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”Kära vänner, Polarbröd är tillbaka i Älvsbyn!”
42 nyanställda

400 miljoner brödkakor per år
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Returpapper
Miljövänlig färg

Från och med den 13 juni till den 14 au-
gusti kommer det finnas möjlighet att åka 
buss från Älvsbyns centralort via byar till 
Storforsens naturreservat. Linjen kommer 

Busslinje till Storforsen under sommaren

Länstrafiken Norrbotten - Kundservice tel 0771-100 110

Giltig 2022-06-13–2022-08-14,  Uppdaterad 2022-05-31

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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att ha sin utgångspunkt vid resecentrum. 
Därefter går turen genom Vistträsk, Man-
järv, Vidsel och Bredsel.

Kommunfullmäktige i Älvsbyn har tagit 
beslut om att reparera gångbron mellan 
Hotell Storforsen och Storforsens naturre-
servat. 

De senaste åren har bron vid upprepade till-
fällen förstörts av vattenmassorna. Utöver re-
parationen av bron kommer stenarmen därför 
restaureras för att säkra bron från framtida 
översvämningar.

Foto: Peter Lundberg

Avloppsinventeringar 2022

Under 2022 planerar samhällsbygg-
nadskontoret för tillsyn i Bodnäs, Asp-
lövberg, Häbbersstranden och Stryck-
tjärn. Berörda fastighetsägare har fått 
informationsbrev och en begäran om 
att svara på en enkät om deras enskilda 
avlopp.

Enskilda avloppsanläggningar med bris-
tande rening innebär risker för miljön och 
för människors hälsa. Utsläpp av närings-
ämnen bidrar till övergödning och alg-
blomning i sjöar och vattendrag. Utsläpp 
av orenat avloppsvatten kan även påverka 
människors hälsa om det skulle förorena 
dricksvatten.
 I Älvsbyns kommun finns cirka 1200 
enskilda avlopp. Inventeringar som ge-
nomfördes 2012 och 2016-2017 visar att 
många av dem har bristande rening, vilket 
innebär risker både för miljön och män-
niskors hälsa. Samtidigt ser kommunen 
att förnyelsen av enskilda avlopp går för 
långsamt, då endast cirka 170 ansökning-
ar har kommit in de senaste 20 åren.
 Älvsbyns kommun har ansvar att 
bedriva tillsyn för att hitta de avlopp som 
har brister och ställa krav på åtgärder. I 
grunden handlar detta om att säkerställa 
att vi har bra dricksvatten, levande sjöar, 
rent vatten att bada i en varm sommardag 
samt friska vattendrag för fiske och 
rekreation.
 Kontaktperson vid frågor: Roger Tuo-
mas, samhällsbyggnadschef, 0929-170 00.

– Det känns bra att vi tagit beslutet att åt-
gärda gångbron, den har en stor betydelse för 
helhetsintrycket av Storforsenområdet. Nu får 
vi hoppas att de åtgärder som ska göras med 
stenarmen gör att vi slipper detta problem, 
säger kommunstyrelsens ordförande Tomas 
Egmark.
 Om allt går enligt kommunens plan så är 
bron lagad när du läser detta.

Gångbron i Storforsen fixas
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Ett starkt intresse för djur har länge fun-
nits hos Josefin Bergman. I maj för två år 
sedan tog hon intresset steget längre, då 
hon grundade det rullande hunddagiset 
Hundtid.

För en tid sedan skaffade Josefin Bergman sin 
första egna hund, Arrack. Tyvärr uppstod en 
del komplikationer. Detta resulterade i att 
hon tog steget att utbilda sig mer inom äm-
net, för att inte problemen ska uppstå igen 
och samtidigt föra kunskapen vidare till an-
dra. Idag har hon fyra polarhundar hemma, 
och en hel del kunskap i ämnet, vilket har lett 
henne in på en ny inriktning i livet.
 – För att få med oss alla hundar när vi 
skulle i väg så byggde vi ett hundsläp. Det var 
egentligen då tanken på det mobila hundda-
giset kom i gång. Att det hade varit fantastiskt 
att jobba med något som man tycker är roligt 
och som man brinner för. Jag tänkte att jag 

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.

Hundtid – det rullande 
hunddagiset

provar helt enkelt och ser om det funkar med 
ett mobilt hunddagis, berättar hon.
 Företaget erbjuder allt från rastning av 
hundar och diverse kurser, till privatträning, 
kloklippning och självklart även hunddagis.
 – Jag startar dagen med att hämta upp hun-
darna i sitt hem, eller annan bestämd plats, 
med bilen som är godkänd av Länsstyrelsen. 
Sedan åker vi ut i skogen eller till en inhägnad 
som jag hyr i Kanis. Där tränar jag hundarna 
individuellt och de får även leka och socialise-
ra sig med andra hundar. Det är viktigt att de 
får lära sig hundspråket och känna sig trygga 
i det. Men det viktigaste av allt är hundarna 
blir stimulerade och trötta efter dagen. Sen 
skjutsar jag hem dem.

Skaffade lokal i Korsträsk – skapade 
Älvsbyns första hundhall
I våras expanderade Josefin verksamheten, när 
hon skaffade en fast lokal i Korsträsk. Där har 

hon valt att starta upp en hundhall för de fyr-
benta. Lokalen har en cirka 200 kvadratmeter 
stor träningsyta, där man bland annat kan 
träna sin hund med de olika redskapen som 
finns att låna.
 – Det hade länge funnits i bakhuvet att det 
hade varit fantastiskt om man skulle få till-
gång till en lokal och kunna utveckla företaget 
ännu mer. Så den här lokalen kan man boka 
allt från en timme till hela dagar om man så 
skulle vilja det.
 I lokalen finns även en butik där Josefin 
säljer diverse hundartiklar, bland annat hund-
foder, snacks och attiraljer.
 För mer information, bokningar och priser, 
besök företagets hemsida: hundtid.se

Text: Robin Nilsson
Foto: Peter Lundberg

Hundhallen i Korsträsk.

Hundhallens träningsyta är cirka 200 kvadratmeter.

Hundhallens affär med hundartiklar, fikarum/
teorisal, förråd med träningsredskap och den spe-
cialbyggda bilden med plats för åtta hundar.
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Den 10 maj var det äntligen dags för Polar-
bröd att inviga det sprillans nya bageriet i 
Älvsbyn. Framför kungligheter och ett hund-
ratal inbjudna gäster välkomnades det anrika 
bageriet till en ny och ännu ljusare framtid.

