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Krönikan
Under krönikan bjuder vi in olika personer
att fritt skriva om frågor som är dem nära.
Har du tips på en krönikör? Hör då gärna
av dig till Älvsbybladet.

“Hur f-n tänker dom
i kommunhuset?”
“Vilka idioter till politiker har bestämt
detta!”. “Vårat kommunkontor verkar vara
fylld med idioter! Jag spyr!”. “Är de helt
dumma i huvudet!”.
Den här typen av kommentarer om politiker
och kommunala tjänstemän var inte speciellt
ovanliga för 10 år sedan innan jag började
jobba som informatör på Näringslivskontoret på Älvsbyns kommun. Det var en del av
jargongen runt omkring mig och jag kunde
själv fundera över om vissa politiska beslut hade
någon som helst förankring i verkligheten.
Min känsla då var att politiker och kommunala
tjänstemän bestod till förvånansvärt stor del av
idioter. Bilden jag hade byggt inom mig, ser jag
idag, var den bild som till stor del traditionell
media spridit. Jag eller vänner hade läst/sett
något och diskuterat utifrån mediebilden och
de fakta media valt att berätta om.
Efter att ha jobbat 10 år på en nyhetsredaktion vet jag att flera inom media tycker om att
måla upp saker i svart eller vitt, gott eller ont.
Det säljer bättre och vi som mediekonsumenter sväljer allt som oftast detta med hull och

hår. Sanningen är snarare att det finns en rejäl
gråskala mellan det vita och svarta.
När jag var nyanställd som informatör hände
en sak som fick mig att haja till. Jag hade varit
med och tagit fram underlag till politikerna
inför ett beslut utifrån ett inkommet förslag.
Politikerna gick på min linje och beslutade till
fördel för det inkomna förslaget med en mindre
justering. Döm om min förvåning när jag dagarna senare läste en rubrik i stil med att “Kommunen ger avslag på förslag X”. Tidningen
hade också med citat från mig och det kanske
inte vore så konstigt. Grejen var bara den att
tidningen aldrig hade varit i kontakt med mig
över huvud taget gällande detta förslag!
Sen dess har jag åtskilliga gånger varit med
om att vissa medier inte ens bemödar sig att ge
kommunen en chans att förklara eller bemöta
eventuell kritik. Inte så konstigt då att bilden
blir skev. Jag tycker det är mycket viktigt att
medier granskar alla med makt både inom
privat och inom offentlig sektor. Men att vissa
artiklar, reportrar och redaktörer hårddrar och
skruvar på fakta för att sälja tidningar och klick
på webben är olycklig.
Fortfarande märker jag att jargongen är som i
inledningen av denna text och ännu hårdare på
flera håll. Nu när jag varit inne i den kommunala sfären några år vet jag hur missvisande den
bilden är och hur många smarta, engagerade
tjänstemän och politiker vi har i kommunen.
Att flera av dessa dessutom spenderar massor
av fritid till att lära sig mer om och jobba för
att förbättra sina ansvarsområden. Det är coolt
att se hur mycket vilja, tanke och hjärta som
de lägger ner för att utveckla kommunen. Och
det är ju klart att eftersom jag har fördelen att

Fler älvsbybor – vi ökar mest i hela länet
Första halvåret ökade befolkningen i Älvsbyns kommun med 75 invånare, vilket är den
största ökningen i Norrbottens län.
Den 18 augusti släppte Statistiska centralbyrån
(SCB) befolkningssiffrorna för första halvåret
2017. Enligt den statistiken ligger Älvsbyn högst
upp i Norrbotten, med sin ökning på 75 fler invånare. Detta är 32 invånare fler än Kiruna, som
ligger tvåa i tabellen.
På grund av tidigare tapp i invånarantalet är
målet för Älvsbyns kommun att inte minska
mer. Att folk väljer att stanna i Älvsbyn. De
nya siffrorna är något som därför tas emot med
öppna armar.
– Den positiva befolkningsutvecklingen är
mycket glädjande. Alla invånare är viktiga. Ju
fler vi är desto större blir skatteunderlaget, säger
Helena Öhlund, kommunalråd.

På grund av den flyktingström som rått den senaste tiden har det funnits tankar bland medborgare att de är tack vare dessa som antalet
invånare ökat. Så är dock inte fallet. Varken ensamkommande barn eller flyktingar räknas med
i SCB:s statistik för kommunen.

Peter Lundberg
Informatör, Älvsbyns kommun
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+ 75
+ 43
+ 24
+ 23
+ 23
+ 12
+8
– 13
– 17
– 23
– 31
– 40
– 44
– 85

Totalt hade länet den 30 juni 250 525 invånare.
En minskning med 45 personer mot föregående
år.
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dagligen möta tjänstemän och politiker som
intensivt brinner för att göra vår kommun till
något alldeles extra, får jag en helt annan bild
än den som lätt sprids med traditionell media
som grund.
I Sverige har vi valt möjligheten för vem som
helst att engagera sig politiskt. Detta bland
annat för att de som fattar beslut ska vara
förankrade i verkligheten. Några exempel på
yrken representerade i Älvsbyns kommunfullmäktige är bonde, lärare, pensionär, egenföretagare, rektor, handläggare, brandman och vårt
nuvarande kommunalråd är fritidspedagog.
Det är den vägen som vi valt för vår demokrati
i Sverige. Till sin hjälp har politikerna de fast
anställda tjänstemännen som tar fram underlag
för beslut. Politikerna tar ibland även in externa
experter på vissa områden för att skapa ett gott
underlag till beslut.
Att göra så att alla de drygt 8000 invånarna i
kommunen blir nöjda är nog svårt och inte ens
säkert att det är eftersträvansvärt. Enskilda och
grupper av medborgare kan vara engagerade i
sina hjärtefrågor och missar att politiker och
kommunala tjänstemän oftast behöver ha ett
helikopterperspektiv och ta beslut som gynnar
helheten.
Tycker du något är fel, så engagera dig gärna
politiskt.
Så nästa gång du träffar en politiker kan
du säga till dem; Tack för att du lägger ner en
massa fritid och engagerar dig för kommunens
och mitt bästa!

