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Returpapper
Miljövänlig färg

”Årgångshuset” kallar fastighetsbolaget 
Alen Invests vd Anna Öberg Andersson 
de nya lägenheterna som företaget har 
byggt i folktandvårdens gamla lokaler på 
Storgatan i Älvsbyn.

När Älvsby Bokhandel sa upp hyreskon-
traktet i huset på Storgatan 10 började Anna 
Öberg Andersson förverkliga en gammal 
idé som fastighetsbolagets tidigare ledning 
hade planerat för, nämligen att bygga lägen-
heter med gemensamhetslokaler. Lokalerna 
en trappa upp där folktandvården en gång 
höll till stod tomma och i butikslokalen 
fanns stora utrymmen. Resultatet blev sju 
lägenheter, ett stort gemensamt allrum med 
kök och matbord, en umgängeshörna med 
TV, hobbyrum och två gästrum, det ena 
med plats för en hel familj.
 De gemensamma utrymmena ligger i 
butikslokalen där bokhandeln var, med 
”vardagsrummet” på gatuplanet och de 
övriga rummen i den stora källaren.

Ettor och tvåor

Lägenheterna är fördelade på ettor med en 
alkovliknande vrå för sängen och tvåor. Alla 
lägenheter har fullt utrustat kök med disk-
maskin och ett rymligt badrum med tvätt-
maskin och torktumlare. En lägenhet ligger 
på bottenvåningen med utsikt mot Lom-
tjärnsparken och de övriga finns på våning-
en ovanför. Två av lägenheterna har fönster 
åt båda hållen och de övriga antingen mot 
Lomtjärnsparken eller mot Storgatan med 
utsikt över Kanisberget. En ny hiss gör dem 
lättåtkomliga och man kan välja att gå in 
från Storgatan genom gemensamhetsloka-
lerna eller direkt genom trapphuset med 
ingång från Lomtjärnsgatan.

– Hissen gör att den som har svårt att gå 
i trappor lätt kan ta sig mellan våningarna 
och även till garaget. Vi tycker det är viktigt 
att kunna erbjuda ett planfritt boende, sä-
ger Anna Öberg Andersson.

65+

För att få hyra en lägenhet i årgångshuset 
krävs att man är 65 år eller äldre, eller att 
minst den ene i ett par är det.
 – Varje vardag kommer vi att ordna 
någon aktivitet i årgångshuset för de 
hyresgäster som är intresserade. Innehållet 
kan vara nästan vad som helst, det skulle 
till exempel kunna vara introduktion i 
bugg, schack, släktforskning eller hur man 
använder Instagram. Ibland kommer vi att 
ta hjälp av föreningar eller andra kunniga 
och det kommer naturligtvis att gå bra att 
ta med sig en vän till aktiviteterna, berättar 
Anna Öberg Andersson.

Lokala entreprenörer

– I ombyggnationsarbetet har vi enbart 
anlitat lokala entreprenörer. Hisschaktet 
har till exempel gjorts av ett Älvsbyföretag. 
Älvsbyn har så många kompetenta företag 
och det är viktigt för oss att bidra till att 
arbetstillfällen skapas här, tillägger Anna.
Intresset för årgångshuset är stort och de 
första hyresgästerna har redan flyttat in. 
Hyrorna är marknadsanpassade och man 
hyr med ett vanligt hyreskontrakt, det krävs 
med andra ord ingen ekonomisk insats för 
att få bli hyresgäst.

Alen Invest har byggt privat seniorboende

Under sommaren kommer skyltar med 
information om ett antal filminspel-
ningsplatser för TV-serien Jägarna att 
ställas ut. 

TV-serien Jägarna spelades in i Älvsbyns 
hösten 2017 och hade premiär på C-More 
hösten 2018 och på TV4 nu i vår 2019.
 – En bieffekt som teveserien har fått 
för Älvsbyn som kommun är att besökare 
hört av sig och vill komma hit och se var 
vissa episoder är inspelade. Det visar att 
intresset för så kallad filmturism är stort, 
säger Ulrica Hamsch, landsbygdsutveck-
lare. 
 För att möta det behovet har kommu-
nen beslutat att nu i sommar iordnings-
ställa skyltar och framställa en karta där 
man kan följa ”I Jägarnas spår” och besöka 
vissa utsedda platser.

