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Föreningsprofilen
Älvsby Parasport

Franska turister
till Avaträsk
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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.

Kvällens vackraste vurpa
Det var många år sen jag kom hit. Det var
många år sen jag blev skidtränare. Jo, det
var många år sen jag hittade tillbaka till
skidglädjen med mina fina skidåkare.
Varje dag tänker jag, vad ska vi göra
nästa träning? Hur ska alla ha möjlighet
att vara med? Finns det ny utrustning som
möjliggör mer? Mina skidåkare är olik andra, de har sina begränsningar genom sina

funktionshinder, utmaningar som gör att
vi ledare behöver tid och kunskap att lösa
problemen. Jag har lärt mig mycket de här
åren. Jag har lärt mig att prioritera, ta saker
som de kommer och njuta av livet som inte
alltid behöver vara så perfekt.
Man kan undra vad som har varit den
största lärdomen genom de här åren med
parasportskidåkning och få ett mycket enkelt svar; ha roligt i livet. Det är inte så viktigt att allt är perfekt. En vurpa på spåret
kan hända vem som helst. Man ska bara
stiga upp och fortsätta loppet. Den bästa
kan också vara sårbar, ha en dålig dag, tappa
balansen i den viktiga backen och göra en
rejäl vurpa. Men den som vinner är snabbast upp, eller i alla fall den som har vurpat
vackrast.
Vår grupp har svetsats ihop genom åren,
vi delar våra svårigheter och delar glädjen
när någon lyckas. Som tränare blir man
rörd varje gång när vi träffas, den gemenskapen och kärleken som finns i gruppen,
den viljan att vi gör det tillsammans. De här
åren tillsammans med mina skidåkare har
jag vuxit själv också. Jag har lärt att se saker
från en helt annan vinkel.
För mig är det viktigt att skidåkningen
kan vara en sport för alla. Man ska inte först
se alla hinder som finns, utan se möjligheter
och jobba med dem. Det är en bra ingångspunkt till livet, se möjligheter och jobba

med dem. Man kan misslyckas, men det
är bara att fortsätta och prova om och om
igen. Man ska inte ge sig för lätt. Man ska
komma igen och hitta andra vägar för att
nå sitt mål. Målet behöver inte heller vara
olympiska medaljer, det kan vara en backe
utan vurpa eller kvällens vackraste vurpa.
Målet kan vara skidglädje och gemenskap,
möjlighet att vara med och göra saker tillsammans.
Idag när solen skiner från en gråblå himmel sitter jag vid min dator och tittar ut.
En vecka kvar till Tour de Älvsbyn. Tour de
Älvsbyn är en skidtävling för personer med
funktionsvariationer. Om en vecka kommer Kanis skidstadion vara en arena fylld
med skidglädje, skratt och tårar. Jag känner
mig stolt att vi kan arrangera möjligheter
till utmaningar. Någon vinner, någon blir
två eller trea men alla kan vara med och
tävla, göra sitt bästa och vara stolt över det.
Tävlingen ska anpassas till åkare, inte bara
åkare till tävlingen.
Jag är tacksam att få vara tränare till den
här gruppen, de har gett skidglädjen till
mig igen. Skidglädjen, som under mina
många aktiva år som tävlingsskidåkare hade
fått vissna bort. Nu är jag stolt tränare som
får vara med och tävla om vem som vurpar
vackrast!
Marianne Kortesoja
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Annelie Vinsa från Gammelstad blir ny VD
för Älvsbyns Fastigheter AB.
– Hon har en gedigen bakgrund och ambitioner som stämmer överens med våra
visioner, säger Bo Öhlund, styrelseordförande.
För närvarande arbetar Annelie Vinsa som
verkställande direktör för Kiruna Bostäder
AB. En tjänst hon haft sedan 2010.
– Under Kiruna Bostäder huserar ju även
Kiruna Näringsfastigheter. Det innebär att
Annelie även är erfaren på den biten. Det
känns som ett stabilt val, tycker Bo Öhlund.
Att valet föll på henne berodde delvis på rekommendationer från det rekryteringsföretag
som Älvsbyns Fastigheter anlitat.
– Men sedan har vi även haft personliga intervjuer med henne där jag själv medverkat.
Annelie är den mest kompetenta bland de
som sökte, anser Bo Öhlund.
Älvsbyns Fastigheter står inför ett antal
stora uppgifter. Trycket på bostäder (både
hyreslägenheter och villatomter) ökar liksom
industrietableringar. Dessutom ska befintliga