Text: Robin Nilsson, Tony Berglund,
Peter Lundberg, Anneli Olofsson.
Foto: Robin Nilsson, Peter Lundberg,
Polarbröd, Mauritz Magnusson Mediawind,
Marcel Köppe, Bergslagsbild.
Omslagsfoto: Peter Lundberg
Original/tryck: Älvsby Tryck & Design AB
Returpapper
Miljövänlig färg

Polarbröd bygger ut älvsbybageriet för 155 miljoner
Polarbröd är mitt uppe i en omfattande
utbyggnad av bageriet i Älvsbyn. Investeringen innebär en utbyggnad av bageriet,
ny produktionslinje och ett nytt råvarulager.
– Satsningen i Älvsbyn, hjärtat i Polarbröd,
säkrar vår position framöver både när det
gäller bästa kvalitet och volymer. Allt fler

älskar våra typiska naggade kakbröd och
gillar vår satsning mot full hållbarhet. Våra
svenska kunder är självklart nummer ett
men vår andel på export har aldrig varit
större än den är just nu, säger Polarbröds vd
Anders E Johansson.
Ny linje
Polarbröd ersätter två äldre produktionslinjer med en ny. Investeringen på 155 miljoner kronor kommer att medföra att Polarbröd kan baka drygt 3 000 ton bröd mer
per år, få bättre brödkvalitet och modernare
arbetsmiljö.
– Vi satsar på att utveckla nya produkter
samtidigt som vårt originalsortiment uppskattas av allt fler. För att möta efterfrågan
behöver vi investera i vårt bageri, säger produktionsdirektör Erik Enholm.

Flyttar järnväg och väg
I och med utbyggnaden av bageriet är
planen att flytta järnvägsspåret och vägen
utanför bageriet. Dessutom måste de underliggande ledningarna för fjärrvärme,
vatten och avlopp till Älvsbyn dras om.
Infrastrukturförändringarna är påbörjade
och till våren kan utbyggnaden för bageriet
starta. Den nya utbyggnaden planeras att
vara klart sommaren 2019, medan den nya
produktionslinjen väntas vara i drift i slutet
av samma år.

Polarbröd samarbetar med H&M
Inom en snar framtid kommer besökare
på butikskedjan Arket, som är en del av
Hennes & Mauritz-koncernen (H&M),
ha chans att kunna avnjuta Polarbröds
läckerheter. Brödkoncernen har nämligen blivit utvald som brödleverantör till
den världsvana butikskedjans caféer, som
kommer att finnas på plats i butikerna.
De olika caféerna kommer att baseras på
det nordiska köket, med fokus på naturliga
ingredienser och välbehag.

– Vi är oerhört glada att samarbeta med Arket och ser med stor spänning fram emot
ett för Polarbröd helt nytt sammanhang att
sprida den nordiska mat- och brödkulturen, säger Sophie Everljung, market innovation manager på Polarbröd.
I London och Köpenhamn har två butiker redan öppnat. På tur står Bryssel,
München, Stockholm samt ännu en till butik i London.
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Ny bok av Lawe Söderholm
I augusti släppte författaren Lawe Söderholm sin senaste bok ”Honornas hämnd”
i Sverige. Boken är en fristående uppföljare
till ”Sprid ljus över ondskan” och likt sin
föregångare skildrar ”Honornas hämnd”
laestadianismens kontroversiella sidor, sexoch våldsbrott.
I boken får läsarna följa ett par kvinnor som
under sin barndom blivit utsatta för misshandel och sexuellt utnyttjande av andra medlemmar inom den religiösa rörelsen. När dem
väl blivit vuxna bestämmer de sig för att hämnas på dem som har gjort dem illa.
– Den är ganska så rå i tonen. Men ämnet
är ju rått också, i och med att den handlar om

Ny renhållningsordning på gång
Riksdagen har beslutat att varje kommun ska upprätta en renhållningsordning enligt miljöbalken. Det är kommunfullmäktige som är skyldig att
anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består
av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. Kommunen är mitt uppe i
att plocka fram ett nytt förslag.
Förslagen finns på Älvsbyns kommuns hemsida, www.alvsbyn.se och
Älvsbyns Energi AB: s hemsida www.
alvsbynsenergi.se.
Syftet med denna avfallsplan är att:
• Långsiktigt styra avfallshanteringen
i riktning mot ett hållbart samhälle.
• Minska miljöbelastningen från
kommunens verksamhet och bidra
till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen med EU:s avfallshierarki.
• Ange mål och strategier för att
minska avfallet och bidra till ökad
återvinning.
• Utgöra informationskälla för
allmänhet och andra som berörs
av avfallsfrågorna.
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barn som blivit misshandlade i guds namn. Vi
får höra mycket om våldet bland muslimerna,
kvinnornas förtryck och allt det där. Men det
finns ju även här i Sverige också. Men då det
sker här är det som att det drunknar i vardagen. Det blir ingen nyhet. Om det däremot
handlar om en muslim som misshandlar någon, då är det plötsligt intressant, säger Lawe
Söderholm.
I samband med boksläppet tog Lawe emot
Älvsbyns kommuns kulturstipendium av
Kjell Tegnelund, fritid- och kulturchef.
– Det känns roligt att bli uppmärksammad
för det man gör, säger Lawe.

Älvsbyn tappar rejält i ranking
I 16 år har organisationen Svenskt Näringsliv presenterat företagsklimatet bland Sveriges samtliga 290 kommuner. Resultatet
av undersökningen baseras bland annat på
de betygsomdömen som både företagare
och lokalpolitiker satt på det lokala näringslivet i sina hemkommuner.
De senaste åren har Älvsbyn presenterat fina
plussiffror i rankningen. I årets undersökning
landar kommunen på en bottennotering,
plats 204 i listan. Detta är ett tapp på 106
placeringar gentemot fjolårets rankning, vilket är mest i hela landet.
Det stora tappet är en indikator på att det
finns förbättringsområden. Vi får tillsammans

med företagare sätta oss ner och kommunicera vad för frågor i enkäten som vi ska jobba
extra med. Jag upplever att vi har ett gott klimat mellan kommun och näringsliv i kommunen, säger Helena Öhlund kommunalråd
i Älvsbyns kommun.
Vi får inte glömma att vi ännu har en bra
placering i länet när det gäller företagsklimat.
Olyckliga omständigheter när det gäller tillsyn
och kommunikation, har påverkat resultatet
negativt på flera områden och därför dragit
ner det totala omdömet rejält, säger Elisabeth
Nordström Företagarna Älvsbyn.

