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Tre älvsbybor
till vinter-OS

Invigning av
nytt hyreshus

Nuddis närvaro-
system införs

<3 Handplockat

   NR 4/ 2017   INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN

Älvsbyhus investerar 80 miljoner kronor

   och lanserar 11 nya husmodeller

”En satsning för framtiden”
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Miljövänlig färg

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.

Jag skulle vilja skriva om alla dessa fantastiska 
människor (utöver alla infödda Älvsbybor) 
som jag lärt känna under de senaste tio åren. 
Jag blir varm inombords då jag tänker tillbaka 
på alla jag mött och fått lära känna genom att 
de kommit till oss i Korskyrkan. 

De har flytt sitt gamla hemland för att de 
fruktar för sina liv. Vi har fått vara med och 
glädja oss åt de som har tagit emot ett positivt 
besked om uppehållstillstånd och lida och li-
der med de som får avslag. Många underbara 
människor som inte önskar annat än att få 
leva i fred och frihet och få arbeta och göra 
rätt för sig. Jag önskar att vi alla kunde bejaka 
dem.
 Ambitiösa och hjälpsamma människor. 
Ungdomar, många med toppbetyg i skolan, 
som studerar vidare till olika yrken som Sveri-
ge och Älvsbyn så väl behöver. De vuxna som 
återfinns inom äldreomsorg, skola, näringsliv 
och så vidare. För många församlingar och 
föreningar har det blivit ett riktigt uppsving. 
Det hade förmodligen inte varit den rörelse 
och framtidstro i Älvsbyn - som jag tycker det 
är - om vi inte fått hit dessa nya vänner. Pro-
blemet just nu är ju att det inte finns bostäder 
till de som vill stanna utan många tvingas åka 
till andra orter. Med fler lediga bostäder hade 
kommunens invånarantal ökat ännu mer och 
därmed intäkterna för kommun och närings-
liv. 
 Låt oss öppna våra hjärtan och glädja oss 
över dessa nya Älvsbybor. De är av samma 
kött och blod som vi, med samma drömmar 
om en bra framtid som vi – och vi behöver 
dem!

Ivan Lundberg
Pastor i Korskyrkan, Älvsbyn

Alla dessa fantastiska 
människor

Sedan 2007 delar kreditupplysningsföre-
taget Syna ut priset ”Bästa Tillväxt” till 
den kommun i de olika regionerna som 
har störst andel företag som nyanställer, 
ökar sin omsättning och går med vinst. 
 Ifjol landade Älvsbyn på tolfte plats 
i Norrbotten. I år klättrade kommunen 
och landade på en hedersvärd tredjeplats.

– En klar förbättring jämfört med fjolår-
ets placering. Det känns glädjande att se 
utvecklingen i vårat framtidsrika Älvsbyn. 
En fortsatt utveckling med företag som 
både nyanställer och ökar i omsättning, det 
sänder en bra signal på ett aktivt och gott 
näringsliv, säger Helena Öhlund, kommu-
nalråd i Älvsbyn.
 – Mycket roligt att vår kommun lyckats 
erövra bronsplatsen i Norrbotten, ett rejält 
skutt uppåt jämfört med tidigare år. Denna 
utmärkelse bygger på fakta hur de flesta av 
våra aktiebolag lyckas öka sin tillväxt. Den 

Älvsbyn klättrar i rankingen
– tredje bästa tillväxten i Norrbotten

visar tydligt att vi nu befinner oss i toppen 
och vi hoppas naturligtvis att denna utmär-
kelse kommer att följas av flera, säger Bengt 
Strandberg, näringslivschef i Älvsbyn.

Delikatessfabriken 
byter ägare – anställer 
fler personal

År 1999 grundade Ann-Chatrine och 
Stefan Andersson Delikatessfabriken 
i Vidsel. Företaget tillverkar flertalet 
olika kalla såser, bland annat den po-
pulära bearnaisesåsen som blev start-
skottet i karriären.

Nu, 18 år efter grundandet, köper livs-
medelsföretaget Foodmark Sweden det 
vidselsbaserade företaget. Foodmark 
är ett dotterbolag till den norskägda 
matjätten Agra A/S, som genom det 
svenska företaget lanserar produkter 
under namn som Rydbergs, Fjällbrynt 
och nu då även Delikatessfabriken.
 Foodmark har varit delägare se-
dan 2016, men kommer vid årsskiftet 
2017/2018 att gå över till huvudägare. 
 – Våra nya ägare satsar. De ser styr-
kan med att vara ett Norrbottensföre-
tag, berättar Ann-Chatrine Andersson 
till P4 Norrbotten.
 I samband med övertagandet väntas 
de utöka fabriken i Vidsel, bland annat 
genom att öka produktionen och an-
ställa fler arbetare.
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Älvsbyns kommun har bästa grundsko-
lan i Norrbotten och placerar sig på 15:e 
bästa plats av Sveriges alla 290 kommu-
ner enligt SKL:s rapport öppna jämfö-
relser.
 – Ett förbättringsarbete som burit 
frukt. Jag är oerhört stolt över arbetet 
som elever, lärare, rektorer och skolchef 
åstadkommit, säger Helena Öhlund 
kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Undersökningen har gjorts av ”Sveriges 
Kommuner och Landsting” (SKL). Årets 
”Öppna jämförelser – Grundskola 2017” 
beskriver i första hand resultat från läsåret 
2016/17. Syftet är att ge huvudmän och 
skolor underlag för skolutveckling och 
möjlighet att jämföra sina resultat med 
andra.
 Älvsbyn har alltså bästa skolan i Norr-
botten och av landets 290 kommuner lig-
ger vi på 15:e plats i jämförelse med kom-
munala huvudmän. Om man räknar med 
alla friskolor i landet så ligger Älvsbyn på 
16:e plats.
 Förra året lämnade kommunen tillfäl-
ligt sverigetoppen med en tvärdykning, 
men det berodde på en felaktighet vid in-
rapporteringen av statistiken. Något som 

Älvsbyn har bästa skolan i Norrbotten
inte är korrigerat i efterhand. Nu är dock 
ordningen återställd. Med årets statistik är 
Älvsbyn som vanligt i sverigetoppen och 
arbetet mot Sveriges bästa skola fortsätter.

