ute 
i fält hos privatpersoner och företag, där 
bland annat Polarbröd varit en stor del av 
företagets installationsverksamhet under en 
lång tid. I butiken erbjuds kunder diverse 
produkter inom Elons sortiment. Butiken 
erbjuder även leverans och installation av 
vitvaror hos kunden. 

Erbjuder nu kompletta kök

Under årens gång har företaget utvecklats 
och blivit allt större, både vad gäller stor-

Från mindre elprodukter till kompletta kök
leken och utbudet. 2017 gick butiken med 
i Elon-koncernen, en av Nordens största 
kedjor inom vitvaror och hemelektronik, 
för att kunna erbjuda ett större utbud med 
konkurrenskraftiga priser. För ungefär ett år 
sedan startade Elon sin kökslansering Nord-
anro och då valde Mikael med personal att 
”hoppa på tåget”. Sedan augusti 2021 kan 
kunderna nu beställa kök, komplett eller i 
delar, i butiken.
 – Det var ett naturligt steg tyckte vi, i 
och med att vi säljer vitvaror som hör till 
kök. Vi har tidigare fått förfrågan från kun-
der om vi inte kan erbjuda och sälja kök, 
därför känns det kul att kunna göra det nu. 
Vi har byggt upp en fin köksutställning i 
butiken med vitvaror och produkter som vi 
erbjuder. Det känns roligare att kunna visa 
vitvaror i rätt miljö. Kök är något som vi 
tror kompletterar vår befintliga verksamhet 
på ett bra sätt, säger Mikael.
 – Inom kök kan vi erbjuda allt från de 
lite finare lyxlösningarna med kompletta 
kök till att bara göra enklare byten av köks-
luckor på befintlig stomme. Det behöver 
inte vara större arbeten där man byter ut 
hela köket utan vill man bara byta ut några 
små detaljer i sitt befintliga kök går det 

också bra. Vi erbjuder kökskonsultationer 
kostnadsfritt där vi ritar upp och plockar 
fram ett förslag. Sen får kunden avgöra om 
man ska gå vidare eller inte, säger Rickard 
Nyman, köksansvarig.

Text/foto: Robin Nilsson

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.

Rickard Nyman och Mikael Karlsson visar upp ett av flera kompletta kök i butikens nya visningsområde.
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Storforsens julmarknad har år efter år lock-
at tusentals besökare till det förtrollande 
vinterlandskapet i det vackra Storforsen. 
Som i en färggrann tavla har besökare kun-
nat vandra bland de snöklädda timring-
arna, träffat Tomten och hans renar, samt 
gjort ett och annat fynd hos utställarna.

I och med den rådande coronapandemin lös 
julmarknaden med sin frånvaro i fjol. Men nu 
har äntligen vindarna vänt. Den 27 och 28 

Julmarknaden återvänder till Storforsen
november öppnar naturreservatet sina dörrar 
för att sprida julglädje bland besökarna.
 Likt tidigare år kommer jultomten själv att 
gästa marknaden, flertalet utställare kommer 
finnas på plats för att sälja sina alster och det 
kommer att finnas chans att åka häst och vagn 
genom den gnistrande vinteridyllen.

Text: Robin Nilsson

Foto: Ingrid Fridesjö
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