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Familjen Köppe stannar i Älvsbyn
De växte upp i Östtyskland och bodde i Berlin i tio år innan de flyttade till Älvsbyn.
– Här finns allt vi vill ha, säger Dolores och Marcel Köppe.

Den amerikanska drömmen
Som företagare handlar det mycket om nuet,
där livet inte bara består av företaget utan
snarare om hur vi ska klara balansen mellan
företag, familj och fritidsintressen, till exempel
hur vi ska orka med sociala relationer på lördagen, när vi kommer från en stockholmsresa
sent en fredagskväll. Samtidigt är det viktigt
att inte ägna all tankeverksamhet till nutiden
utan också lämna lite utrymme för framtiden
och våga drömma om en framtida idealbild
– det kan vi lära av USA. Den amerikanska
drömmen på individnivå symboliseras ofta av
företagaren som står på egna ben och styr sin
tid efter eget omdöme.
Det kanske är intressantare att betrakta
amerikanarnas dröm när det gäller boende.
En generell dröm är att få bo i ett litet samhälle med 10 000 invånare, där de känner till
varandra men där det även finns utrymme för
nya kulturer och tankesätt.
I samhället ska det finnas föreningsliv och
sociala aktiviteter för alla åldrar. En stad med
ett större utbud av kultur och idrott på elitnivå
ska finnas inom en timmes bilresa.
Vidare drömmer amerikanarna om att
det ska finnas en vintersportanläggning för
fritidsaktiviteter på vintern. Under sommaren
ska det finnas hav och badstrand, allt inom en
timmes bilresa. En större flygplats ska också
finnas inom en timmes bilresa. Det handlar
inte om mil utan snarare om tid. Ni som har
varit i en större stad förstår.
När det gäller boendets läge ska det helst
vara i närheten av en flod eller sjö med rent
vatten. Själva boendet ska vara egen fastighet,
men priset får inte vara så högt att det inte finns
pengar över till nöjen och andra aktiviteter som
höjer livskvalitén. Det är inte små krav!
Det ska finnas solida företag, där företagsledarna helst ska bo på orten. Kommunledning
och företagsledare ska mötas informellt för att
skapa förutsättningar för tillväxt. I amerikanarnas drömboende ska invånarna möta varandra i
ortens butiker, hälsa, kanske säga några ord om
vädret eller livet. I drömmen ser de ungdomar
växa upp, några söker lyckan i en större stad,
några återvänder. De ser ungdomar som ramlar
i skidbacken senare i livet bli företagsledare. De
ser barn som missar en bakåtpassning i fotboll
senare i livet bli borgmästare.
Den amerikanska drömmen lever vidare.
Men kanske ska vi, lite mera jordnära älvsbybor, ta åt oss av uttrycket ”gräv där du står”.
Pär Jonsson
Underhållsbyrån/Styrelseledamot Företagarna
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Marcel fyller snart 30. I tio år hade han planerat för att flytta till Sverige innan han
och frun Dolores bestämde sig för att göra slag i saken.
– Det var i januari 2005. Det hade varit ovanligt stressigt på jobbet och det fanns
ingen tid över för familjen, inte ens när barnen var sjuka. Då bestämde vi oss, berättar han.
– Vi hade länge pratat om att lämna stressen i Tyskland och byta till ett lugnare
liv nära naturen.
På internet hittade Dolores och Marcel ett hus i Älvsbyn, hade mejlkontakt med
säljaren och i augusti 2005 åkte Marcel för att titta på huset. I två dagar var han i Älvsbyn. Det var första gången han var i Sverige, men det räckte för att bestämma sig.
Den 21 september flyttade familjen med sina tre små pojkar till Älvsbyn. De hyrde
huset till att börja med och har senare köpt det. De två äldre går i lågstadiet på Bäckskolan och den yngste på dagis. Dolores har vikarierat som lärare i tyska och Marcel
jobbar på Hotell Storforsen med marknadsföring i Tyskland, Österrike och Schweiz
och med samordning av gruppresor därifrån.