fastigheter och anläggningar som Kanis och
badhuset underhållas. Blir dessutom Lavergruvan verklighet väntar än brådare dagar. Då
kommer Annelies kunskaper från gruvstaden
och stadsomvandlingen till nytta.
Formellt tillträder Annelie Vinsa tjänsten
som VD för Älvsbyns Fastigheter på påskdagen den 1 april men börjar arbeta efter helgen.
David Wimander, som via eget bolag
varit tillförordnad VD, börjar en motsvarande tjänst för Piteå Näringsfastigheter.
– Vi är mycket nöjda med det arbete som
David gjort och önskar honom lycka till i sitt
nya jobb, hälsar Öhlund.

Arctic Falls senaste mångmiljonsatsning i Älvsbyn
För drygt 30 år sedan grundades det älvsbybaserade företaget Arctic Falls. Vid starten
1988 invigdes Sveriges första permanenta
landbaserade testanläggning för vintertest
av fordon i Vitberget i Älvsbyns kommun.
Sedan starten har företaget klättrat upp inom
testverksamhetsvärlden och har i dagsläget sju
stycken permanenta testanläggningar. Nu tre

decennier efter starten öppnar företaget sin
senaste testanläggning, denna gång i Flurheden/Lappurträsk strax utanför Vistträsk.
– Vi har byggt en ny anläggning för test av
däck på snö och is. Viss verksamhet kommer
även att pågå under sommaren då däck testas
på våt och torr asfalt, berättar Jonas Jalar, VD
på Arctic Falls.
Den nya satsningen ligger på drygt 50 mil-

joner kronor och resulterar i en cirka 100 hektar stor anläggning där det italienska företaget
Pirelli kommer att testa sina däck.
Hur ser du på framtiden?
– Jag ser ljust på framtiden. Vi växer och har
på relativt kort tid fastanställt 10 personer.
Det skapar bra förutsättningar för att jobba
vidare med hög kvalitet och service.

Parkskolan satsar extra på god hälsa
En god hälsa och en mätt mage är viktigt,
för både kropp och själ. Skolans erfarenheter visar dock att många elever skippar
dagens viktigaste måltid, frukosten. Parkskolan är därför mitt uppe i en satsning
med fokus på både hälsa och rörelse bland
barnen. I och med detta har skolan valt att
servera gratis frukost till samtliga barn på
skolan.
– Vi kommer att serverera frukost fram till
sommaren, sen får vi göra en utvärdering.
Men tankarna kring hur skolan kan göras till
en mer hälsofrämjande plats måste fortsätta i
många år till, berättar Linus Sköld, rektor på
Parkskolan.
Enligt forskning bidrar fysisk aktivitet till
en bättre hälsa och ett bättre lärande. Förutom frukostsatsningen har skolan därför

även valt att införa daglig fysisk aktivitet för
eleverna.
– Skolan ska bidra till att barn mår bra, betonar Linus.
Upprustning inomhus
Förutom hälsobiten har insidan av skolan fått
en upprustning. Toaletterna har blivit renoverade och blivit både energi- och vattensnåla.
Golvmattor har bytts och delar av korridoren
till matsalen har fått en makeover.
Det som tidigare bara var en korridor, kan
nu i stället användas som arbetsplatser eller
rast- och uppehållsyta.
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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.