– Det här är en stor dag för hela Älvsbyn. Polar-
bröd är en av grundpelarna i det lokala närings-
livet och det känns otroligt bra att få fira invig-
ningen av det nya bageriet, säger Tomas Egmark, 
kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Kronprinsessan Victoria avtäcker Polarbrödsskylten som mirakulöst var nästan det enda som klarade sig i branden. I bakgrunden tv: Marcus Bodin från ägarfa-
miljen. Th: Anders E Johansson, vd Polarbröd. Foto: Polarbröd.

Två år efter infernot – Polarbröd invigde nya bageriet

Det var stort mediauppbåd när Kronprinsessparet visades runt i det nya bageriet. Foto: Peter Lundberg.

Efter branden i augusti 2020 föll Polarbröds 
fabrik i ruiner. Men ur askan har ett större och 
starkare Polarbageri rest sig. En ny milstolpe som 
markerar början på en ny era för koncernen.
 – Det känns helt fantastiskt att vi har kommit 
så här långt på så kort tid. Vi har våra rötter här 
i Älvsbyn så det är självklart för oss att ha verk-
samhet här, säger Polarbröds koncern-vd Karin 
Bodin.
 – På samma sätt som man blev berörd när ka-
tastrofen inträffade så blir man rörd över hur och 

med den beslutsamhet som Polarbröd har byggt 
upp ett nytt bageri i kommunen, säger Tomas 
Egmark.
 Framför sig ser Polarbröds koncern-vd ett 
nytt hopp och nya möjligheter.
 – Jag ser ljust på framtiden. Jag tänker att vi 
har många goda år framför oss. Vi har 50 år som 
aktiebolag i år och jag tänker att vi ska hålla på 
minst 50 år till. Det här är etapp ett i Älvsbyn, 
men vi kommer att bygga fler etapper. Vi håller 
nu på med att projektera för nästa etapp. Sen ska 
vi ut på nya marknader. Vi fick pausa vår export 
på grund av branden, men nu ska vi försöka ut-
veckla den igen, berättar Karin Bodin.

Kronprinsessparet deltog i festiviteterna

Dagen till ära gästades Polarbröd av Kronprin-
sessan Victoria och Prins Daniel, som tillsam-
mans fick en guidad rundtur i det nya bageriet.
 Efter rundturen hölls tal från Polarbröds 
nyckelpersoner som berättade om återuppbygg-
naden. Börje Andersson från Vidsel bjöd på en 
egen- och specialkomponerad Polarbrödsfanfar 
med sitt valthorn när Kronprinsessan officiellt 
invigde bageriet genom att avtäcka den nygamla 
Polarbrödsskylten som överlevde branden. 
 Efteråt bjöds det på cider från Älvsbyn, samt en 
lunchsmörgås och dessert, signerad stjärnkocken 
Simon Laiti. Självklart gjorda på polarbröd.

Text: Robin Nilsson
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Arbetet med det nya bageriet blev en tuff ut-
maning för arbetarna, inte minst på grund 
av coronavirusets framfart i världen. Detta 
gjorde det svårt att få tag i byggmaterial och 
personal, men även de nya maskinerna.

– Det var en rätt så stor utmaning. Maskinerna 
i bageriet kommer från ett tiotal olika länder 
och pandemin gjorde att vi inte kunde resa på 
samma sätt som vi var vana. Vi brukar vanligtvis 
åka till leverantörerna och testa maskinerna och 
trimma in dem innan de skickas till oss. Så vi 
fick helt enkelt hitta nya digitala arbetssätt för 
att lösa situationerna, säger David Greisman 
Lundberg, projektchef för uppbyggnaden, och 
fortsätter:
 – Sen så var tiden en stor utmaning för oss, 
vi ville bygga upp det nya bageriet så fort som 
möjligt. Det handlade hela tiden om att prio-
ritera rätt.

Stark stöttning från flera håll

Men trots motvindarna började ett större bageri 
att ta form allt eftersom. Fram till dess att man 
kunde stå på egna ben hemma i Älvsbyn star-
tade man upp en utökad produktion i Bredbyn. 

En del gupp på vägen – stoppade inte framfarten

Polarbröd – viktig del 
i Älvsbyns näringsliv
Polarbröd har sedan länge tillbaka va-
rit en viktig del inom näringslivet, både 
i Älvsbyn men även i resten av landet. 
Många gånger går de före och banar 
nya vägar, man letar hela tiden efter nya 
innovativa lösningar och man jobbar 
väldigt hårt med hållbarhet. Sedan flera 
år tillbaka har företaget arbetat hårt 
med att utveckla verksamheten och så-
ledes blivit en motor inom företagsam-
heten i kommunen. 

– Polarbröd har väldigt hög trovärdighet 
inom hållbarhet, som kommer att vara en 
väldigt viktig parameter i framtiden. Att 
de byggde upp fabriken i Älvsbyn är fruk-
tansvärt viktigt. Sen finns det många sym-
boliska perspektiv också. Det signalerar 
att man tror på Älvsbyn, att man vill vara 
och verka här, säger Roger Tuomas, sam-
hällsbyggnadschef på Älvsbyns kommun.
 Från Företagarnas sida är man även där 
mycket positiva till Polarbröds val att fort-
sätta verksamheten i Älvsbyn.
 – Det är mycket värdefullt att Polar-
bröd satsar i Älvsbyn. Det skapar fram-
tidstro och påverkar lokala företag både 
direkt och indirekt, säger Elisabeth Öh-
man Nordström, ordförande Företagarna 
Älvsbyn.

Resan efter den tragiska dagen 23 augusti 
2020 har varit lång för Polarbröd, efter det 
att bageriet i Älvsbyn föll offer för lågornas 
rov. Ett par timmar efter starten av branden 
bedömdes fastigheten omöjlig att räddas 
och fick därmed brinna ner till grunden. 
Endast skylten och en närliggande byggnad 
klarade sig.