– Vi har identifierat ytterligare möjligheter 
till förbättring jämfört med övriga kom-
muner. Vi kommer att jobba mer med att 
höja meritvärdet (betygen), för där ser vi 
att vi presterar lägre än vi borde göra i ett 
socioekonomiskt perspektiv (utbildnings-
nivå, inkomst, bakgrund med mera), sä-
ger Jan-Erik Backman skolchef i Älvsbyns 
kommun.
 Skolans resultat i rapporten beskrivs uti-
från nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, 
nationella prov i årskurs 3 och resurserna 
utifrån nyckeltal om kostnader och perso-
nal.

Vad är det som gör att Älvsbyns skolor 
är så bra i jämförelse med andra kom-
muners?

– Vi jobbar mycket med frågor rörande 
kunskap och bedömning och ser till läran-
deprocessen över en lång tid, säger Jan-Erik 
Backman.

Hur kommer det sig att vi varit bland de 
bästa skolorna i landet i så många år?

– För runt 8-9 år sedan inledde vi ett ge-
mensamt systematiskt målinriktat kvalitets-
arbete där vi tog helhetsgreppet från försko-
la till vuxenutbildning. Det har gett att de 
senaste 6-7 åren har vi legat i sverigetoppen, 
säger Jan-Erik Backman skolchef i Älvsbyns 
kommun.
 För den som är intresserad finns statistik 
och jämförelser med andra kommuner och 
detaljerad statistik från de öppna jämförel-
serna i Kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada):
www.kolada.se, sök i ”Jämföraren” på Älvs-
byn, välj ”Grundskola”, välj ”Öppna jämfö-
relser - Grundskola”.
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– Det är här en stor och rolig händelse, 
både för kommunen och för dem som 
flyttar in. NCC har gjort ett fantastisk 
bra arbete, ett vackert hus som dessutom 
blev klart i tid, säger Helena Öhlund, 
kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Bandet är klippt och det nya hyreshuset 
Leken 1 är härmed invigt. På plats fredag 

Det blå-gula bandet sekunderna innan det faller och förkunnar att det nya hyreshuset är invigt. Vid 
saxen kommunalrådet Helena Öhlund och Arne Carlsson ordförande i den kooperativa bostadsrätts-
föreningen, under överinseende av Anders Westerlund NCC, Lars Nilsson Älvsbyns Fastigheter, och 
Lars Nyman NCC.

Flyttbilarna avlöste varandra under den första inflyttningsdagen till det nya hyreshuset.

På plats under invigningen fanns flertalet hy-
resgäster, som efter att bandet klippts påbörjade 
flytten till sina nya hem.

Nya hyreshuset invigt
den 1 december fanns representanter från 
både kommunen, Älvsbyns Fastigheter, 
NCC och den kooperativ föreningen, för 
att klippa det ceremoniella bandet.
– Det är så härligt med medborgare som 
inspirerar. Vi har till exempel medborgaren 
Eva Lindgren som satte igång den här pro-
cessen med tankar om att bygga, fastighets-
bolagets styrelseordförande Henry Larsson 

tog över stafettpinnen, fastighetsbolagets 
vd Lennart Lundgren var pigg på att bygga 
och jag tillsammans med övriga politiker 
som tyckte att det var angeläget att satsa på 
ett nytt hyreshus. Det är viktigt att alla i en 
kedja hjälps åt, säger Helena Öhlund, kom-
munalråd i Älvsbyn.

Ordförande i hyreshusets kooperativa för-
ening är Arne Carlsson. För han känns det 
härligt att äntligen få starta på riktigt.
 – Det känns skönt. Vi har jobbat inten-
sivt i två år med det här, men det har samti-
digt varit roligt. Nu blir det intressant att se 
hur hyresgästerna upplever det här.
 Bakom det nya huset står bygg- och fast-
ighetsföretaget NCC.
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Interiörbilder från en av de nya lägenheterna: Balkong fotograferat inifrån en av lägenheterna.

Adventsstakarna på plats.

– Det känns roligt att vara på plats i Älvs-
byn och bygga hus. Jag känner själv att vi 
har lyckats göra ett mycket fint hus i rätt 
tid. Så det känns jättekul, säger Lars Ny-
man, platschef NCC.
 Anders Westerlund, arbetsledare på 
NCC, håller med Lars och är själv nöjd 
över resultatet.
 – Det var ett intressant och kul projekt 
att få bygga i Älvsbyn för mig som kommer 
från Boden.
 Älvsbyns fastigheters projektledare Eli-
sabeth Viktorsson är nöjd och tycker att 

15 byggmånader har gått fort utan större 
incidenter.
 – Det har varit intensivt ända fram till 
inflyttningsdagen. Jag vill tacka alla in-
blandande från grund till tak. Jag vill även 
tacka alla som medverkat från kollegor och 
medarbetare i kommunen till blivande hy-
resgäster och kooperativa föreningen, säger 
Elisabeth Viktorsson. 
 Det var i början av 90-talet som kommu-
nen byggde hyreshus senast. Lars Nilsson, 
förvaltare på Älvsbyns fastigheter, är nöjd 
över resultatet av det nya bygget.

– Det var 25 år sen vi byggde ett nytt hyres-
hus senast. Det här känns jättepositivt och 
det blir bra att få lös andra sorters lägen-
heter på marknaden när folk flyttar in här.
 Det är tufft att få tag i en ledig lägenhet 
i Älvsbyn idag.
 – I dagsläget har vi visserligen sex tomma 
lägenheter i det nya hyreshuset, men vi har 
fått förfrågningar av intressenter. Så vi har 
gott hopp om att vi inom en snar framtid 
kommer att kunna fylla de sista lägenheter-
na, säger Lars Nilsson Älvsbyns fastigheter.
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Viktig information 
för föreningar 

Kom ihåg att lämna in LOK-stödsansö-
kan för hösten 2017 senast en 28 februari 
2018. Den 15 mars 2018 är sista dagen 
för inlämning av föreningsuppgifter.

På gång inom Fritid & Kultur

Likt tidigare år väntas 2018 att bli kul-
turberikat för både yngre och äldre. Här 
hittar du några av de kommande arrang-
emangen.

8/2 – Teater ”De frälsta”, med Älvsby 
 Riksteaterförening.
2/3 – Bohus Big Band & Rigmor 
 Gustavsson.
8/3 – 12-timmars.
21/3 – Teater ”Richard Söderberg är 
 gaytenor”, med Älvsby Riks-
 teaterförening.