Saknar ingenting
- Vi saknar ingenting av det vi hade i Tyskland. Det enda vi har kvar där är mina
föräldrar och min bror men de kommer hit flera gånger per år och funderar också på
att flytta hit så småningom, säger Marcel.
– Det finns många skillnader mellan Tyskland och Sverige. Allt är självfallet inte
bättre här och allt är inte heller som vi föreställde oss, men i det stora hela är vi glada
att vi tog beslutet att flytta. Här har vi möjlighet till allt viktigt som vi vill ha, men
som vi inte kunde få i Tyskland.
– Till exempel så är det omöjligt att köpa ett eget hus i vår ålder i Tyskland, det
är alldeles för dyrt. Där kan man inte bo nära skogen och naturen för det finns inga
sådana områden kvar där. Allting är mycket stressigare där. Det lugna tempot här i
norra Sverige är mycket bättre för en familj.
– Framför allt är det mycket bättre för barnen att växa upp här. När vi slutligen
bestämde oss för att flytta var det särskilt för barnens skull, för att de ska ha det bra.
Dolores och Marcel tycker att Älvsbyn är lagom stort.
– Vi vill inte bo ensligt utan vi vill bo i ett samhälle med infrastruktur och närhet
till service. Alla vi har kontakt med är vänliga och hjälpsamma. Man är inte anonym
som i en storstad. Älvsbyn är perfekt för oss, vi har kommit för att stanna.

Dolores och Marcel Köppe med barnen Neal, 8, Anakin, 3 och Svjan, 6.

De beslutar i kommunen
KS anställda tjänstemän som verkställer politikernas beslut.
Kommunfullmäktiges roll kan liknas vid den som riksdagen
har på det nationella planet och kommunstyrelsen motsvaras
av regeringen.
Nedan följer en presentation av kommunfullmäktiges 31
Kommunstyrelsen (KS) har 13 ordinarie ledamöter och ansvarar ledamöter. De politiker som sitter i KS är markerade med *. Även
för den löpande verksamheten i kommunen. Till sin hjälp har Birgitta Lundberg (s) och Bo Lundberg (s) sitter med i KS.
Politikerna i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, är direktvalda av medborgarna. Kommunfullmäktige beslutar i alla stora frågor och bestämmer vilka
nämnder som ska finnas och hur arbetet ska organiseras.

Lars Hedberg, ordf. (s)

Anita Backman (s)

Agneta Burman (s)

Jenny Dahlberg (s)

* Peter Eriksson (s)

Bo Johansson (s)

Ingemar Larsson (s)

Tommy Lindgren (s)

Jan Lundberg (s)

Iva Lundström (s)

* Bill Nilsson (s)

* Sture Nordin (s)

Rutger Nyström (s)

* Erika Sundström (s)

Camilla Wallin (s)

* Eva Westerlund (s)

* Helena Öhlund (s)

* Eilert Isaksson (c)

Johan Johansson (c)

Maria Lundberg (c)

Agneta Nilsson (c)

* Matilda Wiklund (c)

Ulf Lundberg (v)

Wivianne Nilsson (v)

* Birger Seger (v)

Helena Sidenmark (v)

* Per-Erik Johansson (Kd)

Karin Markström (Kd)

* Jörgen Afvander (Ns)

Viking Johansson (Ns)

Ola Lindgren (Fp)
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Shuffle, rock. Sailor step.
Många älvsbybor har sett uppvisningar
med dem. Många tycker säkert det ser
roligt ut. Och det är det också, säger medlemmarna i Älvsby Linedance Gäng.
Linedans hör till country- och westerndanserna och uppstod i USA på 1800-talet. Den
började som spontan pausgymnastik bland
gruvarbetare och blev senare ett sätt att umgås,
bland annat på skördefester.
Den första koreograferade linedansen sägs
ha kommit till när en man som hette Tim
Ferrazanno var på en danssalong i Nashville.
Ett storband spelade och medan han lyssnade
på musiken ritade han några tecken på en
servett.
Han visade vad han ritat för damen som
satt bredvid honom och de gick upp på
dansgolvet, ställde sig bredvid varandra och Jenny Persson, längst till höger och Gun Holmberg till vänser om henne, är två av nybörjarna
prövade stegen. Snart följde hela publiken ef- i Älvsby Lindance Gäng men de hänger redan med i många danser. Bakom dem i rödvit tröja
eldsjälen och instruktören Elsie Fastesson.
ter och en ny dansfluga var född. Dansen sägs
vara en dans som heter Tush Push och som är
en av de första man lär sig som linedansare. Breaky Heart från 1992 fick linedansen sitt – Jag vill dansa för att det är socialt och roligt
slutliga genombrott i Europa.
och jag valde linedans för att prova något anI Sverige introducerades linedansen 1993 nat än foxtrot och bugg och för att det är bra
Travolta
På 1970-talet började country- och western- och 2002 gick de första älvsbyborna en kurs musik, säger hon.
danserna bli populära utanför Europa. När som leddes av linedansgruppen Lillpite
John Travolta dansade linedans längs gatorna Ullstrumpers. Det blev grunden till Älvsby På rad
i filmen Saturday Night Fever fick linedan- Linedance Gäng. Från den första kursen finns Många tror att linedans bara dansas till
sen ett uppsving men först när det skapades Elsie Fastesson och Marlene Boman kvar som countrymusik, men så är det inte alls. Sedan
en linedans till Billy Ray Cyrus succé Achy aktiva. De har fått sällskap av många och för- dansen spreds i Europa har den utvecklats,
eningen har idag drygt 30 medlemmar.
särskilt när det gäller valet av musik. Idag
På söndagar är det nybörjar- och fortsätt- finns det linedanser till nästan all slags musik;
ningskurs och på onsdagar är det tränings- pop, rock, disko, swing, latinamerikanskt och
tillfälle för alla.
klassiskt till exempel.