– Karin och jag sitter och kör bilen till Älvs-
byn. Vi hade pratat i mobiltelefoner om vart 
annat om den pågående branden och så blir 
det knäpptyst i ett antal sekunder. Sen säger 
Karin ”Vi ska bygga upp bageriet igen, An-
ders. Något annat finns inte.”. Jag kan inte 
understryka hur viktigt det var att vi hade det 
där tydliga målet. Nästan besattheten av att vi 
ska tillbaka, säger Anders E Johansson, vd på 
Polarbröd.
 Sagt och gjort, så blev det. Trots bakslaget 
fanns det redan en stark tro i Karins ord. Res-
terna av det gamla bageriet skyfflades bort och 
det nya byggdes upp. Innan missödet för två 
år sedan hade bageriet tre produktionslinjer. 
Den nu invigda nya linjen klarar av att baka 
drygt hälften av den totala kapaciteten som 
de tidigare tre produktionslinjerna kunde, 
tillsammans. Redan ett år efter branden kom 
den första polarkakan genom den nya ugnen 

och sedan februari i år är brödproduktionen 
på max i etapp ett.
 – Det har varit en väldigt omtumlande 
upplevelse, mycket toppar och dalar. Men den 
stora lärdomen är att vi klarar mycket mer än 
vad vi tror. Att vi kan göra andra saker på an-
dra sätt än vad vi har gjort tidigare. Det har vi 
lärt oss mycket av och det kommer vi ta med 
oss även framåt. Sen är det jätteroligt att vi 
har yngre förmågor som börjar engagera sig 
i verksamheten, säger Polarbröds koncern-vd 
Karin Bodin, som ser en ljus framtid för fa-
miljeföretaget.

FAKTA:

Den första etappen som nu är klar har 
inneburit 37 nya tjänster för bageriper-
sonal samt 5 nya jobb på tjänstemannasi-
dan.  I smörgåshuset finns sedan tidigare 
ytterligare 13 anställda. I Älvsbyn bakas 
det nu ungefär 2,5 ton bröd i timmen och 
det kan bakas cirka 15 000 ton bröd per 
år på treskift. Det motsvarar ungefär 400 
miljoner brödkakor per år. Det nya bage-
riet byggs i etapper och det finns plats för 
ytterligare tre produktionslinjer.

Text: Robin Nilsson

Med en stark tro och tydligt mål 
tog sig Polarbröd genom mörkret

Samtidigt fick man stöd i olika form från bland 
andra regionen, Älvsbyn, Polfärskt och norska 
Findal & Krogh med flera. Polarbröds vd riktade 
ett stort tack till de inbjudna representanterna 
för samarbetspartners och medarbetare som var 
på plats vid invigningen.

– Det har varit fullständigt enastående insatser 
från så många, från det att vi ringde och väckte 
en del av er mitt i natten och sa att bageriet brin-
ner. Utan er hade vi inte klarat det här, betonar 
Anders E Johansson, vd på Polarbröd.

Text: Robin Nilsson

Älvsbybageriet har i dagsläget möjlighet att baka 400 miljoner brödkakor per år. Foto: Peter Lundberg.



6 | Älvsbybladet nr 2 – 2022

Parkskolan i Älvsbyn är en av mottagarna 
i 2022 års Meta Data Center Community 
Action Grants. Parkskolan tilldelas ett 
stipendium på 250  000 kr av Luleå Data 
Center.

– Parkskolan är otroligt glada över att erhålla 
detta stöd. Det betyder mycket för all per-
sonal och skolans elever, säger Anna-Karin 
Sandström, rektor, Parkskolan.
 Serverhallen Luleå Data Center i Luleå är 
Facebooks första datacenter i Europa. An-
läggningen servar mer än 800 miljoner Face-
bookanvändare. Facebooks moderbolag heter 
Meta. Meta äger bland annat Facebook, Ins-
tagram och Whatsapp.
 Genom stipendieprogrammet, Meta Data 
Center Community Grants, stöttas varje år 
ideella föreningar och skolor i deras arbete för 
långsiktig utveckling i samhällena runt deras 
datacenter i Luleå. Förutom Luleå inkluderar 

Parkskolan får 250 000 kr av Facebook/Meta
detta även grannkommunerna Boden, Kalix, 
Piteå och Älvsbyn.
 – Det här hjälper oss i vårt utvecklings-
arbete på skolan för att vidareutveckla skol-
biblioteket i syfte att främja läskraften och 
läslusten hos skolans elever, för att öka deras 
delaktighet och inkludering i skolan och i 
förlängningen samhället och övriga världen, 
säger Anna-Karin Sandström.
 Meta ger bidrag till verksamheter som an-
vänder ny teknik för att skapa gemenskap, 
kopplar samman människor digitalt eller 
analogt samt främjar och förbättrar utbild-
ning inom ämnena naturvetenskap, teknik, 
ingenjörskonst och matematik, så kallade 
STEM-ämnen (STEM = science, technology, 
engineering, mathematics).
 – Vi vill rikta ett stort tack till Meta Data 
Center i Luleå, att vi nu kan digitalisera vårt 
skolbibliotek, säger Anna-Karin.

Årets mottagare av Meta Data Center 
Community Action Grants

Parkskolan, Älvsbyns kommun ....250 000 kr
 För inköp av teknisk utrustning till 
 skolbiblioteket.
Teknikens hus .............................250 000 kr
 För satsning på STEM-utbildningar 
 för 9-12-åringar efter skoltid.
VildaKidz ....................................250 000 kr
 För att möjliggöra önskedagar för barn 
 i utsatthet.
Näsbyskolan, Kalix kommun .......260 000 kr
 För utveckling av utbildningsprogram 
 med syfte att öka den digitala kompetensen 
 hos barn i utsatthet.
Förskoleavdelningen, Utbildnings-
förvaltningen Piteå kommun (Hortlax 
och Bergsvikens förskolor) ...........100 000 kr
 För inköp av utrustning till ett tekniklabb 
 som inspirerar till kreativitet.
Kullens förskola, Luleå kommun ..... 150 000
 För inköp av utrustning till ett labb 
 och ett sensoriskt rum.
Luleå Makerspace ..........................50 000 kr
 För att möjliggöra för elever att utveckla 
 sina egna spel.
RFSL Luleå .................................200 000 kr
 För att kunna använda teknik med syfte 
 att nå fler och koppla samman människor 
 kring Luleå Pride.
Töreskolan, Kalix kommun .........120 000 kr
 För att utveckla ett digitalt utbildnings-
 program för STEM-ämnen och 
 kommunikation över kulturella gränser.
Fagernäs Skola, Bodens 
kommun .....................................150 000 kr
 För inköp av teknisk utrustning till ett 
 STEM-labb.

Text: Peter Lundberg
Foto: Meta Data Center

En av de största utmaningarna för fram-
tiden är kompetensförsörjning inom den 
större delen av näringslivet. För en tid se-
dan startades projektet MindDig upp ge-
mensamt av LKAB, SSAB, Vattenfall, Skel-
lefteå Kraft, Northvolt, H2 Green Steel, 
Boliden och Luleå tekniska universitet. 

