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Sverige EU-ordförande

Sverige kommer under första halvåret 2023 att vara ordförandeland i EU. Det kommer att 
hållas runt 150 EU-möten i Sverige varav ett tiotal i Norrbotten. Exempelvis kommer hela 
EU-kommissionen till öppningsmötet i Kiruna den 12-13 januari 2023. Hittills är det bara 
planerat möten i Kiruna och Luleå och inget i Älvsbyn.

Ny e-tjänst för adresser

Älvsbyns kommun har lanserat en ny e-tjänst 
på sin hemsida där du som boende i kom-
munen kan ansöka om ny adress där det inte 
finns. Adresser som många gånger saknas är 
exempelvis adresser till sommarbostäder, fri-
tidsanläggningar, badplatser med mera.

Adresser är viktiga för att exempelvis räddnings-
tjänst och ambulans snabbt ska hitta rätt i kom-
munen. Om du saknar adress till sommarstugan 
eller en annan plats, kan du nu ansöka om en 

Eller ring din 
energirådgivare

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN 
I ÄLVSBYNS, ARVIDSJAURS OCH 
ARJEPLOGS KOMMUNER

Opartisk och kostnadsfri expertis för 
att spara på energin där hemma. Ring 
rådgivare Erika Groth på 0929-170 63.

direkt i den nya e-tjänsten 
på kommunens webbplats.
 – Att ha en adress 
och möjligheten till 
att få en adress är 
något som vi lätt 
glömmer bort, men det kan vara livsavgörande 
om olyckan är framme eller om vi blir akut sju-
ka, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef 
på Älvsbyns kommun.

Image by gpointstudio on Freepik



Älvsbybladet nr 3 – 2022 | 3

Rehouse offentliggör planer på att bygga 
bostäder i centrala Älvsbyn och tecknar 
avsiktsförklaring med kommunen som 
äger marken.

Bostadsföretaget Rehouse och Älvsbyns 
kommun har undertecknat en avsiktsför-
klaring som tydliggör parternas avsikt om 
att bygga hyreslägenheter i centrala Älvs-
byn.
 – Rehouse är ett bolag inom SIBS Group 
och har därmed hela värdekedjan från idé 
till långsiktig förvaltning. Rehouse har ett 
standardiserat koncept som erbjuder fina 
hyresbostäder med hög standard till en 
hyra som många människor ska har råd 
med. Rehouse erbjuder bostäder på både 
permanenta och tillfälliga bygglov vilket 
skapar stora möjligheter för nya bostäder 
på kort tid.
 SIBS har idag ca 1800 lägenheter un-
der uppförande och ca 12 000 byggrätter i 
portföljen. SIBS är ett innovativt Construc-
tion Tech-bolag som redan från start haft 
ambitionen att revolutionera byggbran-
schen med hjälp av mjukvara och teknik.
 – Vi är medvetna om den utveckling som 
är på gång med stora företagsetableringar i 
Norr- och Västerbotten och vill vara med i 
den gröna omställningen. Våra bostäder bi-
drar till att möjliggöra den inflyttning som 
behövs i den här delen av landet, säger Per 
Bohlin, vd på Rehouse.
 Kommunen välkomnar satsningen som 
inte bara möjliggör inflyttning utan också 
kan få i gång välbehövliga flyttkedjor.
 – Byggs det fler lägenheter kommer det 
loss fler hus på marknaden, det såg vi när 

Planer på nytt hyreshus i Älvsbyn
det förra flerbostadshuset byggdes i Älvs-
byn, säger Roger Tuomas, samhällsbygg-
nadschef på Älvsbyns på kommun.
 Rehouse öppnar också upp för dialog 
med företag som är beroende av bostäder 
för att attrahera arbetskraft.
 – Kan vi teckna avtal om uthyrning av 
ett större antal lägenheter med en eller flera 
företag under en längre tid är det ett sätt för 
oss att trygga projektet, säger Bohlin.
 Att det finns planer på storskaligt byg-
gande i Älvsbyn bekräftar kommunens roll 
i en växande arbetsmarknads- och bostads-
region.
 – Det är otroligt glädjande att se att det 
finns planer att etablera sig i kommunen. 
Det här visar att Älvsbyn är en del av den 
bostads/arbetsmarknad som kommer att 
växa i och med de stora investeringar som 

