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Älvsbyn är en av Sveriges 
bästa skolkommuner

Älvsbypärlorna har
släppt musikvideo

Nygräddad pärla
i Vidsel

Diggiloo till Storforsen
till sommaren
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Br. Öhmans forstätter att växa 

      – 115 anställda och ny industrifastighet

          Rolf Lassgård filmade 

  Jägarna säsong 1 i Älvsbyn
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Returpapper
Miljövänlig färg

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

”Kan vi få fler att stanna 
några dagar i kommunen 
så är mycket vunnet”

Den fantastiska sommaren, med nästintill 
obegränsad mängd av sol och värme, lock-
ade stora skaror besökare till Storforsens 
naturreservat. Många passade på att ta sig 
ett svalkande dopp i lagunerna nedströms 
Döda fallet eller de många rännilar som 
passerar genom gamla älvfåran.

Turistinformationen i Storforsens natur-
reservat har varit öppen och bemannad 
varje dag mellan 11 juni och 19 augusti. 
Den gästades av 3 500 besökare. Många da-
gar under juli besökte mellan 50 och 100 
personer turistinformationen för att få in-
formation. 
 Turistinformationen jobbar med att in-
formera och locka besökare både till cen-
tralorten och resten av kommunen med de 
olika besöksmål som finns att uppleva. Kan 
vi få fler besökare att stanna några extra da-
gar i kommunen så är mycket vunnet. 
 Årets besöksantal för Turistinformatio-
nen var dock något lägre än i fjol men sett 
till det stora hela upplevs antalet besökare 
i området varit fler jämfört med i fjol. En 
trolig förklaring till det är det väder som 
rådde. Folk prioriterade helt enkelt att vis-
tas utomhus.

SVT:s populära serie ”Allt för Sverige” 
valde att besöka Älvsbyn för att spela in ett 
av avsnitten i Storforsen. Man blir varm i 
hjärtat när man ser de reaktioner deltagarna 
upplever när de står vid forsen för första 
gången. Då förstår man på något sätt hur 
fantastiskt Storforsen är, dess enorma kraft, 
där vattenmassorna dånar fram. 
 Det är lätt att bli hemmablind och 
glömma bort hur häpnadsväckande forsen 
faktiskt är. Avsnittet sändes i oktober och 

Ny personal

Tobias Ström
Ny miljöinspektör, Älvsbyns kommun.

Christine Enberg
Ny miljöinspektör, Älvsbyns kommun.

Louise Södersten
Vikarierande livsmedelsinspektör, Älvsbyns kommun.

Sofia Lundberg
Ny samhällsstrateg, Älvsbyns kommun.

vi kan redan nu se att det har gett frukt. 
Turistinformationen har blivit kontaktad 
av personer som sett programmet och fas-
cinerats av området och själva vill besöka 
Storforsen och för att uppleva forsen på 
nära håll. 

2017 omsatte turismen 133 miljoner 
kronor i Älvsbyn. En ökning med två mil-
joner jämfört med året dessförinnan. Anta-
let kommersiella gästnätter uppgick 2017 
till 79 000 st. 
 Statistiken och siffrorna för 2018 presen-
teras under 2019 och förhoppningen är att 
omsättningen ska fortsätta öka och utifrån 
den sommar som varit finns goda förutsätt-
ningar för det. 

Sammanfattningsvis kan man säga att 
sommaren 2018 varit strålande och att 
”pärlan” visat upp sig från sin bästa sida 
både när det gäller vädermässigt och i TV-
rutan.

Sofia Lundberg
Näringslivsutvecklare, Älvsbyns kommun
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Inget berg är för stort för att flytta på. Det 
utlovas på Bröderna Öhmans hemsida, ett 
av Sveriges största företag inom mark- och 
anläggningsarbeten. Bolaget har i dag 115 
anställda med  en flotta på drygt hundra 
fordon och maskiner.
 – Konjunkturen har varit bra under en 
längre tid. Aldrig förr har vi haft så många 
uppdrag, berättar Mats Öhman som äger 
bolaget tillsammans med sin bror Thomas.

Bröderna Öhman AB är ett komplett entre-
prenadföretag med mångårig erfarenhet inom 
Mark- och anläggningsarbeten i hela Sverige. 
Företaget erbjuder entreprenad, schaktning, 
krossning, bergsprängning, väg- och järnvägs-
byggnationer samt massaförflyttning. Dessut-
om säljs och transporteras grus, singel, sand, 
makadam och jord.

Tillväxt efter Millenniumskiftet

1981 började Thomas  med bandtraktorer, 
tjänsterna blev efterfrågade. 1992 gick han 
ihop med sin bror Mats Öhman och grun-
dade Bröderna Öhman AB. Företaget har sitt 
säte i den lilla byn Tvärån utanför Älvsbyn 
och har med tiden vuxit sig starkt och stabilt. 
 – Den stora tillväxten kom i början på 
00-talet, sedan har det fortsatt uppåt, förkla-
rar Mats.

Ny industrifastighet

Bröderna Öhman blev först ut att köpa in-
dustritomt på det nya industriområdet. Nu 

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.

Bröderna Öhman ett av Sveriges 
största företag i branschen

står deras nya anläggning i Älvsbyn klar.   
 – Vi blev trångbodda i Tvärån, men verk-
samheten i byn finns kvar.
 Bröderna Öhmans varumärke är starkt 
och välkänt. Företaget har utfört många stora 
jobb, bland annat som  underleverantör när 
Botniabanan byggdes. Bröderna Öhman lade 
också grunden för gruvdriften i Kaunisvaa-
ra då elva miljoner kubikmeter jord flyttades 
för att blotta berget vilket möjliggjorde bryt-
ning i dagbrottet. Listan kan göras lång.