Bra motion
Marianne Lindblom och Gun Holmberg är två av dem som har börjat
nybörjarkurs i år.
– Det är jätteroligt, men
svårare än jag trodde, säger
Marianne.
– Det bästa är att det är en
rolig motionsform och att det
är folk i alla åldrar som är med,
säger Gun.
– Det är också jättebra att
man kan gå danskurs utan att ha
en partner, tillägger Marianne.
En annan som nyss börjat är
Jenny Persson. Hon är ganska mycket
yngre än Gun och Marianne.

Det enda kravet för att det ska vara linedans
är att man dansar en och en på rad och att
alla följer samma koreografi. Danserna är
uppbyggda med ett antal steg som upprepas
om och om igen.
– Många steg kommer igen i alla danser så
när man har lärt sig grunderna är det lättare
att lära sig nya danser. Det skapas ständigt
nya danser till populära låtar, så man blir
aldrig less, säger Elsie Fastesson som är en
av föreningens fyra instruktörer. De andra är
Kenneth Nilsson, Elin Sjögren och Jennifer
Lindkvist.
Vill du att din förening ska presenteras
i Älvsbybladet?
Kontakta Anna-Lena Jonsson, tfn 0929-170 00,
eller e-post: anna-lena.jonsson@alvsbyn.se

En världsmästare
från Älvsbyn!
Flera ungdomar från Älvsbyn har gjort och kvalificerade sig till den nordiska finalen
fina resultat i mästerskapssammanhang i Jib Academy.
Viktor Brännmark, 15, placerade sig fyra
i vintersporter i år. Allra högst slår ett
och femma på ungdoms-SM i längdskidor
VM-guld!
som gick i Garphyttan i februari.
Ett stort GRATTIS till alla fem! FörhoppÄlvsbyns Daniel Nordebo, 20 år, tog två
medaljer i junior-VM i skidorientering som ningsvis sporrar framgångarna alla andra
gick i Österrike i februari; guld i stafetten och aktiva älvsbyungdomar.
individuellt brons på långdistansen!
En tjej som gjort bra ifrån sig på junior-SM
i samma idrott är Kristina Nordebo, 18. Ett
guld, ett silver och ett brons har det blivit vid
årets tävlingar.
Emil Öhman, 21, från Tvärån har kört bra
i SM i skotercross i klassen PRO 600. Inför
finaltävlingen låg han etta med stor marginal
till tvåan och hade chans till SM-seger, när
han skadades i en olycka helgen innan finalen
och därför inte kunde köra den. Vi önskar
honom ett snabbt tillfrisknande!
Niklas Granlund, 16, från Bredsel har
hoppat bra i tävlingarna Nightmare och
Jib Academy som är de största nationella
tävlingarna i den alpina skidgrenen jibbing.
Han blev totalsegrare i finalen i Nightmare
Från vänster Viktor Brännmark, Niklas Granlund, Daniel Nordebo, Kristina Nordebo och
Emil Öhman.

Rädda jorden!

Sådana gaser släpper igenom ultraviolett
strålning från solen men absorberar infraröd
strålning (värmestrålning) från jordytan. Det
– Vi måste rädda jorden nu. Det kan vara gör att instrålad värme hålls kvar i atmosfären
för sent fortare än vi tror, säger kommunens och jorden blir som i ett växthus.
miljö- och byggchef Ingrid Karlsson.