För mer information och evenemang se 
www.alvsbyn.se/evenemang

Bad & VVS är Rörab

Det vistträskbaserade företaget Bad & VVS 
har bytt namn. Företaget heter nu Rörab 
och erbjuder tjänster inom bland annat 
värme-/luftpumpar, berg-/jord-/sjövärme 
och renovering av badrum. Företaget har 
även f-gas certifikat och erbjuder service 
och felsökning till privatpersoner och före-
tag, försäkringsbolag och tillverkare.

Tour de Älvsbyn återkommer 
i större tappning

Den 9 mars återvänder skidtävlingen Tour 
de Älvsbyn till Kanisbacken. Detta är an-
dra året som tävlingen arrangeras och likt 
ifjol väntas både nationella och interna-
tionella utövare göra upp i det helglånga 
arrangemanget. Förutom de klassiska 
sprint- och distansgrenarna i skidor har 
man valt att utöka med bland annat löp-
ning med snöskor.
 Fjolårets arrangemang lockade många 
besökare att komma till Kanis och följa 
tävlingen.  Marianne Kortesoja, eldsjäl 
inom parasport i Älvsbyn, håller tum-
marna att vädret blir bra och att allt fler 
väljer att komma till Kanis och heja på 
skidåkarna.
 Dagarna innan tävlingshelgen drar 
igång kommer de lokala deltagarna att 
ha träningsläger tillsammans med Johan 
Ahlström.

Älvsbyn får tre deltagare under de vintero-
lympiska spelen i Pyeongchang, Sydkorea, 
den 9-25 februari 2018. Det är Rikard Lars-
son som är en av skidvallarna i det svenska 
OS-längdlandslaget och hockeydomarna 
Gabriella Grahn och Linus Öhlund.
 – OS är en dröm man alltid haft, säger 
Linus Öhlund.

Innan uttagningarna fanns Linus med på en 
så kallad ”Long list” med 40 domare från hela 
världen som kandiderade till Olympiska spelen.

– Konkurrensen är tuff. Det visste jag. Så att 
bli en av 14 utvalda herrdomare känns fantas-
tiskt.

Och så blir ni två från Älvsbyn!

– Vad är oddsen på det? (skratt). Av totalt 24 
hockeydomare (både damer och herrar inräk-
nat) på OS så är vi två hockeydomare från 
”bojn”.
 Till vardags är Linus heltidsdomare i Svens-
ka Hockeyligan. Han har även dömt VM och 
J-VM.
 – Men OS är ju det största man kan få vara 
med om.

Så vad blir nästa mål?

– Ja du (skratt)... Det finns alltid en drivkraft 
före varje match oavsett om det är i SHL eller 
VM. Motivationen är aldrig några problem, 
säger Linus som under telefonintervjun är på 
väg till Jönköping för att döma matchen mel-
lan HV71 och Mora.
 För Gabriella Grahn har OS länge varit ett 
uttalat mål. Nu är hon där!

– Det blir inte så mycket större.
 Beskedet fick hon av domarchefen på tis-
dagskvällen.
– Fantastiskt kul. Det har väl inte riktigt hun-
nit sjunka in ännu, säger Gabriella.

Tre Älvsbybor klara för OS!
Liksom Linus tycker hon det är häftigt att två 
OS-domare kommer från Älvsbyn.
 – Hade man spelat på det oddset för några 
år sedan hade man varit miljonär i dag (skratt).
 Gabriella har sedan tidigare fyra VM-turne-
ringar på meritlistan.
 Katarina Timglas från Malmö är den tredje 
huvuddomaren från Sverige utöver älvsby-
borna. Linjedomarna Veronica Johansson, 
Jimmy Dahmén och Henrik Pihlblad är också 
uttagna.
 – Kul att både Katarina och Veronica är 
med. Tre kvinnliga domarrepresentanter från 
Sverige är ett bra kvitto på att vi håller en hög 
nivå.
 För älvsbybon Rikard Larsson, är det andra 
OS:et i rad.
 – Jag känner stor tacksamhet och stolthet 
över att ha fått vara med och valla under förra 
OS när det gick så otroligt bra för det svenska 
skidlandslaget, säger Rikard Larsson.

Hur var det att delta i OS i Sotji, Ryssland 
för fyra år sedan?

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse och 
jag kommer ihåg hur nervös jag var vid första 
starten i OS. Efter att jag hade vallat landsla-
gets skidor stod jag utplacerad på en stavpost 
efter spåret med reservstavar. En bit in i loppet 
hörde jag på komradion att våra åkare hängde 
med och det var en otrolig lättnad, säger Ri-
kard.

Vad tänker du kring att bli uttagen till ett 
andra OS?

– Nu är jag nog ännu mera nervös eftersom nu 
tänker jag än mer på all den tid som de aktiva 
lagt ner och hur mycket som står på spel… så 
nu vill man verkligen prestera.

Till vardags jobbar Rikard året om sedan 1,5 
år med att valla skidor på heltid för Svenska 
skidförbundet. Det stora grundjobbet gör han 
under sommaren.
 – Min arbetsuppgift i vallateamet är främst 
att jobba med glid. Sommartid preparerar jag 
skidor. Ett par veckor varje månad under som-
maren testar jag också skidorna på snö i både 
skidtunnlar och på glaciärer.
 Två år i rad har Rikard varit på plats i Syd-
korea vintertid och testat produkter inför vin-
ter-OS 2018.
 – Det kommer att bli en månads hårt jobb 
på plats, men jag ser mycket fram emot OS. 
OS är det största som en idrottare kan vara 
med om och det kommer bli sjukt spännande 
och enormt ärofyllt att få hjälpa till, säger Ri-
kard Larsson.
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Föreningsprofilen
Här kan du läsa om en av alla 114 
föreningar i kommunen. Har du tips på 
en förening som du skulle vilja att vi 
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

För drygt två år sedan tändes åter flam-
man i Manjärv när byaföreningen vakna-
de upp. Med nya krafttag och nytt blod i 
föreningen spås framtiden bli ljus.
 – Vi ser en positiv framtid, betonar för-
eningens ordförande Stefan Hortlund.