Bygger ny containerhamn

Just nu hjälper Bröderna Öhman till vid 
bygget av den nya stora containerhamnen i 
Nynäshamn som ska ersätta Värtahamnen i 
Stockholm. Dessutom utför företaget markar-
beten för den nya batterifabriken i Skellefteå 
och det nya industriområdet på Haraholmen 
utanför Piteå.
– Vår stora flotta av dumprar, tipptruckar, 
schaktmaskiner, upp till 90 tons grävmaski-
ner och andra fordon har breddat verksam-
heten och gör att vi kan räkna på flera jobb 
samtidigt. Vår flexibilitet innebär att vi kan ta 
uppdrag överallt, berättar Mats som hoppas 
att inte konjunkturen mattas.
 – Det har sett bra ut under lång tid för vår 
del.

Driver även Gulf

Nya stora uppdrag kan bli bygget av Norr-
botniabanan. En gruvbrytning i Laver skulle 
också betyda framtida jobb. 

Bröderna Öhman driver också Gulf i Älvsbyn 
och äger tillsammans med NTM fastigheten 
där gamla busstationen låg. 
 – Vi har inga konkreta planer för gamla 
busstationen ännu. Men fastigheten ligger 
strategiskt bra för vår del, i anslutning till Gulf.

Mats Öhman.

Thomas Öhman.
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Jägarna säsong 1 hade premiär på C More 
den 14 november och det har redan blivit 
en publiksuccé. De första avsnitten är ka-
nalens mest framgångsrika dramapremi-
är någonsin. Nyförsäljningen på abonne-
mang ökade kraftigt som en direkt följd 
av Jägarna-premiären.

Jägarna  är ett svenskt spänningsdrama 
med  Rolf Lassgård  i huvudrollen. Serien 
bygger vidare på de Guldbaggeprisade fil-
merna med samma namn.
 För 21 år sedan den 31 januari 1996 
hade den första Jägarna-filmen premiär på 
Forumbiografen. Den spelades in i Älvs-
byns kommun. 16 år senare spelades filmen 
Jägarna 2 in i Överkalix.
 Tredje gången för Jägarna blev det nu is-
tället en teveserie i sex avsnitt. Rolf Lassgård 
har spelat huvudrollen i båda filmerna och 
gör det även i den nya teveserien.
 – Du kan tänka dig själv att 21 år senare 
få komma hem till Älvsbyn med teveserien, 
det var otroligt häftigt, säger Rolf Lassgård.

Hur var det att återgå till karaktären?
– Ibland filmar man in en hel bokserie un-
der ett år, men det här är ju rena lyxen att se 

Fullträff för nya teveserien Jägarna som är filmad i Älvsbyn
hur min karaktär Erik såg ut i första filmen 
och hur han ser ut i den här. Det har hänt 
mycket med den människan på samma sätt 
som det händer mycket med oss alla under 
en så lång tid av liv. Det är bara att tacka 
och ta emot att få spela en sådan karaktär, 
säger Lassgård.
 Serien produceras av Harmonica Films 
och SF Studios och är en samproduktion 
mellan C More/TV4, SF Studios och även 
Filmpool Nord har gått in med pengar i 
projektet.
 – Förutom att det ger jobb för de i film-
branschen så ger det marknadsföring av lä-
net och när de spelar in här så spenderar de 
mycket pengar på mat, hotell, köp av tjäns-
ter med mera, säger Filmpool Nords nya vd 
Sandra Warg.
 Per Janérus på Harmonica Films som 
är producent för Jägarna öster beröm över 
kommunen.
 – Först tittade vi på inspelningsplat-
ser över hela Norrbotten men våra blickar 
vändes ganska snart mot Älvsbyn. Här har 
vi mötts av ett mottagande som är större, 
bättre och varmare än på något annat ställe. 
Det gäller alla, från privatpersoner och fö-
retagare till kommunen.

Serien har spenderat runt 10-12 miljoner 
kronor i närområdet under de tre måna-
derna som de filmade och bodde i Älvsbyns 
kommun.
 – Älvsbyn var ett känslomässigt naturligt 
val även om det skulle vara mer ekonomiskt 
att göra serien i studio och i en skogsdunge 
på Djurgården i Stockholm. Men i Stock-
holm skulle vi tappa Jägarnauniversumets 
hjärta som hör hemma i Norrbotten. Vi 
kom fram till att Älvsbyn är bäst för oss och 
att det kommer ge oss mest värde framför 
kameran, säger Jägarnas producent Per Ja-
nérus.

Jägarna hade världspremiär 
av de två första avsnitten 
i fullsatt biosalong i Älvsbyn 
den 9 november och premiär 
på C More den 14 november. 
Serien kommer även att visas 
på TV4 under 2019.

Rolf Lassgård på världspremiären av 
nya Jägarna tackade alla i Älvsbyn för 
det goda mottagandet på alla sätt.
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Älvsbyns kommun har fått en hedrande 
14:e plats bland landets 290 kommuner i 
2018 års Bästa skolkommun.