Per Bohlin, vd Rehouse. Foto: Rehouse

sker i regionen, säger Tomas Egmark, kom-
munalråd i Älvsbyns kommun.
 Rehouse ät ett koncept som svarar upp 
till det marknaden vill ha.
 – Vi har tagit del av bostadsenkäten som 
kommunen gjort så sent som förra året. 
Det kommuninvånarna uttryckt där är att 
de vill ha är centralt belägna 2:or och 3:or 
med hiss och andra bekvämligheter vilket 
är vad vi har att erbjuda, säger Per Bohlin, 
vd på Rehouse.

Text: Sofia Lundberg

Här på Lekentomten kommer det nya hyreshuset att byggas. Foto: Sofia Lundberg Foto: Rehouse
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Polarbröd fortsätter att satsa i Älvsbyn för 
att kunna baka för generationer framåt. 
Den första etappen av det nya Polarbage-
riet stod klar i oktober 2021 och nu inleds 
bygget av den andra etappen av ett modernt 
bageri i världsklass.

Sedan branden i Polarbageriet i Älvsbyn i au-
gusti 2020 har Polarbröd investerat mer än 

Nu byggs andra etappen av Polarbageriet i Älvsbyn
500 miljoner i de två anläggningarna i Bred-
byn och Älvsbyn för att svara upp emot da-
gens och framtidens behov.
 – Men vi är långt ifrån klara och fortsät-
ter att utveckla våra anläggningar, vårt sätt 
att arbeta och våra produkter för att kunna 
leva upp till vår vision om att göra hållbara 
brödmål tillgängliga för alla, säger Anders E 
Johansson, vd Polarbröd.

Nu tas nästa steg i utvecklingen i Älvsbyn ge-
nom bygget av etapp 2 av Polarbageriet. Fö-
retaget investerar 85 miljoner kronor i en 140 
meter lång byggnad som på sikt ska rymma en 
ny toppmodern bagerilinje.
 – Idag reser vi stommarna och om ett år, tre 
år efter branden ska byggnaden stå klar. Det 
ger oss förutsättningar att fortsätta utveck-
lingen framåt med senaste tekniken och ökad 
produktionskapacitet, säger Jonas Holmgren, 
Polarbröds projektledare för bygget.
 Byggnaden kommer till en början att an-
vändas till lager för råvaror och emballage 
men inom en snar framtid kommer det att 
byggas en ny produktionslinje. Parallellt med 
bygget pågår nämligen arbetet att utveckla 
framtidens erbjudande och anpassa verksam-
heten mot det långsiktiga målet att bli 100 
procent cirkulära.
 – Vi är femte generationens familjeföretag. 
Det gör oss inte bara snabbfotade utan också 
långsiktiga. Vi bakar inte för nästa kvartal el-
ler verksamhetsår, vi bakar för generationer 
framåt. Vi vet att vi får den framtid vi investe-
rar i. Därför tar vi oss tid nu att vrida och vän-
da på hur vi ska öka produktionskapaciteten 
mot framtidens erbjudande som ska vara både 
gott, attraktivt och hållbart, säger Anders E 
Johansson.

Nu byggs andra etappen av Polarbageriet i Älvsbyn. Från vänster: Jonas Holmgren, fastighetschef, Anders E Johansson, vd Polarbröd och Samuel Hellström, 
vd Hellströms Bygg. Foto: Polarbröd

Här byggs industrilokalen ut för bagerilinje 2. Foto: Peter Lundberg
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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.

En del av kommunens ansvarsområden 
inom hälso- och sjukvård är att tillhanda-
hålla viss rehabilitering för sina medbor-
gare. Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) är en ny tjänst inom Älvsbyns kom-
mun som inrättades hösten 2021. Kommu-
nens första MAR heter Agneta Åkerström.

– Det har varit både roligt och utmanande. 
Det är mycket att sätta sig in i. För våra pa-
tienter vill vi fortsätta arbeta för en bra reha-
bilitering i kommunen.