Efter att ha legat vilande i drygt två år väck-
tes Manjärvs byaförening åter upp igen 
2015. Föreningen har i dagsläget drygt 100 
medlemmar i alla åldrar, som alla vill se en 
blomstrande och aktiv by.
 – Vi har en bra spridning åldersmässigt, 
både unga och gamla som vill vara med. Vi 
vill alla att det ska hända något i Manjärv, 

Manjärvs byaförening – en frisk vind i Älvsbyn
för det är en fin by som är värd att vårda, 
berättar Stefan Hortlund, föreningens ord-
förande.
 Men det är inte bara byborna som arbe-
tar för Manjärvs framtid. Även människor 
utanför byn är med och driver föreningen 
framåt. Stefan själv är Korsträskare.

Planerar aktiviteter och renovering

Under åren anordnar föreningen olika ak-
tiviteter. I somras anordnades exempelvis 
ett sommarcafé i byastugan, som blev en 
stor succé besöksmässigt. Nu under vintern 
arbetar föreningen med att planera kom-
mande evenemang under 2018.

– Så håll utkik efter våra aktiviteter, för det 
kommer, lovar Stefan.
 Förutom att arrangera aktiviteter för 
allmänheten planerar de även att renovera 
byastugan. Förhoppningen är att vi inom 
en snar framtid kommer att ha rinnande 
vatten i byastugan.
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Husmodellen Linnéa lanserades i februari 
i år av Älvsbyhus och har på kort tid gjort 
stor succé. Det är numera Sveriges mest 
sålda hus!

– Otroligt roligt att så många gillar husmodel-
len, säger Frida Björk, CAD-ritare på Älvsby-
hus.

Sveriges mest sålda hus

Så här ser Sveriges mest sålda husmodell ut.

Frida Björk, CAD-ritare på Älvsbyhus, är den 
som skissat upp flertalet hus av modellen Linnéa 
till kunder runt om i landet.

Nästan vartannat hus, 40 procent, som leve-
rerats under 2017 är ett Linnéa. Modellen har 
en boyta på 129 kvadratmeter med möjlighet 
till fyra eller fem rum.  Grundutförandet av 
Linnéa består av tre sovrum, det största med 
direkt tillgång till klädkammare, ett badrum 
och en mindre toalett och så den rymliga 
tvättstugan. Den större familjen kan lätt ad-
dera ytterligare ett sovrum och ändå upp-
leva huset som rymligt. Detsamma gäller vid 
tillval av köksö. Alla rum har dessutom som 
standard att ta in ljus från två håll.
 – För oss är det här ett hus att skapa ett 
drömhem i, säger Frida Björk.
 I Linnéa, liksom i Älvsbyhus tio andra, nya 
husmodeller, ingår den nya väggkonstruk-
tionen Energy Wall. En treskiktsvägg som 
utvecklats för att klara de mest väderutsatta 
förhållandena och som bland annat innebär 
en mycket låg energikostnad.

– Med låga energikostnader och de fina till-
val du kan göra, vet vi att frånpriset på 1,58 
miljoner är väldigt konkurrenskraftigt.  130 
kvadratmeter är en ganska optimal husstorlek 
för att tilltala många. Inte för stort för ett par, 
inte för litet för en familj, säger Olov Gran-
ström, försäljningschef på Älvsbyhus.

Älvsbyhus har byggt ut och byggt om 
sina fyra fabriker för att kunna tillverka 
den nya generationen energisnåla hus. 
Investeringen landar på runt 80 miljoner 
kronor.

– Det är en satsning för framtiden. Vi vet att 
energikraven skärps men inte hur mycket. 
Med vår nya ”Energy Wall” och våra energi-
snåla hus är vi förberedda på allt, säger Stefan 
Johansson, bygg-och produktionschef, tillika 
vice verkställande direktör för Älvsbyhus AB.
 I Älvsbyn har exempelvis en helt ny fabriks-
del byggts. Tanken var först att den skulle hu-
sera den nya vägglinjen.

Älvsbyhus investerar 80 miljoner

Stefan Johansson, bygg-och produktionschef, framför slutdelen av den nya vägglinjen (den gula kon-
struktionen). I facken levereras de färdiga väggelementen för att sedan med travers tas till monteringen.

– Men vi kastade om planerna lite grand av 
produktionstekniska skäl. Den nya vägglinjen 
hamnade i befintlig fabrik men i anslutning 
till den nya delen som blev lagerutrymme, be-
rättar Stefan.

Nytt stabilt fabriksgolv

Det krävdes en hel del förarbeten.
 – Delar av betonggolvet i den gamla fabri-
ken hängde i luften. En ravin löper genom 
området  som fyllts igen med olämpligt ma-
terial såsom stubbar och annat som förmult-
nat vilket gjort att marken under satt sig. Det 
gamla golvet fick vi bila bort, fylla upp med 
nytt material och sedan gjuta nytt. Nu har vi 

ett stabilt golv som håller för den nya vägglin-
jen, förklarar Stefan.
– Vi kommer även att riva ett av våra kallför-
råd för att ge plats för ytterligare ett stickspår 
för de ökande tågtransporterna. Förrådet hål-
ler på att ersättas med ett nytt kallförråd på 
3500 kvadratmeter och byggs i direkt anslut-
ning till fabriken. 
 –  Förändringarna kommer att medföra 
mindre interntransporter och bättre flöden i 
produktionen. 
 
Elva nya husmodeller

Under det gångna året har elva nya husmodel-
ler lanserats. Samtliga med de nya energisnåla 
väggarna. 
 – Vi byggde bort den gamla orderstocken 
vecka 43 och torsdagen den 30 november 
lämnade det första huset av den nya genera-
tionen fabriken i Älvsbyn, berättar Stefan. 
 Älvsbyhus har genomfört en fullständig 
uppgradering av sitt sortiment för att möta 
nya krav. Ambitionen är att växa på den 
nordiska marknaden och satsningen är 
långsiktig.
 Den nya husmodellen Linnéa är redan en 
succé och numera Sveriges mest sålda hus.
 – Försäljningen är igång på alla nya 
husmodeller och vi tillverkar utifrån 
beställningarna, säger Stefan.
 Trots en del barnsjukdomar tycker Stefan 
Johansson att om- och utbyggnationerna flu-
tit på bra.
 – Vi följer vår plan, men självklart blir det 
en del inkörningsproblem när nästan allt är 
nytt. Vi har anställda i fabriken med guld-
klocka som tidigare kunde allt på sina fem 
fingrar. Nu måste de skola om sig och börja 
läsa nya ritningar, säger Stefan med ett skratt.
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Älvsbyhus inför ny betalningsmodell

Kunderna betalar inte ett öre förrän allt är god-
känt och klart. Det är vi ensam om på mark-
naden, säger Olov Granström, försäljningschef, 
Älvsbyhus.