– Jätteroligt! Att vi ligger i sverigetoppen under 
så lång tid är tack vare ett synnerligen konse-
kvent kvalitetsarbete där vi har en mycket tyd-
lig gemensam syn från förskola till vuxenut-
bildning, säger skolchefen Jan-Erik Backman.
 Lärarförbundets undersökning Bästa skol-
kommun bygger på en jämförelse med 13 kri-
terier. I några av kriterierna hamnar Älvsbyn i 
absoluta sverigetoppen.
 – Vi har ett ovanligt starkt samlat ledarskap 
där skolledningen träffas en hel förmiddag 
varje vecka och tillsammans systematiskt ar-
betar fram lösningar och strategier, säger Sara 
Nilsson Bruun, kvalitetsutvecklare i skolan.
 Hög lärartäthet och hög andel godkända 
elever gör bland annat Älvsbyn till en topp-
rankad skolkommun.
 – Lärarna är i högsta grad delaktiga till att 
vi håller oss bland de bästa skolkommunerna 
i landet, säger Mona Brännmark, rektor Älvs-
byns gymnasium.
 Jämfört med året innan har Älvsbyn för-
bättrat sin rankning på bland annat andelen 
godkända elever och sjukfrånvaron. I ett kri-
terium har kommunen en dålig placering i 

Skolledningen gläds över topplaceringen i Sveriges bästa skolkommun. På bild från vänster: Ulrik Bylander rektor lågstadiet, Maria Sundström rektor 
högstadiet, Anna-Karin Sandström rektor mellanstadiet, Carina Ljuslinder förskolechef, Marianne Stenvall förskolechef, Inger Grankvist rektor Vidsel 
och Vistträsk, Magnus Norberg rektor Vuxenutbildningen, Mona Brännmark rektor Älvsbyns gymnasium, Sara Nilsson Bruun kvalitetsutvecklare i skolan 
och skolchefen Jan-Erik Backman.

Älvsbyn är en av Sveriges bästa skolkommuner
förhållande till andra. Det är på andelen elev-
er som fullföljer gymnasiet inom tre år.
 – En förklaring är att vi har många elever 
som går på våra nationella idrottsutbildningar 
och elitsatsar parallellt med gymnasiestudier-
na och därför går gymnasiet under fyra år, sä-
ger Jan-Erik Backman.
 I höst har Älvsbyns kommun startat ett 
treårigt projekt där skolan ska vässa sig ytter-
ligare. Det syftar till att alla elever ska lyckas 
nå sitt bästa.
 – Bland annat handlar det om hur vi utma-
nar varje enskilt barn redan i låga åldrar så att 
de ska kunna nå ännu längre i sin utveckling, 
säger förskolechefen Marianne Stenvall.

Placering i totalrankingen 
för Älvsbyns kommun:

2013 – nr 6
2014 – nr 11
2015 – nr 16
2016 – nr 27
2017 – nr 131
(Placeringen 2017 är missvisande på 
grund av en felrapportering i statistiken 
som upptäcktes efter rankingen fastställts 
och publicerats av Lärarförbundet)
2018 – nr 14

13 kriterier som ligger till grund 
för undersökningen:

•	 Resurser	till	undervisningen.
•	 Utbildade	lärare.
•	 Lärartäthet.
•	 Friska	lärare.
•	 Lärarlöner.
•	 Kommunen	som	avtalspart.
•	 Andel	barn	i	förskola.
•	 Betygsresultat,	genomsnittligt	
 meritvärde i åk 9.
•	 Betygsresultat	i	åk	9	i	förhållande	till	
 förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
•	 Andel	elever	som	är	godkända	i	alla	
 ämnen i åk 9.
•	 Andel	elever	godkända	i	alla	ämnen	i	
 förhållande till Likvärdighetsindex.
•	 Andel	elever	som	fullföljer	gymnasie-
 utbildningen inom 3 år.
•	 Andel	elever	som	uppnår	grundläg-
 gande behörighet för högskolestudier.

Vill du läsa mer om rankingen, gå in på
www.lararforbundet.se/basta-skolkommun
 Vellinge kommun som ligger söder om 
Malmö i Skåne är Sveriges bästa skolkommun 
2018. Dessutom är de det för femte året i rad.
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Anna Lundberg, (s) Tomas Egmark, (s) Thor Viklund, (s) Sara Risberg, (s) Rikard Granström, (s) Anneli Johansson, (s)

Linus Sköld, (s) Agneta Burman, (s) Ahmed Hassan, (s) Helena Öhlund, (s) Bill Nilsson, (s) Kerstin Backman, (s)

Stefan Engström, (s) Berit Hardselius, (c) Göran Lundström, (c) Agneta Nilsson, (c) Daniel Strandlund, (c) Ann-Sofie Isaksson, (c)

Anders Isaksson, (c) Donald Sundh, (sd) Orvo Hannlöv, (sd) Monica Aidantausta, (sd) Wivianne Nilsson, (v) Louice Majunge, (v)

Ulf	Lundberg,	(v)	 Inger	Lundberg,	( l ) 	 Göran	Stenlund,	 ( l ) 	 Maria	Hortlund,	( l ) 	 Peter	Lundberg,	(kd)	 Eivor	Lundberg,	(kd)

Jörgen Afvander, (sjvp)

Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun har 31 ledamöter, 
valda för mandatperioden 15/10 2018 - 14/10 2022.
Bilderna är sorterade partivis och enligt den ordning 
ledamöterna är invalda i fullmäktige. Thor Viklund (s) är 
ordförande i kommunfullmäktige. Tomas Egmark (s) är 
ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd.