Älvsby Parasport
– en aktiv klubb
i föreningslivet
I slutet av 70-talet grundades Älvsby Parasport. Nu drygt fyra decennier senare
är klubben fortfarande aktiv med flertalet medlemmar.
Älvsby Parasport är en sportförening för alla
som har någon form av funktionsnedsättning. Det är snart 40 år sedan föreningen
grundades och har idag runt 70 medlemmar, både aktiva och stödmedlemmar. I
dagsläget är klubben verksam inom skidor
och bowling. Varje tisdag och torsdag anordnas bowlingkväll för medlemmarna.
– Vi är 21 stycken aktiva som bowlar. Vi
är ett roligt gäng som spelar och har kul,
berättar Peter Forsberg, ordförande.
Över förväntan
Under årens lopp har föreningen fostrat
många duktiga utövare av olika sporter, fritids som professionella i världsklass. Sedan
starten har klubben representerat Sverige på

Peter Forsberg, ordförande i Älvsby Parasport.
internationell nivå, både i Special Olympics
i Österrike och INAS VM/EM i Frankrike.
Där har det blivit ett bra antal medaljer.
– Det har gått riktigt bra. Det har varit
över förväntan att det har gått så bra som
det gjort. Vi startade upp den delen för
3-4 år sedan och det går bara upp. Det är
helt otroligt, berättar Peter Forsberg, ordförande.
Tidigare i år arrangerades Parasportgalan
i Stockholm. Där fanns representanter från
föreningen nominerade, Marianne Kortesoja och Oscar Gyllenbåga. Det blev dock

ingen vinst, men ingen sur min för det.
– Att bara bli nominerad är en bara det
en vinst, speciellt för en sån här liten förening.
Hur ser du på framtiden för föreningen?
– Förhoppningsvis ljus. Att vi får mer medlemmar och fler som kommer och tittar på
det vi gör. Och framförallt angagerar sig.
Den 9 mars arrangerade klubben skidtävlingen Tour de Älvsbyn i Kanis.

Johan: ”Det är oerhört inspirerande”
En av alla drivkrafter inom parasportverksamheten i Älvsbyn är den 21-årige
Johan Ahlström. Det var under sin tid på
skidgymnasiet i Älvsbyn som han kom i
kontakt med Älvsby Parasport och har
sedan dess funnits med som ett stöd till
verksamheten.
Tillsammans med föreningen har han bland
annat anordnat träningsläger för medlemmarna. Utöver detta har han även arbetat
tätt tillsammans med Parasport Sverige, där
han har fungerat som tränare och INASoch Special Olympics-ansvarig.
– Det är oerhört inspirerande att få vara
med och följa dessa åkare i deras utveckling.
Det är roligt att vara med och följa utvecklingen på nära håll och att kunna vara med
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och glädjas när de lyckas är något alldeles
speciellt som ledare/tränare. Gruppen som
jag jobbar med sprider även mycket glädje
kring sig vilket gör det fantastisk roligt att
jobba med dem.
Hur ser du på framtiden?
– Inför framtiden hoppas vi på att kunna
rekrytera fler åkare till vår verksamhet.
Senaste åren har antalet åkare ökat, vilket
känns fantastiskt roligt. Men vi vet att det
finns ännu fler där ute som kanske inte känner till vilka möjligheter som finns. Sedan
så har Östersund sökt om att få arrangera
Special Olympics Winter Games 2021, vilket skulle vara fantastisk kul att få köra det
på hemmaplan.

Lyckade dagar för Tour de Älvsbyn
För andra året i rad genomfördes vintertävlingen Tour de Älvsbyn uppe vid skidstadion
i Kanis. Under det tre dagar långa arrangemanget, med start den 9 mars, samlades representanter från parasportverksamheterna i
Älvsbyn, Västerås, Östersund, Offerdal, Lima
och Roslagen för att göra upp i en kamp om
ära och berömmelse.
På plats fanns medaljbelönade idrottsutövare på internationell toppnivå, både från

INAS VM och Special Olympics, som tog sig
an utmaningen i Älvsbyn.
Förutom klassisk längdskidsåkning genomfördes även lopp i grenen snöskor.
Tävlingen blev lyckad för de 17 åkarna
och det är redan nu klart att Tour de Älvsbyn
kommer i en tredje upplaga nästa år.
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Företagsprofilen
Här kan du läsa om ett av alla 810
aktiva företag i kommunen. Har du tips
på ett företag som du skulle vilja att vi
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

Hela gänget samlat.
I släden syns Melissa Seris
och bakom hennes från
vänster Louise Mutel,
Romain Thabuis, Jermie
Damois, Richard Baret
och Antoine Sement.