Plats i
Plats i Sverige
Kommun
Norrbotten			

Förändring
sedan 2016

1
2
3
4
5

Luleå
Boden
Överkalix
Arjeplog
Övertorneå

109
126
182
185
203

-32
49
32
28
46

6
7
8
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10
11
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Älvsbyn
Piteå
Jokkmokk
Gällivare
Kiruna
Arvidsjaur
Haparanda
Kalix
Pajala

204
226
234
240
269
279
283
288
290

-106
-9
5
-25
9
6
1
0
-1

Älvsbyns första datacenter skapar nya jobb i kommunen
Miami-baserade The Future of Mining etablerar ett datacenter i Älvsbyn. Det skapar
25 nya jobb före jul och drygt ett 40-tal redan kommande sommar.
– Ett historiskt ögonblick som breddar
vår arbetsmarknad, förklarade Helena Öhlund, kommunalråd.
Det är bråda tider nu säger Helena Öhlund.
– På bara några veckor räknar det amerikanska företaget med att ha igång en så kallad
blockchain-verksamhet i Televerkets och USP
Toolings gamla byggnad inne på industriområdet. Vi hinner knappt städa ut Jägarna-filmteamet från lokalen som har all sin planering
och rekvisita där just nu.
Den 27 september 2015 blev Älvsbyns
kommun medlemmar i Node Pole, som
marknadsför Sverige som en lämplig plats för
etablering av elintensiva datacenterverksamheter med krav på hållbar energiproduktion.
Nästan på dagen två år senare presenterades
kommunens första datacenter.
– Jag är jätteglad. Det här är början på något nytt och stort för framtidsrika Älvsbyn,
säger Bengt Strandberg, näringslivschef i
Älvsbyns kommun.
The Future of Mining’s ägare Gabriel Parada tackade för ett bra samarbete med Älvsbyns kommun och regionens representanter
i samband med etableringen. The Future of
Mining är ivriga att snabbt komma igång med
verksamheten i Televerkets gamla lokaler på
Altunas industriområde.
– Redan den första november kommer vi
att ha tolv anställda och 25 i slutet av året,
berättade Gabriel Parada.
Inkubator-verksamhet
Datacentret i Älvsbyn blir en så kallad hub för
det amerikanska bolagets tjänster för Blockchain. Deras nyckelkunskap är applikationer
på Blockchain-tekniken som gör det möjligt
att lagra och hantera krypterad och distribuerad/platsoberoende information och erbjuda
supercomputing i molnet. Det skapar förutsättningar som bygger på att säkert överföra
information samt finansiella transaktioner via
Internet.
– Efter att första etappen är avklarad kommer vi in på en mycket intressant fas när det
gäller sysselsättningsfrågan. Utöver de 1500
kvadrat som kommer att användas som datahall finns ju rejäla kontors och konferensutrymmen att tillgå. Här hoppas vi tillsammans
kunna etablera en kuvös för nya innovationer,
säger Helena Öhlund.
– Utöver datacentret kommer vi också att
starta en inkubator-verksamhet i samarbete
med Luleå tekniska universitet, Älvsbyns
kommun och andra aktörer som har rätt
kompetens, förklarade Gabriel Parada.
Billig el
Anledningen till att The Future of Mining
valde Älvsbyn är tillgången till grön energi,

det svala klimatet plus ett gott mottagande.
– Vi vill använda miljövänlig energi i vårt utvecklingsarbete och Älvsbyn passar oss bra,
säger Gianfranco Castillo vd för The future
om mining.
Patrik Öhlund, VD Node Pole, pekade på
betydelsen av den sänkta energiskatten för
branschen.
– Det ger Sverige konkurrensfördelar. Billigare ström finns inte inom EU. Dessutom har
vi ju en säker och hög elproduktion i norra
Sverige.
Förbrukar el som en mindre stad
Datacentret i Älvsbyn är energikrävande.
– Varje rack, hög och bred som ett kylskåp,
tar lika mycket ström som en villa i Älvsbyn
ett kyligt vinterdygn, förklarade Rick Abrahamsson, affärsutvecklare på Vattenfall.
Eftersom gamla Televerkets fastighet kommer att fyllas med datorkraft och ett stort antal rackar blir elförbrukningen betydande.
– Det nya datacentret kommer nog att
förbruka el som en mindre stad av Älvsbyns
storlek. Det är viktigt för oss inom Vattenfalls
koncern att alla våra olika verksamheter samverkar för att möta behoven, tillade Rick.
Etableringen i Älvsbyn underlättas också av
att en stor kraftledning passerar industriområdet.
– Vilket påskyndar hela projektet. Annars
hade det krävts tid för anslutning och nya tillstånd, betonar Rick.
Ett starkt elnät
Ur ett sysselsättningsperspektiv är etableringen ett mycket intressant komplement till
en framtida uppstart av en gruvverksamhet i
Laver och just det faktum att båda dessa branscher behöver ett starkt lokalt och regionalt
elnät gör att Älvsbyn har en god utvecklingspotential.

– Faktum är att den byggboom som vi redan
ser inne på industriområdet och de förstärkningar som Vattenfall gör i elnätet på grund
av detta och inför framtiden, påtagligt underlättar och påskyndar processen på datacentersidan, säger Bengt Strandberg näringslivschef
på Älvsbyns kommun.
Det är bättre att flytta snabbväxande elintensiv industri dit där det går att använda
befintlig el-infrastruktur som annars normalt
är mycket kostsamt och tar väldigt lång tid
att bygga. Älvsbyn har mycket goda förutsättningar med stor utvecklingspotential.
– Jag är glad att Älvsbyns kommun jobbat
så proaktivt för att skapa så fina förutsättningar, säger Rick Abrahamsson, affärsutvecklare
på Vattenfall.
Utvecklingspotential
Gianfranco Castillo ser stora möjligheter i
Älvsbyn.
– Ja, går allt som vi vill kan nog antalet anställda öka till mellan 40 och 50 redan till juni
kommande sommar.
Eftersom The Future of Mining har kunder
och verksamhet i Nordamerika, Latinamerika
och Europa lär också besöken från olika specialister bli många på byn.
– Ja, vi har säljteam, marknadsteam, advokater, specialister och en massa olika kompetenser. Så vi lär nog bidra till att göra Älvsbyn
mer internationellt (skratt), berättade Gianfranco.
Tackar Bodens kommun
Magnus Nordström, kommunchef, tackar
Bodens kommun för ett värdefullt samarbete.
– Utan deras hjälp hade inte detta varit
möjligt. De har redan erfarenhet av datacenter och de har en utvecklad säljorganisation.
Vi är mycket tacksamma för det goda samarbetet.

Patrik Öhlund, vd, Node Pole, Gabriel Parada, ägare, The future of mining, Helena Öhlund, kommunalråd Älvsbyns kommun, Lukas Foster, platschef, The future of mining, och Gianfranco Castillo, vd, The
future of mining vid fastigheten där Älvsbyns första datacenter etableras.
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Företagsprofilen
Under företagsprofilen kan du läsa om
ett av alla företag i kommunen. Har du
tips på ett företag som du skulle vilja
att vi skriver om? Hör då gärna av dig
till Älvsbybladet.

Budgetmöte för politiker och tjänstemän.