Jägarna blir filmturism 
i kommunen
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Den 25 maj var det full rulle på byn när 
Klimatevent Älvsbyn gick av stapeln i Lom-
tjärnsparken. Trots det gråtrista vädret vall-
färdade närmare 1000 personer till parken, 
där flertalet aktiviteter anordnades. Allt 
från föreläsningar och tävlingar till hopp-
borg, trollkarlen Peter Varg och musikfram-
trädande i världsklass.

Melodifestivalvinnare uppträdde

Dagen till ära gästades parken av artisten 
Robin Bengtsson som 2017 slog igenom 

Klimateventet gjorde succé – trots det trista vädret

Arrangörerna Lovisa Ölund, Maj Bualong, Tilde Olofsson och Elsa Markgren tillsammans med Robin Bengtsson.

stort med låten ”I Can’t Go On”, en låt som 
tog honom ända till Ukraina som Sveriges 
representant i Eurovision Song Contest.
 Bakom arrangemanget stod Elsa Mark-
gren, Lovisa Ölund, Tilde Olofsson och 
Maj Bualong, fyra klimatengagerade ung-
domar från Vidselsskolan. Tillsammans 
med sponsring och stöd av Älvsbyhus, 
Sparbanken Nord, Älvsbyns kommun och 
Region Norrbotten blev eventet både lyckat 
och välbesökt.
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Vid Riksidrottsmötet i maj i år fick Sara 
Rumbutis som kommer från Älvsbyn 
men numer bor i Stockholm, Riksi-
drottsförbundets förtjänsttecken för sitt 
ledarskap i gymnastik.

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelsen 
inom svensk idrott. För att få förtjänstteck-
net krävs att man varit föreningsledare i 
minst 30 år, distriktsförbundsledare i minst 
25 år, ledare i Riksidrottsförbundet eller 
något specialförbund i minst 20 år eller 
representerat svensk idrott internationellt 

i minst 15 år. Dessutom ska man ha fått 
sitt eget förbunds högsta utmärkelse innan 
man kan komma ifråga.
 Sara Rumbutis uppfyller villkoren för 
sitt engagemang som tränare, ledare, sty-
relse- och kommittémedlem, utbildare och 
domare i gymnastikförbundet på lokal, na-
tionell och internationell nivå.
Sara började sin bana i gymnastikfören-
ingen i Älvsbyn och blev tidigt tränare och 
ledare där. Hon är en av de yngsta som fått 
förtjänsttecknet.
 – Jag är oerhört stolt över att ha fått den-
na utmärkelse och samtidigt full av beund-
ran för alla dem som har varit engagerade så 
mycket längre än mig. Bland dem som tog 
emot förtjänsttecknet i år fanns personer 
med upp till 60 års engagemang för idrot-
ten, säger Sara Rumbutis.
 Några av de Älvsbybor som tidigare har 
fått förtjänsttecknet för sitt engagemang i 
idrottsföreningar i Älvsbyns kommun är 
Gunnel Nilsson, Karl-Erik Sjöberg, Sture 
Norén och Östen Nilsson samt Roland 
Jansson som bor i Luleå och Gunnar Eng-
lund som nu bor i Piteå.

Ärofylld utmärkelse till Sara Rumbutis

Två gånger per år delar kommunen ut ett 
babypaket till de som nyligen fått barn i 
kommunen. Vid vårens tillfälle samlades 
drygt tjugotalet bebisar med sina föräld-
rar i biblioteket.

– Det är många saker man gör som kom-
munalråd och att visa uppskattning från 
kommunen till de som tror på framtiden 
här värmer lite extra, berättar det nya kom-
munalrådet Tomas Egmark i sitt tal.

Babypaket till nyfödda
Babypaket delas ut av Älvsbyns kommun 
i samarbete med Sparbanken Nord till de 
som nyligen fått barn i kommunen. Inne-
hållet är ett presentkort, en babydräkt och 
en bok.
 – Läs för barnen redan från de är mycket 
små för de hör och lägger orden på min-
net och det ger ett otroligt stort ordförråd 
senare i livet, säger Lisbeth Viklund från 
Biblioteket.

