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KRÖNIKA N

silver som är boven. Ämnena lagras i vår
en krönika om miljö och hållbarhet, inte
en till domedagsprofet tänker ni säkert. fettvävnad och överförs från modern via
Men då kan jag lugna er, den här kröni- moderkakan och bröstmjölken. Därför
kan inte bara min dotters hjärna och nervkan handlar om min familj.
När jag var liten spenderade vi ibland system skadas utan även hennes barn.
I vår vardag är det ibland svårt att fatta
somrarna hos min mormors bror Verner
som hade tagit över hemmanet i Gran- medvetna val om vad man köper eller att
vara noga med källsorliden, Norsjö komteringen. Men de ämmun. För mig, som
nen som har förstört
kommer från Umeå,
Dessa fiskar innehåller den lokalt fångade fisvar det fantastiskt!
ken som föda kommer
Jag minns än smaken
så höga halter av
bland annat från vårt
av tunnbrödet direkt
dioxin och PCB att de
hushållsavfall. Dioxifrån bagarstugans ugn
ner bildas vid sopföroch fisketurerna med
innebär en hälsorisk
bränning. I en fjärrVerner. Han visade
värmepanna går röken
oss var gäddorna står
att rena men inte om
varma sommardagar
och invigde oss i fiskets ädla konst. Men sopor bränns på andra sätt. PCB har anhur passar miljö och hållbar utveckling in vänts i fogmassor och färger, därför måste
rivmassor lämnas in på återvinningsceni detta?
När det blir min tur att föra vidare Ver- tralen. En av de största utsläppskällorna
ners kunskaper till mina barn måste jag för kvicksilver är förbränning av kol och
också lära dem att vara försiktiga med hur därför borde alla välja förnyelsebar el.
Det går att mota domedagen i grind:
mycket fisk de äter. Enligt livsmedelsverket ska min dotter inte äta vildfångad lax, utsläppen av freoner är till exempel en
öring och sill från hela östersjön upp till bråkdel av vad de varit. Problemen med
norra Bottenviken mer än 2 gånger per år miljögifterna i vår fisk går också att lösa,
eftersom dessa fiskar innehåller så höga men då måste alla ta sitt ansvar och till
halter av dioxin och PCB att de innebär exempel källsortera mera.
Jakob Pettersson,
en hälsorisk. Likadant är det med abborre,
vikarierande miljöinspektör
gädda, gös och lake men då är det kvick-
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Viktigt!

Elavfall
Elektriskt och elektroniskt avfall (elavfall)
är sådant avfall som behövt elström eller
batteri för att fungera. Allt sådant avfall
innehåller ämnen som är mycket farliga för
miljön och därför är det viktigt att allt detta avfall, stort som litet, inte blandas med
hushållsavfallet, utan samlas in separat.
Detta avfall lämnar du på återvinningscentralen i Älvsbyn som är bemannad.
De El-produkter som samlas in transporteras sedan till någon av de 20 återvinningsanläggningawr som El-Kretsen har
avtal med. Där förbehandlas produkterna
vilket innebär att de sorteras och demonteras. Demonteringen görs dels för att ta
bort miljöfarliga ämnen och komponenter
som kräver särskilt omhändertagande och
dels för att separera material exempelvis
metaller och plast för att dessa ska kunna återvinnas effektivt i processer som är
specifika för varje material. Hur mycket
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Älvsbyns
Energi AB
förbehandling som krävs varierar mellan
olika produkter, det beror på vilka material och miljöfarliga ämnen som produkterna innehåller och hur svåra dessa är att
separera.
Återvinningen sker i fem olika fraktioner,
diverse elektronik, stora vitvaror, kylskåp
och frysar, ljuskällor samt batterier. Resultatet av återvinningen i Älvsbyns kommun
(insamlat 2012) enligt nedan.

Elektriska och elektroniska
produkter 175 (ton) varav
Diverse elektronik
Kyl/frys
Vitvaror
Småbatterier
Ljuskällor

75
31
64
3
2

Elavfall ska lämna
s på den
bemannade åter vin
ningscentralen i Älvsby
n.
På åter vinningssta
tionen
kan småbat terier
lämnas i
den röda batterih
olken.