Tanken med projektet var att plocka fram en 
kompetensdatabas för rekrytering av personal 
inom näringslivet.
 Projektet har nu övergått till att bli ett fö-
retag som erbjuder en plattform där man som 

Kommunen går med i MindDig 
– vill säkerställa framtida kompetensbehov

arbetssökande på ett enkelt sätt kan nå ut till 
arbetsgivare, som smidigt kan filtrera i databa-
sen efter sitt eget kompetensbehov.
 – I vanliga fall om man söker ett jobb och 
någon annan får det åker man ur processen. 
Man försvinner. Med det här sättet att jobba 
så hamnar man i den här databasen. Sen kan 
andra företag gå in där och filtrera efter sitt 
behov och kanske hitta någon som sökte jobb 
någon annanstans och erbjuda liknande tjänst 
hos dem, säger Roger Tuomas, samhällsbygg-
nadschef i Älvsbyns kommun.
 Den 19 maj skrev Älvsbyns kommun på ett 

avtal att ansluta sig till MindDig. Roger Tuo-
mas hoppas nu att företag och arbetssökande 
i kommunen väljer att flitigt använda sig av 
den nya portalen.
 – Sen om det är mindre företag med max 
fem anställda som är i behov av det, kan vi på 
kommunen hjälpa till att sätta in annonser på 
att de söker folk.

Läs mer på minddig.com

Text: Robin Nilsson
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I november startades en ny tjänst upp i 
Älvsbyns kommun, särskilt ansvarig för 
socialtjänsten (SAS). Ett varierande jobb 
med ett brett arbetsområde.

Sedan 2016 har Hanna Samuelsson arbetat 
inom socialtjänsten i Älvsbyn. Hanna är i 
grund och botten utbildad socionom och 
har länge brunnit för kvalitét och utveck-
ling inom socialtjänsten. I november 2021 
klev Hanna på rollen som kommunens för-
sta särskilt ansvarig för socialtjänsten (SAS). 
SAS är en relativt ny tjänst i landet och är i 
dagsläget ett valfritt val för en kommun om 
man vill ha en eller inte.
 – Det kommer att komma ett förslag på 
en ny socialtjänstlag och en särskild äldre-
omsorgslag som innebär både ökade krav 
på kvalitet, uppföljning och kunskapsba-
sering, samt ökade krav på socialtjänsten 

Hanna är kommunens första SAS
generellt, så det är inte omöjligt att utveck-
lingen går mot att det blir krav för kom-
munerna att ha en SAS. Vår kommun har 
gått lite före här och provar att ha en SAS, 
säger Hanna Samuelsson, särskilt ansvarig 
för socialtjänsten i Älvsbyns kommun.

Fyra särskilda uppdrag
Den som arbetar som SAS i en kommun 
har som uppgift att arbeta med utveckling 
och kvalitetssäkring inom de olika verksam-
heterna och se till så att arbetet följer den 
lagstiftning som finns.
 – Generellt kan man säga att SAS-tjäns-
ten i vår kommun står på fyra ben. Det 
ena är att arbeta med avvikelsehantering, 
lex Sarah-rapporter, brukarundersökningar 
och klagomål. Det andra benet är att bygga 
upp ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Det tredje är att jobba med 

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.

kvalitetsberättelse, att sammanfatta hur det 
sett ut i kommunens socialtjänst under året, 
och det fjärde är uppföljning av kvalitén.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att få ägna sig åt de här viktiga frågorna. 
Det är så enkelt att hitta motivation i det 
här jobbet, för det är så betydelsefulla om-
råden vi jobbar med. Det är lätt att komma 
till arbetet och känna att det är angeläget 
det vi gör.

Text/foto: Robin Nilsson

Hanna Samuelsson är särskilt ansvarig för socialtjänsten i Älvsbyns kommun.
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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.

Järnporten HFK är en av världens nordligas-
te klubbar för HEMA – Historical European 
Martial Art (Historisk Europeisk Kamp-
konst). Föreningen håller till på Forum i 
Älvsbyn och deras fäktningsstil bygger på 
böcker skrivna runt år 1320-1550 och de 
fäktas med långsvärd och andra vapen.

– Jag flyttade upp från Umeå 2018. Där 
höll jag i klubben Järnporten, en av tre HE-
MA-klubbar, och när jag flyttade hit tog jag 

Järnportens historiska fäktklubb
med den och gjorde den till en förening här, 
säger Micael Rönnholm, tränare i Järnporten 
HFK.
 Klubben i Älvsbyn hann bygga upp en del 
medlemmar innan coronapandemin slog till.
 – I och med pandemin 2020 så stängdes 
ju allting i princip ner. Som mest var vi 15 i 
barngruppen och 8 i den vuxna gruppen. Nu 
är vi 4 till 5 i vuxengruppen och varierande 
mellan 2 och 8 i barngruppen. Till hösten ska 
vi försöka göra en nystart med barngruppen.

Kan du berätta någonting om de långa 
svärden?
– Vi använder svärdsmodeller som kallas för 
feder. Det är ett historiskt korrekt tränings-
svärd anpassat för fäktning, egentligen för att 
användas utan skydd också. Skulle man bara 
träna och inte ta i allt för hårt så går det gan-
ska bra. De är inte skarpslipade, de är väldigt 
flexibla och böjer sig om man sticker. 

Det verkar nästan lite farligt. Är det så?
– Nej, inte speciellt farligt. När vi tränar har 
vi gott om skydd. Vi har hårda plastskydd un-
der rocken exempelvis över bröstkorgen och 
lederna är väl skyddade. Dessutom är fäktklä-
derna skyddade från genomträngning. Så om 

Micael Rönnholm är tränare och grundare av 
Järnporten HFK. Till vänster fäktas Anneli 
Olofsson och Felix Wallin under Micaels över-
inseende.
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mot förmodan ett svärd skulle gå av och det 
blir en vass kant, då stoppar jackorna upp. De 
klarar 800 newton per kvadratcentimeter, sä-
ger Micael Rönnholm.
 Från början för många år sedan använde de 
skyddsutrustning som används i vanlig olym-
pisk sportfäktning, men den är inte alls anpas-
sad för den kraft som långsvärdarna använder. 
Exempelvis gallret för ansiktet böjdes in vid 
slag, men nu finns det speciell utrustning för 
den historiska fäktningen som tål mycket mer.

Vad har du för inspirationskällor, är det 
Youtubeklipp?
– Nej, för mig är det böcker. Det är historiska 
manualer som jag hämtar kunskap ifrån. Jag 
är lite historienörd och gillar det akademiska. 
Vår fäktningsstil bygger främst på Fiore de’i 
Liberi som skrev en manual i italiensk fäkt-
ning på fjortonhundratalet.