Foto: Marcel Köppe.

Nya ledamöter i kommunfullmäktige

s = Socialdemokraterna
c = Centerpartiet
sd = Sverigedemokraterna
v = Vänsterpartiet
l = Liberalerna
kd = Kristdemokraterna
sjvp = Sjukvårdspartiet
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Efter hårt arbete och flera provbakningar är 
Lilla Pizzafabriken i Vidsel äntligen igång 
på allvar. Företaget drivs av paret Stefan An-
dersson och Åsa Vesterlund, som tillsammans 
arbetar med att förse butikerna i kommunen 
med inbakade fryspizzor.
 – Det känns jätteroligt det här. Alla butiker 
har varit positiva till det här. Sen har vi även 
fått bra support av byborna, berättar Åsa.

Det var för drygt ett år sedan som paret fick tips 
om att Öjebyns Snabbmat skulle sälja sin verk-
samhet. Efter ett par månader bestämde de sig 
för att ta kontakt med ägaren, Mats Andersson, 
och ta reda på mer om självaste processen. Efter 
att ha hälsat på Mats och fått provbaka pizzor 
var det klart, detta var något som paret skulle 
satsa på. De italienska maskinerna flyttades till 
en lokal i Vidsel och nu i höstas startade Lilla 
Pizzafabriken upp.

Blomstrat över förväntan

De första pizzorna fanns att köpa på Tempo i 
Vidsel den 14 september. Där gick det knappt 
en dag så var samtliga pizzor slutsålda. Den 24 
oktober levererade Åsa den första omgången till 
Coop och ICA i Älvsbyn. Även där har försälj-
ningen gått bra. När Älvsbybladet besökte fabri-
ken den 25 oktober meddelade ägarna att piz-
zorna även kommer att börja säljas i Vistträsk, 
och att även butiken i Sikfors och Stora Coop i 

Lilla Pizzafabriken – en nygräddad pärla i Vidsel
Piteå vill sälja pizzorna från Lilla Pizzafabriken.
 – Just nu kommer vi att satsa på Pite älvdal. 
Sen får vi se hur det går. Vi har inte det kravet 
att bli jättestora. Skulle det bli det så är det en 
bonus naturligtvis, men det är inte tanken. Vi 
tar ett steg i taget, säger Stefan.
 I dagsläget bakas det cirka 600 pizzor varje 
arbetsdag. Det totala antalet ligger mellan 3000 
och 4000. Varianterna man kan välja mellan är 
calzone, hot calzone och vegetarisk.

Åsa Vesterlund driver Lilla Pizzafabriken tillsam-
mans med Stefan Andersson.

Väg 664, närmare bestämt delen Hällan-
Nystrand, har genomgått en större för-
ändring de senaste månaderna. Den drygt 
1,6 kilometer långa sträckan har nämligen 
blivit flyttad en bit västerut. Anledningen 
till detta är för att minska risken för skred i 
anslutning till vägen och på så sätt öka tra-
fiksäkerheten.

Trafikverket har flyttat
väg västerut

Lönar det sig 
att slå av?
Hur mycket kan du minska din elräkning 
genom att stänga av dina apparater när du 
inte använder dem istället för att lämna 
dem påslagna? Hur mycket kan du minska 
din elanvändning genom att byta ut gamla 
energislukande apparater mot nya energi-
snålare? Låna en energimätare och ta reda 
på svaret. 

På biblioteket i Älvsbyn kan du låna 
en energimätare kostnadsfritt

Energimätaren ser ut som ett grenuttag 
med en display. Du ansluter energimäta-
ren till eluttaget i väggen och sätter sedan 
i elsladden till den apparat du vill mäta i 
energimätarens uttag som visas på bilden. 
Sedan är det bara att avläsa resultatet på 
displayen. 

Mätaren visar watt, alltså hur mycket el 
som apparaten du mäter använder just nu 
per	sekund.	Utifrån	det	kan	du	själv	enkelt	
räkna ut hur lång tid det tar för den appa-
rat du mäter att använda 1 kWh el, vilket 
är den enhet för elanvändningen som de 
flesta är bekanta med från sin elräkning. 
1 kWh motsvarar att använda 1000 watt 
under 1 timme. Det tog alltså lite under 17 
timmar för en gammaldags 60 watts glöd-
lampa att använda 1 kWh. Energimätaren 
fungerar bra för apparater som använder 2 
watt eller mer. 
 Om du inte känner för att räkna själv 
kan du också helt enkelt låta mätaren 
fortsätta att mäta elförbrukningen för din 
dator, din TV eller din julstjärna i fönstret 
under några dygn och se direkt på dis-
playen hur lång tid det tar för den apparat 
du mäter att använda 1 kWh. Dessutom 
kan du ange ditt elpris i energimätaren 
och kan då mäta elförbrukningen direkt i 
pengar istället för i watt eller kWh.
 Om du behöver tips på hur du kan 
minska din elförbrukning eller behöver 
hjälp med hur du använder energimätaren 
kan du kontakta din kommunala energi- 
och klimatrådgivare Erika Groth på tele-
fon 0929-170 63 eller e-post erika.groth@
alvsbyn.se. För en demonstration av hur 
energimätaren fungerar kan du komma 
till energi- och klimatrådgivarens kontor 
i kommunhuset.
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Med sexton år på vägarna har Diggiloo-
turnén blivit ett nästan lika säkert som-
martecken som midsommar, grillfest, 
strandliv och ljusa kvällar. Nästa sommar 
blir inget undantag. Showen ger sig ut på 
turné igen och denna gång kommer de 
tillbaka till Älvsbyns kommun och Stor-
forsen.