Exempel på elavfall
Glödlampor, lysrör,
lågenergilampor, armaturer
Småbatterier, uppladdningsbara
batterier, bilbatterier
Batteridrivna leksaker
El-tandborstar, kaffebryggare,
elvisp
Tv, dator
Mobil, laddare,
Borrmaskiner
Klockor, kameror
Spisar, köksfläkt
Tvätt- och diskmaskiner
Kylar och frysar

Stororder i Lavergruvan till Älvsbyföretag
Bröderna Öhmans AB i Älvsbyn har
tagit hem en stororder i Lavergruvan
i Älvsbyns kommun. Kontraktet som
handlar om att flytta cirka trehundratusen kubikmeter jordmassor börjar nu och kommer att pågå i cirka
två år.
– det känns skönt att få ett större jobb
hemikring och att man kan åka hem på
kvällarna efter jobbet. Det är det även
för alla älvsbybor som jobbar åt oss, säger
Thomas Öhman en av ägarna av Bröderna
Öhmans AB.
återställa miljön och
täcka sandmagasinet från den gamla gruvan i Laver. Jordmassorna tas från ytskiktet på platsen där Boliden AB har planer
för en eventuell ny gruva.
– Att de återställer naturen i det gamla
sandmagasinet känns bra. Det är en viktig
del i det här arbetet så att vi på ett bra sätt
kan överlämna vår miljö till våra barn och
barnbarn. Extra roligt är det att det är ett
älvsbyföretag som får utföra detta arbete,
säger Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund.

jobbet går ut på att

några år. Bland annat har det tagits fram
en ny översiktsplan och detaljplaner för
nya villaområden.
– I kompetensförsörjningsplanen som
vi nyligen tog fram ser vi att vi behöver
minst 1000 personer vid en gruvstart. 700
i gruvan, 200 hos våra företag och 100 i
kommunens verksamhet. Vi jobbar för att
vara förberedda för en gruvstart, därför
har vi nu också tagit fram en bostadsförsörjningsplan. Det är bra att vi tillsammans med företagen jobbar för att se över
vad en etablering av en gruva innebär för
att det ska bli så bra som möjligt för älvsbyborna, säger Helena Öhlund.

massförflyttningsjobben Bröderna Öhmans AB har gjort de
senaste åren är Botniabanan från höga
kusten till Umeå, i Aitikgruvan-Gällivare
och i Kaunisvaara-Pajala. Älvsbyföretaget
har omsatt över 100 miljoner kronor per
år de senaste åren och har i dagsläget runt
70 anställda.

några av de större

– Här i Laver kommer vi att köra med
tipptruckar och en större grävmaskin, en
nittiotonnare, som lastar. Det blir också
några mindre grävare och en bandtraktor.
Som mest kommer vi ha runt 20 till 25
arbetare på plats. Vi påbörjar jobbet nu
och det ska
vara klart till
juni
2016
med vissa
uppehåll för
bland annat
förfall och
rennäringen, berättar Thomas
Öhman.

kommuns planering för en
eventuell ny gruva har redan pågått i

älvsbyns
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Kommunen kollar på utveckling
av centrumkärnan
Älvsbyns kommun är mitt uppe i att
plocka fram en fördjupning av översiktsplanen för Älvsbyns centrum.
Kommunens nya samhällsplanerare
Arben Vojvoda arbetar just nu med
att titta på vägen mellan Lomtjärnsparken och brandstationen.
– Det finns god potential, berättar han.
För en tid sedan lyfte Myndighetsnämnden frågan om det skulle behövas en centrumplan för Älvsbyn, detta i samband
med flertalet bygglovsärden. I en skrivelse till Kommunstyrelsen (KS) skriver
nämnden:

För att samhället ska kunna
utvecklas i önskad riktning
anser nämnden att det behövs
ett helhetsgrepp där hänsyn tas
till befintliga estetiska värden
samtidigt som man tittar
på var bostäder kan byggas,
hur handeln kan utvecklas
och hur parkeringsfrågor,
tillgänglighet och trygghetsfrågor i framtiden kan lösas
I skrivelsen föreslår Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på Älvsbyns kommun,
att kommunen inleder ett arbete med en
fördjupad översiktsplan för Älvsbyn och
att detta genomförs under 2014/2015 samt
att arbetet sker i egen regi med konsultstöd.