Sänkt hastighet i Älvsbyn

Tidigare i maj klubbade kommunfull-
mäktige i Älvsbyn igenom en sänkning 
av hastighetsgränsen i kommunen. 
 Den nya hastigheten kommer att vara 
30 km/h, vilket är en rekommendation 
från TRAST-guiden, som är ett stöd till 
kommuner som tar fram en trafikstrategi.
 – Men det handlar om teknikaliteter. 
Vi kommer att lägga ut 30 km/h i cen-
tralorten, sen gör vi undantag på de vä-
gar som ska ha någon annan hastighet, 
säger Tomas Egmark, kommunalråd i 
Älvsbyn.
 Vägar som inte berörs av bestämmel-
sen är Östermalmsleden, väg 94, Ny-
vägen, Västermalmsleden, Stationsgatan 
och Storgatan. Dessa kommer att fort-
sätta att ha 40 km/h.
 Beslutet att sänka hastigheten är dock 
överklagat och kommer därför inte gå i 
kraft förrän ärendets beslut har prövats.

Årets handledare

Den 11 juni var inte en helt vanlig ar-
betsdag för Jessica Notelid, undersköter-
ska på avdelningen Björkbacken på Ugg-
lans särskilda boende. Till sin förvåning 
väntade representanter från Vård- och 
omsorgscollege (VOC) och fackförbun-
det Kommunal i fikarummet för att dela 
ut priset ”Årets handledare 2019 i VOC-
Älvsbyn” till henne.
 – Vilken jättefin utmärkelse. Jag blir 
alldeles varm i hjärtat, säger en glad Jes-
sica med både diplom och blomster i 
händerna.
 Det här var det första året som den 
prestigefyllda utmärkelsen delades ut 
i Älvsbyn, vilket ges till en person som 
bland annat är en god ambassadör för 
yrket och har ett gott bemötande mot 
både personal, brukare och studerande. 
Som pristagare är Jessica även nomine-
rad i kategorin "Årets handledare 2019 
i VOC-Norrbotten" tillsammans med 
representanter från Boden, Haparanda, 
Kalix, Luleå och Piteå. Skulle hon koras 
där blir hon automatiskt nominerad som 
”Årets handledare i Sverige”.
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Företagsprofilen
Här kan du läsa om ett av alla 810
aktiva företag i kommunen. Har du tips 
på ett företag som du skulle vilja att vi 
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

Älvåkragrillen har länge varit en plats 
dit folk har vallfärdat för att få sig en 
hamburgare. Sedan starten år 2000 
har Matilda Eklund och gänget mättat 
många hungriga magar. 

Det har snart gått 20 år sedan Matilda tog 
över verksamheten efter idrottsföreningen i 
Älvsbyn. Sedan starten har grillen, som den 
i folkmun kallas, blivit ett starkt varumärke, 
som förknippas med både bra kvalité och 
trevlig personal. Något som har återspeglats 
med goda recensioner på plats och på nätet.
 – Och det gör mig alltid så glad och jät-
testolt över min personal, säger Matilda.

Älvåkragrillen blev ett vinnande recept
– Vi har verkligen världens bästa kunder. 
Ibland när vi har mycket folk och dem får 
vänta en lite längre tid innan dem får be-
ställa, så står dem ändå kvar och väntar utan 
att klaga, säger Camilla Backman.

Tiden går men kvalitén består

Företaget har i dagsläget sex anställda, varav 
delar av dessa kombinerar arbetet med stu-
dier. Tillsammans med svägerskan, Camilla 
Backman, arbetar de ständigt med att ut-
veckla verksamheten, både vad gäller maten 
och själva restaurangen.
 – Jag tänker hela tiden framåt, aldrig 
bakåt. Vi brukar planera och testa olika sa-

ker på kvällarna när vi har stängt. Nu efter 
sommaren planerar vi att byta ut både gol-
vet och disken.
 Grillen har länge varit ett självklart al-
ternativ bland hungriga, både vad gäller 
älvsbybor men även besökare utanför kom-
mungränsen.
 – Vi har ett gäng ungdomar från Piteå 
som brukar komma med sina EPA-trakto-
rer enbart för att komma och äta. Och det 
känns kul, för det tar ju en stund för dem 
att köra hit, säger Camilla.
 I och med att företaget ligger så pass nära 
idrottsverksamheterna väljer många sport-
utövare att äta mat på grillen efter tävlingar 
och träningar, vilket har lett till goda recen-
sioner och återkommande besökare även 
från den södra delen av Sverige.