I samband med Stockholm Pride, den 31 
juli till 5 augusti 2017, lät Älvsbyhus måla 
om en villa i regnbågens färger på utställ-
ningsområdet Nybygget vid infarten till 
Arlanda.

– Just färgerna skapar ju otroligt mycket gläd-
je och gemenskap. Bor man i ett sådant hus 
måste det vara fantastiskt roligt hela dagarna, 
säger Christian Gerdes, Festivalchef för Stock-
holm Pride.
 Sveriges största småhustillverkare visade, 
som sponsor till Stockholm Pride, ett tydligt 
ställningstagande för människors lika värde. 
 – Vi skapar hem för alla familjer, oavsett 
sexuell läggning eller könsidentitet, förklarar 
Kent Johansson, VD Älvsbyhus.

Hus för alla 
människors lika 
värde

Älvsbyhus bekände färg i samband med Stockholm Pride när visningshuset, på Nybygget utanför 
Stockholm, målades i regnbågens färger. Älvsbyhus Jennifer Johansson deltog i målandet tillsammans 
med Christian Gerdes och Viktoria Hejeryd från Stockholm Pride.

inte ska bli klart i tid och att det inte blir som 
man önskat, säger Olov Granström, försälj-
ningschef på Älvsbyhus. 
 Älvsbyhus lanserar därför en ny betalnings-
modell för köpare av nya hus.
 – Med vår modell behöver husköparna inte 
betala in fyra-fem delbetalningar utan att ha 
sett slutresultatet och de behöver inte oroa sig 
över om någon entreprenör går i konkurs, be-
rättar Olov Granström.

 Inga förskott. 
Betalning först vid inflyttning.

Att bygga ett nytt hus är ofta ett av de största 
beslut en familj gör. En viktig del, för alla som 
planerar att bygga ett hus, är förstås kostna-
den och vilket pris som passar just den egna 
ekonomin. 
 – Vi har stor respekt för att man kan vara 
orolig över att inte få det man beställt, att det 

För att göra det så tryggt som möjligt får 
Älvsbyhus kunder betala först efter att entre-
prenaden godkänts vid slutbesiktning.
 – Kunderna betalar inte ett öre förrän allt 
är godkänt och klart. Det blir Sveriges bästa 
betalningsvillkor och som vi är ensam om på 
marknaden, säger Olov Granström, försälj-
ningschef, Älvsbyhus.
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Yrkesprofilen
Älvsbyns kommun har 100-tals olika 
kommunala jobb i sin verksamhet. 
Har du tips på ett kommunalt yrke 
som du skulle vilja att vi skriver om? 
Hör av dig till Älvsbybladet.

Alla människor har rätt till att leva ett så 
normalt liv som möjligt, oavsett om man 
har någon funktionsnedsättning eller 
inte. Under 90-talet infördes ”Lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade” (LSS), en rättighetslag vars 
uppgift är förbättra levnadsvillkoren hos 
många.

– Jag har alltid tyckt att just LSS är ett väl-
digt givande yrke. Det är så individuellt ut-
format, säger Desirée Berg, enhetschef för 
personlig assistans i kommunen.
 Enligt ”Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade” (LSS) är en kom-
mun skyldig att erbjuda stöd och hjälp till 
personer med någon form av funktionshin-
der. Det kan handla om exempelvis perso-
ner med fysisk eller psykisk funktionsned-
sättning. Syftet med LSS är att brukaren ska 
kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
 – Det är ett väldigt utformat stöd och 
anpassas mycket efter brukarens enskilda 
behov. Vad behöver den enskilde personen 
hjälp med? Det handlar om att kunna ge 
goda levnadsvillkor, att fastän man har en 

LSS – en viktig del i vardagen hos många
funktionsnedsättning kunna leva ett så nor-
malt liv som möjligt, berättar Desirée Berg, 
enhetschef för personlig assistans i kommu-
nen.

Ett givande jobb

Sedan drygt ett år tillbaka jobbar Desirée 
som enhetschef för personlig assistans. Ett 
jobb som hon stortrivs med. Som enhets-
chef arbetar hon mycket med att plocka 
fram olika strategier och planer, både tillfäl-
liga och långsiktiga. Förutom det gäller det 
även att rekrytera personal och arbeta med 
budgeten.
 – Jag tycker att det är ett väldigt roligt 
och varierande jobb. Det är nya saker från 
dag till dag. Det ställs utmaningar som man 
får lösa och fixa. Det är roligt att arbeta med 
både personal och brukare. Jag har tidigare 
arbetat som undersköterska här i Älvsbyn, 
så det känns roligt att fortsätta vara inom 
den verksamheten.

FAKTA

LSS innehåller tio olika typer av hjälp 
för att ge stöd och service. Du kan få 
stöd med:

•	 Rådgivning	och	annat	personligt	stöd
•	 Personlig	 assistans	 eller	 ekonomiskt	

stöd till sådan assistans
•	 Ledsagarservice
•	 Kontaktperson
•	 Avlösarservice	i	hemmet
•	 Korttidsvistelse	utanför	hemmet
•	 Korttidstillsyn	om	du	är	skolungdom	

över tolv år
•	 Boende	i	familjehem	eller	i	bostad	
 med särskild service för barn och 
 ungdomsbostad med särskild service 
 eller annan särskilt anpassad bostad 
 för dig som är vuxen
•	 Boende	med	särskild	service	för	
 vuxna eller annan särskilt anpassad 
 bostad
•	 Daglig	verksamhet
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Kommunens förskolor är mitt uppe i att 
lansera det digitala tids- och närvarosys-
temet Nuddis i sina verksamheter. Tidi-
gare har ett pilotprojekt genomförts, där 
resultatet varit positivt.