Potential finns
I början av augusti fick kommunen en nyanställd vid namn Arben Vojvoda. Arben
kommer ursprungligen från Kosovo, men
flyttade till Sverige 2008 där han utbildade sig till statsplanerare vid Malmö högskola. Nu arbetar han på kommunen som
samhällsplanerare. Hans första arbetsuppgift är att arbeta med centrumplaneringen,
4
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där fokus ligger just nu på vägen mellan
Lomtjärnsparken och brandstationen.
– Just nu arbetar vi mest med att se vad
vi skulle kunna göra där. Det finns potential på att utveckla den vägen. Vi har
tänkt undersöka angående en parkeringsplats vid Lomtjärnsparken, för dom som
finns nu räcker inte. Till exempel om det
är något evenemang där så är det alltid
överfullt, berättar han.

Vill öka förtätningen
Förutom parkeringsbristen så tittar man
även på det framtida behovet av bostäder
och om det finns något ställe där man
skulle kunna uppföra hyreshus. Man tittar även på fler cykelvägar och gångbanor,
samt eventuell minskning av bilismen och
ökad förtätning.
– Jag kommer sen att presentera det jag
har tagit fram för min chef, berättar Arben.
2015, när allt är gått igenom och det har

tagits ett beslut, skickas ärendet vidare till
budgetberedningen för vidare handling.
Tillslut landar dokumentet på politikernas bord, som på sin tur tar det eventuella
slutgiltiga beslutet.

Planerad utveckling av den
nedre delen av Storgatan
Trafikverket och kommunen arbetar
tillsammans just nu för att se hur
man skulle kunna utveckla den nedre delen av Storgatan och göra den
attraktivare. Under hösten arrangeras tre stycken träffar med berörda
som får säga sitt.
– Det huvudsakliga syftet med åtgärdsvalsstudien är att få till ett attraktivare,
säkrare och hållbarare centrum, berättar
Marja Suikki, samhällsplanerare på trafikverket.
När Älvsbyns resecentrum drar igång
kommer trafiken i den nedre delen av
Älvsbyns centrum att öka. Mängder av
människor som antingen anlänt med buss

eller tåg kommer att färdas längs vägen
mellan nuvarande järnvägsstationen och
rondellen bredvid Gulf.
I samband med detta anordnas tre
stycken åtgärdsvalsstudieträffar där bland
annat Trafikverket, kommunens plansida,
Älvsbyns Energi och ett par fastighetsägare diskuterar om hur man skulle kunna
utveckla den nedre delen av Storgatan,
samt miljön runt omkring.
– Vi kollar på hur man kan göra den
nedre delen attraktiv. Vi vill att den nedre delen matchar den övre delen, berättar
Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på
Älvsbyns kommun.
Efteråt sammanställs rapporten från de
tre träffarna och det riktiga arbetet drar
igång.

Positiv sommar för Storforsen

varit bra i Storforsen. Vädret har
varit underbart och besökarstatistiken visar positiva siffror.
Varje vecka det har varit kanonväder har parkeringarna
varit överfulla. Därför har man i år behövt öppna skogsparkeringarna för att alla bilar ska kunnat få plats. Ulrica
Hamsch, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun, är
helt klart nöjd över den gångna sommaren.
– Jämfört med förra året så har det varit färre besökare,
men det har ju att göra med att Diggiloo och O-Ringen
var ifjol. I år har det inte varit stora evenemang som lockat,
utan i år har det varit Storforsen som varit dragplåster. Och
det är ju jätteroligt.
Förutom att titta på den vackra och mäktiga forsen valde även flera besökare att svalka av sig och ta sig ett dopp
i ”döda fallet” när sommarvärmen blivit för mycket.

årets sommarsäsong har
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Med Bredsel i fokus
har
under drygt 20 år jobbat som fotograf åt
många stora företag och organisationer
runt om i hela världen. Totalt har det blivit 82 länder, men sedan 2011 så har Bredsel blivit hans fasta plats i livet där han nu
äger två hus som han bygger om till bostad och fotostudio, då han är ledig och
inte reser jorden runt på sina fotouppdrag.

engelsmannen matthew richardson

1972 i wales och därefter blev
det många platser inom hela Storbritannien som präglade hans uppväxt. Hans
far var Bröllopsfotograf och redan vid 3-4
år ålder så blev kameran hans ständiga
följeslagare. Genom vanlig skolgång och
studier i grafisk och industriell design, satsade han helt om på att bli ingenjör för att
få jobba med händer och konstruera samt
lösa problem.

han föddes

Det här är kanske är ett
vansinne
20 åren har Matthew bott,
arbetat som problemlösare och fotograf
med dokumentation i världens mest avlägsna och farliga miljöer, från Antarktis till Zambia och i över 80 länder till
för stora multinationella företag och
organisationer.

de senaste

eftersom fotografering är lika mycket
en passion som ett jobb för honom, så tar
Matthew varje tillfälle fotografera även
då det inte är på jobb. Detta är inget undantag nu när han flyttat till Bredsel, för
där finns ju allt serverat redan från ute på
bron.