Varför håller du på med det här?
– Det är en fantastiskt kul form av rörelse och 
motion. Man får även lite adrenalinpåslag och 
lite spänning på samma gång.

Det verkar som det är väldigt konditions-
mässigt?
– Det är kondition och visdom som är vik-
tigast i denna typ av fäktning och sedan lite 
mod så klart.

Hur mycket styrka behöver man?
– Det är klart att det är bra med lite styrka, 
med det är absolut inte det viktigaste. Det 
finns en del fäktare som varken är starka eller 
snabba, men däremot taktiska och det vinner 
man oftast på. Men det viktigaste är att man 
har roligt i alla lägen.

Text/foto: Peter Lundberg

Klubbens namn ”Järnporten” är taget från försvarspositionen ”Porta di Ferro” som betyder just järn-
port på italienska. På bilden en illustration ur manualerna skrivna av den italienska svärdsmästaren 
Fiore De’i Liberi. 

Felix Wallin gör en stöt på sin motståndare Emil Andersson och håller samtidigt fast hans svärd. 

Ett urval av framförallt långsvärd.
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1 384 av länets företag har svarat på 
Svenskt Näringslivs enkät om det lokala 
företagsklimatet, av dessa är det 99 före-
tag i Älvsbyns kommun som har svarat på 
enkäten. Älvsbyn har minskat lite jämfört 
med förra året men fortsätter att ligga i 
topp tre i Norrbotten.

– Det är glädjande att vi fortsätter att vara 
topp 3 i Norrbotten, men samtidigt måste 
vi analysera resultatet och se vad vi kan göra 
ännu bättre. Vi får aldrig luta oss tillbaka 
och tro att vi är klara. En del av kriterierna 
ligger utanför kommunens ansvarsområde, 
men även där måste vi vara och påverka de 
ansvariga, säger Tomas Egmark, kommunal-
råd i Älvsbyns kommun.
 På den sexgradiga skalan ligger hälften av 
Norrbottens kommuner på ett genomsnitts-

betyg under godtagbart, vilket är 3,0. Boden 
sticker ut med att vara bäst i klassen med 
4,1, följd av Arjeplog 3,7 och Älvsbyn 3,4.
 Bäst betyg får kommunen inom området 
”Service och bemötande” och sämst betyg 
inom området ”Mobilnät och bredband”.
Svenskt Näringsliv har mätt företagens upp-
fattning av det lokala företagsklimatet i över 
20 år och sätter fingret på företagens bety-
delse för samhället.
 – Företagen i Norrbotten sysselsätter mer 
än 74 000 personer och bidrar därmed med 
21 miljarder i skatteintäkter. Det räcker till 
att anställa många pedagoger, sjuksköter-
skor, poliser och annat inom välfärden, säger 
Hans Andersson, regionchef Svenskt Nä-
ringsliv Norrbotten.

Text: Peter Lundberg

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Norrbotten 2022.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv 
Norrbotten. Foto: Ulf Börjesson, Ernst Henry 
Photography AB.

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun. Foto: Peter Lundberg.

Fortsatt topp tre i företagsklimat

Ranking Norrbotten

4,1 ............................................ Boden 
3,7 ......................................... Arjeplog 
3,4 ....................................... Älvsbyn 
3,3 ..................................... Haparanda 
3,2 .....................................Övertorneå 
3,1 ....................................... Överkalix 
3,0 .......................................Arvidsjaur 
2,9 .......................................Jokkmokk 
2,9 ...............................................Piteå 
2,9 .............................................. Kalix 
2,9 .............................................. Luleå 
2,7 .........................................Gällivare 
2,5 ............................................Kiruna 
2,5 ..............................................Pajala

Läs mer på: foretagsklimat.se/alvsbyn
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I höst är det allmänna val till kommun, 
region och riksdag. Då röstar vi fram vem 
som ska sitta i kommunfullmäktige, i 
regionfullmäktige och i riksdagen.

En nyhet till detta val är att för att öka valhem-
ligheten ska numera varje väljare kunna ta sina 
valsedlar utan insyn bakom en skärm. Dessut-
om ska röstmottagarna kontrollera så ofta som 
möjligt att inte några valsedlar tar slut eller 
plockas undan. I Älvsbyns kommun kommer 
cirka 50 personer att jobba som röstmottagare.

Röstkort

Röstkortet ska komma med posten till alla som 
har rösträtt. De flesta får det i mitten av au-
gusti och senast den 24 augusti. Har det inte 
kommit då kan du beställa ett dubblettröstkort 
av din kommun, på val.se eller på Valupplys-
ningen på telefonnummer 020–825 825. Där 
kan du även ställa andra frågor om höstens val.
Varje väljare bör granska sitt röstkort noga när 
det kommer. Där står bland annat nämligen 

vilken vallokal som just den personen ska rösta 
i om man röstar på valdagen.

Valnämnden

Valnämnden är kommunens lokala valmyn-
dighet som utser och utbildar röstmottagare, 
ser till att det finns vallokaler och har hela an-
svaret för förtidsröstningen inom kommunen. 
Om du vill ha kontakt med valnämnden kan 
du mejla eller ringa kommunen.

Lokaler vid förtidsröstningen

Förtidsröstningen startar den 24 augusti. OBS! 
De olika öppettiderna hittar du på alvsbyn.se/
valet eller i kommunens annonser i Annons-
bladet. Förtidsrösta kan du göra följande da-
tum i nedanstående lokaler:

• Vidsel – Vidsels Aktivitetshus. 27-28/8
• Vistträsk – Vistträskskolan. 3/9
• Älvsbyn – Fluxen. 4/9
• Älvsbyn – Kommunhuset, lokal Selet. 
 24/8-11/9 förutom de fyra datumen ovan.

Val den 11 september 2022
Lokaler på valdagen

Söndagen den 11 september är den stora val-
dagen. Öppettiderna är klockan 08.00-20.00. 
Rösta på valdagen gör du i det valdistrikt du 
tillhör (se röstsedeln) i följande lokaler:

• Älvsbyn Norra – Älvsbyns gymnasium
• Älvsbyn Östra – Älvsbyns gymnasium
• Älvsbyn Västra – Älvsbyns gymnasium
• Vidsel – Vidsels Aktivitetshus

Läs mer på:
Älvsbyns kommuns webbplats
alvsbyn.se/valet
eller på Valmyndighetens webbplats
val.se

Text: Peter Lundberg

Populärast och dyrast är det i Korsträsk 
där tre av de fem dyraste bostäderna i 
kommunen har sålts för sammanlagt 
nästan 9 miljoner kronor, enligt Svensk 
mäklarstatistik.