Lördagen den 3 augusti 2019 intar 11 ar-
tister, kör och orkester Storforsens utescen. 
Då återvänder också sångerskan Jessica 

Diggiloo återvänder till Storforsen
Andersson till Diggiloo. Det gick inte att 
lämna ”världens roligaste sommarjobb”.
 – Jag försökte hålla ett pokerfejs, men su-
get kom tillbaka, säger hon med ett skratt.
 Jessica medverkade redan vid första tur-
nén 2003, men 2017 valde hon att lämna 
Diggiloo.
 – Jag bestämde mig för att kliva av och 
pröva egna grejer ett tag. Du vet, ge egna 
konserter för en publik på 900 snarare än 
9 000. Bli programledare i TV3 för Ensam 
mamma söker. Pröva det som är utanför 
min comfort zone. Men David Lindgren 
har frågat och frågat om jag inte ska hoppa 
på igen. Hans snälla västerbottniska röst får 
mig att smälta. Suget är verkligen tillbaka, 
säger Jessica.
 – Jag är stolt över att återigen få bli en 
del av Sveriges största jukebox. Lasse Holm 
och numera David Lindgren gör en otrolig 
insats, som håller igång den här cirkusen, 
tipsar om låtar och föreslår nya artister. När 
vi började för länge sedan var det en säsong 
i taget. Nu har det blivit en institution, som 
Allsång på Skansen och sommarpratarna. 

Inte	 ens	 Ulf	 Lundell	 kan	 väl	 skryta	 med	
sexton sommarturnéer i rad, säger Jessica.
 – Grundbulten är en väldigt hög musi-
kalisk nivå, oavsett genre. Sedan har vi för-
stås schlagerhits i varierad form, varvat med 
pop,	listettor	från	USA	och	svenska	klassi-
ker som vi gör i ny tappning, säger David 
Lindgren.
	 Utöver	 Jessica	Andersson	medverkar	 tio	
andra artister på årets turné. Till debutan-
terna hör västsvenska kvartetten Arving-
arna, kungliga hitmakaren och Växjösonen 
John Lundvik och country-rockaren Mimi 
Werner från Borås. På turnén medföljer 
också den 30-årsjubilerande komikern 
Thomas Petersson, mångsidige Magnus 
Carlsson, halländska kometen Mariette och 
den sammanhållande länken, programleda-
ren och Mello-profilen David Lindgren.

I slutet av sommaren blev det klart, Älvs-
byns Fastigheter tar över driften av hus-
vagnscampingen uppe vid Kanisbacken.

– Vi har haft en entreprenör som har skött 
det de senaste tre säsongerna. De sa dock upp 
avtalet i våras och vi kom inte överens om hur 
en förlängning av avtalet skulle ske, så då valde 
vi istället att prova att driva den delen i egen 
regi. Lotta och Benny kommer att fortsätta att 
driva restaurangen så vi fortsätter samarbetet. 
Vi kommer nu att titta på hur vi skulle kunna 
utveckla Kanis och bli ännu bättre. Därför tar 
vi gärna emot tips, råd och kommentarer så 
att vi ska kunna bli så bra driftansvariga som 
vi bara kan, berättar Annelie Vinsa, VD på 
Älvsbyns Fastigheter.
 – I och med att vi driver de övriga delarna 
av skidanläggningen så kommer vi nu att 
komma närmare campinggästerna. Det blir 
lite enklare då våra duktiga och erfarna an-
ställda på Simhallen och Park/Fritid tillsam-
mans kommer att ansvara för både bokningar 
och drift.  Vi hoppas också på att få input och 
idéer från gästerna så att vi kan göra deras vis-
telse här ännu bättre för dem. För utan cam-
pinggästerna skulle vi inte ha det fina klimatet 
vi har. De är ett viktigt kugghjul i det hela. 
Den här resan gör vi tillsammans och ledordet 
på Kanis är ”tillsammans”, säger Lars Nyberg, 
verksamhetschef på Älvsbyns Fastigheter.

Fastighetsbolaget tar över campingen på Kanis
”Vi har lite idéer”

Trycket på husvagnsplasterna är likt tidigare 
år, starkt. För att kunna möta den starka ef-
terfrågan har man därför valt att utöka antalet 
campingplatser som nu uppgår till 115 plat-
ser. Man tittar även på hur man skulle kunna 
utveckla logen.
 – Vi har lite idéer, men kom gärna med fler 
förslag, uppmanar Lars.

Synpunkter och förslag
tas gärna emot på:

kanisbacken@alvsbyn.se
Kanisbacken på Facebook
www.kanisbacken.se
0929-723 57
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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.

I drygt åtta år har Torbjörn Johansson varit 
räddningschef för både Älvsbyn och Piteå 
- Det fungerar fantastiskt bra. Arbetet är 
både roligt och intressant, berättar Tor-
björn som har arbetat inom räddnings-
tjänsten i 38 år. 

Han började redan som 20-åring och har 
gått den långa vägen från brandman, am-
bulanssjukvårdare och  avdelningschef till 
räddningschef.
 – 1987 till 1990 utbildade jag mig till 
brandingenjör i Lund.
 Men Torbjörn har också hunnit med att 
vara tillförordnad kommunchef i Piteå un-
der ett halvår och har även ett kort förflutet 
som byggkonsult.