För föräldrar/vårdnadshavare kommer det 
nya systemet innebära att de registrerar sina 
arbetstidsscheman via det digitala verkty-
get på webben. Via en nedladdad app i en 
smartphone/surfplatta kan kortare medde-
landen lämnas till personalen rörande sitt 
barn, exempelvis om han/hon blivit sjuk 
eller om någon annan kommer att hämta 
barnet.
 För personalen på förskolan kommer sys-
temet att underlätta och spara tid. De behö-
ver inte längre hantera handskrivna doku-
ment som är kopplade till barnens schema 
och närvaro. Istället sker allt digitalt, berät-
tar Carina Ljuslinder, förskolechef på Åsens 
förskola.
 Förutom meddelandefunktionen kom-
mer personalen på ett enklare sätt ”checka 

Nuddisar till förskolan

in” barnen vid ankomst och ut vid hem-
gång. Detta kommer att göras genom bara 
ett par knapptryckningar på en enkel platt-
form som är tänkt att finnas på plats på var-
dera avdelningen.
 Systemet kommer att underlätta och sä-
kerhetsställa administration kring barnens 
närvaro samt möjliggöra överblick för verk-

lig beläggning. Personal och förskolechef 
kommer att kunna ta fram statistik, vilket 
underlättar för såväl kort som långsiktig 
planering i verksamheten.
 Planen är att även introducera systemet i 
fritidsverksamheterna.

En onsdag i november bjöd Vuxenutbild-
ningen in SFI- och Särvux-elever till en 
gemensam lunch på Nyberga med gäs-
tande kommunpolitiker.

Tidigare under året ville Vuxenutbildning-
en starta en kurs i matlagning för Särvux, 
varför man startade upp en utbildning i 
Nybergas kök under ledning av lärare från 
Särvux och SFI.
 Dagen till ära bjöd SFI-eleverna på ett 
flertal kulinariska rätter från världens alla 

Maten förenar kunskap och lärande
hörn och Särvux-eleverna serverade dagens 
efterrätter.
 Rektor för Vuxenutbildningen Magnus 
Norberg var nöjd över dagens lunch och det 
sätt lärandet gått att lägga in i både SFI- och 
Särvux-studierna.
 – Mat är inte bara nyttigt det ska även 
vara skojigt och lärande, det visar också att 
man kan lägga till mycket annan kunskap i 
ett kök, sa Magnus Norberg.
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Glöm inte att söka skyltlov

Skyltar är ett utmärkt sätt att locka in kun-
der till sin butik, restaurang och företag. 
Miljö- och byggkontoret vill därför passa 
på att påminna de som har, eller planerar 
att sätta upp skyltar, om att söka skyltlov. 
Detta görs genom en bygglovsansökan hos 
kommunen, om området ligger innanför 
detaljplaneringen. Ligger området utanför 
ska man kontakta Länsstyrelsen.

Utredningshemtjänst

Utredningshemtjänst är ett projekt som 
Älvsbyns kommun arbetat med sen 
2016. Teamet består av två underskö-
terskor, en arbetsterapeut och Kristina 
Östman, projektledare.

– Vi hjälper till i hemmet hos personer 
som känner sig otrygga, t.ex. efter sjuk-
husvistelse och under en begränsad tid 
(3-4 dygn) har personen tillgång till oss 
personal dygnet runt i sitt ordinära bo-
ende, berättar Kristina.
 Syftet med utredningshemtjänst är att 
under denna tid, tillsammans med perso-
nen, utreda dennes faktiska behov av stöd 
och hjälp, för att främja självständighet, 
delaktighet och trygghet i ordinärt bo-
ende. Uppföljning sker i hemmet efter ut-
redningen med biståndshandläggare som 
då har ett mer omfattande underlag till 
sitt biståndsbeslut.

Regler gällande fyrverkerier

Nyår är snart här och 2018 närmar sig 
med stormsteg. I och med detta kommer 
det att skjutas en och annan nyårsraket 
under dagen. Vi vill därför påminna om 
de regler som gäller rörande detta.

På nyårsafton inom Älvsbyns kommun 
är det endast tillåtet att använda pyrotek-
niska varor från klockan 12.00 på dagen, 
samt därpå följande dag till kl. 03.00.
 I anslutning till boenden Nyberga, 
Ugglan, Fluxen och Violen krävs alltid 
tillstånd av polismyndigheten. Det är 
förbjudet att använda pyrotekniska varor 
närmare än 100 meter från nämnda ser-
viceboenden.

Under 2015 lade Öberga behandlingshem ner 
sin verksamhet i Älvsbyn. För en tid sen tog 
Älvsbyns fastigheter över tre fastigheter, som 
tidigare drevs av socialtjänsten i Luleå. Ett av 
husen har nu blivit omgjort till parhus.

– Tanken är att vi ska göra om samtliga hus till 
lägenheter senare. Men det här huset har vi gjort 
om till två stycken lägenheter, en på 88 m² och 
en på 91 m². Det här är något nytt för oss, vi 
har ju inga parhus sen tidigare. Så det passar in 
i vårt fastighetsbestånd, att det blir lite variatio-

Älvsbyns fastigheter satsar på parhus
ner, berättar Lars Nilsson, förvaltare på Älvsbyns 
Fastigheter.
 Ett stort plus är den luftiga yta som utgör det 
kombinerade kök/vardagsrummet. Samt den 
huskänsla som lägenheten ger. De nya lägenhe-
terna har närhet till skola, idrottsanläggningar 
och nu även en sprillans ny veterinärstation. 
 De första hyresgästerna är nöjda. För kom-
munens del är det kul att det är nya kommun-
medborgare i båda lägenheterna. Ett par kom-
mer från Boden och det andra paret kommer 
från Arvidsjaur.

Det går åt mycket energi och resurser för 
att hantera allt skräp som spolas ner. Det 
är inte så enkelt som att bara plocka upp 
skräpet ur avloppsvattnet. Skräpet kan dess-
utom lätt orsaka stopp i ledningsnät och 
pumpar samt förstöra eller stoppa reningen 
av avloppsvattnet och därmed bidra med 
betydligt mer föroreningar. Allt detta skulle 
kunna undvikas om alla slängde sitt skräp i 
en papperskorg i stället för i toaletten.