Nordik Way lockar franska turister till Avaträsk

– Jag är lycklig att vara här
Olstorpet i Avaträsk utanför Vistträsk
har bytt namn till Nordik Way och blivit
ett Eldorado för franska turister som söker äventyr i de svenska skogarna.
– Jag är lycklig att vara här, säger Richard Baret som köpte anläggningen av
bröderna Ulf och Arne Nilsson i Vistträsk och sedan blev Antoine Sement
hans kompanjon.
På Olstorpet huserar utöver Richard och
Antoine även fyra anställda och ett 40-tal
hundar. Nordik Way erbjuder färder med
hundsläde i närområdet.
Kortare dagsturer kombineras med en
tvådygnsfärd och övernattningar i tältkåta.
Gästerna kan också välja att stanna en hel
vecka med äventyr, boende i stuga och njuta av hemlagad mat.
– Den här vintern har vi haft temperaturer ner mot minus 30 grader flera gånger.
Till en början är en del av gäster oroliga
över kylan men kommer alltid hem med ett
stort leende, berättar Richard.
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Bytte Kanada mot norra Sverige
Själv kommer han från Grenoble i franska
alperna och har tidigare arbetat som hundslädförare i Kanada.
Hur hamnade ni i Avaträsk?
– Jag såg en annons på internet att Olstorpet var till salu. Jag och Antoine blev
intresserade. Anläggningen är perfekt för

Hundarna är snälla och vana vid människor.

vår verksamhet. Här finns boende för våra
gäster och anläggningen ligger avskilt. Vi
älskar skogarna i norra Sverige.
I Grenoble är bergen mycket högre och
turisterna fler.
Är Vistträsk bättre?
– Ja, för turer med hundsläde. I alperna
är bergen för branta. Här är terrängen mer
passande. Dessutom gillar fransmän riktig
vinter. Den finns här. För dem är kyla och
norrsken exklusivt. Dessutom är det relativt
nära till Luleå Airport.
Två mil per dag
Nordik Way köpte Olstorpet i mars förra
året men verksamheten startade i december.
Hur har det gått?
– Över förväntan. Vi har bra med bokningar och samarbetar med agenturer i
Frankrike och Belgien. Eftersom vi vill göra
vistelsen här exklusiv tar vi bara emot 4-6
personer per vecka.
För kunderna, beroende på valda turer
(100 procent hundsläde eller multiaktiviteter), inleds alltid besöket med en introduktion om slädkörning. Sedan väntar en
tvådagarstur, med övernattining i tält eller stuga. En dag vigs också till ett besök

på Hotell Storforsen och en rundvandring
i naturreservatet. Därefter blir det åter en
tvådagarstur med hundsläde, säger Richard
Baret.
Hur långt hinner ni på en dag?
– Ungefär två mil.
Gemensam middag
Vad fascineras era kunder mest av?
– Det är äventyret. Att tillaga mat över öppen eld och att sova på renskinn. Genom
att vi tar oss fram med hundar och släde blir
naturupplevelen stark.
Vad bjuds det på för mat?
– Vi försöker ha en meny med lokala råvaror som lax, ren- och älgkött. Våra franska
gäster är också förtjusta i köttbullar (skratt).
Nordik Way vill skapa en familjär atmosfär.
– Frukostbuffén serveras i själva huvudbyggnaden. Sedan bor ju våra gäster i egen
stuga och kan laga mat där själva om de vill.
Middagen äter vi sedan alltid tillsammans
med vin. Det är trevligt och gör att vi lär
känna våra gäster väl. På anläggningen finns
också en bastu.

Gillar människorna i Älvsbyn
Hur har ni blivit mottagna av lokalbefolkningen?
– Fantastiskt väl. Jag gillar kulturen och
människorna i norra Sverige. Det är vackert
här. Vi har även blivit vänner med samerna

och hoppas kunna skapa fler arrangemang
tillsammans med dem, berättar Richard.
Har ni någon snöskoter?
– Vi har en för att preparera leder och som
en säkerhetsåtgärd.
Finns planer även för sommaren?
– Ja, det har vi, bland annat utflykter i bergen, kanotpaddling i älvar och vattendrag
plus fiske.
Trivs ni Avaträsk?
– Jag är lycklig att vara här, säger Richard.

