Älvsbyns energi gör
stora investeringar

Landshövdningen
besökte Älvsbyn

Älvsby konstförening
fyller 40 år

Invigning av Älvsbyns
nya resecentrum
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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.

”Många andra kommuner
är avundsjuka på Älvsbyn”
Efter snart ett år som näringslivschef i Älvsbyn kan jag konstatera att jag hamnat i en
livskraftig och trivsam kommun med stolta
människor. Kommunen har många duktiga
entreprenörer och optimismen spirar. Jag är
imponerad av näringslivet i Älvsbyn.
Det är få kommuner förunnat att ha två
så starka varumärken på privatsidan. Då
tänker jag förstås på Älvsbyhus och Polarbröd. De är ryggraden i det lokala närings-

livet. Men det finns många andra starka
aktörer som Arctic Falls, Bröderna Öhman
och Vidsel Provplats. Ingen annanstans i
världen testas så många vinterdäck. Provplatsen i Vidsel erbjuder Europas största
landbaserade testområde för luftburna maskiner och vapensystem. Bröderna Öhman
är sverigeledande på tunga markentreprenadarbeten och har just nu uppdraget att
bygga ut hamnen i Nynäshamn. Listan på
framgångsrika företag kan göras lång. Inte
konstigt att många andra kommuner är avundsjuka på Älvsbyn.
Älvsbyborna kan med rätta känna stolthet över sin kommun. Det känns också
som att medvinden blir allt starkare. Enligt
organisationen Svenskt Näringsliv har företagsklimatet förbättrats det senaste året.
Det finns en framtidstro och många spännande saker väntar runt hörnet.
Arctic Falls fortsätter att investera. Vidsel
provplats tror på en bra beläggning under
2019. Älvsbyhus behåller sin position som
marknadsledande småhustillverkare. Polarbröd fortsätter sin satsning mot hållbar
produktion och har blivit något av en ledstjärna för andra vad beträffar miljöarbete.
Vad som händer med Laver vet vi inte än.
Ett regeringsbeslut kommer förhoppningsvis efter valet.
Men tro inte att vi sitter och klappar oss
för bröstet. Det gäller hela tiden att hålla

blicken högt och arbeta för fortsatt utveckling. Allt går att göra bättre.
Från kommunens sida vill vi hjälpa till
så mycket det går inom kommunallagens
ramar. Förändringar sker snabbt. Därför
skapar vi en digital arena i två steg där vi
hjälper företagen att bli mer synliga ute i
omvärlden och höja kompetensen. Även
den fysiska arenan ska förbättras genom fler
dialoger med företagen, företagarfrukostar,
ledarskapsutbildningar och företagsbesök
med mera.
En annan angelägen sak är förstås att
stärka besöksnäringen vilket är mycket
viktigt för den lokala handeln. Älvsbyns
kommun har länets största utflyktsmål i
Storforsen. En fantastisk resurs. Men vi
måste få fler att även besöka centralorten.
Det blir en spännande utmaning och i den
satsningen finns ju även Kanisområdet med
i bilden. Vi tittar också på att skapa centrumnära ställplatser.
På näringslivssidan är Älvsbyn ingen
lillebror till andra kommuner i länet. Jag
tycker faktiskt vi har rätt att vara lite kaxiga.
Trevlig sommar!
Bengt Strandberg
Näringslivschef, Älvsbyns kommun

Turistinformationen i Storforsens naturreservat
har öppet alla dagar fram till 19 augusti
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Turistinformationen i Storforsens naturreservat är välbesökt. På plats, för att ta
emot alla besökare och svara på deras
frågor, finns Emelie Strand, Marianne
Holmberg och Sofia Wendt.
Måndagen den 11 juni slog Turistinformationen upp sina dörrar. Den kommer att
vara öppen dagligen mellan klockan 10.00
och 18.00 fram till den 19 augusti.
Emelie Strand, Marianne Holmberg och
Sofia Wendt är sommarens turistvärdar.
Både Marianne och Sofia har tidigare arbetat som turistinformatörer i Storforsens
naturreservat. Emelie är ny på platsen men
inte i branschen. Hon har gedigen erfarenhet från besöksnäringen.
Varje år besöks Storforsen av cirka 150 000
personer från i stort sett hela världen. Sommaren är den årstid som lockar flest till området.
Många av dem gör ett besök på Turistinformationen som tillhandahåller information om sevärdheter och upplevelser i Älvsbyns kommun och grannkommunerna.

Vilka är de vanligaste frågorna?
– Många efterfrågar kartor över reservatet
och vandringsleder. Andra vanliga frågor
handlar om fiske, var det är tillåtet att fiska
och var fiskekort kan köpas, berättar Marianne.

Marianne Holmberg och Emelie Strand
öppnade på måndagen Turistinformationen
i Storforsens naturreservat där även Sofia
Wendt arbetar som turistinformatör.

Företagsklimatet i Älvsbyn har blivit bättre
Enligt 100 företagare i Älvsbyn, som svarat på enkäten från Svenskt Näringsliv,
har företagsklimatet i Älvsbyn förbättrats
det senaste året.
– Älvsbyn är trea i Norrbotten med
3,51 poäng på en femgradig skala, berättar Matilda Henningson, Svenskt Näringsliv.
Betyget är en förbättring med två tiondelar
från förra året men fortfarande en bit från
toppnoteringen på 3.9 från toppåret 2015.
– Nu har vi vänt skutan och siktar vi på
4,0, tycker Bengt Strandberg, näringslivschef i Älvsbyns kommun.
Tävling mellan kommunerna
Svenskt Näringsliv ranking är en så kal�lad attitydundersökning bland landets 290
kommuner.
– Vårt mål är att alla kommuner ska ha
ett bra näringslivsklimat. Vår undersökning
blir som en tävling vilken taggar kommunerna att mäta sig med varandra, förklarar
Matilda och betonar betydelsen av lokala
företag.
Hon förtydligar detta på ett mycket konkret sätt.
– Polarbröd med sina 350 anställda betalar 86 miljoner kronor i skatt till välfärden.
Bohlins BMM bidrar med sina elva anställda med 2,6 miljoner och Älvsby Tryck &
Design AB med sina fyra anställda med 840
000. Att ha framgångsrika företag har stor
betydelse för kommunen.

Älvsbyns småföretag bidrar stort
Älvsbyns småföretag bidrog, år 2015, med
109 miljoner kronor till kommunens välfärd. Det motsvarade hela 33 procent av
den totala inkomstskatten. Mest i hela
Norrbotten. Det visar en undersökning
som organisationen Företagarna genomfört
och som bygger på statistik från SCB och
Arbetsförmedlingen.
– Siffrorna visar konkret hur viktiga småföretagen är för vårt samhällsbyggande, säger Bill Nilsson, eldsjäl och numera kanslist
på Företagarnas kontor i Älvsbyn.
Totalt bidrar samtliga Älvsbyns företagare, med sina 1 879 anställda, med 475 miljoner kronor till den kommunala välfärden.
Det motsvarar kostnaden för 951 poliser
eller 20 606 förlossningar.
– Vår undersökning ska ses som en vägledning hur kommunerna kan bidra till ett
bättre företagsklimat, säger Matilda.
Vägvisare
Det finns många detaljer i undersökningen
att ta hänsyn till.
– Alla parametrar visar vart vi är på väg.
Det gäller att ta företagarnas omdömen på
allvar och göra allt för att skapa ett bättre
företagsklimat, säger Bengt Strandberg.
– En ökad förståelse och ett ökat engagemang för företagandet lokalt stärker
alltid företagsklimatet, säger Jan-Olov
Nordström, regionchef Svenskt Näringsliv
Norrbotten.

Bäckängen – ett perfekt läge i hjärtat av Älvsbyn
För drygt två år sedan startade arbetet
med det nya villaområdet Bäckängen.
Markberedning är klar och det är sen
en tid tillbaka grönt ljus för framtidens
husägare. I dagsläget finns det redan två
bebyggda tomter. Nu återstår att fylla de
resterande 21 platserna.
Bäckängen ligger bara ett stenkast ifrån
både skola, naturliv och fritidsaktiviteter.
Något som gör området till en attraktiv
plats för dagens aktiva och moderna familjer.
– Vi har tillsammans med Älvsbyns Energi tittat på området kring tomterna och
vägarna och det kommer att städas upp och
röjas kring området. Däremot kan inte vägbeläggningar göras ännu, på grund av att
det i så fall skulle köras sönder då tung tra-

Matilda Henningson, Svenskt Näringsliv.

fik måste in på området vid de kommande
byggena, säger Annelie Vinsa, VD på Älvsbyns fastigheter.

På gång inom Fritid & Kultur
Här nedan hittar du ett par av alla sommararrangemangen i Älvsbyn.
26/6-7/8
		
14/7
15/8
		
		
30/8-1/9
		
		
		

Allsång i Lomtjärnsparken
varje tisdag
Vistträskdagen
Den lyckliga pessimisten,
av och med Jan Bylund och
Mattias Lundberg
Norrbottens Pärla,
bilutställning med cruising,
barnaktiviteter på dagen,
livemusik, grillat, öltält mm

Utöver detta kommer det även att visas
ett antal sommarfilmer i biografen på
Forum. Det kommer även att arrangeras
både dansläger och popkollo.
För mer information och evenemang se
www.alvsbyn.se/evenemang
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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.