Exempel på vanliga bovar:

Snus – Varje dag slängs 4 miljoner snuspril-
lor i svenska toaletter. Det är vår vanligaste 
”fulspolning” och innebär 1,4 miljarder 
snusprillor per år, eller 1100 ton snus.

Tops – Tillsammans spolar vi ner 10 000 
ton skräp varje år i Sverige, trots att de flesta 
inte tycker det är okej. 

Den största anledningen till att det slängs 
skräp i toaletten är för att man inte orkar 
göra rätt. Att använda våra toaletter på det 
här sättet innebär en påfrestning på våra 
reningsverk och på vår natur. Avloppsre-
ningsverken är inte byggda för att ta hand 
om svårnedbrytbara eller farliga ämnen.

Fulspolning – ett onödigt problem

FAKTA

Detta hör inte alls hemma i avloppet:
•	 Våtservetter,	tops,	bomull,	tandtråd,	
 tamponger, bindor, fimpar, snus och 
 strumpbyxor. Detta slänger du i sop-
 korgen.
•	 Farliga	ämnen	som	färg,	lacknafta,	
 oljor och aceton. Detta lämnas på den 
 bemannade återvinningscentralen.
•	 Överbliven	medicin.	Lämnas	på	
 apotek.
•	 Matfett	–	torka	med	hushållspapper	
 och släng i matavfallet före du diskar 
 alternativt häll i en plastflaska och 
 släng i brännbart.
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Den 16 maj 2007 kidnappades elingenjören  
och älvsbybon Roland Larsson av FARC-geril-
lan i Colombia. Han hölls fången i den latin-
amerikanska djungeln under nära två år. I bo-
ken ”Fånge hos FARC”, berättar författaren, 
journalisten och tidigare älvsbybon Tobias 
Drejby om Roland Larssons tid i fångenskap.

– Jag hade länge funderat på att skriva en bok 
men saknade idéer när frigivningen av Roland 
Larsson bokstavligen landade i mitt knä, berät-
tar Tobias Drejby, som själv är född och upp-
vuxen i Älvsbyn.
 – Jag läste skriverierna om hans frigivning och 
blev intresserad av händelsen. Det fanns mycket 
dramatik plus en oväntad blandning av Colom-
bia och Älvsbyn.

Resa till Sydamerika

I mars 2009 släpptes Roland Larsson ur sin 
fångenskap och kunde resa hem. 
 – På sommaren samma år ringde jag helt 
enkelt upp honom och berättade om mina pla-
ner. Han var med på noterna och alltid lätt att 
intervjua, säger Tobias, som sedan dess lagt ner 
hundratals timmar på samtal med Roland, ar-
betskollegor, familjemedlemmar, Utrikesdepar-
tementet, polis och många andra.
 Det blev till och med en resa till Sydamerika.
 – Den gjordes för att samla mer material och 
för att få en känsla av vad Roland upplevt. Jag 
gjorde även en lång intervju med en vänsterakti-
vist som varit involverad i Colombias fredspro-
cess. Dessutom fick jag lite andrahandsuppgifter 
om FARC-gerillan.

Gisslandramat om Roland har blivit en bok
Det blev även ett besök i den sydamerikanska 
djungeln.

Förlamning

Boken är en dokumentär skildring som bygger 
på verkliga händelser. Den baseras i första hand 
på de dagboksanteckningar om händelser och 
tankar som Roland förde i sin fångenskap. Där 
drabbades han även av en stroke vilket ledde till 
förlamning i delar av kroppen.
 – Dessa fakta har jag sedan kompletterat med 
egna efterforskningar, förklarar Tobias som även 
tar upp den långdragna konflikten mellan staten 
och gerillan i Colombia som tog många liv.

Boksläpp

Boksläppet hade Tobias självklart i Älvsbyn, fre-
dagen den 1 december. Han tillbringade  även 
den efterföljande helgen med att lansera sin bok 
på Julmarknaden i Storforsens naturreservat.
 ”Fånge hos FARC” är hans debutbok.
 – Jag började ju inte med världens enklaste 
bokprojekt (skratt). Det har krävts en hel del re-
search. Men jag är nöjd med slutresultatet och 
tror även att Roland blir det. Skildringen i bo-
ken är väldigt nära det han berättat.

”Spännande”

Själv ser Roland Larsson fram emot att få läsa 
den färdiga boken.
 – Jag har sett några utdrag men det ska bli 
spännande att läsa hela dokumentationen. Dess-
utom är det trevligt att även författaren har sina 
rötter i Älvsbyn, tycker Roland.

Boken finns att köpa i Älvsbyn på Ica och Coop. 
Den finns även att beställa via: http://27663.
shop.textalk.se/bocker-under-produktion/
fange-hos-farc

FAKTA FARC-GERILLAN

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo), Colom-
bias revolutionära väpnade styrkor – folkets 
armé, bildades 1964 och var en revolutionär, 
marxist-leninistisk gerillaorganisation som i 
det colombianska inbördeskriget förde en 
väpnad kamp mot landets regeringsstyrkor 
och paramilitärer.
 År 1993 separerade FARC och Colombias 
kommunistiska parti.
 Medan åtskilliga andra colombianska ge-
rillagrupper avmobiliserades under 1990-ta-
let fortsatte FARC sin väpnade kamp. 
 FARC-EP, som är det moderna namnet 
på gerillarörelsen, är ännu den största och 
äldsta rebellgruppen i Sydamerika.
 En fredsöverenskommelse  träffades mel-
lan colombianska regeringen och FARC den 
25 augusti 2016 men i en folkomröstning 
den 2 oktober samma år röstades fredsavta-
let ner. 
 En av gerillans mest kända gisslan var 
fransyskan Ingrid Betancourt som satt fång-
en mellan 2002 och 2008. En annan upp-
märksammad gisslan var Luis Mendieta som 
kidnappades 1998 när FARC överföll po-
lishögkvarteret i Mitu. Han räddades 2010 
efter elva år i fångenskap.
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Varje år dör tusentals människor av 
hjärtstopp i Sverige. Det är därför viktigt 
att det finns tillgång till utrustning runt 
om i samhället om olyckan inträffar. Vem 
som helst, oavsett ålder, utbildning eller 
tidigare erfarenheter, får använda hjärt-
startare för att försöka sätta igång hjärtat 
på en som har råkat ut för hjärtstopp.