Melissa Seris och Louise Mutel,
i en av hundgårdarna.
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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.

Offentlig upphandling
ger möjlighet till fri
konkurrens
Älvsbyns kommun har en rad olika yrken
i sin verksamhet. Ett av alla dessa yrken är
upphandlare, vilket är den person som upphandlar olika varor och tjänster som sedan
resulterar i avtal för kommunen som de olika
verksamheterna kan göra sina inköp från.
– Det är ett intressant jobb och man får lära
sig mycket om kommunens verksamheter och
deras behov, säger Benita Jonsson, upphandlare på Älvsbyns kommun sedan 2014.
Lagen om Offentlig Upphandling reglerar i lag
om hur inköp till offentlig verksamhet får ske.
Vid all offentlig upphandling måste fem grundläggande principer beaktas: principen om likabehandling, icke-diskriminering, transparens,
proportionalitetsprincipen och ömsesidigt erkännande. Värdet av upphandlingen styr hur
den genomförs.

– Det finns ingen nedre beloppsgräns för vad
som ska upphandlas. När värdet på en upphandling beräknas är det hela kommunens behov man
tittar på under en fyraårsperiod, inte en enskild
avdelning eller ett område. Vi har möjlighet att
göra direktupphandlingar för varor och tjänster
med ett värde under 586 907 kr.
Upphandlingar upp till tröskelvärdet 2 096
097 kr ska annonseras i allmän nationell databas
och upphandlingar över tröskelvärdet annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas som
heter TED.

– Många leverantörer upplever det krångligt
men vi kan vända på det och se det som att alla
har möjlighet att lämna anbud. Du behöver inte
känna någon för att få tillgång till den offentliga
marknaden.
– Förutom att göra egna upphandlingar samarbetar vi även med andra kommuner. Exempelvis så deltar vi i Piteå kommuns upphandling för
livsmedel. Vi är även medlemmar i en inköpscentral där vi har avropat stora ramavtal som
läromedel, litteratur och möbler.

nomgå en intern ledarskapsutbildning och förberedelse för en framtida chefsbefattning.
– Vi har haft ett internt sökförfarande där vi
nu får en bra spridning med kompetens från
olika verksamhetsområden, säger Älvsbyns kommuns HR-chef Karin Berglund.
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska
få grundläggande kunskaper om sig själv som individer och ledare, samt att öka sina insikter om
hur mänskliga relationer fungerar och få verktyg
som de kan använda för att utvärdera och utveckla sitt ledarskap.
31 Ansökte till utbildningen

Intern ledarskapsutbildning
Den 26 mars startade Älvsbyns kommun upp
en egen intern ledarskapsutbildning för 12
medarbetare. Utbildningen ska ge kunskaper
för att möjliggöra en eventuell framtida chefsbefattning inom kommunen.
– Det här är en unik satsning som Älvsbyns
kommun gör för sina medarbetare och som ger
en möjlighet att utvecklas, för att i en framtid
kunna verka som chef i kommunen, säger Jörgen Hellsten, konsult från Kompetenslaget.
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Utbildningen vänder sig till de som har för avsikt att få en insyn i vad ledarskapet innebär och
är intresserade av att undersöka sin vilja och förmåga att verka i en ledande befattning.
Utbildningen varvas med föreläsningar och
praktik och pågår under våren och hösten 2018.
Förutsättningar finns lokalt
– Här skapar vi förutsättningar för framtida
chefsförsörjning där vi erbjuder våra medarbetare inom Älvsbyns kommun möjlighet att ge-

Konkurrensen har varit stor till de 12 platserna.
Totalt har 31 ansökningar kommit in. 16 personer blev utvalda till intervju och 12 personer
har erbjudits plats.
En urvalsgrupp som bestått av HR-chef, socialchef, skolchef och chef för kommunledningskontoret har valt ut eleverna.
– Det känns verkligen roligt att intresset varit
så stort, säger Karin Berglund, HR-chef.
Spänd förväntan
Bland de 12 eleverna märktes vid uppstarten en
förhoppning om att utbildningen ska bli en utmaning och ge en god insikt i chefskapet.