Agneta är kommunens första MAR
Det är MAR:ens uppgift att se till så att pa-
tienterna i kommunen får en säker och än-
damålsenlig rehabilitering av god kvalitet. Att 
lagar och förordningar följs och att kommu-
nen följer den utveckling och forskning som 
fortgår. Det handlar även om att se till så att 
det finns ett kvalitetssystem, så att det finns 
rutiner och riktlinjer att följa, samt att arbeta 
med avvikelsesystemet.
 – Som MAR har jag ansvar över att se till 
så att det system som finns fungerar. Att se 
till så att vi håller oss till det vi ska göra, för 

patientsäkerhetens skull, säger Agneta Åker-
ström, medicinskt ansvarig för rehabilitering 
i Älvsbyns kommun.

Viktigt med god kvalité
Agneta själv har lång erfarenhet som arbets-
terapeut och har arbetat inom Älvsbyns kom-
mun sedan 2013. Idag växlar hon mellan att 
jobba som arbetsterapeut och MAR, vilket 
hon tycker om.
 – Jag har alltid varit intresserad av kvalitets-
arbete och utveckling och alltid jobbat med 
det i min roll som arbetsterapeut. Nu har jag 
avsatt tid för att kunna jobba systematiskt 
med de här frågorna och jobba för att för-
bättra för våra patienter, så det här känns bra.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att det här förbättringsarbetet kommer pa-
tienten till nytta. Att jobba verksamhetsnära 
med kvalitét och patientsäkerhet, så att det 
verkligen kommer patienten till gagn. Det 
tycker jag är det bästa och viktigaste med mitt 
jobb.

Text/foto: Robin Nilsson

Den 10 oktober gav kommunfullmäktige i 
Älvsbyn grönt ljus för Polmek Fastigheter 
AB, en del av Polarrenen som är ett dotter-
bolag till Polarbrödskoncernen, att köpa 
den tidigare hyrda fastigheten där delar av 
bageriets smörgåstillverkning pågått sedan 
november 2020.

Polarbröd köper industrilokal av kommunen
Sedan att bageriet brann ner augusti 2020 
förflyttade Polarbröd delar av sin produktion 
till Teliahuset/USP Toolings gamla lokal vid 
Bilprovningen. Genom dotterbolaget Polmek 
Fastigheter AB har Polarbrödkoncernen nu 
valt att köpa loss fastigheten av kommunen.

– Vi köper fastigheten eftersom vi ser ett lång-
siktigt behov att nyttja lokalerna för koncer-
nens verksamheter. Idag använder vi lokalerna 
för vår smörgåsproduktion samt kontor och 
det har vi för avsikt att fortsätta med, berättar 
Lars Wikman, vd för Polarrenen.

Enigt kommunfullmäktige ger klartecken
Kommunen köpte fastigheten 2017 i syfte 
att kunna erbjuda lokaler till företag som vill 
etablera sig i Älvsbyn. När Polarbröds fabrik 
brann ner i augusti 2020 kunde kommunen 
snabbt hyra ut fastigheten till Polarbröd. Un-
der måndagens kommunfullmäktige klub-
bade en enig församling igenom köpet av 
fastigheten.
 – Vi är glada över att Polarrenen genom 
sitt bolag Polmek Fastigheter AB väljer att 
förvärva fastigheten. Det visar att företaget ser 
Älvsbyn som en bra plats att bedriva verksam-
het inom livsmedelproduktion, säger Tomas 
Egmark, kommunalråd i Älvsbyn.

Text: Robin Nilsson. Foto: Anneli Olofsson
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Företagsprofilen
Här kan du läsa om ett av alla 810
aktiva företag i kommunen. Har du tips 
på ett företag som du skulle vilja att vi 
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

Vidsel har under en längre tid saknat en 
lokal frisör. Den närmsta salongen lig-
ger miltals bort. Efter övertalning av sin 
granne valde därför nyinflyttade Esther 
Conrad att starta upp Vidsels lilla Hår-
salong.