– Ökande priser på bostäder är avgörande 
för att vi ska få igång byggandet och flytt-
kedjor i kommunen. För låga priser gör 
dels att bankerna har svårt att finansiera ny-
byggnation men också att incitamenten till 
att sälja sin bostad och exempelvis flytta in i 
en lägenhet inte finns, säger Roger Tuomas, 
samhällsbyggnadschef, Älvsbyns kommun.
 Intresset för att köpa boende i Älvsbyns 
kommun har ökat, så även viljan att betala 
mer. Villorna säljs mycket fortare idag och 
det är få villor till salu (när detta skrivs finns 
det bara fyra villor till salu i hela kommu-
nen).
 – Under förra sommaren gjordes en 
bostadsenkät och ett av resultaten var att 
familjer i många fall efterfrågade bostäder 
eller möjlighet att bygga bostad på en att-
raktiv tomt, gärna sjönära. Vi har också sett 
att många av de fastigheter som sålts i dessa 
miljöer också har haft höga slutpriser, sä-
ger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef, 
Älvsbyns kommun.
 Priset på villor i kommunen har ökat 
med 82% de senaste 10 åren. De senaste 

Bostadspriserna ökar i kommunen

Strandtomt i Muskus (arkivbild). Foto: Lennart Kekkonen.

12 månaderna har 79 villor sålts till medel-
priset 820 000 kr. 7 fritidshus har sålts till 
607 000 kr i medelpris och 4 bostadsrätter 
till 660 000 kr i medelpris.
 – Ökande bostadspriser visar även på 
framtidstro och det är mycket viktigt för 
kommunen, säger Tomas Egmark, kom-
munalråd, Älvsbyns kommun.

De fem dyraste bostäderna i Älvsbyns 
kommun, de senaste 12 månaderna:
Korsträsk 320, Korsträsk .......3 994 000 kr
Övrabyvägen 32, Övrabyn ....3 160 000 kr
Renbäck 11, Korsträsk ...........2 750 000 kr
Strandvägen 22, Korsträsk .....2 000 000 kr
Lövgatan 3, Älvsbyn ..............1 850 000 kr

Text: Peter Lundberg
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Diggiloo återvänder till Storforsen
Den 13 juli kommer musikaliska toner än en gång att fylla vackra och natursköna 
Storforsen, när Diggiloo-gänget gör ett kärt återseende bland fors, klippor och grytor. 
Efter att den familjära succéshowen legat på is i två år är det dags för en efterlängtad 
comeback.
 Årets ensemble består av folkkära artister och underhållare som Theoz, John Lundvik, 
Sanne Salomonsen, Robin Bengtsson, Lena Philipsson, Liamoo, Måns Möller, Mariette 
och Jessica Andersson.
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UPPLEV
Använd sommaren till att se och uppleva allt 
bygden har att erbjuda, oavsett som du bor 
här eller är på besök. På kommande sidor 
finns tips på upplevelser, aktiviteter, boende 
och några av sommaren evenemang. 

Mer information hittar du på Visit Älvsbyn 
(visitalvsbyn.se) och i Storforsens turistinfor-
mation vid infarten till Hotell Storforsen. 

Du kan även kontakta turistinformationen 
på 0929-108 60 eller turistinfo@alvsbyn.se.

UTFLYKTSMÅL & AKTIVITETER

Storforsenområdet

Här kan du uppleva Storforsen som är Europas 
längsta fors och är omgiven av en urskogslik skog 
med rikt växt- och djurliv. I området finns också 
Storforsen Shop som säljer lokala hantverk och 
Kaffestugan där det under sommartid serveras 
lättare måltider, godis, bakverk, glass med mera. 
Vid Hotell Storforsen hittar du sommarens Tu-
ristinformation och även Storforsens kapell som 
förmodligen har Sveriges, kanske världens, vack-
raste altartavla; ett panoramafönster mot den 
mäktiga Storforsen. Kontakta hotellets recep-
tion för att se kapellet. Mitt emot hotellet börjar 
naturstigen Upplevelseskogen Bredselsberget, 
stigen går upp på berget längs en lättgången led 
med informationsskyltar om natur och växtlig-
het längs vägen. På berget finns en stuga och 
grillplatser med bänkar och vindskydd. 

Kyrkmalmen
Älvsbyns kulturella centrum där du kan besöka 
Älvsbyns kyrkstad och de 32 kyrkstugor och tre 
stall som finns bevarade. De flesta är byggda un-
der 1800-talet och många används än idag som 
övernattningsstugor. Promenera runt bland de 
små pittoreska husen och känn historiens ving-
slag. Knut Lundmark-monumentet till minne 
av professor Knut Lundmark och Älvsby kyrka, 
en ljus och vacker träkyrka från 1800-talets bör-
jan, finns också på Kyrkmalmen.  
Information: 070-641 43 98
alvsbykyrkstad.se

Bagerimuseet
Här berättas det om bygdens bagerinäring, Po-
larbröds historia och det gamla bakhantverk som 
är bevarat sedan förra sekelskiftet. Här kan du 
också baka ditt eget bröd och ta en fika. Bage-
rimuseet finns på Gammelvägen 23 i Älvsbyn, 
öppet vardagar 27 juni-5 augusti. 
Information: 073-096 02 66
bagerimuseet@polarbrod.se

Bensinmuseum
Gör dig redo för en riktig nostalgitripp! I Ben-
sinmuseet finns Sveriges största utställning av 
bensinmackar från 1920-tal till 1960-tal och an-
nan kuriosa så som reservdelar, reklamprylar och 

motortidningar. Bensinmuseet finns på Altuna 
Industriområde i Älvsbyn. 
Information: 070-378 21 60
caltex.nu 

Laver 

Laver är en kulturmärkt gruvby. Åren 1936-
1946 fanns här en koppargruva som ledde till 
att ett samhälle växte upp. Det betecknades som 
”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid. Om-
rådet är både intressant gruvhistoria och ett trev-
ligt utflyktsmål.

Manjärv

I Manjärv finns en arkeologstig med stenålders-
gravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångst-
gropar med mera. Under 3000 år höll jägare och 
fångstfolk till i detta område. I området finns ett 
tjugotal platser med spår av bosättningar samt 
två gravar med rödockra.

Kantabergsheden

En arkeologiskt intressant plats är Kantabergs-
heden med samiska härdar, forntida boplatser, 
lämningar efter äldre tiders skogsbruk och tjär-
dalar. Platsen ligger lite ensligt till, men från 
vägen förbi Södra Vistträsk svänger du av i när-
heten av den bro som korsar Vistån. Där finns 
tydliga vägvisare som för det lätt att hitta rätt via 
en 1,5 km lång fornminnesstig. På Kantarheden 
finns också många lämningar efter äldre tiders 
skogsbruk och tjärdalar.