En dag i veckan på byn

Räddningschef i Piteå blev han 2002. Åtta 
år senare fick han även hoppa in som till-
förordnad i samma roll för räddningstjäns-
ten i Älvsbyn. Efter ett halvår beslutade 

”Ingen dag är 
den andra lik”

kommunerna att dela på Torbjörns tjänst. 
 – En dag i veckan är jag fysiskt på plats 
i Älvsbyn. 

Samarbete

Samarbetet fungerar bra tycker Torbjörn. 
 – Räddningstjänsterna i Piteå och Älvs-
byn påminner mycket om varandra. Vi 
samarbetar redan väldigt mycket.
 Han ser gärna ett utökat samarbete. 
 – Tanken är att Piteå och Älvsbyn ska ha 
en gemensam organisation och en gemen-
sam nämnd med Piteå som värdort. 

Minskad sårbarhet

Mycket av arbetet är klart. Men beslutet om 
en sammanslagning har flyttats fram ett år. 
Det beror på att den ekonomiska model-

len inte är klar. Torbjörn ser gärna ett utö-
kat samarbete.
 – Det skulle göra oss mindre sårbara. 

Omväxlande

Arbetet upplever han fortfarande efter 38 år 
som stimulerande.
 – Vårt uppdrag är ju att hjälpa männis-
kor. Eftersom man aldrig vet vad som kom-
mer att hända blir ingen dag den andra lik. 
Det är väldigt omväxlande.
 Torbjörn välkomnar också fler kvinnor 
till räddningstjänsten.
 – Det är viktigt att vi får en bättre mix, 
vilket även gäller ålder och ursprung.

I början av höstterminen tillträdde Josef 
Öz som ny rektor på Älvsby folkhögskola. 
Tidigare har han arbetat hos studieförbun-
det Medborgarskolan, men kommer nu 
arbeta med att utveckla och stärka vuxen-
utbildningen i Älvsbyn.

– Jag arbetar för att folkhögskolan aktivt ska 
bidra till att folkbildningen kommer flera till 
del. Kursdeltagaren får, med avstamp i folk-
bildningens pedagogik och den atmosfär som 
folkhögskolemiljön erbjuder, en ny chans att 
förkovra sig i ämnen som fattas för att söka 
sig vidare. Jag vill vidare förbättra vår konfe-
rensverksamhet så att även andra än studeran-
de kan njuta av att tillsammans förkovra sig i 
något ämne i en trivsam miljö och med god 
mat. Föräldrar, vars ungdomar är på internat 
hos oss, ska känna sig trygga med att deras 
ungdomar är väl omhändertagna.

Ny rektor på folkhögskolan

Hur ser du på framtiden?

– Vi kommer att behöva göra investeringar 
i lokaler, använda våra resurser effektivt och 
utveckla vårt koncept för att ha fortsatt hög 
kvalité och möta framtidens krav. Detta krä-
ver en god omvärldsorientering, inkluderande 
ledarskap och ett långsiktigt tänkande. Jag är 
optimistisk inför framtiden.

Fler e-tjänster på 
kommunens hemsida

Kommunen har utökat antalet e-tjänster 
på sin hemsida. Under första halvan av 
2018 lanserade kommunen de första e-
tjänsterna, först ut var förskolan. Antalet 
e-tjänster har därefter ökat successivt och 
i dagsläget finns 12 e-tjänster.

Bland de nya tjänsterna finns exempelvis 
ansökan om byautvecklingspeng, ansökan 
om fritidshem samt inkomstredovisning för 
beräkning av barnomsorgsavgift.
 Arbetet med att införa fler e-tjänster fort-
går. Målsättningen är att det inom kort ska 
finnas e-tjänster inom områdena Bygga, bo 
och	miljö	samt	Uppleva	och	göra.		
 Kommunens e-tjänster hittar du på www.
alvsbyn.se under ”E-tjänster och blanketter”. 
För att kunna använda utvald tjänst behöver 
man logga in med sin e-legitimation (Bank-
ID, mobilt Bank-ID, Telias e-legitimation).
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Det är inte bara älvsbybor som sökt sig 
till det gamla kronjägarhuset i Korsträsk 
utan även från fyrkantens alla hörn, ja 
till och med ända ifrån Kalix. Varför? En 
av anledningarna till detta är den höga 
kvalitén som Älvsby Jaktskytteklubb er-
bjuder.
 – Alla som är på den här anläggningen 
jobbar stenhårt ideellt. Annars skulle det 
inte gå. Det är därför vi har så fin anlägg-
ning här, berättar Ulf Forsberg, ordfö-
rande i föreningen sedan 2006.

För snart 50 år sedan grundades den anrika 
föreningen Älvsby Jaktskytteklubb. Sedan 
starten 1970 har föreningen blomstrat och 
vuxit sig allt större. I dagsläget har fören-
ingen över 200 betalande medlemmar, både 
män och kvinnor, som samtliga brinner för 
jakt, både från hemkommunen men även 
från Boden, Luleå och Piteå.