För ett par år sedan flyttade Esther Conrad 
från Tyskland till Bredsel med sin familj. 
I Tyskland arbetade hon som frisör, varpå 
hon blev tipsad att satsa på en frisörsalong 
i Vidsel, då byn saknade frisör. Efter att ha 
tagit en fundering gjorde hon slag i saken 
och hösten 2020 grundade hon Vidsels lilla 
Hårsalong.
 – Jag har en granne som kom och berät-
tade att det verkligen behövdes en frisör i 
byn och att hon hade en tom lokal som jag 

Esther är Vidsels enda frisör
kunde få hyra och starta upp en frisörsalong 
i, om jag ville. Jag tvekade först, då jag inte 
kunde svenska så bra, men så tänkte jag att 
det är bara att prova.

Erbjuder även fotvård
Sedan starten ökar kundantalet successivt 
allt eftersom. Förhoppningen är att fler och 
fler hittar till den lilla salongen. Utöver fri-
sering och färgning av håret erbjuder Esther 
även försäljning av diverse hårrelaterade 
produkter, samt nu även medicinsk fotvård.
 – Jag hörde att det behövdes även fot-
vårdsterapi här, då den närmsta är i Älvsbyn 
och väntetiden är lång. Jag utbildade mig 
inom det i Tyskland så då tänkte jag att det 
är något jag kan prova här.

I juni flyttade hon till en ny ljus och pit-
toresk lokal som hon stortrivs i. Där har 
hon prytt väggarna med makens bilder från 
Vidselstrakten.

Facebook: www.facebook.com/Vidselsharsalong

Text: Robin Nilsson
Foto: Peter Lundberg
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Batterier från kolliderade elbilar och 
laddhybridbilar destrueras idag trots 
att batterierna oftast har lång livslängd 
kvar. Även batterier från elbilar som är 
slutkörda är ofta fullt fungerande.
 
– Bildemonteringsanläggningarna får idag 
in allt fler elbilar och laddhybrider där bat-
terierna är fullt fungerande och har lång 
livslängd kvar. Vi i branschen har påpekat 
att det är dumt att destruera fungerande 
batterier. De borde i stället användas tills de 
är slut, säger Zara Forsman, vd på Norrbot-
tens Bildemontering i Storsund.
 På Luleå Tekniska Universitet har man 
konstaterat samma sak och några studenter 
har gjort ett teoretiskt förarbete till möjlig-
heten att använda begagnade elbilsbatterier 
till mobila laddenheter för elbilar, inom 
ramen för ett regionalfondsprojekt kallat
TRE-m. Robert Granström i Älvsbyn, som 
är ordförande i biltestorganisationen SPGA, 
är koordinator i projektet. SPGA inbjöd 
ett antal regionala teknikföretag att göra 
förslag på hur man bygger en powerbank 
av begagnade batterier. Det resulterade i 
att Peder Strand i Södra Sunderbyn, som 
är dataingenjör och driver företaget Tuxo-
dyne, erbjöds att bygga en ”reservdunk för 
elbilar” för biltestverksamheten.
 – Jag har alltid haft ett intresse för att 
återvinna elbatterier och en dröm att bygga 
ett större batteri som skulle kunna användas 

Elbilsbatterier får ett andra liv
för att ladda olika saker, säger Peter Strand 
som naturligtvis tackade ja till uppdraget.
 
Många användningsområden 
Från Norrbottens bildemontering fick pro-
jektet ett batteri från en krockad elbil. Av 
det gamla batteriet byggde Peter Strand ett 
nytt batteri som räcker till att ladda en el-
bil så att den kan köra i tre mil för att ta 

Jonas Jalar, vd på Arctic Falls, Robert Granström, ordförande i SPGA och Zara Forsman, vd på 
Norrbottens Bildemontering.

Hemma i garaget har Peter Strand byggt en powerbank av ett batteri från en krockad elbil. 
Powerbanken kan ladda en elbil så att den kan köra tre mil.