Företaget Älvsbyns kommun
Sverige är uppdelat i 290 kommuner. En
kommun är ett reglerat självstyre över ett
visst område, och vars uppgift är att se till
att samhällsservicen fungerar som den ska.
Bland ansvarsområdena finns exempelvis
skolan, socialtjänsten och stadsplaneringen.
På en kommun jobbar ett flertal tjänstemän
som ansvar över olika delar av de ovan nämnda områdena. Hur kommunen ska styras bestäms av de folkvalda politikerna.
– Det går att göra liknelser med ett företag.
Det är medborgarna, medlemmarna i kommunen som är röstberättigade, som styr en
kommun genom sina företrädare som man
väljer till Kommunfullmäktige. Ungefär som
aktieägare. Fullmäktige utser då en styrelse,
Kommunstyrelsen. Om man gör en liknelse
med ett vanligt aktiebolag så styr styrelsen
Vd:n, i detta fall en kommunchef, berättar

Magnus Nordström, kommunchef i Älvsbyn
sen nio år tillbaka.
Kommunchefens uppgift är att verkställa
de beslut som styrelsen beslutar om och jobba
mot de mål som Kommunfullmäktige beslutat om i strategiska planen. Till sin hjälp har
kommunchefen ett antal verksamhetschefer
under sig, i detta fall bland annat Ulla Lundberg, ekonomichef, Jan-Erik Backman, skolchef, och Hans Nyberg, socialchef.
Viktigt att följa den demokratiska vägen
Reglerna för en kommun är många. Kommunallagen är den lag som bestämmer vad en
kommun får och inte får göra. I den framkommer det bland annat att kommunen ej får
driva vinstdrivande näringsverksamhet. Kommunen får ej heller gynna enskilda företag.
– Kommunallagen är rätt tydlig med hur
en kommun ska agera, exempelvis i enlighet

Helena Öhlund slutar som kommunalråd
I sex år har Helena Öhlund, socialdemokraterna, varit kommunstyrelsens ordförande
och kommunalråd i Älvsbyn. Den 16 augusti i år meddelade hon dock att detta är
hennes sista period som kommunalråd och
hon kommer inte att ställa upp för omval
2018 i kommunstyrelsen.
– Jag upplever uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd som roligt och stimulerande, det finns
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inte en dag eller kväll som är den andra lik.
Samtidigt är det krävande och slitsamt. Sex
år är alldeles tillräckligt, berättar Helena
Öhlund.
Helena lovar dock att fortsätta som vanligt på posten resten av mandatperioden
fram till och med den 31 december 2018,
tills dess att en ny kandidat från partiet är
vald.

med likställhetsprincipen, retroaktivitetsförbudet och ett antal olika andra förhållningsregler som vi måste anpassa oss efter. Vi ska
behandla alla lika och inte gynna någon speciell individ eller grupp människor.
Men det är inte alla fasttagna beslut som
tas emot med öppna armar hos medborgarna.
– Vi lever i en demokrati där vi har en yttrandefrihet och vi måste acceptera att folk har
olika ståndpunkter. Tyvärr kan vi inte tillfredsställa alla. Vi kommer aldrig att kunna
fatta beslut som folk inte har synpunkter på.
Alla har olika uppfattningar om verkligheten
och om vad som är bra eller dåligt för en kommun. Det kommer alltid att finnas dem som
har synpunkter på de beslut som jag, Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen fattar, säger Magnus Nordström, kommunchef
Älvsbyns kommun.

och regering bestämt, men utöver det ger det
kommunala självstyret kommunen rätt att:
• Fatta självständiga beslut.
• Ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta
sina uppgifter.
Medborgardialog och folkinitiativ
Genom medborgardialog kan politiker tillsammans med medborgare diskutera inriktningar
och prioriteringar för kommunen. Det sker på
många olika sätt men syftar till att lyssna in varandras åsikter och förbereda hållbara politiska
beslut. Förutom olika former av medborgardialoger finns så kallade medborgarförslag och
folkinitiativ.

Så styrs en kommun
Kommunerna i Sverige styrs av politiker som
valts direkt av medborgarna. Det betyder att
medborgarna har stora möjligheter att påverka
och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.
Förtroendevalda (politiker)
och fritidspolitiker
Kommunerna styrs genom direktvalda politiska
församlingar, så kallade kommunfullmäktige.
Dessutom finns det politiska uppdrag inom
kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.
Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets
290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid
sidan av sitt arbete eller sina studier.
Medborgarna väljer politiker
till kommunfullmäktige
Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till
kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som
valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år senast på valdagen
samt uppfylla något av följande villkor:
• Svensk medborgare som är, eller har varit,
folkbokförd i kommunen.
• Medborgare i någon av EU:s medlemsstater,
Norge eller Island som man har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar.
• Medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.
Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige styr och beslutar
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.
Det här gör kommunfullmäktige:
• Tar beslut om kommunens inriktning,
verksamhet och ekonomi. De tar till exempel
beslut om budget, skattesats och avgifter för
kommunal service.
• Beslutar om den kommunala förvaltningens
organisation och verksamhetsformer.

• Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
• Väljer revisorer som granskar kommunens
verksamhet.
Kommunstyrelsen utses av fullmäktige
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.
Det här gör kommunstyrelsen:
• Leder och samordnar allt arbete inom
kommunen.
• Ansvarar för kommunens ekonomi.
Politikerna arbetar i olika nämnder
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje
nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel
på nämnder som finns i många kommuner är
miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd.
Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka
nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i
Sverige. Alla frågor som kommer till fullmäktige
förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.
Det här gör nämnderna:
• Ansvarar för den löpande verksamheten
inom kommunen.
• Förbereder ärenden som ska beslutas av
fullmäktige.
• Genomför beslut som fattas i fullmäktige.
I praktiken är det tjänstemän som sköter själva
genomförandet av kommuners verksamheter,
men de förtroendevalda har alltid det yttersta
ansvaret. Arbetsuppgifterna kan vara att ge
byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att
organisera äldreomsorgen.
Kommunallagen
Kommunallagen styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet. Kommunerna
styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen,
skollagen och plan- och bygglagen med mera.

Medborgarförslag
Medborgarförslag har införts i ca 200 kommuner och det innebär en rätt för den som är
folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i
fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområde.
Folkinitiativ
Det förstärkta folkinitiativet innebär att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om
minst tio procent av de röstberättigade begär det
om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter
i fullmäktige motsätter sig det.
Kontroll, tillsyn och revision
Kommunerna har ansvar för den interna kontrollen. Det finns tillsynsmyndigheter på vissa
statliga myndigheter som granskar och stödjer
kommunernas arbete. Kommunerna ansvarar
dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Alla kommuner har en
egen revision. Revisorerna granskar kommunernas verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet
och ekonomi.
Att överklaga kommunens beslut
Det går att överklaga beslut som till exempel
byggnadslov eller socialt bistånd. Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter
eller fattat ett beslut som går emot regler har
medborgare i kommunen rätt att överklaga till
förvaltningsrätten.
Kommunalskatten är den största
inkomstkällan
Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av
kommunens inkomster. Staten bestämmer vad
kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.
Kommunen tar också betalt för en del tjänster,
till exempel inom äldreomsorg.
Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara
användas inom särskilda områden som staten
pekar ut.

Det kommunala självstyret
Det kommunala självstyret är en princip som är
inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna.
Kommunerna måste följa de ramar som riksdag
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Arrangörsgruppen för Top of Älvsbyn: Barbro Nilsson, Katarina Sundman (båda boende i Vistträsk)
och Maria Söderberg (Arjeplog/Enskede gård).