Utställningarna lockar många besökare, både
unga och äldre.

Färgstark förening fyller 40 år
Konst och kultur – viktigt för ett starkt samhälle
Sedan urminnes tider har konst och kultur varit en viktig del i människans liv. I
den målande konstens korridorer hänger
verk av Leonardo da Vinci, Anders Zorn,
Lavinia Fontana och Marie-Gabrielle Capet, som tillsammans varit med och lämnat viktiga avtryck i historien.
För exakt 40 år sedan grundades Älvsby
konstförening. Föreningen har i dagsläget
strax under 80 medlemmar, både professionella och hobbykonstnärer, som brinner för
ett kulturrikt Älvsbyn.
Betydelsefull konst
Ordförande för föreningen är hobbykonstnären Charlotta Karlsson och för henne är
konst en viktig del i samhället.

Galleri K – ett begrepp inom konstkretsar.
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– Kultur i överlag är viktigt. Ett samhälle
utan kultur är ett svagt samhälle, betonar
hon.
Konst är så mycket mer än en målad
tavla som hänger på en vägg. Skulpturer,
arkitektur, musik och litteratur är även de
olika former utav just konst.
För många är konst också ett sätt att
kunna utrycka sina känslor och kunna bearbeta sorg och psykisk ohälsa.
Ljus framtid för föreningen
Förutom att skapa konst och arrangera vernissager delar även föreningen ut stipendier
varje år till ungdomar som har bidragit med
någon form av konst till samhället. Fjolårets stipendium gick till 17-årige Svjan-Tristan Köppe, som med presenning och liggunderlag skapat en nio meter lång och sex
meter bred drake.
– Syftet med föreningen är inte att vi ska
samla pengar på hög utan det är något som
ska komma konsten till godo. Och det här
känner vi är en bra sak.
Hur ser du på framtiden?
– Jag tycker att det ser ganska positivt ut.
Många föreningar dör ut när gamla trotjänare försvinner, men det har inte gjort det i
den här föreningen. Istället kommer det nya
intresserade som tar efter. Vi har ett väldigt
gott samarbete med Älvsby Folkhögskola
som bland annat lånar ut sitt galleri till våra
utställningar. Vi hoppas dock kunna satsa
mer på byarna, inte bara centralorten. Exempelvis en delförening i Vidsel skulle vara
riktigt roligt.
För att fira föreningens 40-årsdag kommer större delen av året att mestadels fokusera på ortens konstnärer.

Ordförande för föreningen är hobbykonstnären Charlotta Karlsson (t.v) och för henne är
konst en viktig del i samhället.

Tänk på följande när du
ska ut och åka båt
• Använd alltid flytväst
• Sitt alltid ner i båten och placera
dig så att den är i balans
• Var inte fler personer i båten än
vad den är avsedd för
• Byt bara plats i båten om det är
absolut nödvändigt och då en i taget
• Stanna vid båten om du faller i vattnet
• Ha alltid något mellan dig och den
nödställde, "den förlängda armen"
• Om du ska rädda en nödställd, ta upp
personen i aktern på båten
• Vifta långsamt med båda armarna
över huvudet och åt sidorna om du
behöver hjälp
• Alkohol hör inte hemma på sjön
Källa: SLS (Svenska Livräddningssällskapet). Flytvästar finns tillgängliga på
Selholmens camping under sommaren.
De kan hyras i 7 dygn.
Öppettider är måndag-fredag 09.00-18.00
samt lördag-söndag 09.00-21.00.
Telefon 072-704 10 94.

Älvsbybo framröstad till en av
Skandinaviens bästa hårfrisörskor
Tusentals frisörer i hela Skandinavien frisörer var kallade men bara tio blev utvalda.
En av dem är hårfrisörskan Kristin Lundberg från Älvsbyn. Hon blev utsedd att
representera det multinationella bolaget
Hairtalk som tillverkar hårförlängningar/
extensions.
– Ärofyllt. Jag blev väldigt glad, säger Kristin som belönades med en inspirationsresa

Kristin Lundberg är en av Skandinaivens bästa
hårfrisörskor på hårförlängning.

till Barcelona i april där hon fick ytterligare
utbildning och möjlighet att arbeta med modeller.
Kristin hyr en stol i Salong Tidlös på Storgatan i Älvsbyn, som ägs av Mona Dahlberg
Johansson. Hennes yrkesskicklighet bekräftades stort när hon blev en av Hairtalks vinnare
i deras senaste tävling.
– Alla som arbetar med Hairtalks produkter fick skicka in bilder och videor på gjorda
hårförlängningar. Dessa lades sedan ut på
Hairtalks Facebook-sida där besökare i hela
Skandinavien fick rösta fram de bästa.
De tio bästa belönades med en resa till Barcelona. Kristin var en av dem.
Hårförlängningar och exstensions är något som ökar i popularitet. De görs för att få
tjockare och längre hår i samband med speciella sammanhang.
– Men vi har också kunder som drabbats
av håravfall, som cancerpatienter. Även män
som börjar bli tunnhåriga kan dölja sitt håravfall med våra produkter som är patenterade,
berättar Kristin.

Stipendie- och flaggutdelning
ut på Nationaldagen
Det traditionella Nationaldagsfirandet i Älvsbyn hölls i en välfylld kyrka. Som seden bjuder inleddes programmet med en gudstjänst.
Därefter väntade stipendieutdelningar och
musik. Firandet avslutades med kyrkkaffe
och underhållning av Janne & Louice i församlingsgården.
I kyrkan spelade Kulturskolans orkester ”Stråkmix”. Det bjöds också på skönsång av Anna
Lundberg och Mikael Ågren.
Kyrkoherde Anna-Karin Thornberg framförde tankar om dagen och Helena Öhlund, kommunalråd, höll ett tal om hur det är att leva och
bo i Älvsbyn. Sedan delade Helena ut flaggor till
Krokträsk byaförening och Ulf Andersson.
Donald Johansson, ordförande i Älvsby IF:s
Kamratförening, delade ut följande stipendier:
• ÄIF:s Kamratstipendie till Måns Ebenfeldt
och Agnes Orädd.

Nationaldagsfirandet avslutades i församlingsgården där det bjöds fika samt sång och musik
med Janne o Louice.

Anette Grundström, kontorschef för Sparbanken
Nord i Älvsbyn, delade ut en check på 25 000
kronor till musikföreningen SMÄKKS:s ungdomsverksamhet.

AB Nian – topp tre bland
Sveriges skoterhandlare
i bemötande, service och
kvalitet
1 700 svenska skoterägare har gett omdömen om landets skoterhandlare. AB Nian,
i Korsträsk, placerar sig på tredje plats!
– Jätteroligt att synas i toppen av undersökningen, säger Adam Nilsson som äger
AB Nian tillsammans med sin bror Anton.
Undersökningen utfördes av försäkringsbolaget Svedea. De bad 1 700 skoterägare
att utse Årets skoterhandlare och Årets
skoterverkstad. Till grund för resultatet låg
skoterägarnas personliga uppfattning om
bemötande, service och kvalitet.
– Verkstäderna och handlarna är den
stora motorn för branschens utveckling. Genom dessa två utmärkelser hoppas vi kunna
sporra verkstädernas och handlarnas service
och kvalitet för att utveckla kundupplevelsen ytterligare. Vi lyfter fram de goda exemplen och får samtidigt en temperaturmätare
på vad skoterägarna verkligen tycker om
branschens arbete, säger Henrik Eurén, chef
för partnersamarbeten på Svedea.
I kategorin Årets Skoterhandlare placerar
sig alltså AB Nian på en mycket hedrande
tredjeplats. Detta i mycket tuff konkurrens.
– Det finns ju trots allt hundratals skoterhandlare. Många av dem i betydligt större
och befolkningstätare kommuner. Klart det
värmer att vi får så bra betyg av så många
i bemötande, service och kvalitet, medger
Adam.
AB Nian har blivit ett begrepp bland skoterfrälsta och kundkretsen sträcker sig långt
utanför kommungränsen.

Hjältar, ungdomsledare
och kulturarbetare prisade
I samband med kommunfullmäktige den

• ÄIF:s Stora ledarklubbens stipendie till Elise
Pettersson.
• Älvsbyhus ungdomsstipendie till Vendela
Olofsson.
Sist ett stipendium där Stora ledarklubben förvaltar pengar från nedlagda Rotaryclubens i
Älvsbyn, vilket gick till Hugo Ebenfeldt.
Musikföreningen SMÄKK fick 25 000 kronor till sin ungdomsverksamhet ur Sparbanken
Nords så kallade kundmiljon.

Ägarna Adam Nilsson och Anton Nilsson.

Helena Öhlund, kommunalråd, delade ut en
Sverigeflagga till Krokträsk byaförening.