sig till något ställe där den kan laddas fullt. 
Till detta använde Peder bara 1/10 av det 
gamla batteriet. Lådan som batteriet ligger 
i, tillsammans med en laddare och en massa 
kretskort, är cirka 40 gånger 40 cm och un-
gefär 20 cm hög. 
 Den ansluts via internet till en dator 
med en app som visar hur batteriet mår, 
hur laddat det är och annan information. 
När det var dags att testa batteriet koppla-
des Jonas Jalar, vd på Arctic Falls, in och i 
december 2021 hölls en demonstration av 
powerbanken på testanläggningen i Vitber-
get.
 – Vi jobbar aktivt i SPGA med att för-
söka skapa en bild av framtidens provbehov 
och vi ser många möjligheter att använda 
begagnade batterier på olika områden i 
samhället, säger Jonas Jalar.
 – Genom att låta testanläggningarna 
fungera som värd för olika demonstrationer 
bidrar SPGA till hållbarhetsarbetet i sam-
hället. I detta fall specifikt genom att visa 
på nyttan med en powerbank. Sannolikt 
har de flesta bilbärgare en sådan i en snar 
framtid, säger Robert Granström.
 Peder Strand menar att den här återvin-
ningstekniken kan användas till allt som 
behöver drivas med energi. Vi ett strömav-
brott, vintertid, skulle ett gammalt bilbat-
teri från en tesla kunna hålla en normalstor 
villa varm i 20 timmar. Ett batteri-ack med 
ett antal återvunna elbilsbatterier skulle 
kunna kapa effekttopparna för ett helt vil-
laområde så att hela kvarteret kan dela på 
samma 20 ampere säkring. Peder Strand 
tror att det kommer att finnas många så-
dana lösningar i framtiden.

Text/foto: Elisabet Nordebo
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Minst en vecka, det är hur länge man som 
medborgare förväntas klara sig utan kom-
munens hjälp vid en kris, exempelvis ett 
längre strömavbrott eller annan samhälls-
störning. Vi vill därför påminna om vikten 
att förbereda sig så gott det går om detta 
skulle inträffa, bland annat genom att ha en 
hemberedskap som täcker både vatten, mat 
och värme under en längre tid.
 För mer information om hemberedskap: 
www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/for-
bered-dig-for-kris/hemberedskap---preppa-
for-en-vecka

Viktigt att vara förberedd om krisen kommer 
– hemberedskap är A och O

I och med den rådande situationen i Ukrai-
na är frågorna många gällande vilka skyl-
digheter du som arbetar inom den offentliga 
sektorn har om främmande makt anfaller 
Sverige. För att samhället ska kunna fungera 
är det lagstadgat att arbetet måste fortgå 
som vanligt, även under krig.

– Vi som offentligt anställda är ålagda av all-
männa tjänsteplikten att fortsätta gå till jobbet, 
även under tuffare situationer. Det är viktigt 
att våra verksamheter fortsätter, säger Anna-
Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns kom-
mun.
 Alla mellan 16–70 år och som bor i Sverige 
omfattas av totalförsvarsplikt. Sveriges total-
försvarsplikt består av tre delar: värnplikten, 
civilplikten och allmänna tjänsteplikten. Den 
allmänna tjänsteplikten betyder att du som 
anställd inom den offentliga sektorn kan kom-
ma att behöva fortsätta gå till ditt arbete som 
vanligt, eller ha andra arbetsuppgifter som du 
vanligtvis inte jobbar med i fredstider, även om 
väpnad kamp sker i andra delar av Sverige.
 – Vi har många viktiga verksamheter i vår 
organisation som måste fortsätta bedrivas, för 
att samhället ska kunna fungera även under 
mycket svåra förhållanden. Vi har bland annat 
våra äldre och sjuka som vi måste ta hand om 
och våra barn måste få fortsätta gå i skola och 
förskola. Skulle det börja brista, att människor 
inte dök upp på jobbet, då faller hela systemet. 
Vi alla spelar roll och behövs för att samhället 
ska kunna fortsätta fungera, säger Anna-Karin 
Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.

Om kriget kommer till Sverige 
– vad förväntas av dig som kommunanställd?

Brott mot totalförsvarsplikt resulterar i anting-
en böter eller fängelse.