Se fler bilder eller kontakta Matthew
för uppdrag via hans webbplats.
www.matrichardson.com
6
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är underbara här säger han. Där han nu börjat
utforska omgivningarna med sin kamera
i allt större och större cirklar runt länet.

miljön, ljuset och människorna

porträtten är spännande, naturen lika så
och det finns så mycket att se och utforska
i närmiljön. Det gör att han redan efter
tre år stortrivs i Sverige och Bredsel. Detta
i den gamla lärarbostaden som han köpte
i Bredsel, där han redan renoverat upp till
ett funktionellt boende med fotostudio
och mörkrum. Dessutom så har han även
köpt grannhuset som skall bli hans nya
bostad.

- det här är kanske är ett vansinne, men
jag har en stor jättestor trädgård med två
hus, jättebra vänner och grannar så här
har jag allt som gör att jag kan vila upp
mig mellan jobben säger Matthew Richardson med ett glatt leende.
nu vill han inget hellre än att få leva på en
lugn plats där han kan ta igen det han fått
försakat under så många år samt givetvis
bli svensk. SFI studier i Svenska har han
redan påbörjat och ett och annat svenskt
ord finns med, även om han helst vill tala
engelska.

Genom ett antal bilder här kan vi se lite mer av det Matthew möter i sitt
jobb som fotograf, men även hans passion för bilden och dess bildspråk.
Bilderna på sidan 6 är från Bredsel, Minröjning i Darfur, Kinmen Island,
Antarktis och på Matthew utanför sitt hus i Bredsel. Bilderna på denna
sida är tagna på Island, Alf Sjölund i cykelverkstan i Bredsel och i Kabul
i Afghanistan.
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HÅLLBA R UTVECKLING

Hållbarhetsveckan
– med fokus på en bättre framtid
– Vi kommer att lägga stor vikt på
barn och ungdomar under hållbarhetsveckan, för det är där framtidens beslutstagare är, berättar Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på
Älvsbyns kommun. Hållbarhetsveckan 2014 drar snart igång. Anledningen till arrangemanget är för att man
vill öka förståelsen hos människor
kring sitt eget handlande gällande
energival och vilka eventuella skador
det kan medföra.
Den 15 september öppnar ett flertal kommuner i Sverige sina dörrar för det veckolånga arrangemanget där man arbetar
med långsiktig hållbarhet. Detta för att en
så bra och frisk jord som möjligt överlämnas till de kommande generationerna.

Matnyttigt program
I samband med Hållbarhetsveckan kommer kommunen att presentera Borgmästaravtalet och den nya åtgärdsplan som
plockades fram i våras (se separat artikel
om Borgmästaravtalet). Utöver det kommer det även att anordnas föreläsningar,
en tipstolva och andra tävlingar, samt en
energifika med Helena Öhlund, Älvsbyns
energiborgmästare/kommunalråd.
– jag hoppas att alla hittar något som de
kan vara med i, berättar Ingrid Karlsson,
miljö- och byggchef på Älvsbyns kommun.

Förlänger veckan
Samtidigt som Hållbarhetsveckan pågår
startar även EU:s mobilitetsvecka. Därför
har kommunen valt att förlänga sin temavecka så att även den också är med. Det
kommer att ske en utlottning till de perso-

Borgmästaravtalet
Koldioxidutsläppet och energiförbrukningen fortsätter sätta sina spår
i naturen. För att en så frisk jord
som möjligt lämnas över till de kommande generationerna krävs att den
nuvarande tar tag i dessa problem.
Ifjol gick Älvsbyns kommun med i ett
EU-projekt vid namn Borgmästaravtalet, där man arbetar konstant med dessa
frågor. Den 15 september sparkar årets
Hållbarhetsveckan igång. Arrangemanget
kommer, som fjolårets upplaga, att fokusera på social-, ekonomisk- och ekologisk
hållbarhet. I samband med veckan anordnar Älvsbyns kommun en kick-off där
man tar upp och presenterar arbetet kring
Borgmästaravtalet.