”Viktigt att man ställer upp”

Utöver att förse de hungriga med mat är 
Matilda även duktig på att stötta det lokala 
föreningslivet.
 – Jag tycker att det är viktigt att man 
ställer upp för dem. Det är så många som 
engagerar sig ideellt i alla föreningar och 
då tänker jag att man kan hjälpa dem, med 
priser och presentkort.

Matilda Eklund och Camilla Backman.

Från och med den första juli i år börjar 
en ny lag att gälla angående rökfria mil-
jöer i landet. Efter att den nya lagen trätt 
i kraft kommer samtliga offentliga plat-
ser ha rökförbud. 

Anledningen till den nya lagen är för att 
underlätta för exempelvis barn, astmatiker 

Rökförbud på offentliga platser
och allergiker att kunna vistas i en offentlig 
miljö utan behöva utsättas för röken. Det 
handlar även om att minska rökningen, 
samt motverka rökning bland barn och 
ungdomar.
 – Det är vi på kommunen som ansva-
rar för tillsynen av rökförbudet, men det 
är upp till varje enskild företagare att se 
till så att det finns information och skyltar 
om vad som gäller på platsen, säger Louise 
Södersten, livsmedelsinspektör på Älvsbyns 
kommun med tillsyn av tobak, alkohol och 
läkemedel.
 Företagarna har även skyldighet att gå 
emellan och se till så att reglerna följs ut-
anför deras entré. Om företaget har tobaks-
försäljning kan tillståndet dras in om upp-
repade lagbrott sker.

I och med den nya lagen måste samtliga 
askkoppar tas från de offentliga miljöerna.

Berörda platser är:

•  Områden i anslutning till 
 kollektivtrafik

• På uteserveringar utanför restau-
ranger och caféer

• Platser som är avsedda för idrotts-
utövning

• På lekplatser och parker dit all-
mänheten har tillträde

• Vid entréer till lokaler och andra 
utrymmen dit allmänheten har 
tillträde
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Får inflytelserikt 
EU-uppdrag
Älvsbyns tidigare kommunalråd Helena 
Öhlund har fått i uppdrag av Sveriges 
regering att vara ordförande för Struk-
turfondpartnerskapet för Övre Norr-
land.

Det innebär att hon leder arbetet i en 
grupp med 24 ledamöter som represente-
rar kommuner, näringsliv, arbetsmarkna-
den och andra instanser i samhället. Deras 
uppgift är att besluta vilka bidragsansök-
ningar från Norr- och Västerbotten som 
ska få EU-medel till sina tänkta projekt.
 – Jag är stolt och hedrad över att ha fått 
detta uppdrag. Min roll kommer framför 
allt att vara att sammanfatta bidragsansök-
ningarna så att ledamöterna har ett tydligt 
underlag för att ta kloka beslut om vilka 
projekt som ska prioriteras och få EU-
bidrag, säger Helena Öhlund.

Restaurang Fluxens vara eller icke vara 
har debatterats flitigt under en längre tid 
och många har engagerat sig för att res-
taurangen ska få vara kvar.
 Den 6 maj togs dock beslut i kom-
munfullmäktige att stänga restaurangen.
 
Restaurang Fluxen räknas som en resultat-
enhet och ska därmed bära sina egna kost-
nader. Kommunstyrelsen har genomfört en 
utredning som visar att restaurangen i ge-
nomsnitt per dag har haft besök av cirka 65 
gäster, vilket har gett en årlig intäkt på strax 
under 1,8 miljoner kronor.
 – Kostnaden för verksamheten har upp-
gått till 4,4 miljoner vilket innebär en net-
tokostnad och tillika förlust på nästan 2,6 
miljoner kronor varje år, säger Älvsbyns 
kommunalråd Tomas Egmark.
 I restaurangens kök tillverkas också mat 
till kommunens skolor och äldreboenden. 
Denna del av verksamheten kommer att 
vara kvar. Restaurangen har varit öppen 
365 dagar per år och de fem tjänster som 