Katastrofala följder

Älvsbyn är med i projektet Klimatcoachning
– stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. I projektet ingår 23 kommuner över hela
landet och Älvsbyn är den enda i Norrbotten.
Projektet drivs av nätverket Klimatkommunerna och finansieras av Naturvårdsverket.
Målet med projektet är att lägga grunden till
ett långsiktigt klimatarbete i mindre kommuner som saknar en klimatstrategi.
– Man kan säga att vi ska få hjälp utarbeta
en klimatstrategi för Älvsbyn för att få ner
utsläppen av så kallade växthusgaser, framför
allt koldioxid, metan, lustgas och freoner,
säger Ingrid Karlsson.

– Våra utsläpp av växthusgaser orsakar globala
klimatförändringar och om vi inte gör något
för att minska utsläppen kan det få katastrofala följder. Forskarnas klimatmodeller visar
att om dagens utsläpp får forsätta eller ökar
kan medelhavsområdet snart komma att bli
så torrt att det i det närmaste blir obeboeligt.
På andra ställen blir det översvämningar och
svåra oväder. Det kan få stora flyttströmmar
till följd och nya försörjningsproblem, kanske
här i våra trakter, säger Ingrid Karlsson.
– För att vi ska ha en chans att komma tillrätta med växthusgaserna måste alla hjälpas åt.
Med projektet Klimatcoachning ska vi göra en

strategi för hur det ska gå till här i Älvsbyn.
Det handlar bland annat om elförbrukning,
uppvärmning och transporter.
– Allmänheten kommer att inbjudas att
vara med i klimatarbetet. Till hösten planeras
en miljövecka där bland annat klimatfrågan
kommer att tas upp. Då hoppas jag att många
vill vara med och bidra med bra förslag på hur
vi kan göra för att minska utsläpp av växthusgaser här i Älvsbyn. Vi måste börja nu, det kan
vara för sent fortare än vi tror.
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Träning på Källbacken
Källbacken heter en ny avdelning på Ugg- – På Källbacken kan vi stödja med
lan och en helt ny verksamhet i äldre- och hjälpmedel och träning och bedöma
behovet av insatser så att det funghandikappomsorgen.
erar med eget boende.
Källbacken är i de lokaler som det
Källbacken är ett korttidsboende för bedömnings- och träningsgäster, det vill säga funk- gamla köket i vårdcentralen hade.
tionshindrade som behöver en bedömning Det finns sju platser, tre dubbelrum
om eventuellt behov av insatser och personer och ett enkelrum. Även daggäster komsom under en tid behöver träna på något för mer att tas emot. Personalen består av
att kunna bo kvar hemma. Behovet kan ha arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska
kommit akut eller successivt. Det kan vara och undersköterskor.
personen själv, anhöriga eller hemtjänsten
Den som önskar komma till Källbacken
som påkallat behovet.
för bedömning om behov av insatser i hem– Det har länge behövts korttidsplatser met ska vända sig till någon av kommunens
för dem som behöver hjälp med sådant biståndshandläggare. De nås genom komsom gör det svårt att bo kvar hemma, säger munens växel 0929-170 00. Områdeschef
Monica Sjölund som är områdeschef för Monica Sjölund nås på telefon 0929-174 15
Källbacken.
och 070-668 74 15.

Ny rektor

Monica Sjölund hälsar välkommen till Källbacken.

När det blir invigning av Källbacken om
någon vecka (se annons) är alla intresserade
välkomna för att se lokalerna och få mer
information om verksamheten.

Företagarna i Älvsbyn 80 år
Föreningen Företagarna i Älvsbyn har fyllt arbetsförmedlingen och andra aktörer för att
80 år och uppmärksammade det när de skapa bra möjligheter för ortens företag att
överleva och växa.
nyligen hade årsmöte.

Olof Johansson är ny rektor för Älvsbyns
gymnasium. Han har tidigare varit rektor
på Älvåkraskolan och särskolan.