E-tjänster ersätter pappersblanketter – först ut är förskolan
För att göra det enklare och snabbare
för älvsbyborna utökar kommunen sina
e-tjänster med en ny e-tjänstplattform.
Först ut är förskolan och detta innebär
att man kommer kunna utföra olika
ärenden direkt på kommunens hemsida.

Listan över antalet e-tjänster kommer succesivt att fyllas på. Målsättningen är att alla
kommunens ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga som e-tjänst i
framtiden. Bland annat så väntas ansökan
till vuxenskolan, ansökan om byautveck-

lingspeng och ansökan om stipendium att
finnas tillgängliga i nästa steg.
För de som inte har e-legitimation eller inte är bekväm med att använda dator,
kommer blankettversioner att finnas kvar.

– Vi hoppas att så många som möjligt kommer att använda e-tjänsterna, säger AnnLouise Rosander, verksamhetsutvecklare på
Älvsbyns kommun.
Istället för att skriva ut, fylla i och skicka
in en pappersblankett kommer älvsbyborna
på ett enkelt sätt kunna sköta ärendet digitalt på www.alvsbyn.se under ”E-tjänster
och blanketter”. Allt som behövs är att
klicka sig fram på hemsidan och sedan
logga in med sin e-legitimation (Bank-ID,
mobilt Bank-ID, Telias e-legitimation). I
och med detta kommer älvsbyborna även
att få en bättre översikt över de uppgifter
som de lämnat.
I mitten av april öppnar den första e-tjänsten som är för de som har barn på förskola.
Det är ansökan och uppsägning av förskoleplats. Inloggning görs med e-legitimation.
Utöver ansökan/uppsägning får man en
bättre översikt över lämnade uppgifter och
kan följa sitt ärende på ”Mina sidor”.

Är det dags att skotta taket?
Årets vintersäsong har varit enormt snörik. Som ett stort vitt täcke har snön lagt
sig över både skog och hus. I och med
detta kan det vara bra att veta när det är
läge att skotta av taket och vad man bör
tänka på när man gör det.

tyngd. Blöt snö är tyngre än vanlig snö och
bör tas bort tidigare. Antal centimeter är
svårt generellt. Den här säsongen har snön
varit torr men relativt packad. Cirka 70-80

centimeter nu är en rimlig gräns innan den
bör tas bort. Tung vårsnö tidigare. För att
förhindra skador på taket bör man lämna
ett par centimeter snö på taket.

Exempel på tak som bör skottas är platta
tak och byggnader som har ett så kallat
sadeltak med ränndalar/vinkelrännor. Ett
tecken på att det är dags att skotta av sitt
tak är när dörrar börjar bli tröga att öppna
och börjar kärva.
– Det är viktigt att man ser till så att
ingen vistas nere på marken där snön landar, man kan spärra av och sätta upp skyltar
att takskottning pågår. 30-40 cm närmast
taket är jättehårt och kan bli farligt för
förbipasserande. Tänk både på människor
och djur när ni skottar tak, säger Margareta
Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare i
Älvsbyn.
Men det är inte alltid som taket behöver skottas. Ibland handlar det om att man
gör det i onödan. En stor faktor är snöns
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Målgång för det segrande ekipaget.