I Älvsbyn finns ett flertal hjärtstartare ut-
placerade, både i centrala Älvsbyn och i 
byar runt omkring. De utplacerade hjärt-
startarna är enkla att använda. Genom tyd-
liga och enkla röstinstruktioner på svenska 
berättar hjärtstartaren, steg för steg, hur 
man använder den.
 Viktigt är att man bör genomföra klas-
sisk hjärt-lungräddning innan maskinen 
sätts igång. Det är därför viktigt att alla som 
kan utbildar sig inom detta. Där har man 
även chans att testa en hjärtstartare.

Hjärtstartare 
– en fråga om liv eller död

Centrala Älvsbyn:

•	 Älvsbyns	Energi	AB
•	 Älvsbyns	Fastigheter	AB,	Fabriksgatan	9
•	 Acetec	AB
•	 Polarbröd	AB
•	 Actic	Älvsbyn	Simhallen
•	 Älvsbyns	kommun,	kommunhuset
•	 Älvsbyns	Gymnasium
•	 Sparbanken	Nord
•	 Coop	extra	Älvsbyn
•	 Restaurang	Fluxen
•	 Ica	supermarket
•	 Älvsby	församling
•	 Forum,	Bowlinghallen
•	 Brandstationen

Byar:

•	 Nystrand,	Byagården
•	 Vistträsk	byaförening
•	 Bredsel	bygdeförening
•	 Hotell	Storforsen	AB
•	 Arvidsträsk	byaförening
•	 Tväråselets	byaförening
•	 Norrbottens	Bildemontering	AB
•	 Vidsel	brandstation

På dessa ställen finns hjärtstartare

Sommaren kan kännas långt bort men redan 
nu söker kommunen sommarvikarier till de 
olika verksamhetsområdena, främst inom 
vård och omsorg. Rekrytering sker löpande 
fram till sommaren.
 För mer information om jobben, se kom-
munens hemsida:
www.alvsbyn.se/ledigajobb

Kommunen söker 
sommarvikarier
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I tio år har grundskole- och gymnasie-
elever samlats för att diskutera ungdoms-
frågor med politiker och tjänstemän.
Torsdagen den 19 oktober samlades Ung-
domstinget för årets förhandling.
 – Det är viktigt att vi får vara delak-
tiga, tyckte Hugo Ebenfeldt, ordförande 
i gymnasiets elevråd.

Genom Ungdomstinget har Älvsbyns elever 
kunnat påverka många saker under tio år. 
 – Även om det ibland tar tid för poli-
tikens kvarnar att mala så har Ungdoms-
tinget gett utfall, konstaterade Helena Öh-
lund, s, kommunstyrelsens ordförande, och 

Ungdomsting firade 10-årsjubileum
räknade upp snökanoner på Kanis, som ett 
exempel.
 – Jag hoppas att ni känner att vi tar er på 
allvar, fortsatte hon.

I år önskade sig eleverna i årskurs 6-9 
följande saker:
•	 Bättre	och	mysigare	inomhus-	och	
 lärandemiljö.
•	 Trevligare	utemiljö	med	klätterställ-
 ningar, ny basketplan, bollplank och fler 
 sopkorgar.
•	 Enskilda	bås	i	omklädningsrummen.
•	 Ungdomsgård

•	 Miniparkering	för	mopeder.
•	 Skateboardpark	och	studiebesök	i	
 Arvidsjaur för att titta på deras mobila 
 skatepark.
•	 Sammanställd	information	om	alla	
 aktiviteter i kommunen.

Vidselskolan lade till:
•	 Fler	fritidsaktiviteter.
•	 Extrajobb	på	loven.
•	 Aktiviteter	tillsammans	med	äldre	på	
 Violen i Vidsel.
•	 Bättre	prioriteringar	av	skolmenyn	med	
 rätter som ungdomar tycker om.

Gymnasieeleverna önskade:
•	 Fler	parkeringsplatser.
•	 Gångbro	över	Korsträskbäcken.
•	 Utbyggnad	av	matsalen.
•	 Sammanställd	information	om	alla	
 aktiviteter i kommunen.
•	 Mer	resurser	till	Kulturskolan.

Men Ungdomstinget handlar inte enbart 
om önskemål.
 – Det här är viktigt för demokratin. Ni 
är demokratis trädgårdsmästare som ska så, 
vattna och skörda. Utan er kan inte demo-
kratin utvecklas, betonade Helena Öhlund.



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

Sedan företaget grundades har Hand-
plockat gått fram med stormsteg och blivit 
en mycket uppskattad och populär butik, 
både i Älvsbyn och utanför.

För ett par år sedan grundade Anna Öberg 
Andersson butiken Handplockat i Älvsbyn. 
Företaget erbjuder allt mellan himmel och 
jord, inom både mode och inredning. Allt 
från kläder och accessoarer till konfektyr och 
framförallt inredningsprodukter som trollbin-
der en.
 – Vi brukar säga att vi är vad vi heter ”vi 
Handplockar vårt sortiment för dig”. I logo-
typen står det: Inredning Design Vintage och 
Konfektyr, men sedan starten har även Mode 
och Accessoarer tillkommit, berättar Anna.

Härlig atmosfär med många fynd 

När man kommer in i butiken träder besökar-
na in i en pittoresk atmosfär, där man länge 
kan gå omkring och göra fynd. Efter två varv i 
butiken upptäcker man ändå nya saker under 
det tredje varvet.
 I april 2014 korades systerbutiken Hand-
plockat i Kalix till bästa butiken i kommunen.

En pittoresk butik i Älvsbyns hjärta
– Det var fantastiskt, vi öppnade på national-
dagen och när vi blev nominerade hade bu-
tiken inte drivits i ett halvt år och sedan går 
vi och vinner. Jag brukar använda uttrycket 
”Älvsbyn levererar” och i tacktalet så sa jag 
bland annat att Älvsbyn ÄR Norrbottens pär-
la men ikväll är det Kalix som levererar och 
det mottogs med jubel.

Är det något som du skulle vilja lägga till?

– Vi hoppas att fler törs tro på Älvsbyn och 
den fysiska handeln så att vi får fortsätta med 
detta som är så otroligt stimulerande och kul. 
En bamsekram till alla våra kunder och följ 
oss på instagram: @handplockatnu så ni inte 
missar vad vi hittar på.