Det händer i vår
26/3 kl 19.00 Konsert på Forum med Norrbotten Big Band och solist Randy Brecker.
29/3 kl 18.00-21.00 Tjejkväll på badhuset
med olika aktiviteter som demonstration av
bland annat hudvårdsprodukter, solkräm
och doftljus. Man kan också få massage, vaxa
benen och instruktion på gymmet och av den
nya vibrationsmaskinen. Dessutom kan man
naturligtvis simma, sola och basta.
19/4 kl 19.00 Teater på Forum: Ulla Skoog
med mus.
23/4 Biblioteket uppmärksammar Världsbokdagen.
28/4 drar KAC igång igen inför sommaren.
Mer info på www.kanisactioncenter.se
31/5-3/6 Midnattssolsträffen. En stor sammandragning i Älvsbyn med omnejd med
hängflygare från hela Skandinavien. Mer info
på www.glidflygarna.se
6/6 Nationaldagsfirande på Kyrkmalmen.
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Firandet hölls på Bergsparken och bestod av
middag och underhållning med Peter Warg.
Under kvällen uppvaktades föreningen av regionchefen Peter Nordblad samt av Älvsbyns
kommunalråd Bill Nilsson.
Företagarna i Älvsbyn har idag 80 medlemmar. Under de senaste tio åren har föreningen deltagit i olika projekt, till exempel
utbildningar, tillsammans med olika samarbetspartner bland annat Stiftelsen Oanade
Krafter, Samtal för Framtiden och Destination Vildmarksälven. Föreningen samarbetar
också med kommunen, skolan, lärcentrum,

Milstolpar
Här följer några intressanta milstolpar i föreningens historia:
• Den 9 jan 1926 bildades föreningen. Den
hette då Älvsby Hantverksförening och den
förste ordföranden var Alexander Kjell.
• 1936 bestämde man att kvinnor fick bli
medlemmar och 1939 fick föreningen sina
tre första kvinnliga medlemmar. De var alla
frisörer.
• 1966 byggdes hantverkshuset efter ett
initiativ från Nils Granberg och 1984
öppnades det egna kansliet där.
• 1959 hade föreningen bytt namn till SHOI
och 1992 ändrades namnet till Företagarna
i Älvsbyn.
• 2004 valdes för första gången en kvinna till
ordförande för föreningen nämligen Elisabeth Nordström, vd för Älvsby-Tryck.
• 2003 utsågs föreningen till bästa Företagareförening i länet.
• Två medlemmar har fått Albert Bonniers
pris som Årets Företagare; Donald Johansson (1991) och Kjell och Margareta Jonsson
(1993).
Elisabeth Nordström (t.v.) tackar avgående styrelseledamoten Åsa Bagger för bland annat hennes
insatser inom projektet Vildmarksälven.

FÖRETAGSNYTT
Kyrkmalmens företagscentra invigdes 4 februari. Sju företag har sina lokaler där. Dessa
är Kompetensutvecklarna, AB3C, Cress,
Hållbar Utveckling i Norr, Hälsan, Revisionstjänst EOB och ÅG Utbildning och
Företagstjänst.
Vid Hotell Storforsen byggs det för fullt.
Tolv nya moderna fullt utrustade fyrbäddsstugor är nästan klara att börja användas. De
nya bröllopssviterna blir också klara i vår.
Det är den gamla tvåvåningstimringen som

står till höger om kapellet som byggs om till
två lyxiga sviter.
Bron över Varjisån ska bli klar under våren. Den kommer att börja till höger om
kapellet och vinklas mot forsen och får upplysta bågar som räcken. Från bron blir det
nya handikappanpassade spångar upp till de
befintliga spångarna längs forsen.
Man planerar också att bygga en uteterrass
till restaurangen med sittplatser mot forsen.
– Vi vet inte ännu om vi kommer att
hinna bygga den i år. Detsamma gäller en

större stuga med 6-8 bäddar, nya husvagnsplatser och ett till servicehus som vi planerar
att bygga i år eller nästa år, säger hotellchef
Lotta Berglund.

Vill du berätta något om ditt företag på
den här platsen? Har ni flyttat, byggt ut,
skaffat ny VD, tagit fram en ny spännande
produkt eller satsat på nya marknader?
Skicka ett mail till:
anna-lena.jonsson@alvsbyn.se
så berättar vi det i nästa nummer!