Ett bättre samhälle
Borgmästaravtalet är ett EU-projekt som
ett flertal kommuner och myndigheter
runt om i världen deltar i. Där får de skriva
på ett avtal där de lovar att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
med minst 20 % senast år 2020. Under
2013 skrev Älvsbyn på avtalet och under
våren 2014 skapades en grupp där bland
annat representanter från Företagarna,
handeln och kommunen deltog tillsam8
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ner som valt att antingen gå eller cykla till
jobbet under den 22 september.

mans med energirådgivaren för att ta fram
en plan för de kommande åren.
– I den framtagna planen har vi med
projektet, ansvar, tidsplanen, budget och
finansiering. Vi har också en risk- och
konsekvensanalys och hur vi mäter. Så den
är ganska detaljerad och konkret att jobba
utifrån för att nå det här målet, säger Helena Öhlund Älvsbyns kommunalråd.

Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef
på Älvsbyns kommun

Helena Öhlu
nd

, Älvsbyns ko

mmunalråd

Fick hjälp av grannkommunen
Helena riktar ett stort tack till Jokkmokks
kommun som har varit med och hjälpt
flertalet kommuner, bland annat då Älvsbyns, att skriva avtalet för att gå med i
projektet. Jokkmokk gick med för ett par
år sedan och arbetet går än så länge som
på räls.
– Vårt arbete i Jokkmokk går jättebra,
vi har kommit en bra bit på vägen. Vi har
energieffektiviserat en mängd fastigheter,
när vi köper in bilar så köper vi miljöbilar
och vi har bytt ut alla gatulysen till energismartare alternativ, berättar Jokkmokks
kommunalråd Stefan Andersson.

En vecka full av aktiviteter
Den kommande Hållbarhetsveckan kommer att dra igång med ett tal av Älvsbyns
kommunalråd Helena Öhlund som berät-

Stefan Andersson, Jokkmokks kommunalråd
tar om Borgmästaravtalet. Det kommer
sedan att anordnas ett gäng olika aktiviteter under veckan. Allt från föreläsningar
och seminarier, till tipsrunda och energifika med borgmästaren/kommunalrådet,
samt en teckningstävling för skolelever.
I slutet av veckan kommer priser att
delas ut till vinnarna av tipsrundan och
teckningstävlingen.

Program

FÖRENINGSPROFILEN

Hållbarhetsveckan
i Älvsbyn
På måndagen börjar programmet med inledningstal av
kommunalråd Helena Öhlund
klockan 13.00.
Måndag 15/9 Tema Klimat
biogas och återvinning
Tisdag 16/9 Tema lokalproducerat och hållbara
val i vardagen
Onsdag 17/9 Tema hållbarhet
med barnen i fokus
Torsdag 18/9 Tema hållbar
energianvändning för företag
och fastighetsägare
Fredag 19/9 Tema hållbar
samhällsplanering
Extra dag
Måndag 22/9 Bilfria dagen
med tema hållbar trafik
Mer information om plats
och tid för veckans aktiviteter
och tävlingar hittar du på
kommunens hemsida
www.alvsbyn.se.

Ett medlemskap i BD Pärlan kostar 500 kronor per
halvår. Förutom träning
och matchtillfälle ingår fika,
mat, drickor och godis i
priset. Ungdomar som går
med får varsin medalj och
har även chans att vinna
pokaler för diverse saker
i klubben, exempelvis till
den som har varit på flest
träningar.

Kaj Lundberg och Stefan Engström i Älvsbyns bowlinghall.

BD Pärlan – en strike i föreningslivet
I samband med att den nya bowlinghallen öppnande startades bowlingföreningen BD Pärlan. Föreningen,
som består av både yngre och äldre
spelare, brinner för sporten och arbetar ständigt med att främja bowlinglivet i Älvsbyn.
För 12 år sedan startades bowlingföreningen BD Pärlan av ett par entusiaster som
brinner för kägelsporten. Föreningen har i
dagsläget 30 stycken verksamma medlemmar i alla åldrar, från nio år och uppåt.
– Det är en sport som alla kan spela.
Bara man kan ta fyra eller fem steg så
kan man spela, oavsett ålder, berättar Kaj
Lundberg, styrelsemedlem och ungdomsansvarig.
– Man kan i princip spela bowling från
födsel till döden, lägger föreningens ordförande Stefan Engström till.