18 juni fick Alfred Jonsson och Alexander
Berglund ta emot kommunens utmärkelse
för rådigt ingripande efter att ha räddat liv.
De var nominerade av Margareta Lundberg
säkerhetssamordnare i Älvsbyn.
Under samma sammanträde delades även
två ungdomsledarstipendium ut till Jonas
Lindbäck och Vendela Olovsson. Likaså
årets Kulturpris som gick till Tobias Drejby,
författare till boken ”Fånge hos Farc”.
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Samverkan stärker gymnasierna i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog
Första gymnasieåret i Älvsbyn. Andra och
tredje i hemkommunen. Genom en unik
samverkansmodell för elever på Bygg- och
anläggningsprogrammet samt El- och energiprogrammet stärks gymnasierna i alla tre
medverkande kommuner.
– Vi är tre små kommuner. Samverkan
behövs för att säkerställa gymnasieutbildningarna, säger Jan-Erik Backman, skolchef i
Älvsbyns kommun.
Modellen bygger på 3-åriga lärlingsutbildningar
som till största delen kan göras i respektive elevs
hemkommun med Älvsbyns Gymnasium som
utbildningssamordnare. Ett win-win-upplägg
för både kommunerna och eleverna.
Att skicka ungdomar för gymnasiestudier på
en annan ort kostar kommunerna 80 000 kronor per elev och år plus inackorderingskostnader.
– Genom den modell vi tillsammans tagit
fram halverar vi den kostnaden, säger Lars-Håkan Andersson, tillförordnad skolchef i Arvidsjaur.
Dessutom finns andra vinster med konceptet.
– Vi vet av erfarenhet att många ungdomar
som lämnar våra kommuner för gymnasiestudier i Piteå, Luleå eller Skellefteå blir kvar där.
Genom att möjliggöra för våra ungdomar att
genomföra utbildningen på hemorten hoppas
vi att fler stannar kvar. En annan fördel är att
våra lokala företag får praktikanter som senare
kan anställas, säger Kristina Taimi, s, ordförande
för Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaur.

– Även det lokala näringslivet i Arjeplog efterfrågar kompetens inom bygg, el och miljösektorn.
Här skapar vi möjligheter för företagen att klara
sin nyrekrytering, betonar Fredrik Westerlund,
skol- och kulturchef i Arjeplog.
För små kommuner med begränsat elevunderlag är det ofta svårt att starta upp och drifta
nya utbildningar. Men genom den samverkan
som nu påbörjats mellan Älvsbyn, Arvidsjaur
och Arjeplog öppnas nya möjligheter.
– Det finns fler utbildningar vi kan samverka
kring i framtiden där Arvidsjaur och Arjeplog
kan vara utbildningssamordnare. I Arvidsjaur

Arbetsgruppen som skapat den nya samverkansmodellen; Kristina Taimi, s, ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaur, Lars-Håkan Andersson, tillförordnad skolchef i Arvidsjaur, Mona Brännmark, gymnasierektor Älvsbyn, Jan-Erik Backman, skolchef Älvsbyns kommun, Christian Eriksson, lärare
Bygg- och anläggningsprogrammet i Älvsbyn, Fredrik Westerlund, skol- och kulturchef Arjeplogs kommun,
Nina Lango, gymnasierektor Arjeplog, och Linda Lundström, studievägledare Arjeplog.

Som fallen från skyarna kom landshövdingen till Älvsbyn för första gången i sällskap av representanter för
Folk och Försvar.

Nye landshövdingen fallen från skyarna
när han besökte Älvsbyn för första gången
Nye landshövdingen Björn O Nilsson kom
bokstavligen som fallen från skyarna när
han, den 12 juni, besökte Älvsbyns kommun
för första gången. Det gjorde han i sällskap
av representanter för organisationen Folk
och Försvar. De landade med helikopter på
Vidsel Provplats.
– Vilken häftig färd. Piloten hovrade över Storforsen så att vi kunde få fina bilder, sa en glad
och uppspelt landshövding.
6 | Älvsbybladet nr 2 – 2018

har vi exempelvis en mycket populär och bra fordonsutbildning, säger Lars-Håkan Andersson.
Det nya samverkansavtalet ska godkännas
politiskt till hösten. Sedan börjar marknadsföring av den nya utbildningen. I dag har Älvsbyns Gymnasium tolv platser för varje årskull på
Bygg- och anläggningsprogrammet samt sex på
El- och energiprogrammet. Dessa platser utökas
nu med fyra respektive två platser när det nya
samarbetet inleds. Söktrycket har varit högt till
utbildningarna sedan de infördes i Älvsbyn och
intresset från lokala företag är stort.

Som forskare, företagsledare och elitidrottsman (elva SM-guld i friidrott på 800 och 1500
meter) har Nilsson varit med om mycket. Men
inte att flyga in med helikopter och landa på
Europas största landbaserade provområde.
– Det var någonting nytt. Faktiskt mitt första förbandsbesök i Norrbotten. Som VD för
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA,
gjorde jag dock en hel del besök på olika förband, berättar Nilsson som är förlåten.
När landshövdingen besökte Vidsel Prov-

plats hade han endast innehaft sitt nuvarande
ämbete i tolv dagar.
– Norrbotten är ett stort län. Fantastiskt
spännande, fascinerande och mångfasetterat.
På Vidsel Provplats blev sällskapet väl mottagna av Mats Hakkarainen, provplatschef, och
Jonas Malmqvist, projektledare.
– Jag har varit chef här i 5,5 år men går i pension om åtta dagar, förklarade Hakkarainen, en
av männen bakom den militära crossboardertraining som vuxit fram på senare år.
Det innebär att länder övar tillsammans –
även försvarsmässigt.
– Att flyga från Luleå till F17 i Ronneby kräver en hel tank. Dit är det 170 mil. Sträckan till
Rovaniemi är mindre än en femtedel. Nu har vi
även samövningar med Bodö.
Vidsel Provplats drivs och ägs av Försvarets
Materielverk, FMV, och har en viktig funktion
att fylla. Men inte bara för Sverige. Många nationer använder sig av provplatsområdet som är
det största landbaserade i Europa.
– Vi verkar i ett glesbefolkat område. Även
luftrummet är relativt fritt. Det är en tillgång
i provverksamhet, betonade både Hakkarainen
och Malmqvist.
De fick frågan hur samerna ställde sig till verksamheten.
– Vi har ett bra samarbete. Visst kan förhandlingarna om ersättning bli tuffa men i
grund och botten delar vi samma intressen. Vi
vill inte ha gruvor, vindkraft och skogsavverkForts. på nästa sida.

ning på vårt område. Dessutom är samerna våra
ögon och öron ute i det vidsträckta området,
förklarade Hakkarainen.
Kvällen avslutades med en middag och diskussioner kring försvaret i norr. Där medverkade även Helena Öhlund kommunalråd i
Älvsbyn.
Folk och Försvar bidrar till kunskapsspridning och debatt om allt från klimathot och
cyberattacker till försvarsindustrin, internationella insatser och genusperspektiv på säkerhetspolitik. Organisationens Rikskonferens är
fortfarande den årliga höjdpunkten i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Konfe-

rensen arrangeras idag på Sälens Högfjällshotell
och samlar 300 deltagare.
Natten mellan den 12:e och 13:e juni tillbringade dock delegationen på ett annat vildmarkshotell, nämligen Hotell Storforsen. På
onsdagsmorgonen väntar guidad tur med Conny Granlund som ciceron. Mitt i allt prat om
bomber och granater var det nog Storforsens
skönhet som trots allt tilldrog sig störst intresse.
Sammanhållande för hela programmet är Ulf
Lindgren, tidigare kvalitetschef på flygflottiljen
F21, surströmmingsgeneral, arrangör, kreatör
och idéspruta.

Kriegholm ny chef
på Vidsel provplats

Många projekt för Älvsbyns Energi

Stefan Kriegholm, flygvapenofficer, tillträdde som ny chef på Vidsel Provplats
(tidigare RFN) den 20 juni. Han efterträder överstelöjtnant Mats Hakkarainen
som lämnar posten som chef efter fem år
på FMV T&E Vidsel Provplats.
Chefsbytet skedde formellt i samband med
en ceremoni på basen.
Helena Öhlund, kommunalråd, medverkade vid avtackningen av Hakkarainen och
välkomnandet av Kreigholm.
– Provplats Vidsel är viktigt för Älvsbyn
och Mats Hakkarainen har utfört ett fantastiskt jobb. Jag är övertygad om att Stefan
Kriegholm fortsätter det goda arbetet, säger
Helena.
Hakkarainen återgår till Norrbottens
flygflottilj en kort period för att sen bli civil.

Helena Öhlund överlämnade en korg med
gåvor till avgående chefen Mats Hakkarainen
och tackade för gott arbete.

Mats Hakkarainen avgående chef och Stefan
Kriegholm tillträdande.

Landshövding Björn O Nilsson ville bevara minnet
av upplevelsen i form av fotografier.