En liggande höna

På Stormyrberget finns ett så kallat uppallat 
block, eller liggande höna som det ibland kallas. 
Det är en stenformation där ett stort flyttblock 
ligger på tre små pallstenar. En liggande höna 
tros ha bildats genom att inlandsisen förde med 
sig ett flyttblock som stannade på ett lager av 

Fiske i Fällforsen. Foto: Ulrik Bylander.



sand, grus och mindre stenar. Det har sedan ero-
derat eller spolats bort, utom de tre pallstenarna 
som suttit fastklämda under det stora blocket. 
Den liggande hönan på Stormyrberget är ett 
trevligt utflyktsmål. Till Stormyrberget kommer 
man från vägen mellan Arvidsträsk och Teuger-
träsk. Ungefär mitt emellan byarna svänger man 
söderut på skogsbilvägen Stavträskvägen. Efter 
3,8 km svänger vägen svagt vänster. Där parke-
rar man. Hönan ligger några hundra meter upp 
på berget. En mer eller mindre tydlig snitsling 
visar vägen. 

Fällforsen

Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen 
med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en lax-
trappa där man om man har tur kan få se laxen 
ta sig upp. Rastplats och eldstad finns bredvid 
fallet. 

Lomtjärnsparken

Lomtjärnsparken i centrala Älvsbyn är en träff-
punkt med sommarcafé. Här finns en populär 
lekpark, en utescen där olika uppträdande sker 
och det brukar även anordnas loppis i parken. 

Bad 

Det finns många fina badmöjligheter på olika 
ställen i Älvsbyns kommun, till exempel vid Sel-
holmen, Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Gran-
sträsk, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel.

Kanis friluftsområde 

Kanisberget med skidbacke och längdskidspår 
är förvisso ett fritidsområde för vinteraktivite-
ter, men även på sommaren är skogen ett härligt 
ställe för till exempel vandring och bärplock-
ning. Från toppen av berget har man fin utsikt 
över samhället och bygden. Kanske inspirerar 
kanisbacken.se till ett besök även till vintern.

Klättring

I Älvsbyns kommun finns flera bra platser för 
sportklättring och bouldering. På Död-Lassber-
get finns leder i alla svårighetsgrader. Hundber-
get, Kälsberget och Kantarberget är andra bra 
klätterställen. 
Information: sverigeforaren.se

VANDRING 

Naturreservat  

Det finns sjutton naturreservat i Älvsbyns kom-
mun. Urskogar, klapperstensfält, vackra skogs-
tjärnar, häftiga berg, fantastiska utsikter, ovan-
liga växter och strida forsar är bara några av de 
naturupplevelser man kan få när man besöker 
dem. Några är väldigt lättillgängliga, andra är 
svårare att hitta och ta sig fram i. Alla naturreser-

vat beskrivs utförligt på länsstyrelsens hemsida. 
Välj något eller några för sommarens skönaste 
skogspromenader. Information: 
lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal

Top of Älvsbyn

Top of Älvsbyn pågår mellan 1 maj och 30 sep-
tember. Vandra upp till toppen på minst tre av 
tio utvalda bergstoppar och lämna in ditt start-
kort för att delta i utlottningen av priser. Kortet 

finns att köpa på Coop i Älvsbyn och att beställa 
på topofalvsbyn.blogspot.se.
2022 års toppar:
Klockstaplarna 233 m ö.h. 
Korsträskfluren 245 m ö.h. 
Trollkunoberget 275 m ö.h. 
Östra Falkberget 289 m ö.h. 
Kvällsberget 242 m ö.h. 
Sikträskberget 364 m ö.h. 
Kullberget / Gietkienåjvvie 481 m ö.h. 
Kisträskberget 229 m ö.h. 
Tjotterberget 257 m ö.h. 
Kantaberget 382 m ö.h. 

Bonustoppar sommar 2022 (dessa kan 
kombineras med eller ersätta en av de tio):
Rackberget 254 m ö.h. 
Vitbergsknacken 558 m ö.h. 
Hundberget 152 m ö.h. nära Älvsbyn 
Sarviesåjvvie 455 m ö.h. 
Nakteberget 566 m ö.h. 

Mer information: topofalvsbyn.blogspot.se och 
Top of Älvsbyn på Facebook.

Naturpasset 

Under sommaren anordnas Naturpasset med 
kontroller av olika svårighetsgrad i skogsterräng. 
Information: Sture Norén 070-372 20 75 
Älvsby IF Orienteringsklubb på Facebook
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BOENDE

Norrskensudden

Charmiga och vackert belägna semesterhus för 
självhushåll i Vistträsk. 
Information: 070-172 71 99
norrskensudden.se

SvU-SanU Fritidshus och Friluftsliv AB

Semesterboende i villor och stugor i Vidsel. 
Information: 076-819 80 72, 076-819 80 99
nordschweden-ferienhaus.de/startseite 

Övrabyns Boende 

Boende med självhushåll i ett vackert gammalt 
hus i lantlig miljö, här bor du alldeles intill Pi-
teälven. 
Information: 070-682 26 54
ovrabynsboende.se

Nordik Way 

Stugor med egen dusch och toalett samt fullt ut-
rustat kök i Avaträsk. 
Information: 070-456 16 68
nordikway.com

Skatauddens lantgård 

Stugor med fantastisk utsikt över sjön i Lillkor-
sträsk. 
Information: 073-647 18 77
skataudden.com 

Thorsen tours

Semesterboende i en egen villa i Vidsel. 
Information: 070-759 74 41
thorsentours.com

Älvsby Folkhögskola

Vandrarhem med enkel- och dubbelrum med 
egen toalett, dusch i korridoren och gemensamt 
kök. 
Information: 0929-723 00
alvsbyfolkhogskola.nu

På Land och Vatten

Stugor i Nattberg, upprustade och lite moderni-
serade men med den gamla atmosfären i behåll. 
Information: 070-605 74 79
plov.se

Hotell Villa Sparta (tidigare Polar Hotel)

Hotell i centrala Älvsbyn. 
Information: 0929-557 40

Nyfors Konferens & Camping

Camping med stugor, rum, husvagns- och tält-
platser. 
Information: 070-335 82 96

Hotell Storforsen och Storforsens camping

Hotell och camping vid forsens fot.
Information: 0929-721 00
storforsen.se

Selholmens camping

Camping i Älvsbyn för tält, husvagn och stugor 
med utsikt över Piteälven. 
Information: 0929-172 05

Aurora Photo Lapland

Semesterboende i egen villa i Vidsel. 
Information: 070-046 11 15
auroraphotolapland.com

Nygårds Ecoliving

Boenden i lantlig miljö i Nygård, välj en lägen-
het eller ett härbre från 1738. Bokas lättast via 
AirBnB. 
Information: 070-681 06 60

EFS Lillstrand 

Vackert beläget mot sjön Lillkorsträsket i Lill-
strand, rum och lägenheter med vandrarhems-
standard och camping för husvagn och tält. 
Ring och boka i förväg: 070-622 07 17
kyrktorget.se/lillstrand

Tennis 

Nedanför kyrkstugorna på Kyrkmalmen finns 
två fina tennisbanor. Man kan boka tid för 50 
kronor per timme på Sportringen eller spela 
obokat utan kostnad när banorna är lediga.  