Välkomnar alla med öppen famn
Medlemmarna tränar två dagar i veckan
och höstens schema består av ett flertal
inbokade matcher, nu när både division 1
och ett par viktiga turneringar drar igång.
Utöver detta arbetar föreningen mycket
med att försöka få fler människor att ge
sig in i sporten.
– Vi välkomnar både nygamla och nya
spelare till föreningen, både äldre och
unga, berättar Kaj.
Men det är inte bara sin egen förening
man arbetar för. Man hoppas även att
fler väljer att förlägga sina privata arrangemang i bowlinghallen.
– Vi har en fin bowlinghall som inte är
så gammal, men det skulle behöva komma
mer privata som spelar. Företag kan lägga
sina firmafester här, det säljs ju mat och
dryck. Vi arrangerar även barnkalas där
det bjuds på hamburgare, berättar Stefan.
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FÖRETA GSPROFILEN

Den nostalgiska macken i ny
tappning
För drygt ett år sedan fick bensinstationen Berghs Bensin & Service
en rejäl omvandling. Macken fick ny
ägare, ny bensinleverantör och den
rödgula snäckloggan byttes ut till
den nostalgiska gulfloggan.
För närmare 30 år sedan startade KurtLennart Bergh upp bensinmacken Berghs
Bensin & Service i centrala Älvsbyn, mera
känd som Shell. Efter att ha fyllt både
älvsbybornas och besökarnas bensintankar i tre decennier bestämde han sig för
att lägga pumpen på hyllan. I början av
2013 bytte därför bensinmacken ägare till
Bröderna Öhman AB.

flaggade bensinstationerna i landet. Istället för att teckna avtal och gå över till St1
valde man att gå tillbaka till märket Gulf,
som försvann från den svenska marknaden under mitten av 80-talet men som nu
har gjort en rejäl comeback.

Älvsbyn första Gulfmacken
i Sverige
En gulfmack i Skellefteå fick mycket publicitet i riksmedia om att vara den första
nyöppnade Gulfmacken i Sverige när de
höll sin invigning den 25 april 2013. Men
Älvsbyn var faktiskt först, redan två månader tidigare den 20 februari 2013 öppnades Gulf i Älvsbyn.

Från Shell till Gulf

Ny stationschef

I samband med ägarbytet skedde en omstrukturering hos Shell som köptes upp av
det finska företaget St1. Detta öppnade
nya dörrar och möjligheter hos de shell-

Sedan omstarten har bensinstationen fyra
fastanställda och ett flertal extraarbetare
när det behövs. Motorintresserade Tobias
Eklund gick från att arbeta på Polarbröd

Från vänster Elina Öhman, Ingela Granström och Tobias Eklund.
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till att axla rollen som stationschef. Något
som han inte ångrar.
– Det är helt klart tufft, men ändå intressant. Man lär sig mer om branschen
hela tiden. Jag har fruktansvärt duktig
och kunnig personal som lär mig hela tiden, berättar han.

Hög service och ständig
utveckling
Förutom det vanliga utbudet av biltillbehör, godis, tidningar och bensin till den
torra tanken erbjuder även macken reparation av bland annat snöskoter, motorsåg
och bil. Man arbetar även ständigt med
att utveckla verksamheten.
– Man ska tycka att det är roligt att
komma hit, det ska vara fräscht och vara
bra service. Den vision vi har är att vi ska
växa och bli ännu mer attraktivare. Att allt
fler väljer att handla här, berättar Tobias.

YRKESPROFILEN

Det tusenkonstnärliga yrket
Att vara flexibel i sitt arbete är en
fördel då man är fritidspedagog. Ena
stunden målar man, andra stunden
är man ute och spelar basket, den
tredje stunden spelar man sällskapsspel och den fjärde stunden läser
man sagor.
– Som fritidspedagog får man vara
tusenkonstnär. För det är så många
olika saker man håller på med, berättar Carina Renlund, fritidspedagog på Knut Lundmarkskolan.

• Knut Lundmarkskolan har drygt
130 fritidsbarn fördelade på fyra
stycken fritidshem: Andromeda,
Vintergatan, Norrskenet och
Svarta Hålet.
• Åldrarna varierar mellan 6-10 år.
• Fritidshemmet öppnar 06:00 och
stänger 18:00.