Det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet förnyas och utökas, gator renoveras och
anpassas, industritomter byggs, gång- och cykelvägar anläggs, ny reservvattentäkt är klar
och återvinningsstationen förbättras.
– Vi gör investeringar på 40 miljoner kronor under två år, berättar Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi.
Som många förmodligen märkt så grävs det som
aldrig förr i Älvsbyn. Det beror på ett stort antal
projekt.
– VA-nätet är ju mellan 50 och 60 år gammalt. Så det behöver förnyas. Men vi ligger bra
till med det arbetet jämfört med övriga Sverige,
förklarar Jan Sipola.
Det byggs också ut
– Vi vidgar VA-nätet mot Övrabyn och Nystrand. För hushållen är det den klart bästa affären både ekonomiskt och kvalitetsmässigt eftersom miljökraven kommer att skärpas för dem
med egna 3-kammarbrunnar.
VA-arbeten görs mellan Stationsgatan och
Järnvägsgatan. Etapp två för Lönngatan och
Lövgatan är under utförande. Västermalmsleden
ska delvis grävas ur och fyllas med nytt material
mellan Stationsgatan och Tåggatan.
– Beläggning av gatorna görs när allt satt sig,
till hösten eller nästa år.
Flytt av dagvatten och fjärrvärme
Polarbröd investerar i ett dubbelspår för järnvägstrafik. Det innebär att Verkstadsgatan stängs
av vid Allmecan.
– Vi måste flytta spill- och dagvatten till Fabriksgatan som måste byggas om. Vatten och
fjärrvärme är redan flyttat.
Den ena infarten till parkeringen vid kommunhuset tas bort. Det gör att fyra p-platser
försvinner. Storgatan har fräschats upp med ny
asfaltbeläggning. Två nya busshållplatser har
byggts på Trafikverkets del av Nygatan mellan
Hantverkscentrum och kommunhuset där omkörningsförbud numera råder. Filrör och vitmålade linjer ökar trafiksäkerheten på platsen.
Medborgargatan och Stationsgatan anpassas genom att smalnas av.
– Medborgargatan är i dag 14 meter bred med
trottoarer. Det känns lite överdimensionerat.
Tre nya busshållplatser blir det också längs
Östermalmsleden, i höjd med Turistgatan, för
avstigning och två vid reningsverket för både avoch påstigning.

Rullskidbana
På nya villaområdet Bäckängen röjs sly och marken utjämnas. En ny gång- och cykelväg anläggs
från Timmersvansens förskola upp mot Bilprovningen för att sedan fortsätta längs Industrileden mot Nyfors till Ställverksvägen. Totalt 1 600
meter. Det gör att gång- och cykelväg finns från
centrum till Nyfors.
– Hela sträckan blir belyst och mellan Timmersvansen och Bilprovningen även asfalterad.
Vi har snirklat den lite uppför backen så den
kan nyttjas som rullskidbana vilket vilket blir till
nytta för Idrottslinjen vid Älvsby Folkhögskola.
I norra Nyfors, vid Bröderna Öhmans anläggning, markbereds det för sju nya industritomter. Värmeverket får en till infart och nya
parkeringsytor plus ett nytt flisförråd på 7 000
kubikmeter.
– Dubbelt så stort som det förråd som byggdes 1980.
Återvinningsstationen utrustas med en ny
fordonsvåg, ökad tillgänglighet för funktionshindrade, ny personalbyggnad med duschar för
både damer och herrar plus nödvändiga reparationer och underhåll.
Först i Sverige
Älvsbyns Energi har mitt i allt detta även hunnit
med att provborra för en ny reservvattentäkt på
andra sidan älven i Brukte.
– Tillstånden är i princip klara och kapaciteten på den nya täkten är lika stor som den
gamla. På den fronten är vi först i Sverige med
att se om vårt hus.
Åtta grävmaskiner är för tillfället i bruk för att
klara projekten.
– Vi kör i samma takt även nästa år, säger
Sipola.
Dessutom startar Trafikverkets ombyggnad
av Storgatan åren 2021 och 2022. Det arbetet
sträcker sig från Gulf-rondellen till Älvsbyns nya
resecentrum.
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Den nya inomhushallen invigdes av Arctic Falls grundare Ove Berggren och Erik Lindbäck, senior advisor
vid Lindbäcks bygg. Till vänster följer Jonas Jalar, vd Arctic Falls, ceremonin.

De kan göra allt hos oss, säger Jonas Jalar, VD
Arctic Falls.
Den befintliga snötunneln på Lindbäcksstadion är 400 gånger 15 meter.
– Men det är en rak hall för start- och bromsprov. I den nya anläggningen går det att genomföra fler typer av tester som aerodynamiska prov
på så kallade handling-banor på snö. Det finns
utrymme för svängar och annat, berättar Jonas.
På plats under invigingen fanns Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund tillsammans med
Bengt Strandberg, näringslivschef i Älvsbyn.
– Det här är ett av de roligaste uppdragen som
kommunalråd, att få gratulera våra duktiga företagare till nya framgångar och satsningar. Arctic
Falls har gjort det så fantastiskt bra, berömmer
Helena.

Arctic Falls nya testanläggning invigd
Den 28 juni invigdes Arctic Falls nya testhall
på 10 000 kvadratmeter vid Vallsbergets fot
i Piteå. Den gör det möjligt att testa däck på
snö och is under hela året.
Totalt finns nu 16 000 kvadratmeter kyla
under tak.
Investeringen, på 85 miljoner, har gjorts av Darkathlon AB där Arctic Falls är en av delägarna

tillsammans med bland andra Lindbäcks Bygg,
skidstjärnan Charlotte Kalla och Staffan Persson
via Swedia Capital. Arctic Falls, som dessutom
har flera utomhusanläggningar i Älvsbyns kommun, hyr inomhusanläggningen av Darkathlon.
– Genom investeringarna stärker vi vårt erbjudande mot kunderna. De kan utföra sina tester året runt på snö, is samt våt eller torr asfalt.
Samtidigt slipper de släpa sina däck jorden runt.

Helena Öhlund och Bengt Strandberg fick sig en
häftig åktur i nya hallen.

Glädjespridande musik
Sommarbandet, med sju musikaliska ungdomar, har under tre veckor spridit glädje på
olika platser runt om i Älvsbyns kommun,
bland annat Lomtjärnsparken, äldreboenden
och hälsocentralen.

Järnvägskorsning
i Korsträsk har över
tre miljoner tittare
En drygt två minuter lång film från järnvägskorsningen i Korsträsk har blivit ett så
kallat Klickmonster på Internet. Klippet
som visar ett passerande timmertåg har redan en bra bit över tre miljoner (!) besökare.
Järnvägsfantaster från hela världen surfar
in på sidan och kommentarerna är många
som: ”Halvbommar ser man inte ofta i mina
trakter”, ”Wonderful crossing! Out of curiosity...who made those bells?” (Underbar
övergång! På tal om kuriosa – vem har gjort
ringklockorna?), ” Swedish and Finnish railroad crossings almost look like the same”
(Svenska och finska järnvägsövergångar ser
nästan likadana ut), med mera…
Filmen hittar du på: www.youtube.com/
watch?v=N3NLiqSyLXE
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– De är jätteduktiga, både på att sjunga och
spela, med stort musikintresse, berömmer Jan
Martinsson som lett verksamheten.
Deltagande ungdomar är 16-17 år och har
haft musicerandet som sommarjobb avlönade av
kommunen.
– Vi har också varit i musikföreningens
SMÄKK:S studio där de fått testa att spela in
låtar, berättar Janne.

Sommarbandet under ledning av Janne Martinsson.

Ett av gigen gjordes hos Dagverksamheten i Fluxen.

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.

En pärla som bara ökar i glans
Hotellkungen Hilding Holmqvist kallade
Hotell Storforsen för pärlan i sitt imperium.
Med de nya ägarna har glansen blivit än starkare. Det ger resultat.
– Utvecklingen för vår del är gynnsam, säger Jens Hardegård, VD, och en av delägarna.
Våren 2016 köpte Jens Hardegård AB, Grankronan AB (Johan & Lars-Erik Granberg) samt
Arctic falls AB (Jonas & Andreas Jalar, Erik
Lundström) hotellet av Hilding Holmqvist, Piteå Havsbad Group.
Anläggningen ligger vackert med utsikt över
Storforsen som är Norrbottens mest besökta
utflyktsmål. Men med hotellet och campingen
är området en attraktion rikare som dessutom
fyller en viktig funktion för långväga gäster som
arbetar med däcktester för Arctic Falls och militär verksamhet vid närliggande FMV Vidsel
Test Range, tidigare RFN (Robortförsöksplats
Norrland).
– Affären är det bästa som hänt Älvsbyns
kommun. Hotellet tas över av lokala och stabila
entreprenörer med förankring i samhället och
branschen. De är unga företagare med långsiktiga perspektiv och stora visioner, det här kommer att bli fantastiskt bra, berömde förre ägaren
Hilding Holmqvist, när köpet var klart.
Ansiktslyftning
Som vanligt fick han rätt. Senaste året har de nya
ägarna investerat runt tio miljoner kronor. En
stor del av dessa pengar har lagts på campingen.
– Den var lite eftersatt när vi köpte anläggningen. Både vi och personalen tyckte att någon
behövde göras, säger Jens Hardegård.
Campingen har fått en rejäl ansiktslyftning.
Nytt modernt servicehus på 210 kvadratmeter med alla faciliteter; matsal, kök, diskma-

skin, spishällar, ugnar, duschar, bastu, fräscha
toaletter, tvättstuga, latrin – ja. till och med en
hunddusch. Dessutom ett tillhörande förrådsutrymme, på 130 kvadratmeter. Hela området har
fräschats upp. Det har redan uppmärksammats
av Svensk Klassificering AB som på uppdrag av
SCR Svensk Camping genomför klassificeringen av svenska campingplatser. Under våren har
Storforsen uppgraderats från tre till fyra stjärnor
på en femgradig skala. I hela landet finns bara
drygt ett tiotal femstjärniga.
God beläggning
Hotell Storforsens camping har i dag 53 platser
med el plus ytterligare ett 20-tal ställplatser för
så kallad ”fricamping”. Det finns också ett 80tal stugbäddar. Hotellet har 147 rum (fyra nya)
plus en mängd faciliteter som nytt gym, SPA,
restaurang, konferenslokaler och mycket annat.
– Vi utesluter inte fler investeringar. Köket
står på tur för en renovering, avslöjar Jens som
tycker att Hotell Storforsen haft en gynnsam utveckling, inte minst på turistsidan.
Beläggningen har varit god under våren.
– Både april och maj har varit bättre än före-