Tom Dahlqvist från Dahlqvist Bil lånade ut vinnarbilen till el-rallyteamet Elisabeth Viktorsson och
Thomas Magnusson från Älvsbyns fastigheter

Älvsbyns fastigheter vann Stora Åke-mjuk-priset
Den 22 februari genomfördes årets upplaga
av elbilsrallyt e-GRANDPRIX Nordic. Tävlingen, som sträckte sig över två dagar, delades upp i fyra etapper. Luleå-Boden, BodenÄlvsbyn, Älvsbyn-Piteå och Piteå-Luleå.
När tävlingen var över, och sista bilen passerat
mållinjen i Luleå var det klart, Elisabeth Viktorsson och Thomas Magnusson från Älvsbyns

fastigheter knep det kanske mest prestigefyllda
priset, Stora Åke-mjuk-priset. Detta efter att ha
vunnit två utav fyra etapper.
Del av viktigt projekt
Rallyt är en del av Älvsbyns kommuns projekt
CELLER-i, vars syfte är att undersöka hur bilarna klarar sig i det kalla klimatet i norr. Under
resan mäts bilarnas förbrukning, snittfart med

Världsmästaren i rally, Stig Blomqvist, besökte elbilsrallyt i Älvsbyn. Här tillsammans med projektledaren Robert Granström.

mera. Vinnaren utses därefter att man kollat
dessa värden.
Projektet är ett samprojekt mellan Pite Energi, Luleå Energi, näringslivskontoren i både Boden och Älvsbyns kommuner samt Arctic Falls.
Detta görs med stöd av EU.

Giltigt skäl kan riva
parkeringsboten
Om man står på hälsocentralens parkering och det händer något oplanerat, det
vill säga om man exempelvis skickas till
någon annan vårdinrättning eller om vården tar längre tid än de tre timmar som
parkeringsreglerna säger, har kommunen
rätt att riva parkeringsboten.
– Ja, men det förutsätter att man har haft
p-skiva, att man kan styrka med kvitto eller
något form av intyg att man har blivit hänvisad till någon annan vårdinrättning, eller
helt enkelt att vården har tagit längre tid än
de där tre timmarna, berättar, Crister Lundgren, chef på kommunledningskontoret.

Älvsbyns kommun fortsätter med
bredbandsutbyggnaden på landsbygden
Under 2017 byggdes ortsammanbindande nät
till Pålsträsk. Detta finansierades med 50%
EU-stöd från Regionfonden och resterande
50% finansierades av Älvsbyns kommun.
En förutsättning för att bygga ett fibernät i Pålsträsk var att Älvsbyns kommun beviljats EUstöd med 70% från Landsbygdsprogrammet
och resterande 30% finansierades av fastighetsägarna.
– I Pålsträsk fick vi en hög anslutningsgard
som är en förutsättning för att kunna bygga
bredband på landsbygden, berättar Bert-Erik
Vestermark från kommunens IT-kontor.
De byar som är prioriterade att få bredband
under 2018 är Hällan, Nystrand, Nybyn och
Sågfors. Ytterligare byar kan tillkomma.
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För mer information se:
www.alvsbynet.se/pages/
Utbyggnad

Svenska delegationen tillsammans med rektorn Rigamba Mwita och några elever framför Mamtakuna folkhögskola.

Demokratisamarbete mellan Älvsbyn och Rombo
Den svenska delegationen Linda Öhlin,
Berit Hardselius, Britt Hällerstrand och
Birgit Nilsson reste ner från Älvsbyn till
Rombo i Tanzania en vecka i slutet av februari, som en del i projektet ”New start
cooperation Älvsbyn – Rombo”.
Projektet är ett kommunalt partnerskap som finansieras helt av ICLD, Swedish International Centre for Local Democracy.
Syftet med resan var att träffa lokala politiker och tjänstemän och diskutera det
framtida samarbetet. Resan var mycket givande. Av de fem, på förhand identifierade
problemområdena; Urbanisering, miljö,
naturturism, livsmedelsförsörjning och
ungas hälsa, blev miljö med fokus på vatten
utpekat som det prioriterade arbetsområdet
för framtida projekt. Detta efter redovisning från berörda tjänstemän och röstning
av lokala politiker i Rombo.
I maj kommer vi välkomna en delegation
på fyra personer från Rombo till Älvsbyn,
för att skriva ett nytt samarbetsavtal och
genomföra relevanta studiebesök.