Vill öka medvetenheten bland 
personalen

Under hösten kommer det att pratas mer i 
kommunens verksamheter om vad som hän-
der om kriget kommer till Sverige och vad som 
förväntas av de anställda.
 – Alla ska få gå igenom det här under sina 
arbetsplatsträffar. Det är ett sätt för oss att 
ruska av oss den här naiviteten och okunska-
pen som många förmodligen har haft förut. 
Mycket handlar just om att tydliggöra och in-

formera personalen om vilket ansvar och vilka 
skyldigheter vi alla har om det värsta tänkbara 
skulle hända. Vi behöver planera för det värsta 
helt enkelt. Det är personalen som är Älvsbyns 
kommun, skulle inte vi vara här är det ingen 
verksamhet som bedrivs. Personalen är nyck-
eln. Då behöver de också veta mer om vad som 
förväntas om det händer.
 I samband med arbetsplatsträffarna kommer 
fyra krislådor att lottas ut till de kommunan-
ställda, fylld med diverse prylar som är bra att 
ha om krisen kommer.

Text: Robin Nilsson

Bra att ha hemma:
• Kött- och fiskkonserver
• Grönsakskonserver
• Torrmjölk
• Vattendunkar
• Varma kläder
• Sovsäck/filtar
• Värmeljus
• Ved (om du har eldstad)
• Gasol-/fotogenkamin eller fotogenlykta 
 + bränsle
• Vev- eller batteridriven radio
• Batterier, som passar din utrustning

Under oktobers kommunfullmäktige 
presenterades namnet på den nya sim- 
och sporthallen.

Det var Sofia Lundberg som med namnet, 
Älvsbyns sportcenter, tillkännagavs som 
vinnare i namntävlingen och emottog ära, 
berömmelse och ett årskort på badhuset.
 Bygget av den nya sim- och sporthallen 
börjar närma sig sitt slut. För att få fram ett 
namn på den nya anläggningen utlystes en 
namntävling, där Älvsbyborna haft möjlig-
het att delta och namnge den nya sim- och 
sporthallen. En jury på 10 personer har 
gått igenom samtliga 89 inkomna förslag 
och under kommunfullmäktige kungjordes 
resultatet och det nya namnet, Älvsbyns 
sportcenter.

Namntävlingen är klar
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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.

I samtliga utav Sveriges 290 kommuner 
har Svenska kyrkan en församling som 
är verksam på respektive ort. I Älvsbyn 
har församlingen varit aktiv sedan 241 år 
tillbaka.

– Hit är alla välkomna, oavsett om man tror 
eller inte, eller om man har någon annan 
tro. Vi stänger ingen ute, säger Anna-Karin 
Thorngren Bergman, kyrkoherde i Älvsby 
församling sedan snart sex år tillbaka.
 År 1781 markerar en stor milstolpe i 
Älvsbyns kommun när Älvsby församling, 
tidigare Älvsby kapellag, grundades i vad 
som då hette Älvsby socken. Församlingen 
tillhör Luleå stift och består av ett kyrko-
råd och 17 anställda som får verksamheten 
att rulla, allt från kyrkoherde, präster och 
diakon, till pedagoger, församlingsvärdinna 
och kyrkogårdsarbetare.
 – Vi har en fantastisk fin personal och 
så många frivilliga som har idéer och vill 
och verkligen känner ett engagemang och 
tycker att som kyrka här i Älvsbyn kan vi 
göra något gott för Älvsbybygden vi också.

Älvsby församling – verksam sedan 1700-talet
Viktigt att värna om traditionen
Älvsby församling har två aktiva kyrkor i 
kommunen, en i centralorten som uppför-
des 1813 och en i Vidsel som blev färdig 
1968. Där erbjuds tjänster för människor 
i alla åldrar, som vigsel, begravning, dop, 
konfirmationer, själavårdssamtal, traditio-
nella gudstjänster och barnverksamhet.
 – Sen har vi även den öppna verksam-
heten, där vi exempelvis anordnar café och 
föreläsningar. Där behöver man inte an-
mäla sig eller komma regelbundet. Men 
vårt främsta uppdrag som kyrka är att fira 
gudstjänster, samt bedriva undervisning, 
diakoni och mission.
 Älvsby församling arbetar efter en anta-
gen Syftesparagraf, där man har enats om 
hur man vill att församlingen ska bedrivas.
 – Vi vill vara en ”här och nu kyrka med 
Kristus i centrum”. Vi vill värna om vår tra-
dition, som till exempel att högtidlighålla 
de olika högtiderna och att man sjunger de 
psalmer man ”alltid” sjungit. Vissa saker ska 
inte förändras. Men vissa andra saker ska 
leva i takt med tiden och med de människ-

or som lever och bor i församlingen just nu. 
Så vi försöker även forma vår verksamhet så 
att den passar människor i dagens samhälle. 
Vi försöker att värna om miljön vi har här 
uppe som är både fin och viktig för många 
Älvsbybor, som exempelvis de kyrkstugor 
som vi har här. Sen handlar det även om att 
blicka framåt och se vad det finns för behov 
och önskemål bland Älvsbyborna.