Ökat intresse för Top of Älvsbyn
Top of Älvsbyn är över för i år och med
facit i hand blev årets arrangemang en
sommarsuccé.

Lotta Berglund och Sofia Lundberg medverkade från Älvsbyns destinationsråd.

Syskonen Ellen Renberg, 5 år, och Tore Renberg, 7 år, tog alla tio toppar. Mamma Linda
Askenfalk vann tre presentkort i fototävlingen.
– Barnen tävlar om vem som först ska hitta
flaggan på toppen, det blir alltid roligt.
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För andra året i rad genomfördes sommartävlingen Top of Älvsbyn. Årets upplaga
lockade 163 personer, i alla åldrar, att bestiga de utvalda bergstopparna i Norrbottens Pärla. Förra året klättrade 55 personer
samtliga 10 toppar, i år landade siffran på
imponerande 68 personer.
– Så överraskande och roligt. Tänk att vi
hade fler toppvandrare i år, trots att vädret
har varit sämre, säger Katarina Sundman,
en av initiativtagarna i Top of Älvsbyn.
Det bildsköna Älvsbyn
Förutom att bestiga topparna anordnades
även en fototävling, där deltagarna fick
medverka med bilder från sina vandringar.
Den 9 september presenterades vinnarna
på Fluxen, som fick ta emot priser för sina
idylliska bilder. Flest vinster gick till Linda
Askenfalk, som vandrat med sin man
Jesper och barnen Ellen, 5 år, och Tore 7
år. De tog alla tio toppar.
– Det har varit en härlig sommar. Det är
perfekt att ha en målsättning med våra utflykter. Ungarna tävlar om vem som först
ska hitta flaggan på toppen, berättar hon.

Stor efterfrågan på information
om vandringsleder
Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare
på Älvsbyns kommun, fanns på plats på
Fluxen som inbjuden gästtalare från kommunen. I och med det ökande intresset för
vandring kommer man från kommunens
sida att satsa mer på marknadsföring av
detta hos besökarna.
– Vi kommer att ta fram mer material
till nästa sommar om vandring. Det är något som turisterna efterfrågar mer och mer.
Det är imponerande att se vilket intresse
som finns för att upptäcka vår kommun.
Annars är det är mest Storforsen som
lockar hit turisterna, berättar Sofia.
Mer information hittar du på:
http://topofalvsbyn.blogspot.se

Mer än fullsatt på restaurang Fluxen när sjuttio deltagare kom.

De 10 vinnande bidragen:

Foto: Ingalill Olofsson.
Foto: Per-Gunnar Lundmark.

Foto: Sara Öhgren.
Foto: Susanna Kivilgim.

Foto: Marie Lundberg.

Foto: Marie Lundberg.

Foto: Sara Öhgren.

Foto: Per-Gunnar Lundmark.

Foto: Linda Askefalk.

Foto: Nils Sundström.
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Michel Ntoto, Richard Buzima och nye ordförande Shishay Gebre.

Föreningen som arbetar
med demokrati för barn
För drygt sju år sedan grundades föreningen Demokrati för Barns Framtid i Visby.
Syftet med föreningen är att stärka barn
som befinner sig i utanförskap. 2014 startade Michel Ntoto upp föreningen Demokrati för Barns Framtid Älvsbyn.
– Men nu arbetar jag mer som en rådgivare till föreningen i Älvsbyn och hjälper
till om det behövs, berättar Michel, som
även startat upp en filial i Tierp.
För tre år sedan startades den ideella föreningen Demokrati för Barns Framtid Älvsbyn.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst
obunden.
Syftet med föreningen är bland annat att
verka för en ökad integration, skapa mötesplatser för barn och unga med olika bakgrunder och framförallt ge barn förutsättningar
för en lycklig barndom med grundläggande
värden som demokrati, trygghet, frihet,

kommunikation, lärande, empati och jämställdhet, samt icke-våldsfostran av barnen.
– Vi startade föreningen i Älvsbyn för tre
år sedan och nu har vi ungefär 60 medlemmar i åldrarna 9-15. Vi kollar vad det finns
för behov hos barnen och hittar på något efter det. Vi sysslar nu med bland annat fotboll
och dans, säger Michel Ntoto.
Viktigt med någon som kan inspirera
I och med att delar av styrelsen flyttat ifrån
Älvsbyn arbetade man aktivt under sommaren med att tillsätta de tomma platserna i
ledningen. Michel själv har valt att bistå föreningen som rådgivare.
– Det är betydelsefullt att hitta någon drivande person som inspirerar barnen, säger
Michel Ntoto.
Ny kassör för föreningen är Jean Richard
Buzima och ny ordförande är Shishay Gebre.

Föreningsprofilen
Under föreningsprofilen kan du läsa
om en av alla föreningar i kommunen.
Har du tips på en förening som du
skulle vilja att vi skriver om? Hör då
gärna av dig till Älvsbybladet.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att hitta
på aktiviteter för barn och ungdomar så att
de har något att göra på fritiden. Vi ska snart
ha ett nytt möte och planera för fler kommande aktiviteter, berättar Shishay Gebre.
Faktaruta
Demokrati är en av samhällets viktigaste
byggstenar, en av Sveriges grundlagar.
Demokrati är ett styrelseskick som ger
medborgarna i ett land chans att påverka
hur ett land ska fungera, bland annat
genom allmänna val. Men demokrati
handlar även om människors lika värden
och lika rättigheter.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism av olika slag är
ett problem runt om i landet. Kommunerna har ansvar över att arbeta förebyggande
mot radikalisering och mot rekrytering till
våldsbejakande grupper.
Hösten 2016 genomfördes en kartläggning i
form av enkätundersökning hos verksamheter, föreningar och enskilda medborgare. Syftet med kartläggningen var att ta fram en bild
på hur läget ser ut i Älvsbyns kommun.
Efter en sammanställning av samtliga enkätsvar kan man konstatera att det finns tecken på någon form av extremism i kommunen.
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Detta i form av religiös- och högerextremism.
I och med detta har Nataliya Nilsson, enhetschef på Arbete- och integrationsenheten
i Älvsbyns kommun, påbörjat framtagandet
av en handlingsplan genom att föra en dialog
med befintliga forum gällande deras roll vid
införande av handlingsplanen.
– Vid upprättande av lokal handlingsplan
har vi utgått från befintliga strukturer, tillika
brottförebyggande råd, där de aktuella frågeställningarna diskuterades. Våldsbejakande
extremism är ett samhällsproblem och måste
lösas med hjälp av hela samhället, säger Nataliya.