Padel

Utmana vänner och familj på padel i Storforsens 
padelhall. 
Information och tidsbokning: 0929-721 00
storforsen.se/padel

TIPS PÅ FLER AKTIVITETER!

Det finns ett flertal företag runt om i kommu-
nen som erbjuder olika guidade turer och akti-
viteter som exempelvis fiske, ridning, kajak och 
vandring. Läs mer om utbudet på Visit Älvsbyn 
(visitalvsbyn.se) eller kontakta turistinformatio-
nen för mer information: 0929-108 60, 
turistinfo@alvsbyn.se
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Återkommande evenemang
Allsång Lomtjärn 

torsdagar 29/6–3/8 kl 19.00 

Övriga evenemang
Nationaldagsfirande, Kyrkmalmen

6/6, kl. 11.00

Johannas Hem & Hobby Race
10/6-11/6, kl.10.00

Loppis i Nystrand 
11/6 kl 11.00–15.00 

Segelflyg Prova-På, Högheden
12/6-25/6, kl. 9:00

Arvidsträskdraget, trollingfisketävling, Arvidsträsk
17/6, kl. 08:30

Älvsby Teaterläger
18-22/6

Babblarna - Första musikalen, Forum
19/6, kl.17:30

Midsommarfirande på Hotell Storforsen
23/6, kl.14:00

Midsommarfirande Lomtjärn 
23/6 kl 11.00

Älvsby konst och filmkollo
26/6-17/7

Älvsby Dansläger
3/7-9/7

Knalledagen, Storgatan 
7/7

Baletten Trolltagen, Storforsen
7/7 kl 19.00

8/7 kl 14 & kl 19.00 
9/7 kl 14.00 

Vistträskdagen
15/7, kl.11:00

Clary´s sommarfestival, (Clary´s krog)
20/7-22/7, kl.12:00

Finbilsutställning Norrbottens Pärla 
22/7 kl 17-21 Rickys Place

 
Sverigecup 2 Högheden Miniraceway

22/7-23/7, kl.10:00

Storforsens Körfestival, Storforsen 
5/8 kl 18.00

Konsert med Samuel Ljungblahd,  
Lomtjärnsparken 

13/8 kl 15 

ÄIF fotbolls hemmamatcher
för A-lagen under

säsongen 2017
ÄIF Fotboll A-lagsmatch Herrar Div 5

20/6, kl.19:00 

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Damer Div 3
29/7, kl.13:00

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Damer Div 3
5/8, kl.14:00

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Herrar Div 5
8/8, kl.19:00

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Damer Div 3
10/8, kl.19:00

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Herrar Div 5
16/8, kl.19:00

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Damer Div 3
17/8, kl.19:30

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Herrar Div 5
22/8, kl.19:00

Turistinformation Storforsen 
0929-10860 

turistinfo@alvsbyn.se 
www.alvsbyn.se/visit 

EVENEMANG SOMMAR 2022
För mer information, fler evenemang och eventuella ändringar, se visitalvsbyn.se/evenemang 

eller kontakta Älvsbyns turistinformation 0929-108 60, turistinfo@alvsbyn.se

Musik i sommarkväll
30/6 kl. 19.00, Älvsby kyrka.

Knalledagen
Affärerna flyttar ut på Storgatan.

1/7 öppet till kl. 18.00.

Pärlracet Folkrace
Välkommen till en fartfylld kväll 

på höghedenbanan.
6/7 kl. 17.00, Högheden Motorstadion.

Musik i sommarkväll
6/7 kl. 19.00, Vidsels kyrka.

Musik i sommarkväll
7/7 kl. 19.00, Älvsby kyrka.

Loppis i Lomtjärnsparken
8/7 kl. 11.00-17.00.

Vistträskdagen
En händelserik dag med underhållning, 

mat och barncirkus.
9/7 kl. 11.00-14.00, byagården ”Mejeriet”.

Diggiloo 2022
Sveriges största sommarturné besöker 

återigen Storforsen. 
13/7, Storforsens naturreservat.

Loppis i Lomtjärnsparken
15/7 kl. 11.00-17.00.

Gratis Fiske i Piteälven
16/7-17/7, Älvsby byamäns fiskevatten.

Musik i sommarkväll
21/7 kl. 19.00, Älvsby kyrka.

Loppis i Lomtjärnsparken
22/7 kl. 11.00-17.00.

Musik i sommarkväll
28/7 kl. 19.00, Älvsby kyrka.

Skájdde
En storslagen och magisk dans 

och musikföreställning för alla åldrar.
29/7, Storforsens naturreservat.

Loppis i Lomtjärnsparken
29/7 kl. 11.00-17.00.

Skájdde
En storslagen och magisk dans 

och musikföreställning för alla åldrar.
30/7, Storforsens naturreservat.

Skájdde
En storslagen och magisk dans 

och musikföreställning för alla åldrar.
31/7, Storforsens naturreservat.

Musik i sommarkväll
3/8 kl. 19.00, Vidsels kyrka.

Musik i sommarkväll
4/8 kl. 19.00, Älvsby kyrka.

Loppis i Lomtjärnsparken
5/8 kl. 11.00-17.00.

Prova-på-dag på Älvsby Ryttarförening
5/8 för barn och ungdomar 6-12 år.

Konsert och pubafton
6/8, Kulturhuset Vidsel.

Gratis fiske i Piteälven
13/8-14/8, Älvsby byamäns fiskevatten.

Sensommarfesten
Aktiviteter och shower för hela familjen.

27/8, Älvsbyn.

Storforsen Turistinformation
vid infarten till Hotell Storforsen

Öppen 13/6-14/8
0929-108 60

turistinfo@alvsbyn.se
www.visitalvsbyn.se