Text/foto: Robin Nilsson

Kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman utanför församlingsgården.
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Just nu är energisituationen i Sverige och Eu-
ropa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är 
höga och kan stiga ännu mer. Det finns också 
risk att elen inte räcker för vissa timmar i vin-
ter. Vi kan tillsammans förbättra situationen 
genom att minska elanvändningen. Här hit-
tar du information om läget, varför vi behö-
ver minska elanvändningen och hur du kan 
bidra.

Varför ska vi spara el?
Kriget i Ukraina har fört med sig konsekven-
ser för elförsörjningen i Sverige. Det har resul-
terat i höga elpriser och försämrade möjlighe-
ter att importera el när vi behöver det. För att 
förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt 
att minska elanvändningen. 

Här är tre anledningar:
• Vi dämpar elkostnaderna
 För många är de höga elpriserna en tuff ut-

maning. Genom att använda mindre el kan 
du spara pengar. En lägre efterfrågan på el 
påverkar dessutom generellt priset i en po-
sitiv riktning.  

• Vi minskar risken för elbrist i vinter
 När vi använder mindre el, eller flyttar 

användningen till de tider på dygnet då 
belastningen på elnätet är lägre, avlastar 
vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då 
risken för frånkoppling, som orsakas av att 
användningen överskrider det vi kan pro-
ducera och importera. Vi måste agera idag 
för att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt inför vintern, när läget kan bli mer 
ansträngt.  

• Vi visar solidaritet
 Genom att minska vår elanvändning hjäl-

per vi varandra i Sverige. Men vi hjälper 
också våra grannländer. Vår export av fos-
silfri el leder till minskat behov av fossilpro-
ducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan 
exportera till dem, desto mindre gas behö-
ver de använda.

Läs mer på: www.energimyndigheten.se/
varje-kilowattimme-raknas

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Vi befinner oss i en exceptionell situa-
tion med krig i Europa med stora följd-
verkningar på energimarknaderna som 
i slutändan leder till höga elpriser. I ett 
sådant läge behöver vi använda mindre el. 
Vi går också in i en kallare och mörkare 
årstid, den så kallade uppvärmningssä-
songen, med värme på inomhus och hö-
gre elanvändning. Många vill veta hur de 

kan bidra för att underlätta situationen. En-
ergimyndigheten går därför ut bredare med 
information för att bidra till ändrade vanor 
och ökad kunskap för att minska elanvänd-
ningen. Det kan göra skillnad både nu och 
under en tuff vintersäsong.
 Energimyndighetens informationskam-
panj ligger också i linje med EU:s nya lag 
om krisintervention på elmarknaden, som 

Därför går Energimyndigheten ut med de här rekommendationerna just nu
beslutades den 30 september. Det införs 
en skyldighet att minska elanvändningen 
med minst 5 procent under höglasttim-
mar. Det är nämligen då som gaseldad 
kraftproduktion har en betydande in-
verkan på elpriset. Medlemsländerna ska 
också sträva efter att minska den totala 
efterfrågan på el med minst 10 procent 
fram till och med den 31 mars 2023.

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när 
elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är 
som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. 
Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för 
att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en 
grad minskar din energianvändning för uppvärmning med un-
gefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till 
mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att 
byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom 
minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, 
de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Täta ditt hus
Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster 
och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att 
renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad du använder el till
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, 
exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du 
måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur 
som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.
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Älvsbyns kommun behåller fortsatt tred-
jeplatsen i Norrbotten i Svenskt Närings-
livs ranking ”Företagsklimat”, men tap-
par 74 placeringar i Sverige.