Vänsterextremism och våldsbejakande islamisk extremism har dock inte påträffats, men
kan inte uteslutas att det finns, då kunskapsnivån för att upptäcka den inte är tillräcklig.
– För att förebygga våldsbejakande extremism krävs ett väl fungerande och långsiktigt
samarbete mellan de aktörer som på olika sätt
berörs av frågan: offentlig verksamhet samt
andra aktörer inom civilsamhället – idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund, berättar Nataliya Nilsson.

Fritid & Kultur informerar
Hösten är här och kallare tider nalkas.
Vintern ligger bara runt hörnet. Men
kulturlivet i Älvsbyn sjuder av liv. Bland
evenemangen hittar ni exempelvis uppträdanden av Riksteatern och Dans i Nord,
samt kulturfest hos ABF. För ungdomarna arrangeras även det återkommande
12-timmarsarrangemanget på Forum, där
olika aktiviteter kommer att genomföras.
Här nedan hittar du datum för delar av
höstens arrangemang.
20/10 – ”Kringelikrok” Teater skolan.
25/10 – ”Allt du måste veta om pop”
Riksteaterföreningen.
2/11 – 12-timmars under höstlovet.
6-10/11 – Ung scen Norr med föreställningen” Döden” Teatervecka skolan.
11/11 – Kulturfest i Älvsbyn ABF.
13-15/11 – Memory Wax ”Claroscuro”
Teater förskolan.
16/11 – ”De 39 stegen” Riksteaterföreningen.
17/11 – Stuffa.
17-18/11 – Piteälvdal Pride.
9/12 – Final Shout it out live.
14/12 – Tomtesmäkk Julshow.
För mer information och evenemang se
www.alvsbyn.se/evenemang

Säkrare webbplats
med HTTPS
Den 29 augusti övergick kommunens
hemsida från ”http” (Hypertext Transfer Protocol) till ”https” (Hypertext
Transfer Protocol Secure).
Https är en metod/protokoll för krypterad transport av digital data. Fördelarna
med krypteringen är att kommunikationen mellan webbplatsen och användaren
därigenom blir säker och försvårar väsentligt möjligheten för utomstående att
avlyssna trafiken. Avlyssning av trafik kan
omfatta såväl inloggningsuppgifter som
formulärdata.
– Övergången till det säkrare https med
kryptering är en del i kommunens ständigt pågående säkerhetsarbete och en viktig del i strävan att ta fram fler och säkrare
e-tjänster, säger Peter Lundberg, informatör på Älvsbyns kommun.
Https används ofta för betalningsöverföringar på internet och för inloggning
och hantering av personlig information.
I och med detta ska inte överföringen
kunna avlyssnas av tredje part, och användaren ska kunna lita på att webbplatsen/
webbservern är densamma som den utger
sig för att vara.

Resecentrumet
börjar ta fysisk form
Trafikverket, Länstrafiken, Älvsbyns kommun och Nilssons bygg har äntligen satt
spaden i järnvägsstationens mark. Nu har
man gått från ritbordet till handling. I slutet av juli startade nämligen bygget av Älvsbyns resecentrum. Arbetet planeras vara
klart vid årsskiftet. I och med detta förväntas busstationen att flytta från sin befintliga
plats, till den nya platsen i resecentrumet.

Ungdomstinget – viktig för
både ungdomar och politiker
Varje år arrangerar kommunen ett ungdomsting i Älvsbyn så också i höst. Där
träffar representanter från politiken och
kommunens tjänstemän ungdomar från
högstadiet och gymnasiet. Syftet med
tinget är att ge skolungdomarna chans
att kunna påverka och tycka till rörande
ungdomsfrågorna i kommunen.
– Det är ju ni som är vår framtid. Era frågor
är någonting som vi tar på allra största allvar, sa Helena Öhlund, kommunalråd, när
hon träffade eleverna på förra ungdomstinget.
Frågorna som tas upp under mötet handlar mestadels om olika former av aktivering
och fysiska saker. Under ungdomstinget
2016 tog högstadieeleverna upp frågor

om större elevskåp, samlingsplats i centralbyn och i Vidsel, samt datorer och enklare
språk av politiker när de talar till ungdomar. Bland gymnasiets frågor fanns frågan
om fler filmer på biografen, sommarbussar
ifrån byarna, samt högtidsaktiviteter.
Tyvärr går inte alla förändringar så
snabbt att genomföra som ungdomarna
vill. Detta kan i viss utsträckning skapa en
misstro mot att ingenting händer.
– Men min övertygelse är att allt som
sägs under ungdomstinget bearbetas och
funderas på i alla deltagares medvetande.
Det som inte lyckades förändras direkt blev
kanske en fråga till nästa års strategiska
plan, säger Kjell Tegnelund, fritid- och kulturchef i Älvsbyn.
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Anna Jalar, Bettan Gran, Anna-Carin Andersson och Anneli Hortlund, förskolans fyra handledare i Läslyftet.

Läslyftet – viktig del i lärandet för de yngre
Den 18 augusti fylldes kommunfullmäktiges sal med nästan 60 förskollärare och
barnskötare från kommunens alla förskolor. Anledningen att träffas var en gemensam kompetensutvecklingsdag som
utgjorde startskottet till höstens satsning
på Läslyftet i förskolan.
Läslyftet är en kompetensutveckling i
språk-, läs- och skrivutveckling för de som
arbetar med förskolans barn.

– Läsa och skriva är förmågor som utgör
grunden för allt lärande. Under tre års tid
har Läslyftet varit ett prioriterat utvecklingsområde i kommunens Strategiska
plan. I år är det förskolans tur att ingå i satsningen. Det är tack vare ett politiskt beslut
om ett ökat budgetutrymme detta år som vi
nu har möjliggjort att boka vikarier som ersätter personalen som varje vecka deltar i en
träff, säger Marianne Stenvall, förskolechef
inom Timmersvansens förskoleområde.

På plats fanns även förskolans fyra handledare i Läslyftet, Anna Jalar, Elisabet Gran,
Anna-Carin Andersson och Anneli Hortlund, redo att träffa och handleda vardera
två grupper med kollegor under hela hösten.

Emelie Bergqvist

Åsa Skogqvist

Ny receptionist i kommunväxeln.

Tf kostchef.

Ny personal

Erik Isaksson
Ny stadsplanerare.
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Planer för Lavergruvan ger ny
detaljplan för Vistträsk

Fakta
En detaljplan är ett juridiskt dokument
som bestämmer markanvändningen i ett
samhälle. Exempelvis var det går bra att
bygga bostäder, placera vägar och var man
får uppföra industrier. Det är även i detaljplanen som byggrätter regleras. När
en detaljplan upprättas sker kontakt med
de berörda medborgarna och myndigheterna genom samråd, där man har chans
att yttra sig i frågan. När planen är klar
skickas den vidare till kommunfullmäktige för beslut.