Restaurang Fluxen stänger 1 juli
varit kopplade specifikt till restaurangen av-
vecklas. Samtliga anställda som berörs har 
fått jobb i andra företag eller har kunnat 
erbjudas jobb som varit lediga inom kom-
munens övriga verksamheter.
 Sista dagen som det serveras mat i res-
taurangen är söndagen den 30 juni 2019. 
De som har överblivna lunchkuponger 
när restaurangen har stängt kommer en 
tid att kunna lösa in dessa mot kontanter. 
Kontakta kommunens växel för mer 
information om hur man går tillväga.
 Med utredningen som grund lämnade 
kommunstyrelsen också som förslag till 
kommunfullmäktige att om efterfrågan 
finns, erbjuda Fluxens hyresgäster möjlig-
het att äta tillsammans i lämplig lokal.
 – Tanken är att de boende även fortsätt-
ningsvis ska ha möjlighet att träffas och äta 
tillsammans, säger Tomas Egmark.

Varmare företagsklimat 
– tvåa i Norrbottens län

Över 30 000 företagare runt om i landet 
har fått säga sitt och under maj månad 
släpptes den första delen om företagskli-
matet i Sverige. För Älvsbyns del blev det 
ett positivt resultat, med gröna plussiffror 
blev det en silverplats i länet med en snitt-
poäng på 3,66.
 – Vi arbetar kontinuerligt med att för-
söka förbättra företagsklimatet i Älvsbyn. 
Tydligen har det gett bra resultat och det 
känns ju bra. Jag tror att det är kommu-
nikation som det bygger på, att företagen 
känner sig lyssnade på. Nu måste vi jobba 
med att vidmakthålla det goda företagskli-
matet vi har, säger Tomas Egmark, kom-
munalråd i Älvsbyn.
 Undersökningens andra och sista del 
presenteras den 24 september.

Fredagen den 17 maj släppte författare 
Lawe Söderholm, 82år, från Vidsel sin 
11:e bok ”Kejsarinnan”.

– Jag tror det är första gången någon har 
boksläpp i Vidsel, säger Lawe Söderholm på 
plats hemma i sitt hus i Vidsel.
 Efter romanserien ”Alfred handelsman-
nen”, ”Tilde” och ”Sprid ljus över ondskan” 
är än en gång författaren från Vidsel bokak-
tuell. Den senaste tillhör en trilogi från 2016 
och framåt med titlarna “Fader Okänd”, 
“Horornas Hämnd” och nu “Kejsarinnan”.
Kvinnor, hämnd och livsöden i laestadianis-

mens spår finns även denna gång med i en 
spännande, brutal berättelse i ”Kejsarinnan”. 
Handlingen utspelar sig i Sankt Petersburg. 
”Lisa” rymmer från det stränga laestadianska 
hemmet i finska Österbotten när hon fyller 
16 år. Med sina vapen skönhet, intelligens 
och en obändig framåtanda tar hon sig vi-
dare i männens värld och hamnar i kretsen 
av oligarker i Putins ryska envälde.
 – Det här är den tredje boken i serien om 
mäns våld mot kvinnor och barn. Jag har 
hållit på i två år med denna bok, säger Lawe.
 Till grund för boken ligger en omfattande 
research inom såväl laestadianismen, som i 

Lawe Söderholms 11:e bok ”Kejsarinnan”

det moderna ryska samhället präglat av oli-
garker, gangsterligor, dopingskandaler och 
Putins envälde.
 Boken är en bok att läsa med eftertanke 
och den finns nu att köpa där böcker säljs.
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Älvsby IF Fotboll har blivit utvald till att 
som första förening i Sverige delta i ett 
unikt ledarskapsprojekt. Målet för Riksi-
drottsförbundet och SISU idrottsutbil-
darna med projektet är att hitta nya, mo-
derna former för att leda och organisera 
en förening, vilket är en del i arbetet med 
den nya sverigeplanen Strategi 2025.