Jens Hardegård klipper bandet vid invigningen av
det nya servicehuset på totalt 210 kvadratmeder.

gående år med fler konferenser. Under sommaren sker bokningarna oftare med kortare varsel.
Vi har många så kallade walk-in-gäster. De kommer på kvällen för att sedan stanna en natt eller
någon dag för att sedan resa vidare.
”Fantastisk plats”
Bokningsläget ser också bra ut. Arctic Falls fortsätter att utöka sin verksamhet och Vidsel Provplats ser ut att få många utländska kunder under
2019. Då är det en fördel att campingen vid
Hotell Storforsen blir en året-runt-anläggning.
Den har tidigare stängt 1 oktober. Men med de
nya faciliteterna kommer Storforsen Hotell att
kunna erbjuda vintercamping.
Förutom att hotellet är viktigt för andra näringar har det också stor potential i sig självt.
– Vi ser goda framtidsmöjligheter i hotellet.
Både för vår egen del med testverksamheten,
men också för turistnäringen och för övriga näringar i regionen. Hotellet ligger på en fantastisk
plats på jorden och i ett strategiskt läge för att
kunna bidra ytterligare till hela bygdens framtida utveckling, säger Jonas Jalar, delägare och
VD för Arctic Falls.

Fräscha toaletter och ett nytt, fint kök är bara en del av campingens nya utrymmen.
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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.

– Ett bra bemötande att vara professionell
och möta alla med respekt, att få känna sig
behövd och efterfrågad. Det är viktiga ledord
i vår verksamhet.

Här syns Kerstin Vikberg tillsammans med två av sina medarbetare.

Gäller att hitta deltagarnas styrkor
– alla har olika gåvor
År 1973 startades dagverksamheten ”Dagcenter” i Älvsbyn. Verksamheten sysselsatte människor som hade någon form av
funktionsnedsättning. År 2010 såg man ett
behov av en ny grupp som hamnat i utanförskap, då byttes namnet till ”Aktivitetshuset”.
En av dem sju som arbetar på aktivitetshuset
är handledaren Kerstin Vikberg. Hon bör-

jade 1995 inom handikappomsorgen i Älvsbyn och gick sedan över till aktivitetshuset år
2000.
– Det är ett flexibelt jobb, där den ena dagen inte är den andra lik. Här får vi personal
använda våra olika kompetenser och idéer.
Chef Eva Engman är ett stort stöd i det ständiga förändringsarbetet. Deltagarna får nya
utmaningar, som till exempel allt från att sy
eller pröva att hålla i en skruvdragare.

”Vi kompletterar varandra”
Tillsammans med kollegorna arbetar Kerstin mycket med att stödja deltagarna, både
inom och utanför verksamhetslokalen. Allt
från att köra ut internpost till att städa runt
kommunhuset åt kommunledningskontoret
och städning av Storgatan och Lomtjärnsparken. Uppackning av arbetskläder till Nyberga,
Hemtjänst och Ugglan. Deltagarna syr även
väskor av återvunnet material till kommunen
och privatpersoner, samt sköter catering inom
Älvsbyn.
– Vi märker av en stor ökning av våra tjänster då vi syns ute i hela samhället, det är ju ett
bevis på att vi gör ett gott jobb.
– Alla har kanske inte möjligheten att arbeta på grund av försämrad arbetsförmåga, exempelvis multihandikapp eller annan ohälsa.
Man hittar därför deras styrkor och utvecklar
dem. Vi är ett team tillsammans. Alla har
olika gåvor och vi kompletterar varandra.
Ett väl uppskattat arrangemang bland deltagarna är den återkommande höstloppisen.
Där säljs bland annat kläder och fika.
– Där får vi in pengar till vår verksamhet
som vi då kan använda för att hitta på något
kul för deltagarna. Det kan bli någon fest,
grillning eller att vi far och köper pizza. Det
är inga stora grejer men det är ändå betydelsefulla saker, alla får vara med och hjälpa till.

Ledarkompassen – din vägvisare i företagsutveckling
Tillsammans med Piteå och Skellefteås
kommun arrangerade Älvsbyns kommun
ett antal träffar och föreläsningar för företagare som har planer på att utveckla sin
befintliga verksamhet och öka tillväxten.
Projektet är delvis finansierat av EU och
bestod av fyra träffar med olika teman:
Ledningsgrupp/styrelse, ledarskap och
kommunikation, finansiering och investeringar, skapa system för lönsamhet, samt
affärsutveckling i praktiken.
– Vi har haft en bra blandning både vad gäller spridningen av olika branscher, men även
också fördelningen mellan män och kvinnor.
Det tror jag är väldigt positivt då man kan få
ut mycket av det, nätverkande är en stor del
och det tror jag är viktigt i en liten kommun,
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säger Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare på
Älvsbyns kommun.
En av dem som har deltagit i Ledarkompassen är Ambjörn Karlsson, Pitedalens Måleri.
– Jag tycker att det är rätt bra att kommunen anordnar något sådant här. Det skapar
relationer mellan företagare som är med och
nätverkar. Det är intressanta föreläsningar
som gör att vi utvecklas som personer. Framtidsplanen är att vi ska kunna utvecklas och
bli, framförallt, bättre på det vi gör. Det här
är en del i att utveckla mig som företagsledare
och kanske då göra ett bättre jobb i att utveckla organisationen som vi har. På sikt kanske vi
då kan tjäna mer pengar och öka företagets
storlek, berättar han.
I arbetet ingår även en beteendeanalys av
deltagarna, där man kunnat få fram sin be-

teendeprofil. Exempelvis vad man är för typ
av person, vilka egenskaper man har och hur
man är som ledare och på så vis då hur man
kan nyttja och optimera detta.

Kristina Starck Enman, K Starck AB, var en
av föreläsarna under Ledarkompassen.

Helena Öhlund, kommunalråd, invigde Älvsbyns nya Resecentrum inför en fullsatt lokal.

Älvsbyns nya resecentrum invigt
Det var ett stolt kommunalråd, Helena
Öhlund, som den 7 maj invigde Älvsbyns
nya Resecentrum.
– Här förenas det gamla med det nya.
Med denna inglasade, luftiga och härliga
miljö kommer alla som besöker Älvsbyn
att mötas av en positiv bild, förklarade
hon glatt innan det gul-blå bandet klipptes.
Älvsbyn har onekligen fått en ny knutpunkt.
Det nya Resecentrat är byggt i kombination
med den gamla järnvägsstationen. Bussgods
har fått nya ändamålsenliga arbetslokaler
och funktionella personalutrymmen.
– Nu har vi ju till och med dusch, förklarade Sara Risberg, Bussgods stora profil i
Älvsbyn, med ett skratt.
För resenärerna är nya väntsalen är luftig
med inglasad fasad. Intill ligger Stationens
café.

Karl-Otto – 90-årig bussentusiast
om Älvsbyns nya resecentrum:

”Det här blir fint”
Karl-Otto Edström, 90 år, från Nybyn, som
deltog på invigningen av Älvsbyns nya resecentrum.
– Jag har överlevt tre busstationer och
tre bussägare, berättade den tidigare busschauffören.
– Synd bara att man är född så tidigt. Jag hade
gärna kört de nya bussarna, tillägger han.
Karl-Otto var nöjd med det han så på invigningen.
– Det här blir fint…
Själv började han köra buss för Gunnar
Ögren.