– Blir det ett grönt ljus för koppargruvan
i Laver ligger Vistträsk bra strategiskt till
och kan därför bli extra intressant, både
vad gäller bostäder och industrifastigheter.
Därför har vi valt att se över den nuvarande
detaljplanen för byn. Att planera för nya
villatomter är ett viktigt inslag för en livskraftig bygd, säger kommunalrådet Helena
Öhlund.

Redan nu har berörda bybor blivit informerade om det kommande arbetet.
– Just nu är det i planeringsfasen, men vi
har redan informerat byborna via byaföreningen att det här är på gång, så att de vet vad
som kommer att hända. Än så länge har det
låtit positivt. Vi hoppas att en ny grundkarta
för Vistträsk levereras i höst så att arbetet med
att ta fram en ny detaljplan kan börja.

Den nuvarande detaljplanen för Vistträsk fastställdes 1955. Den aktuella planen har än så
länge fungerat bra. I och med planerna för en
gruva i Laver har Älvsbyns kommun påbörjat
arbetet med att upprätta en ny detaljplan och
eventuellt revidera den gamla planen.
– Blir gruvan av kommer byn troligtvis att
expandera och man måste ge möjlighet till
det. Än finns inget godkännande av gruvbrytning, men istället för att gå och vänta och
vänta på ett beslut vill kommunen göra det
här i förebyggande fall, berättar Erik Isaksson,
ny stadsplanerare på Älvsbyns kommun.
Än så länge ligger projektet på planeringsbordet.
– Blir Laver inte av finns möjlighet för
Vistträsk att utvidgas i alla fall. Det är bättre
att ligga ett steg före än ett steg efter. Vi har
sett exempel i just gruvorter där man avvaktat
för länge och sedan upprättat detaljplaner i all
hast utan att de varit helt genomtänkta med
många problem som följd, vilket vi vill undvika, säger Erik Isaksson.

Stadsplaneraren Erik Isaksson visar upp den gamla detaljplanen för Vistträsk.

Bengt Strandberg – ny näringslivschef
Vem är Bengt?
– Jag är en social person som både kan aktivt
lyssna, likaväl som positivt nätverka med min
omgivning. Trivs med storstadens puls såväl
som tystnaden i ödemarken.
Måste erkänna att jag gillar både sport och
actionfilmer, samt även olika former av motorfordon.
Vad fick dig att tacka ja till ett jobb
i Älvsbyn - Norrbottens pärla?
– Jag fick en bra känsla redan i början av
min rekrytering, både av kommunen och av
de personer jag träffat i samband med den.
Men den viktigaste anledningen är att man
i Älvsbyn insett fördelarna av att samverka
med grannkommuner, speciellt när det gäller
näringslivsfrågor. Jag uppfattar att samverkan
och nätverkande i näringslivsfrågor är mycket
prioriterade i kommunen och det är enligt
mitt sätt att se rätt väg till framgång. Det är

en unik möjlighet för mig att kunna bidra och
medverka till dessa och Älvsbyns framtid.
Vad har du för något att bidra till?
– Min vision är att bidra med en positiv
drivkraft och min mångåriga erfarenhet av
ledning och företagande från den privata sektorn. Näringslivet är viktigt både för kommunen samt dess företag och invånare. Här vill
jag förädla det uppdrag som min organisation
sedan många år byggt upp, men även öppna
för förändringar och utveckling där eventuella behov finns. Mod och kraft ger framgång
och eventuella problem är inget annat än ej
genomförda lösningar.

kan behöva stöd att utvecklas samt att etableringar från både kända som nya branscher
kan ske i Älvsbyns kommun. Idag spelas TVserien Jägarna in i Älvsbyn, till stor del beroende på att vi här uppfattas som positiva och
serviceinriktat lösningsbenägna. Den bilden
har vi lyckats att förmedla TILLSAMMANS.

Hur ser du på framtiden?
– Ett ledord som finns på näringslivskontoret
är TILLSAMMANS och det gäller även det
sätt jag känner inför framtiden. Jag tror att det
i framtiden behövs nya företag, att befintliga
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Yrkesprofilen
Älvsbyns kommun har 100-tals olika
kommunala jobb i sin verksamhet.
Det kan vara allt från lokalvårdare och
lärare till kommunchef och parkarbetare. Har du tips på ett kommunalt yrke
som du skulle vilja att vi skriver om?
Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

Lilian är spindeln i det kommunala nätet
Genom åren har Lilian Johansson gått från att
arbeta i den privata sektorn, Älvsbyhus AB,
till den offentliga sektorn, som kommunsekreterare i Älvsbyns kommun. En spännande
och intressant resa – tiden går fort när man
har roligt.
– Att arbeta i demokratibranschen är intressant, trevligt och väldigt viktigt.
Lilian började arbeta på Älvsbyns kommun
1994, först som skoladministratör på Lekenoch Parkskolan. År 2000 blev det jobb på förvaltningen och skolkontoret, barnomsorgsadministration och skolskjutshandläggning. År 2007

efterträdde hon Gunilla Lundin som ny kommunsekreterare.
Som kommunsekreterare ansvarar Lilian
över kansliavdelningen, som är politikens förvaltningskontor. Lilian ansvarar för den politiska administrationen genom att samordna,
utveckla, förbättra system och rutiner samt utföra den löpande administrationen. Exempelvis
systemadministration, sammanträdesplanering,
dokumentation vid sammanträden, arkivansvar
med mera.
– Bland mina arbetsuppgifter finns även att
föra protokoll i både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige och att sköta årsplanering-

en för samtliga sammanträden i kommunen, säger Lilian Johansson.
Tätt samarbete bakom kulisserna
Kommunsekreterartjänsten är en del av kansliet
som består av sex personer. Två tjejer i växel/
receptionen, tre handläggare samt kommunsekreteraren.
– Ett riktigt bra lag, tycker Lilian Johansson.
Här sköts all politisk administration från postöppning/registrering till arkivering och administration av de allmänna valen. Kansliet sköter
även administration och handläggning åt överförmyndaren samt barnomsorgsadministration.

Sluta använda avloppen som sopnedkast!
Vi vill ha friskt vatten, rena hav och rena sjöar
men många gånger behandlas våra avlopp
som sopnedkast. Det måste vi sluta med.
Att hantera allt skräp tar mycket energi och resurser i anspråk. Det är inte heller så enkelt som
att bara plocka upp skräpet ur avloppsvattnet.
Innan skräpet når avloppsreningsverket kan det
orsaka stopp i ledningsnät och pumpar. Skräpet kan även förstöra eller stoppa reningen av
avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt
mer föroreningar. Allt detta skulle kunna undvikas om alla slängde exempelvis sin tops i en
papperskorg i stället för i toaletten.
Våra avloppsreningsverk är inte byggda för
att hantera de kemikaler som spolas ner i toaletten, från hygienprodukter och rengöringsmedel
till läkemedelsrester. Trots det renas vattnet från
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Lämna alltid läkemedel till apoteket

När du tvättar bilen - välj helst biltvätten. Om
du tvättar bilen hemma på gatan så är det minst
dåligt att tvätta bilen på en gräsyta. Undvik att
tvätta bilen på gatan, eftersom smutsvattnet rinner rakt ut i närmsta vattendrag.
Matfett och matolja som spolas ner stelnar och fastnar i avloppsrören. Är det fett från
en fritös, häll fettet i en plastflaska och släng i
brännbart. Är det mindre mängd som t ex från
stekning, torka ur stekpannan med hushållspapper och släng i matavfallet före du diskar.
Kranvatten är alltid bättre än vatten på flaska.
Det sparar både pengar och miljö.