YRKESPROFILEN • • • • • • • • • • • • •

Ett jobb för att
rädda framtiden
Ulf Grankvist och Ove Pettersson arbetar
i en av världens snabbast växande branscher och de är anställda av ett av Sveriges
femhundra största företag – men de arbetar i en kommunal verksamhet i Älvsbyn.
Kan du komma på vilken?
Just det, på återvinningscentralen i Korsträsk
och arbetsgivaren heter IL Recycling. Företaget sköter avfallshanteringen åt ATL som har
entreprenaden åt kommunen.
– Det bästa med det här jobbet är att det
är väldigt fritt, att man får arbeta mycket
utomhus och att man träffar mycket folk,
säger Ulf.
Han har arbetat i renhållningen sedan
1989.
– Jobbet har förändrats väldigt mycket
sedan dess. Då körde vi runt med sopbilen,
lyfte sopsäckar och det var allmänt tungt och
smutsigt. Nu är det mycket mindre slit och så
har det tillkommit en hel del pappersjobb.
– Avfallet ska inte bara sorteras, utan
också vägas och hämtas och allt ska dokumenteras.
Det finns inga formella behörighetskrav för
att få arbete på ÅVC. Däremot är det ganska
mycket man måste lära sig om återvinning
och miljöarbete. Ulf och Ove har gått och går
en hel del kurser tillsammans med folk från
andra ställen som har samma jobb.

När den börjar bli full beställer de hämtning
och när bilarna kommer för att hämta avfallet
väger och lastar de containrarna.

Inget blir kvar

– Avfallet härifrån transporteras till många
platser över hela Sverige. Inte en enda pryl
blir kvar här. Vi gräver inte ner någonting och
det är inte som man ibland hör att en del tror,
att ”alla sopor blandas ihop här”. Bilarna har
olika fack för den gröna och den bruna tunBra på sortera
När arbetsdagen börjar klockan sju ska grin- nan och om vi skulle skicka blandat material
darna öppnas, containrarna vid rampen ställas till uppsamlingsställena skulle kommunen få
straffavgifter, säger Ulf.
fram och sedan börjar bilarna komma.
– Vi ska egentligen inte sortera utan det
ska de som kommer med avfall göra själva, Till sist, en hälsning:
men vi brukar hjälpa till istället för att bara ÅVC har nytt telefonnummer: 0929-723 87.
stå och titta på, säger Ove.
Nyligen ändrades också öppettiderna och
– Numer sorterar många hemma när de de har börjat ha lunchstängt mellan klockan
fyller släpvagnen så det är bara att lyfta över 11 och 12.
till rätt container.
– Det är skönt. Förut hann vi ofta inte sitta
– Älvsbyborna är bra på att sortera. Alla gör och äta för det kom bilar hela tiden. Nu kan vi
rätt i det stora hela, berömmer Ulf.
ha en matrast i lugn och ro, säger Ove.
När containrarna vid rampen blir fulla
– Vi tror och hoppas att älvsbyborna förstår
ska de tömmas. Ulf och Ove flyttar dem till det och att det inte blir besvärligt för någon,
en mellanlagringsplats längre in på området. tillägger Ulf.

Ulf Grankvist (till höger)
och Ove Pettersson hjälper
till att sortera när älvsbyborna kommer till ÅVC
med sådant som de inte
längre behöver.
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Tina coachar och
kompetensutvecklar
QTM och UtvecklingsCompagniet. Två
företag med samma ägare, Tina Hollstedt som när hon valde att flytta hem till
Älvsbyn för fem år sedan efter närmare
14 år i Stockholm, tog möjligheterna att
få jobb i egna händer.
QTM (Quality Tele Marketing) övertog
verksamheten och lokalerna efter företaget
ArcCall för ett år sedan. Affärsidén är att
åta sig uppgifter som försäljningar, marknadsundersökningar, bokningar och kundtjänstlösningar via telefon åt företag och
organisationer. QTM har två huvudkunder,
IOGT-NTO Lotterier och Företagarna.
Tolv personer är sysselsatta i QTM och
några är på utbildning.
– Jag behöver fler säljare, men det här
arbetet är inte som de flesta föreställer sig
så jag lägger stor vikt vid utbildningen så
att de nya medarbetarna ska få rätt verktyg
för att utvecklas till bra säljare, säger Tina
Hollstedt.
– Det som krävs är bland annat att man
arbetar målinriktat med sina egna utvecklingsmöjligheter som säljare av den produkt
man arbetar med.
– En annan mycket viktig egenskap är
att man är bra på att möta människor i
telefon. Man måste kunna anpassa sig till
samtal med olika människor som har olika
behov av att prata och kommunicerar på
olika sätt.
För personer som passar för jobbet är
QTM en trevlig och givande arbetsplats.
– Jag trivs jättebra. Det är ett roligt arbete
och stämningen är väldigt bra bland oss som
jobbar här, säger Lena Wikström som är en
av anställda.