I statistikdelen i årets ranking så håller Älvs-
byns kommun sin placering bra, men när 
det kommer till enkätdelen, där företagarna 
i kommunen tycker till, tappar kommunen 
i rankingen. I exempelvis delrankingen där 
företagen sätter betyg på ”Konkurrens från 
kommunens verksamheter” går Älvsbyns 
kommun från plats 115 till 264 i Sverige.
 – Enkätsvaren visar att företagen upple-
ver konkurrens från kommunens verksam-
heter. Det här behöver vi analysera för att 
förstå vad som ligger bakom. Vi arbetar inte 
med att konkurrera med näringslivet utan 
för att möjliggöra för lokala näringsidkare, 
säger Tomas Egmark, kommunalråd.
 I enkätdelen ”Information till företagen” 
tappar kommunen 74 placeringar i landet. 

Topp tre trots sämre företagsklimat
Under pandemin har Älvsbyns kommun 
inte kunnat anordna näringslivsfrukostar 
på samma sätt som tidigare och det har 
varit ett starkt informationsnätverk mellan 
kommunen och företagare.
 – Efter det att enkäten gjordes i början av 
detta år, som denna ranking baseras på, har 
vi startat upp ett nyhetsbrev till företagen 

och vi har börjat använda sociala medier 
som LinkedIn och Facebook. Detta tror vi 
kommer att uppskattas av företagen, säger 
Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef.
 Älvsbyns kommun har även startat upp 
ett flertal projekt senaste tiden, när pande-
min har börjat klinga av. Exempelvis träffar 
för nya företagare, jobba med våra lokala 
företag för att stärka dem och anordna akti-
viteter och minimässa för att föra näringsliv 
och skola närmare varandra.
 – Nu under senhösten startar också ar-
betet med ett nytt näringslivsprogram upp. 
Där sitter både företagen och politiker med 
och utformar programmet. I det forumet 
kommer vi att tillsammans kunna analysera 
resultatet av rankingen och arbeta med att 
hitta förbättringar, säger Roger Tuomas.

Text/foto: Peter Lundberg

Om Svenskt Näringslivs ranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Nä-
ringsliv en årlig ranking av det lokala fö-
retagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Syftet med rankingen är att visa var i lan-
det det är mest gynnsamt att starta och 
driva företag. 2022 års ranking utgörs till 
två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 
företagare, och till en tredjedel av statis-
tiska faktorer från SCB och UC.
 Se årets rankinglista och utvecklingen 
över tid på foretagsklimat.se

Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef i Älvsbyns kommun.

Tomas Egmark, kommunalråd.
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Älvsbyns kommun har i skrivande stund 63 småhus-
tomter till salu. De flesta, hela 29, finns i Älvsbyn 
medan resterande ligger i Korsträsk, Vistträsk och 
Vidsel.

Med hjälp av ett nytt kartverktyg kan du nu se var tom-
terna finns, hur stor varje tomt är och vad just den tom-
ten kostar. Verktyget hittar du på kommunens hemsida: 
www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-lokaler-
och-tomter/lediga-smahustomter
 Vill du veta mer, eller är du intresserad av att köpa en 
tomt, är du välkommen att ta kontakt med Fastighets-
byrån Älvsbyn som förmedlar tomterna på uppdrag av 
kommunen.

Nyfiken på Älvsbyn?
Går du eller någon du känner i tankar om att flytta till 
Älvsbyn och är nyfiken på hur det är att bo här? Då kan 
du ta kontakt med vår inflyttningslots Mathilda Kulle-
björk som guidar dig på vägen! Hon nås via hemsidan 
eller kommunens växel.

Letar du tomt till 
ditt drömhus?

Nya taxor i Kanis gällande 
säsongen 2022/2023
I juni klubbade kommunfullmäktige i Älvsbyn igenom en 
justering av taxorna vid Kanisbacken och campingen för den 
kommande vintersäsongen. Detta är den första justeringen 
sedan vintersäsongen 20/21. Den nya skidtaxan ökar med 
cirka 8 %, medan höjningen gällande husvagnsplatserna får 
en differentierad höjning utifrån läge. 

Foto: Peter Lundberg