Älvsbyns kommun och Rombo-distriktet
i Tanzania har i tidigare samarbetsavtal
arbetat tillsammans i projektform, vilket
bland annat har resulterat i utveckling och
byggnation av enkla biogasanläggningar.
Biogasanläggningarna bidrar till att minska
behovet av att laga mat över öppen eld, vilket ger upphov till sjukdomar i främst ögon
och lungor. De bidrar även med miljöförbättrande åtgärder, då mindre träd huggs
ner, vilket är av stor vikt då trädfällning är
utpekat som en av orsakerna bakom den
snabba snösmältningen på Kilimanjaro.
Biogasanläggningen, som genom tidigare samarbetsprojekt byggts upp på Mamtakuna folkhögskola, är i drift och liknande
anläggningar har installerats även på andra
håll. Senast har rektorn vid Mamtakuna
folkhögskola påbörjat en installation av en
ny biogasanläggning på Ubetu Secondary
School.
Den svenska delegationen passade på
att besöka biogasanläggningarna på både
Mamtakuna och Ubetu under sin resa.

Biogasanläggning på Ubetu Secondary School.

Enkel biogasanläggning i lärarköket på Mamtakuna folkhögskola.

Älvsbybladet nr 1 – 2018 | 11

På gång inom Fritid & Kultur
Våren börjar närma sig med rejäla steg,
tillsammans med en rad olika kulturarrangemang i bagaget. Här hittar du några
av vårens alla arrangemang.
För mer information och evenemang se
www.alvsbyn.se/evenemang
Forum
17/4 – Apan, barnteater för skolorna.
4-5/5 – Pärlbuggen.
19/5 – Lions loppmarknad.
Varje söndag visas också film på biografen.
För info: www.forumalvsbyn.se eller
facebook.
Biblioteket
20/4 – Babyträff 0-1 år.
4/5 – Barnträff 1-3 år.
18/5 – Babyträff 0-1 år.
1/6 – Barnträff 1-3 år (terminsavslutning).
8/6 – Utdelning babypaket.
Starttid för alla aktiviteter 10.00.
Föreningsinformation
• Sport- och idrottshallarna stänger för
terminen den 10/6.
• Samtliga nycklar till våra sport- och
idrottshallar ska i år återlämnas senast
2018-06-21.

Ulrika Hamsch har flyttat
Ulrica Hamsch, före detta näringslivsutvecklare numera landsbygdsutvecklare,
har numera sitt kontor i Fluxenhuset, i
samma lokaler som Biblioteket.
Det går att komma förbi när biblioteket
är öppet, men boka gärna tid för besök, då
hon säkrast är på plats.
Telefon 0929-171 40
ulrica.hamsch@alvsbyn.se

Solist Lisa Viguier.

Vårkonsert i sommarens tecken
Lördag den 5 maj klockan 17.00 kommer
det att bjudas på klassisk musik i Älvsby
kyrka. Det är Piteå & Älvsbyns Orkesterförening som kommer att arrangera en gratiskonsert i klassisk stil.
Förutom att medlemmarna själva kommer att
sitta i orkestern och spela, så kommer solisterna Sven-Erik Sandlund och Lisa Viguier att
framföra Mozarts konsert för flöjt och harpa.
Utöver detta kommer det även att bjudas på stycken som Hugo Alfvéns Midsommarvaka, Mendelssohns Bröllopsmarsch och
Aram Chatjaturjans titellåt från den engelska
tv-serien Onedinlinjen.
– Det är en vårkonsert, fast den går i sommarens tecken. Det är otroligt välspelad och
fantastisk musik, så kom gärna och lyssna.
Det här är en chans för Älvsbyborna att se en
fullstor symfoniorkester där medlemmarna
består av musiker, musiklärare och proffs från
både Piteå och Älvsbyn, berättar Ulrik Bylander, ordförande i Piteå & Älvsbyns Orkesterförening.

Är du redo för GDPR – den nya
dataskyddsförordningen?
Från och med den 25 maj i år träder EU:s allmänna dataskyddsförordning, General Data
Protection Regulation (GDPR) i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för
personer vid hantering av personuppgifter inom EU. I och med detta kommer GDPR att
ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).
Hemsidan Verksamt.se har tillsammans med Datainspektionen sammanställt en guide för att
se om Du och ditt företag är redo för den nya lagen.
Du hittar guiden på www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden
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Solist Sven-Erik Sandlund.