– För oss innebär det här ett lyft, konstaterar Sara Viklund som driver caféet tillsammans med Lena Viklund och Cecilia
Söderfalk och tillägger:
– Dessutom blir det trevligt att tågresenärerna kan ta bussen direkt från järnvägsstationen. Tidigare har vi ju fått hänvisa
resenärer till andra sidan byn för att kunna
ta bussen.
Än bättre blir det när nya verandan, under tak, snart står klar.
– Vi har en del planer, avslöjar Sara.
Verandan blir drygt tolv meter lång och
270 centimeter bred, enligt entreprenören
och ägaren Ulf Nilsson.
– Det blir fint. Efter lite tjat fick jag bygga den som vi ville, förklarar han med glimten i ögat. Ulf driver Bröderna Br. Nilssons
Bygg tillsammans med brodern Arne.
De fick mycket beröm av kommunalrådet Helena Öhlund. Enligt henne är

–Eller GT som han kallades. Jag körde skolbarn mellan Älvsbyn och Vidsel.
Bolaget övertogs senare av GT:s son KarlGösta Ögren innan det såldes till Sören Andersson.
– Bussarna jag rattade var ingenting att
köra med jämfört med de nya bussarna.
Han har sett tre busstationer på byn.
– Den första låg mitt emot nuvarande
kommunhuset.
Karl-Otto är sin bransch trogen.
– Jag brukar ta en tur med bussen ner till
Piteå och käka en räkmacka. Sedan tillbaka.
Bara för skojs skull. Det händer också att jag
åker en tur till Luleå.
Han minns också resorna med IOGTNTO och eldsjälen Sixten Pettersson. Det var
på den tiden IOGT-NTO i Älvsbyn var ett
begrepp i hela Sverige.

Älvsbyn privilegierade att genom att ha så
många duktiga och driftiga entreprenörer.
– Tack vare bröderna Nilsson har vårt
nya resecentrum förverkligats. De tog initiativet. Inte kommunen eller Länstrafiken.
Nu kan vi hyra in oss i färdiga lokaler.
Processen med Älvsbyns nya Resecentrum
inleddes redan 2013. Då var vistträskaren
Bill Nilsson kommunalråd. Han framförde
idén till bröderna Nilsson, också bosatta i
Vistträsk.
– Därför känns det ju nästan förmätet att
jag ska klippa bandet, tyckte Helena, som
dock var glad över att åtta års arbete äntligen gett resultat.
– Byråkratins kvarnar mal ibland långsamt. Bröderna Nilsson har nog skruvat på
sig både en och två gånger. Men i dag känns
det jättetrevligt att få samlas och inviga detta fina Resecentrum.

– Nu har vi ju till och med dusch, förklarade
Sara Risberg, Bussgods stora profil i Älvsbyn,
med ett skratt.

– Vi gjorde resor ända ner till Ystad. Det hann
också bli några turer till Norge och Finland.
Det var tider det…

– Synd bara att man är född så tidigt. Jag hade
gärna kört de nya bussarna, säger Karl-Otto Edström, 90 år, Nybyn, som tidigare arbetade som
busschaufför.
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UPPLEV
Använd sommaren till att se och uppleva
bygden, oavsett om du bor här eller besöker
Älvsbyn. För turistinformation besök Storforsens turistinformation eller någon av
kommunens digitala informationscentraler
på Gulf, OKQ8, Polar Hotel, Hotell Storforsen, järnvägsstationen, Fluxen eller Tempo
i Vidsel.
Du kan även läsa på www.alvsbyn.se/visit,
mejla turistinfo@alvsbyn.se eller ringa
Älvsbyns turistinformation 0929-108 60.

STORFORSENOMRÅDET
Storforsen
Det självklara utflyktsmålet i kommunen. Kan
upplevas hur många gånger som helst och är lika
majestätisk varje gång! Storforsen är Europas
längsta fors och den är omgiven av en urskogslik
skog med rikt växt- och djurliv. I området finns
också ett delta där vattnet stilla flyter fram mellan jättegrytor och vattenslipade hällar. Från selet
nedanför har man en underbar vy uppåt forsen.
Därifrån går en spångad gångbro längs forsen.
Området är i stor utsträckning handikappanpassat. I området finns turistinformation och en kaffestuga som är öppen sommartid.

Storforsens skogsbruks- och flottningsmuseum

Näringslivshistoria på ett intressant sätt. Här
kan man bilda sig en uppfattning om skogs- och
flottningsarbetarnas vardag och arbetsmetoder
i svunna tider. Redskap, kojor, kolmila, tjärdal,
stallar och andra byggnader visar hur flottning
och skogsarbete en gång bedrevs i Norrbotten.
Storforsens kapell
En av vår tids vackraste nya byggnader där naturen och norrbottnisk kultur på ett stilfullt och
på samma gång modernt sätt har vävts in i arkitekturen. Här finns förmodligen Sveriges, kanske
världens, vackraste altartavla; ett panoramafönster mot den mäktiga Storforsen. Kapellet är en
fridfull plats för stillhet och ro. Kontakta hotellets
reception för att se kapellet.

Butik med konst och hantverk från norr samt
lokala delikatesser. Mycket gott och vackert på
samma gång.
Information: 0920-100 60, 070-339 22 10
www.storforsenshop.se
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Kyrkan
Ljus och vacker träkyrka från 1800-talets början.
Mycket rofylld och sevärd.
Information: www.svenskakyrkan.se/alvsby

Information: 0929-721 00
Upplevelseskogen Bredselsberget
En naturstig som kallas Upplevelseskogen Bredselsberget börjar vid vägen mitt emot Hotell Storforsen och går upp på berget längs en lättgången
led. Efter vägen finns informationsskyltar som
berättar om naturen och växtligheten. På berget
finns en stuga och grillplatser med bänkar och
vindskydd. Om man fortsätter längre upp på berget och går mer åt höger får man en fantastisk
utsikt över Storforsen.
RFN museum
En samling av historisk flygtestutrustning. Museet är inrymt i en hangar på RFN utanför Vidsel.
Öppet för bokade turer med guidning av RFN
Veteranklubb som ansvarar för museet.

Storforsen Shop

1889 i Krokträsk, Älvsbyn. Läraren i folkskolan
uppmuntrade hans föräldrar att låta honom studera vid läroverket i Luleå och sedan universitet.
1929 blev han professor i astronomi i Lund. Knut
Lundmark gav ut många skrifter, bland annat boken ”Astronomiska upptäckter” som beskriver
flera tusen års samlad astronomisk forskning.
Han var också en flitig skribent i många vetenskapliga tidningar och har fått epitetet ”mannen
som gav populärvetenskapen ett ansikte”.

Information: 0929-371 11
www.vidsel.nu/rfnmuseum.

KYRKMALMEN
Knut Lundmark-monumentet
I området vid kyrkan finns ett monument till
minne av professor Knut Lundmark. Han föddes

Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns ett 40-tal kyrkstugor
bevarade. De flesta är byggda under 1800-talet
och många används än idag som övernattningsstugor. Det är trevligt att promenera runt bland
de små pittoreska husen och känna historiens
vingslag.
Bagerimuseum
Så gick det till när de första polarkakorna bakades! Bagerimuseet speglar bagerinäringen i Älvsbyn från sekelskiftet till idag. I byggnaden som
är från 1920-talet har tre generationer Bagar
Nilsson arbetat. Här bakades Tioöreskakan, föregångaren till dagens Polarkaka. På bagerimuseet
får man ibland prova på att själv baka mjukkaka
på gammalt sätt.
Information: 010-450 60 00

NATURRESERVAT
Det finns sjutton naturreservat i Älvsbyns
kommun. Urskogar, klapperstensfält, vackra
skogstjärnar, häftiga berg, fantastiska utsikter,
ovanliga växter och strida forsar är bara några
av de naturupplevelser man kan få när man
besöker dem. Några är väldigt lättillgängliga,
andra är svårare att hitta och ta sig fram i.
Alla naturreservat beskrivs utförligt på länsstyrelsens hemsida. Välj något eller några för
sommarens skönaste skogspromenader.
Information: www.lansstyrelsen.se/norrbotten.
Välj fliken Djur & Natur, sedan Skyddad natur
i vänsterspalten, Naturreservat och Älvsbyns
kommun till höger.

UTFLYKTSMÅL
Mysiga kaféer

Manjärv

För den fikasugne finns flera trevliga kaféer att
besöka. På Storgatan i centrala Älvsbyn finns
Konditori Centrum och Ekbergs Konditori. I
Lomtjärnsparken finns ett sommarcafé och i
Storforsen finns Kaffestugan. Vid järnvägsstationen ligger Stationens Kafé.

I Manjärv finns en arkeologstig med stenåldersgravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångstgropar med mera. Under 3000 år höll jägare och
fångstfolk till i detta område. I området finns ett
tjugotal platser med spår av bosättningar samt två
gravar med rödockra.
Lomtjärnsparken
Lomtjärnsparken ligger fint i centrala Älvsbyn.
Där finns en modern och mycket populär lekpark
som är anpassad även för barn med rörelsehinder,
samt ett sommarcafé.

Laver är en kulturmärkt gruvby. 1936-1946 fanns
här en koppargruva som ledde till att ett samhälle
växte upp. Det betecknades som ”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid. Området är både intressant gruvhistoria och ett trevligt utflyktsmål.