Lämna avfall som innehåller miljögifter till återvinning, t.ex. nagellack, aceton, hårspray, olja,
färg, batterier, lösningsmedel, elektronik och allt
annat farligt avfall.

Fullt kärl hemma?
Det går att beställa extratömning av kärl mot avgift. Beställs på telefon 0929-723 80.

en hel del kemikaler, men en mycket hamnar i
naturen och kan på vägen dit även störa den avancerade reningsprocessen som finns i avloppsreningsverken.
Du kan hjälpa till!
Ha alltid en papperskorg inne på toaletten. Några vardagliga exempel på sånt som ska slängas i
papperskorgen är tops, bomull, hår, tamponger,
kondomer, tandtråd, tuggummi, godispapper,
cigaretter och snus.

Distriktsveterinärerna anställer
och flyttar till nya lokaler
Distriktsveterinärerna i Älvsbyn är mitt
uppe i ett större projekt. Efter årsskiftet
väntas nämligen gänget att flytta till nya,
större utrymmen. Anledningen till detta
är för att man helt enkelt har vuxit ur sina
gamla lokaler.

Renoveringen sköts av byggföretaget HÖ Allbygg och planeras vara färdigt kring årsskiftet
med inflyttning i början på nästa år.

–Vi är alldeles för trångbodda i den lokalen
som vi har nu. Speciellt nu när vi har anställt
fler personal. Vi har sökt ett tag efter ett nytt
ställe och har nu bestämt oss för att flytta till
Vetegatan (området Grekland). Så det här tror
vi kommer att bli jättebra, säger Eva Lidman,
djurskötare på Distriktsveterinärerna i Älvsbyn.
Operationssalar och röntgenrum
Distriktsveterinärerna ser fram emot flytten.
– Det känns roligt och det verkar bli fina
lokaler som är enkla att arbeta i jämfört med
vad vi har i dag, säger Eva Lidman, Distriktsveterinärerna i Älvsbyn.
I och med flytten är den nya veterinärsstationen mitt uppe i en helrenovering. Älvsbyns
Fastigheter har fått i uppdrag av kommunen
att ansvara för ombyggnationen.
– Det är ganska spännande för att det är en
lite speciell verksamhet, eftersom det är både
operationssalar och röntgenrum som ska till.
Så det ställer lite annorlunda krav på de som
är här och bygger, säger Elisabeth Viktorsson,
projektledare på Älvsbyns Fastigheter.

Älvsby Tryck & Design AB investerar för framtiden
En tidigare annons i Älvsbybygdens annonsblad angående försäljning av den fastighet som Älvsby Tryck & Design äger orsakade vilda spekulationer. Många trodde
att företaget skulle lägga ned verksamheten. Men sanningen är en annan. Företaget
har nämligen valt att göra en stor investering i en nyare modernare maskinpark, vilket gjort att behovet av de stora lokalerna
minskat.

kvalité. Detta innebär att företaget lämnar
offsettekniken med tryckplåtar och framkallningsvätskor, för en mer miljövänlig och tidseffektiv produktion.

Det nummer som du nu håller i handen är det
första nummer av Älvsbybladet som är tryckta
i just den nya digitala tryckpressen.

– Vi vill anpassa kostymen efter dagens behov.
Våra gamla maskiner krävde enorma utrymmen, men den nya utrustningen gör att vi har
ett överflöd av kvadratmetrar. Därför kändes
det logiskt att byta lokal, gärna mer centralt.
Men vi är även öppna för att hyra ut delar
av fastigheten säger Elisabeth Öhman Nordström, delägare i företaget.
Den nya investeringen består i en digital tryckpress för produktion ”on demand”
(direkt på begäran) med marknadens högsta
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Turismen ökar i Älvsbyns kommun
Förra året ökade omsättningen i besöksnäringen i Älvsbyns kommun till 131 miljoner
kronor. En förbättring med 20 procent jämfört
med året dessförinnan.
– Totalt redovisades 220 000 gästnätter i
kommunen. Av dem var 87 000 kommersiella,
säger Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare på
Älvsbyns kommun.
Det är glädjande att allt fler besöker kommunen.
Största ökningen utgörs av privatresenärer. Hela
43 procent av de utländska turisterna är tyskar.
– Storforsen lockar. Dit åker runt 50 procent av
turisterna. Genom att vi har så stor andel tyskar
var vi också den första destinationen i Swedish
Lapland att ta fram en tysk version av turistbroschyren. Det har visat sig uppskattat.
2016 ökade antalet hotellnätter med 8 500.
– Tillsammans med det lokala Destinationsrådet i Älvsbyns kommun fortsätter arbetet med
att utveckla besöksnäringen. Det känns lovande,
säger Sofia Lundberg.

Invigning av ny servicepunkt i sjöarnas by
Den första september bjöds det på både pompa och ståt i Nilssonsbutiken i Vistträsk. Då
invigdes nämligen kommunens senaste servicepunkt. På plats fanns kommunalrådet Helena Öhlund som tillsammans med personal
från butiken invigde den nya servicetjänsten.
Efteråt bjöds besökarna på tårta, saft och
kaffe.
Ulrica Hamsch, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun, arbetar mycket med att förbättra servicen på landsbygden i kommunen.

För henne är servicepunkten en viktig del för att
kunna erbjuda bättre tjänst till de som bor ute
på landsbygden.
– Det här betyder jättemycket för oss. Det
innebär egentligen att vi flyttar ut service hit till
landsbygden. Som exempelvis att tjänstemän
kan komma hit och ta emot besökare. Istället för
att sitta på kommunhuset och göra det, så kan
man samordna tillsammans med andra.
Servicepunktens innehåll kan komma att förändras med tiden, det är bygdens egna behov
och förutsättningar som styr.

På servicepunkterna kan du få hjälp med:
•
•
•
•
•

Information gällande turism och aktiviteter.
Lån av dator med internetuppkoppling.
Kopiering och utskrift av exempelvis biljetter.
Blanketter och information.
Mötesplats med möjlighet att köpa kaffe/te
med mera.
• Kommunal varuhemsändning.
Sedan tidigare finns även en servicepunkt i Tempobutiken i Vidsel.