Köp gav mersmak

Föreningen håller till i det gamla Jonstor-
pet, strax utanför Korsträsk. Tidigare hyrde 
man anläggningen av Domänverket (Svea-

Föreningen som 
är mittpunkten 
i fyrkanten

skog), men år 2002 klubbades det igenom 
att köpa lös kåken och den 7 hektar stora 
tomten.
 – Det är det bästa som har hänt. Nu be-
höver vi inte fråga varje gång något behöver 
göras. Om en björk behöver fällas eller om 
något behöver flyttas.
Sen dess har utvecklingen gått framåt i 
Jonstorpet. Bland annat har man köpt in 
lerduvekastare och akustisk måltavla, vil-
ket är en anordning som bestämmer kulans 
träffpunkt med hjälp av dennes ljud. Re-
sultatet dyker sedan upp en skärm bredvid 
skytten.
 – Målsättningen är att vi hela tiden ska 
investera och utveckla. Och det gör vi.
	 Utöver	 detta	 anordnar	 även	 föreningen	
jägarexamen för de framtida jägarna, samt 
skol- och företagsevenemang.

Ulf Forsberg, ordförande i Älvsby Jaktskytteklubb.

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.

Risken att som fotgängare bli påkörd och 
dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker 
som i dagsljus. Genom att använda reflexer 
minskar du risken för att skadas eller dödas 
när du promenerar i mörker. Med reflexer 
syns du på ungefär 125 meters håll i mörker 
om du möter en bil med halvljuset påslaget. 
Då har föraren tid på sig att sakta in.

Hur ska en bra reflex vara?

Reflexen ska vara minst 15 kvadratcentime-
ter för att ge tillräcklig reflektion. Reflexen 
ska vara CE-märkt.
 Älvsbyborna är jätteduktiga på att röra 
på sig, både unga och gamla. Många har 
hundar som de motionerar på kvällarna. 
Det är därför viktigt att även våra fyrfotade 
vänner också använder reflex.

Minska risken att bli påkörd – använd reflex! Checklista - reflexer
•	 Använd	reflexer	i	mörker	och	skymning.	Utan	

reflex syns du mycket dåligt eller inte alls.
•	 Använd	reflex	både	i	stan	och	på	landet.	Bara	

för att du ser betyder det inte att andra ser dig.
•	 Bär	reflexer	lågt	och	så	att	de	syns	från	olika	

håll, som t ex reflexband runt hand- och fotleder.
•	 Byt	ut	reflexen	då	och	då.	De	blir	uttjänta	och	

förlorar sin reflektionsförmåga efter ett par år.
•	 Reflexer	 på	 kläder	 och	 liknande	 slits	 snabbt	

eftersom de utsätts för tvätt och annat slitage.
•	 Godkända	reflexer	finns	bland	annat	att	köpa	

på Apoteket.
•	 Vid	köp	av	cykel	och	moped	ska	du	ställa	krav	

på att reflexerna är godkända och placerade 
enligt lagkraven.

•	 Hundar	och	hästar	behöver	också	reflexer.	Du	
hittar dem i djuraffärer.

•	 Ha	 en	 reflex	 tillhands	 i	 jackfickan	 året	 om.	
Det finns mörka timmar varje dygn året runt 
i stora delar av Sverige.
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Tisdagen den 6 november hölls det elfte 
Ungdomstinget i Älvsbyn. Ett årligt forum 
där grundskole- och gymnasielever ges till-
fälle att diskutera viktiga skolfrågor med 
politiker och tjänstemän. 

Ungdomstinget	 har	 lett	 till	 en	 rad	 föränd-
ringar och förbättringar. Något som Älvåkra-
skolans elever i klass 6-9 uppmärksammade 
genom ett bildspel. 
 På senare år har en hel del saker förverkli-
gats. Älvåkraskolan har fått nya fina skåp till 
200 elever. 
 Eleverna i årskurs 7-9 i Vidsel och Älvsbyn 
har fått lånedatorer av kommunen och vissa 
klassrum ny inredning. 
 – Vi lyssnar och önskar att alla era föreslag 
skulle kunna uppfyllas. Tyvärr så tvingas vi 
ofta prioritera eftersom kommunens pengar 
är begränsade, förklarade närvarande politi-
ker. 
 – Vi har en bra skola men den kan bli ännu 
bättre, betonade Anna Backman, Elina Gus-
tafsson, Frida Rovaberg och Ludvig Janeheim 
som sitter i Elevrådet. 
 En sak som efterfrågas är en bättre utemiljö 
med större gräsytor. - Framförallt fler sittplat-
ser, nya basket-korgar och ett pingisbord, häl-
sade Elevrådet som via pengar från Fritid- och 
Kultur kunnat göra ett studiebesök till Arvid-
sjaur. - Det gav oss en hel del idéer, berättar 
kvartetten.

“Fantastisk skola och fantastiska lärare” 

Elevrådet berömmer Älvsbyns gymnasium.
 – En fantastisk skola med fantastiska lärare. 
Det är också betydligt lättare att läsa in äm-
nen i Älvsbyn jämfört med Piteå. 
 Mona Brännmark, rektor, påminde om att 
samtliga lärare vid Älvsbyns Gymnasium är 

Tummen upp för Ungdomstinget
behöriga. Det är inte många gymnasieskolor 
förunnat. 
 För kommunens del är det viktigt att så 
många som möjligt väljer gymnasiet i Älvs-
byn. Ett stort elevantal innebär starkare eko-
nomi och bättre resurser.