Gör dig redo för en riktig nostalgitripp! I bensinmuseet finns Sveriges största utställning av bensinmackar från 1920-tal till 1960-tal och annan
kuriosa så som reservdelar, reklamprylar och motortidningar. Museet är öppet efter överenskommelse. Bensinmuseet finns på Altuna Industriområde i Älvsbyn.
Information: 0929-124 37, 070-378 21 60
www.caltex.nu

Fällforsen
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen
med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en laxtrappa där man om man har tur kan få se laxen ta
sig upp. Rastplats och eldstad finns bredvid fallet.
Kanis friluftsområde
Kanisberget med skidbacke och längdskidspår
är förvisso ett fritidsområde för vinteraktiviteter,
men även på sommaren är skogen ett härligt ställe
för till exempel vandring och bärplockning. Från
toppen av berget har man fin utsikt över samhället och bygden. Kanske inspirerar www.kanisbacken.se till ett besök till vintern!

Laver

Bensinmuseum

mellan Arvidsträsk och Teugerträsk. Ungefär mitt
emellan byarna svänger man söderut på skogsbilvägen Stavträskvägen. Efter 3,8 km svänger vägen
svagt vänster. Där parkerar man. Hönan ligger
några hundra meter upp på berget. En mer eller
mindre tydlig snitsling visar vägen.

Falkberget
Kantabergsheden

En arkeologiskt intressant plats är Kantabergsheden med samiska härdar, forntida boplatser, lämningar efter äldre tiders skogsbruk och tjärdalar.
Platsen ligger lite ensligt till, men från vägen förbi
Södra Vistträsk svänger du av i närheten av den
bro som korsar Vistån. Där finns tydliga vägvisare som för det lätt att hitta rätt via en 1,5 km
lång fornminnesstig. På Kantarheden finns också
många lämningar efter äldre tiders skogsbruk och
tjärdalar.

Från Västra Falkberget är utsikten över sjösystemet i Vistträskbygden fantastisk. Man tar sig dit
från Kullnäsvägen, en skogsbilväg som går mellan Kisträsk och Kullnäs. Ca 2,5 km från Kullnäskorsningen går det en knappt körbar väg i sydlig
riktning (till höger om man kommer från Kullnäs, till vänster om man kommer från Kisträsk).
Efter ca 2 km slutar den med en vändskiva. Därifrån går man upp på berget mot branten som är
på den sydvästra sidan. Det är ca 700 meter och
det finns ingen stig. Karta rekommenderas. Körningen och vandringen är absolut mödan värd!

En liggande höna
På Stormyrberget finns ett så kallat uppallat
block, eller liggande höna som det ibland kallas.
Det är en stenformation där ett stort flyttblock
ligger på tre små pallstenar. En liggande höna tros
ha bildats genom att inlandsisen förde med sig ett
flyttblock som stannade på ett lager av sand, grus
och mindre stenar. Det har sedan eroderat eller
spolats bort, utom de tre pallstenarna som suttit
fastklämda under det stora blocket. Den liggande
hönan på Stormyrberget är ett trevligt utflyktsmål. Till Stormyrberget kommer man från vägen
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SPORT & ÄVENTYR

Segelflyg på Höghedens flygfält

Top of Älvsbyn

Motorsport på Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap
rallycross- och folkracetävlingar.

Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubbs demonstrationsflygningar.
Information: 070-376 43 61,
www.alvsbyflygklubb.se.

Vandra upp till toppen på minst fem av tio utvalda berg i Älvsbyns kommun och delta i utlottningen av presentkort i Älvsbyns butiker.
Startkortet kostar 200 kronor och finns att köpa
på Coop Extra. Där får man också mer info om
bergen.

Information: www.alvsbynsms.nu

Äventyrsridning med Udda Äventyr
Udda Äventyr erbjuder vildmarksridning med
cowboystuk.
Information: 0929-511 70, 070-585 11 71
www.uddaaventyr.com
Forsränning med På land och vatten

I Älvsbyns kommun finns flera bra platser för
sportklättring och bouldering. På Död-Lassberget
finns leder i alla svårighetsgrader. Hundberget,
Kälsberget och Kantarberget är andra bra klätterställen.

Härliga möjligheter till naturupplevelser, fiske
och forsränning. Konferensmöjligheter eller firmafest i Nattbergsstugan. Bastu och badtunna.

Information: www.sverigeforaren.se

Information: 070-218 23 36, www.plov.nu

Älvsby IF Orienteringsklubb har placerat ut
orienteringskontroller i Kanisområdet. Det finns
ett 20-tal kontroller som man kan gå eller springa
till i valfri ordning. Det är bra och rolig motion i
ett jättefint landskap! Naturpasset finns att köpa
på OKQ8 och Sportringen i Älvsbyn.

Canis Hästkrafter
Häst- och djurverksamhet inriktad på både turism och terapi. Turridning, handikappridning
och hästkörning.
Information: 070-573 26 66
www.canishastkrafter.se
Tennis
Nedanför kyrkstugorna finns två fina tennisbanor. Man kan boka tid för 50 kronor per timme
på Sportringen eller spela obokat utan kostnad
när banorna är lediga.

Klättring

Naturpasset

Bad
Det finns många fina badmöjligheter på olika
ställen i Älvsbyns kommun, till exempel vid Selholmen, Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Gransträsk, Korsträsk, Vistträsk, Manjärv och Vidsel.
Glidflygarna
Norrbottensklubben Glidflygarna har medlemmar i Älvsbyn som brukar flyga glidflyg från
bland annat Lillkanisberget.
Information: 073-078 32 87
www.glidflygarna.se
Naturfiskeguiden
Guidade fisketurer för grupper och enskilda, utbildning inom allt som rör flugfiske, enklare överlevnadskurser samt gäddsafari.
Information: 0929-556 03, 073-183 95 82
www.naturfiskeguiden.com

TREVLIGA BOENDEN
Norrskensudden
Charmiga och vackert belägna semesterhus för
självhushåll. Fiske- och badmöjligheter och båt
eller kanot att hyra.
Information: 070-172 71 99
www.norrskensudden.se
Polar Hotell
Hotellet i centrala Älvsbyn.
Information: 0929-557 40
Selholmens camping
Trevlig naturcamping i Älvsbyn vid Piteälvens
strand. Enkla stugor och husvagnsplatser.
Information: 0929-172 05

SvU-SanU Fritidshus och Friluftsliv AB
I Vidsel kan du hyra hus och stugor av paret
Sven och Sandra Ussling. SvU-SanU Fritidshus och Friluftsliv AB har öppet året runt.
Information: 076-819 80 72, 076-819 80 99
www.nordschweden-ferienhaus.de/startseite
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Övrabyns Boende
Boende med självhushåll i ett vackert gammalt
hus i lantlig miljö, 2 kilometer utanför Älvsbyn
och 50 meter från Piteälven med möjligheter till
fiske med mera.
Information: 0929-230 54, 070-682 26 54
www.ovrabynsboende.se

Lillstrand
Vackert beläget mot sjön Lillkorsträsket. Lämpar
sig väl för kurser och läger och är handikappvänligt. Tillgång till dusch och WC. Totalt 40
bäddar i rummen och lägenheter med vandrarhemsstandard. Campingen är öppen för husvagn
och tält hela sommaren. Ring och boka i förväg.
Kontakt: 0929-20066 (juni-augusti)
www.efsnorrbotten.nu/gardar/lillstrand
Nordik Way
Stugor med egen dusch och toalett samt fullt
utrustat kök. Nordik way är beläget i Avaträsk
201, ca 23 km från Älvsbyn, väg 94.
Information: +46 72 285 24 87, +33 63 514 34
39, +33 61 014 57 12
nordikway@gmail.com, www.nordikway.com

Skatauddens lantgård
Ett modernt familjejordbruk som drivs av fjärde generationen jordbrukare. Här kan du ”bo
på lantgård” i en timrad stuga med utsikt över
sjön, eller i bagarstugan. Vedeldad bastu och
bastuflotte. Barnvänlig badstrand med grillplats, båt och kanot. Mjölkkor och katter på
gården. Hembageri i grannhuset.
Information: 0929-134 06
Hotell Storforsen och Storforsens camping
Hotell och camping vid forsens fot.
Information: 0929-721 00
www.storforsen-hotell.se

Sommarlovsaktiviteter
För dig som är 6 - 15 år

OBS! Alla aktiviteter är GRATIS!

SOMMARAKTIVITETER
FÖR PARASPORTARE
Ta vara på chansen att bli en ÄIF:are, umgås, skratta
och bara ha kul under sommaren. Alla är välkomna
oavsett ålder eller funktionsvariation.
För mer information, kontakta:
Anna Lundberg, 070-693 30 02
Ulrica Johansson, 070-511 31 03

”EN DAG I STALLET” 23-25/7
Älvsby Ryttarförening. Mer info: 073-845 38 00.

PROVA-PÅ-LÄGER I KARATE 30/7-1/8
För barn och ungdomar 8 - 15 år.
Plats: Älvsby Shotokan Karateklubbs träningslokal
(vid Kraft & Hälsa). Vi bjuder på fika. Anmälan till:
alvsby.shotokan@telia.com. Ange namn och personnr.
Träning kl. 13.00-14.30, därefter fika. Avslut ca 14.45.
Kontakt: Anneli Olofsson, 070-626 09 86.