En fritidspedagogs arbete är aldrig densamma från dag till dag. Det kan Carina
Renlund på Knut Lundmarkskolan intyga
om. Carina började jobba som fritidspedagog 1990 i Klöverträsk och hösten 1996
bytte hon Klöverträsk till Älvsbyn där hon
var med och startade upp Tärnstigen. Sen
dess har hon även varit med och startat
upp andra fritidshem i Älvsbyn, bland
annat på sin nuvarande arbetsplats på
“rymdskolan”.

Olika från dag till dag
Fritidspedagogens dag ser olika ut beroende på vilket skift man arbetar. På Knut
Lundmarkskolan börjar dagen med att
man öppnar fritidset klockan sex på morgonen. Efteråt är det dags för barnen att
inta en frukost innan man går vidare till
sina respektive fritidshem där lugna aktiviteter väntar, exempelvis rita, spela spel,
prata eller läsa. Sedan börjar skolan, där
oftast fritidspedagogerna deltar på lektionerna.
– Vi har förmånen att se elevens hela
dag, berättar Carina.
Efteråt öppnar fritidset igen och en
eftermiddag full med aktiviteter väntar,
både inplanerade och barnens egna val.
Det kan handla om allt från bullbak och
samarbetsövningar till uteaktiviteter.
– Det positiva med arbetet är att ingen
dag är den andra lik och glädjen med eleverna. Man kan aldrig komma på jobbet
och vara förberedd. Det är inte samma
hela tiden och det tilltalar mig.

Fritidspedagogen Carina Renlund tillsammans med Hanna Holmsten och Edwin Isaksson.
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Dagis och
pensionat för
våra fyrbenta
vänner

Allt fler väljer att lämna sina hundar
på hunddagis när de jobbar eller är
ute och reser. Camilla Lindkvist jobbar på ett välbesökt hunddagis i
Älvsbyn där man erbjuder allt från
hundskötsel till aktivering.
Vid millenniumskiftet startades företaget
Strycknäs hunddagis & hundpensionat i
Älvsbyn av Marie-Louise Lindkvist. Sommaren 2012 övertogs rörelsen av hennes
son Mikael Lindkvist och hans hundälskande fru Camilla Lindkvist, som har sen
dess arbetat med att ta hand om hundarna
när ägarna antingen varit på jobb eller på
semester.

– Intresset för hundar har funnits länge.
Jag är instruktör på brukshundsklubben,
jag håller på att starta upp en kennel med
en kompis, jag springer på hundutställningar och jag tävlar. Så mitt liv det är
nästan bara hund, berättar Camilla.

– Är det jättevarmt så brukar jag gå ner
och bada dom i älven så dom får svalka sig.
När Älvsbybladet besökte dagiset fanns
där närmare 20 stycken glada dagisbarn
som fick busa av sig på den stora gården i
det vackra vädret.

Fullspäckad dag på dagiset

Älskar sitt jobb

Camilla jobbar ensam på företaget, men
får oftast hjälp av familjen och praktikanter
från bland annat Grans Naturbruksskola.
En vanlig dag på jobbet börjar klockan sex
på morgonen med att gå ut och gå med hundarna. Sedan intas frukost som följs upp av
en vila. Efteråt väntar städning, promenad,
hundskötsel och lekstund på gården.

Enda sen Camilla var liten har hon varit
en riktig hundmänniska. Och än så länge
finns det inga planer på att byta arbete.
– Jag har ett otroligt tacksamt jobb. Det
spelar ingen roll hur trött man är på morgonen eller om man är på dåligt humör,
dom är alltid glada hundarna. Och då blir
man glad själv.

På gång inom Fritid & Kultur
Storband återvänder med dansk jazzsångerska

Utställning i annorlunda tappning

3 oktober återvänder storbandet Norrbotten Big Band till
Älvsbyn. Med sig har de den danske jazz- och rocksångerskan
Cæcilie Norby och den göteborgska jazzbasisten och kompositören Lars Danielsson. Under ledning av Joakim Milder kommer
de tillsammans att bjuda publiken på bland annat låtar av Joni
Mitchell och The Temptations.

i slutet av vecka 41 välkomnas besökare på biblioteket av ett
minst sagt udda, men glatt gäng. Då kommer det nämligen att
anordnas en utställning om författaren Lennart Hellsings kultklassade, och bioaktuelle, figur Krakel Spektakel.

den

19:00 på Forum. Entrépriset är 100 kronor
(ungdomar under 25 år går in gratis), förköp görs på Biblioteket.

konserten börjar

fler evenemang hittar

alvsbyn.se/evenemang

du på Älvsbyns kommuns hemsida www.