Saknar kurator på gymnasiet

Elevrådet på Älvsbyns Gymnasium ser hellre 
en egen kurator än en skolsköterska på skolan. 
 – Många mår dåligt. Psykisk ohälsa är van-
ligare än fysiska skador. Att anställa en kurator 
är en investering för framtiden. Hon som var 
här tidigare är jätteduktig, menar Elevrådet

Deltagande politiker och tjänstemän: Sture Nordin (s), Tomas Egmark (s), Göran Lundström (c), 
Berit Hardselius (c), Kjell Tegnelund, fritids- och kulturchef, Birgitta Roos Karlsson, fritid och kultur, 
Pia Åhman, biträdande rektor, Annelie Winsa, VD Älvsbyns Fastigheter AB, Jan-Erik Backman, 
skolchef, Peter Lundberg (kd), Crister Lundgren, IT-chef, Erik Isaksson, samhällsplanerare, Sofia 
Lundberg, samhällsplanerare, Mona Brännmark, gymnasierektor, Katarina Aldrin Nordh, lärare, 
Anna Lundberg (s), Jessica Hendler, studie- och yrkesvägledare, Sofia Lundberg, näringslivsutveck-
lare, Åsa Skogqvist, kostchef, Magnus Nordström, kommunchef, Inger Lundberg (l), Inger Grankvist, 
rektor Vidsel och Maria Sundström, rektor Älvåkraskolan.

Önskar fler bussar till byarna 

Hur skapar vi en attraktiv fritid för ungdo-
marna i byarna? 
Den frågan ställde eleverna på högstadiet i 
Vidsel till politiker och tjänstemän. 
 Ett förslag var att stärka gemenskapen mel-
lan ungdomar i byarna och centralorten ge-
nom utökad busstrafik. 
 Eleverna i Vidsel önskar också busskort un-
der loven. 
 Även förslag på en ungdomsgård och utö-
kade aktiviteter diskuterades.

Arbetet med en ny gång- och cykelväg är 
påbörjat från Timmersvansens förskola upp 
mot Bilprovningen för att sedan fortsätta 
längs Industrileden mot Nyfors till Ställ-
verksvägen. 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 blir till nytta för Idrottslinjen vid 
Älvsby Folkhögskola, berättar Jan Sipola, 
VD Älvsbyns Energi.

Ny cykelväg/rullskidbana vid timmersvansen
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Det musikaliska gänget Älvsbypärlorna 
från Fluxens dagverksamhet har tagit 
klivet ut i YouTube-världen. Det pigga 
gänget på 13 personer i åldrarna 70-
100 år, har nämligen släppt sin allra 
första musikvideo tillsammans med Jan 
Martinsson från ABF. 

Det var i mitten av juni som dagverksam-
heten släppte videon ”Sången om pärlan” 
och redan nu har den drygt 2 900 visningar.
 – Vi funderade ett tag innan vi presente-
rade den här idén för våra gäster. De tände 
till direkt och satte sig och spånade om hur 

Älvsbypärlorna har släppt musikvideo
den skulle bli, säger Mona Vikman, under-
sköterska.
 En av dem som är med och sjunger är 
100-åringen Greta Bergman. För henne var 
det en självklarhet att vara med.
 – Det har varit jättekul. Man blir lätt 
trött när man är så gammal, men man för-
söker vara med så gott man kan.
 Det är till Vikingarnas musik ”Leende 
guldbruna ögon” som damerna sjunger 
sin egenskrivna text, som handlar om både 
Älvsbyn och den uppskattade dagverksam-
heten.
 – Vi har det så trevligt varenda dag här, 
säger Greta.
 Självaste videon är inspelad inne i dag-
verksamhetens lokaler, men även också ut-
anför Älvsbyhus, Polarbröd och uppe vid 
Storforsen.
 Förhoppningen är att släppa fler musik-
videor i framtiden och samtidigt locka fler 
att vara med.
 Förutom YouTube finns även dagverk-
samheten på Facebook: @Fluxensdagverk-
samhet där man kan följa vad som händer 
och sker i verksamheten.

Otroligt viktigt 
med adress till sitt 
fritidshus
Alla har inte full lokalkännedom om 
kommunen och dess omnejd, vare sig 
man är från Älvsbyn eller inte. När du 
befinner dig i ditt fritidshus, olyckan 
är framme och du snabbt behöver 
hjälp, då är det viktigt att ha en riktig 
adress till fastigheten så att hjälpen 
hittar dit.

Händer det något allvarligt när du be-
finner dig i stugan och du ringer 112, är 
det inte alltid lätt för räddningstjänsten 
att hitta till dig. Ibland kan det handla 
om liv eller död. För att underlätta för 
räddningspersonalen kan du som fri-
tidshusägare skaffa en officiell adress till 
fastigheten.

– Det är otroligt viktigt. Dels för oss på 
räddningstjänsten om det börjar brinna, 
men framför allt om du blir sjuk och be-
höver ambulans. Det är tid det handlar 
om. Ett uppbrunnet hus går att bygga 
upp igen, men en död människa går inte 
att få tillbaka, säger Margareta Lund-
berg, risk- och säkerhetssamordnare i 
Älvsbyn.

Kommunen fixar adresser

För att få en adress till sitt fritidshus 
kontaktar man Daniel Nordström på 
miljö- och byggkontoret. Redan nu har 
flertalet stugor fått en egen adress, dock 
inte alla. Anger man sin fastighetsbe-
teckning kan Daniel kolla upp och ge 
besked om man har en eller inte. Finns 
ej en adress så tilldelar han en.
 – Min uppmaning till alla som har 
ett fritidshus är att kontakta Daniel och 
skaffa sig en adress till sitt fritidshus. 
Det är viktigt, betonar Margareta.