ÖPPET HUS I BOWLINGHALLEN PÅ FORUM
Onsdag 20/6, onsdag 11/7 fredag 10/8 och fredag 17/8.
Åldersgrupper: 6-11 år.................kl. 15.00-18.00.
12-15 år...............kl. 18.00-20.00.
Info: 0929-135 34.

Fritid & Kultur
Älvsbyns kommun Fritid & Kultur arrangerar
detta med stöd från Socialstyrelsen.
Medverkande: ÄIF Fotboll, ÄlvsbyRyttarförening,
Älvsby Shotokan Karateklubb.
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NÅGRA EVENEMANG
För mer information, fler evenemang och eventuella ändringar, se
www.alvsbyn.se/evenemang eller kontakta Älvsbyns turistinformation
0929-108 60, turistinfo@alvsbyn.se, www.alvsbyn.se/visit.

Återkommande evenemang

Älvsby 3 dagars Folkracetävling
3-5/8 på Höghedens motorstadion. Fredag start kl. 14.00,
lördag och söndag start kl. 10.00.
Byadag
i Bredsel
Konsert med
Samuel
Ljungblahd,
4/8 kl. 11.00-15.00.
Lomtjärnsparken
15 i Piteälven
Testa på13/8
gratisklfiske

Övriga evenemang

Nationaldagsfirande, Kyrkmalmen
Övriga evenemang
6/6, kl. 11.00
Baletten Trolltagen
Johannas
Hem
& Hobby
Racepå tickster.com
6-8/7
i Storforsen.
Biljetter

10/6-11/6, kl.10.00

Laver – guidad visning och renskötsel
7/7 kl. 13.00-15.00 i Laver. Kl 13.00 – Guidad visning i gamla
Loppis i Nystrand
Lavergruvan. Kl. 14.00 – Möte med Anders-Erling Fjällås, ordf.
11/6 kl sameby.
11.00–15.00
Semisjaur-Njarg
Pris för guidad tur och möte: 100 kr
inkl. fika med kaffe och bulle.

Segelflyg Prova-På, Högheden
Topptur
till Regnberget
12/6-25/6,
kl. 9:00

7/7 kl. 17.00-19.00. Vi bjuder på innehållsrik middag ute
i det fria för trollingfisketävling,
innehavare av kort Top ofArvidsträsk
Älvsbyn. Övriga 200 kr.
Arvidsträskdraget,

17/6,
kl.på
08:30
Testa
gratis fiske i Piteälven

7-8/7 bjuder Älvsby byamäns samfällighetsförening på gratis
Älvsby Teaterläger
fiske i byamännens
fiske vatten. Regler för fisket finns på Pite
älv ekonomisk
förengs hemsida www.pitealv.se
18-22/6

ÄIF fotbolls hemmamatcher
för A-lagen
under
säsongen
2018
ÄIF Fotboll
A-lagsmatch
Herrar
Div 5

4-5/8 bjuder Älvsby byamäns samfällighetsförening på gratis
fiske i byamännens fiskevatten. Regler för fisket finns på Pite älv
ekonomisk förengs hemsida www.pitealv.se

8/8, kl.19:00

ÄIF fotbolls hemmamatcher
Musik i sommarkväll
för8/8A-lagen
under
kl. 19.00-20.00 i Älvsby kyrka.
”På sångens och musikens vingar” med Stina Andersson
säsongen
2017
och Adrian
Emilsson. Sång, piano
m.fl. instrument.

A-lagsmatch Herr Div 4
8/8 kl. 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Ersnäs IF.

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Damer Div 3
A-lagsmatch
Damkl.19:00
Div 3
10/8,

9/8 kl. 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Alviks IK.

ÄIFA-lagsmatch
Fotboll A-lagsmatch
Dam Div 3 Herrar Div 5
16/8,IP.kl.19:00
15/8 kl. 19.00 på Älvåkra
ÄIF-Sävast AIF.

i sommarkväll
ÄIF Fotboll Musik
A-lagsmatch
Herrar Div 5
9/8 kl. 19.00-20.00
i Älvsby kyrka.
20/6, kl.19:00

A-lagsmatch Dam Div 3
ÄIF Fotboll A-lagsmatch Damer Div 3
25/8 kl. 13.00 på Älvåkra IP. ÄIF-FC Norrsken.

”I ögonblickets stillhet” med Sara Öhlén och Pelle Norlander.

17/8, kl.19:30

ÄIF Fotboll
A-lagsmatch
Damer Div 3
Den
Lyckliga Pessimisten
29/7,
kl.13:00
15/8 kl. 18.00-20.40
i Lomtjärnsparken
– gratis för alla!
Helkväll i Lomtjärnsparken med fikaförsäljning, dansuppvisning
med Dansdraget samt föreställningen ”Den Lyckliga Pessimisten” med Mattias Lundberg och Jan Bylund.

A-lagsmatch Herr Div 4
26/8 ÄIF
kl. 16.00
på Älvåkra
IP. ÄIF-Alviks
IK. Div 5
Fotboll
A-lagsmatch
Herrar

22/8,
A-lagsmatch
Herrkl.19:00
Div 4
9/9 kl. 16.00 på Älvåkra IP. ÄIF-IFK Arvidsjaur.

Norrbottens Pärla Bilutställning
30/8-1/9 vid Älvåkraskolan. Fredag utställning kl. 21.00-23.00,
öltält, matförsäljning och musik kl. 17.00-02.00.
Lördag kl. 12.00-16.00, liveband på scen, hoppborgar,
ansiktsmålning, bakluckeloppis, mat, öltält.

A-lagsmatch Dam Div 3
10/9 kl. 19.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Bergnäsets AIK.
A-lagsmatch Dam Div 3
23/9 kl. 16.00 på Älvåkra IP. ÄIF-Infjärdens SK 2.

BODEN

Botanisk vandring

← 45 km

Babblarna - Första musikalen, Forum
8/7 kl. 11.00-13.00 på Fällforsberget. Guide Ulf Zethreus, ordf.
19/6,flora
kl.17:30
i Pite lappmarks
förening. Samling kl. 11.00 vid Fällfors.
Den botaniska vandringen kostar 50 kr för innehavare av kort

Midsommarfirande
på Övriga
Hotell200
Storforsen
Top of Älvsbyn.
kr. Ta med eget fika.
23/6, kl.14:00
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Musik i sommarkväll
Älvsby konst
filmkollo
12/7 kl.och
19.00-20.00
i Älvsby kyrka.
”Till
farfar” med jazztrion Yttre Bodane.
26/6-17/7
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Finbilsutställning Norrbottens Pärla
22/7 kl 17-21 Rickys Place

Storforsens Körfestival, Storforsen
5/8 kl 18.00
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Clary´s sommarfestival, (Clary´s krog)
20/7-22/7, kl.12:00

Sverigecup 2 Högheden Miniraceway
22/7-23/7, kl.10:00
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Vistträskdagen
15/7, kl.11:00
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Allsvenska Piteå IF DFF mot Elitettans ASSI IF.
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Musik i sommarkväll

Baletten Trolltagen,
Storforsen
26/7 kl. 19.00-20.00
i Älvsby kyrka.
7/7 kl 19.00
”Tonbilder”
med Nina Sandell, piano.
8/7 kl 14 & kl 19.00
Elitfotboll – Final Stora Coop Cup Damer
9/726/7
kl 14.00
kl. 19.00 på Älvåkra IP.
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Musik i sommarkväll
19/7 kl. 19.00-20.00
Knalledagen,
Storgatani Älvsby kyrka.
”Spröda toner i sommarkvällen”
med Maria Sidorova, harpa.
7/7
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3/7-9/7

←
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Vistträskdagen
Älvsby Dansläger
14/7 kl. 11.00-14.00 i Vistträsk. Knallar, matservering, loppis.

→

LOMTJÄRNSPARKEN

T

23/6 kl 11.00

← 62 km

Älvsbyn

→

Musik i sommarkväll
11/7 kl. 19.00-20.00
i Älvsby kyrka.
Midsommarfirande
Lomtjärn
”O store Gud” med Rainer Lind.

N

torsdagar 29/6–3/8 Bilbingo
kl 19.00
Kl. 19.00 på Höghedens motorstadion följande tisdagar:
3/7, 10/7, 17/7, 31/7, 7/8 och 14/8.

ÄIF Fotboll A-lagsmatch Damer Div 3
5/8, kl.14:00

GE

Loppis i Lomtjärnsparken
4/7-5/9,Lomtjärn
varje onsdag kl. 16.00-19.00.
Allsång

Turistinformation Storforsen
0929-10860
turistinfo@alvsbyn.se
www.alvsbyn.se/visit

NY V ÄGEN

Foto: Marcel Köppe

Återkommande evenemang

SVÄ

Upplev bagerimuseet i sommar!
Öppet 2-27/7 måndag-fredag kl. 11.00-15.30
på Gammelvägen 23, Älvsbyn. Välkommen att baka din
egen kaka, fika och ta del av Polarbröds bageritradition.

Ö STE RMALM

Allsång i Lomtjärnsparken
Tisdagar 26/6-7/8 kl. 19.00-20.00.

Musik i sommarkväll
2/8 kl. 19.00-20.00 i Älvsby kyrka.
”Kärlekens rike”‘ med Tuletrion.