kan förändra hindren, sitt synsättet på dem
eller helt få bort dem, berättar hon.
Coachningen består oftast av telefonsamtal, vanligen en timmes samtal en gång
i veckan i tre månader, men det kan variera
från fall till fall.
– Filosofin bakom coachningen är att
personen själv sitter inne med svaren och
att samtalet ska hjälpa till att hitta dem
och få en tydligare struktur på det man vill
åstadkomma.
Några exempel på kunder som Tina
Hollstedt coachat är långtidsarbetslösa
och -sjukskrivna, en kvinna som flyttat till
ett nytt land tillsammans med sin make
som fått jobb där men som själv inte hittade sin roll i den nya miljön och med det
främmande språket, en person med stor
flygrädsla och en som höll på att starta en
firma men hindrades av egna farhågor.

Utveckling

Coachninghelger

I UtvecklingsCompagniet är inriktningen
en helt annan. Där jobbar Tina Hollstedt
ensam och håller utbildningar i ämnesområden som ledarskap, presentationsteknik
och grupprocesser. Utbildningarna riktar
sig till företag, myndigheter, organisationer
och privatpersoner.
– Det är stor efterfrågan på kompetensutveckling i de här områdena, säger hon.
Tina Hollstedt är också ”Certified
Professional Coach” och en del av UtvecklingsCompagniets tjänster är personlig
coachning.
– Kunderna är människor som vill
utvecklas och nå ett mål, vilket som helst,
och som behöver guidning för att se vilka
hinder inom och utom dem själva som är
i vägen för att de ska nå målet och hur de

En nyhet som Tina Hollstedt planerar är
coachninghelger som ska hållas i en enkel
stuga utan el och vatten och där innehållet
kan vara både coachning och grupputveckling.
– Stugan ligger vackert vid en skogssjö
och där ryms upp till tio personer samtidigt. Coachningen blir individuell och det
gemensamma arbetet blir att hålla på med
ved, vatten och matlagning. Kunderna
kan vara personer från samma företag eller personer från olika ställen med samma
arbetsuppgifter eller personer med helt
egna mål.
– Det här är ett koncept som jag tror på.
Behovet är stort, inte minst bland stressade
storstadsbor i tjänstesektorn, avslutar Tina
Hollstedt.

Tina Hollstedt (till vänster) och två av
de anställda i QTM, Lena Wikström och
Niklas Westerlund.

NOTISER
SKOTERFÖRARE
En uppmaning till alla skoterförare som använder
sig av möjligheten att köra på gatorna: Tänk på att
följa de regler som gäller! Det vill säga:
1) man får köra till och från bostadsområdena men inte i centrum
2) man får köra kortaste vägen till närmaste
skoterled
3) man får köra max 20 km/t
4) man får köra mellan klockan 6.00
och 22.00.
Att man får köra skoter på gatorna är ett försök.
Det ska prövas till den 16 april 2008. Om det inte
fungerar bra kommer politikerna kanske inte att
låta möjligheten finnas kvar. Dessutom står det
i föreskrifterna att det kan avbrytas omedelbart
om det inte fungerar. Så som sagt: Tänk på att
följa reglerna!
Tider i sporthallarna
Senast den 20 april ska ansökningarna om träningstider i sport- och gymnastikhallarna för
hösten 2007 vara inne. Ansökningsblanketten
finns att hämta på biblioteket och på www.alvsbyn.se Ansökan kan lämnas på biblioteket men
ska adresseras till Stina Vikberg på fritid- och
kulturkontoret.
Ska du bygga ut i sommar?
Det börjar bli dags att lämna in ansökan om
bygglov för den som har tänkt bygga något i sommar som kräver bygglov. Senast den 21 maj måste
ansökan vara inne om den ska hinna behandlas
innan sommaren. Ansökningsblankett finns på
www.alvsbyn.se samt på miljö- och byggkontoret,
telefon 0929-170 00.
Snart är det sommar!
Bibliotekets sommartider:
Biblioteket i Älvsbyn 1 maj - 31 augusti:
måndag och onsdag 11.00-18.00
tisdag, torsdag och fredag 11.00-15.00
Biblioteket i Vidsel 11 - 28 juni, 1 – 17 augusti:
onsdag och torsdag 12.00-15.00, 16.00-19.00
Juli stängt.
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