– Det känns spännande att vi har blivit 
utvalda till att utforska och utveckla nya 
spelar- och tränarmetoder, säger Viktoria 
Viklund ordförande Älvsby IF Fotboll.
 Hela föreningen är inkluderad i pilot-
projektet; organisationen, styrelsen, ledarna 
och spelarna. Under våren har föreningen 
arbetat ihop med en dramapedagog från 

Äif fotboll i unikt ledarskapsprojekt
Teater Mila i Luleå som hållit i ledarutbild-
ningar och dramaövningar. Dramaövning-
arna ger ledarna fler redskap för att på ett 
nytt sätt kunna förstärka och bygga in per-
sonlighetsutvecklande övningar parallellt 
med den övriga träningen.
 – Genom att kombinera drama- och fot-
bollsövningar stärker vi individerna i varje 
lag och i slutänden också hela laget, säger 
Ylva Schönfeldt dramapedagog på Teater 
Mila, som själv har en bakgrund som frii-
drottare.
 Projektet stöds finansiellt av Region 
Norrbotten och är tänkt att hjälpa hela 
idrottsrörelsen till ett starkare och mer mo-
derniserat ledarskap.

Elektronisk sport (e-sport) är en relativt 
ung typ av sport som har fått starkt fäste 
runt om i världen. Från mindre turne-
ringar på små LAN, till en mångmiljon-
industri full av ära och berömmelse.

E-sport är en typ av lagsport där tävlingarna 
sker via spel på dator eller spelkonsol. Ex-
empelvis på populära spel som det tävlas i 
är League of Legends, Counter-Strike: GO, 
World of Warcraft och Starcraft 2. 
 Aurora Nocte är en ung e-sportsförening 
i Älvsbyn som grundades i december 2018. 
Syftet med föreningen är att ge invånarna 
ett alternativ till de sporter som redan finns 
i Älvsbyn och samtidigt ge dem en gemen-

Aurora Nocte satsar på e-sport i Älvsbyn
sam plattform där man kan utvecklas som 
gamer (spelare) och tillsammans ta det för-
sta steget till den professionella arenan.

Arbetar för integration: 
”Alla kan spela med alla”

I och med att föreningen är så pass nystar-
tad är medlemsantalet litet än. Men det 
finns planer på att inom en snar framtid 
starta upp en offensiv marknadsföring för 
att locka till sig fler medlemmar. 
 – Vi har pratat med bland annat Framtid 
ihop om eventuell sponsring för en större 
marknadsföring för att synas och gärna 
samtidigt få med nysvenskar i föreningen. 
Vi arbetar mycket för integration och har 

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.

lämnat ett par tomma platser i styrelsen 
som vi jättegärna vill ge till nysvenskar. Det 
som är så bra med e-sport är att det spelar 
ingen roll vilket kön eller religion du har, 
alla kan spela med alla, berättar föreningens 
ordförande Daniel Strandlund.

Planer på att arrangera LAN 

Under halloween planerar föreningen att 
arrangera ett LAN-party i Älvsbyn. För-
utom att lira spel tillsammans planerar 
man även att anordna olika föreläsningar 
för deltagarna. Gamervärlden har sedan ti-
digare haft en stämpel av att vara fylld av 
svordomar och negativt beteende gentemot 
varandra, något som Daniel vill tvätta bort.
 – Om man hanterar det på rätt sätt så 
kan det bli jättebra. Vi har bland annat pla-
ner på att bjuda in Kvinno- och tjejjouren 
för att föreläsa om just machokulturen.
 Utöver det kommande LAN:et planerar 
man även att arrangera olika mindre akti-
viteter under åren, exempelvis studiebesök 
i Boden på spelutvecklarutbildningen och 
träffa andra e-sportslag. Ett av drömmålen 
är att ta sig till Dreamhack, världens största 
LAN, och tävla om de stora prispengarna.

Daniel Strandlund, ordförande i föreningen Aurora Nocte.
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Lördagen den 3 augusti 2019 intar 9 artis-
ter, kör och orkester Storforsens utescen. 
Sommarkvällen kommer att bjuda på ar-
tister som John Lundvik, Brolle och Jessica 
Andersson.

– 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 Diggiloo-cirkusen. Nu har 
det blivit en institution, som Allsång på Skan-
sen och sommarpratarna. Inte ens Ulf Lundell 
kan väl skryta med sexton sommarturnéer i 
rad, säger Jessica Andersson.
 Storforsens naturscen tycker Diggiloo-
gänget är den perfekta platsen för en riktigt 
härlig uteshow.
 – Grundbulten är en väldigt hög musika-

John Lundvik och Diggiloo ger konsert vid Storforsen
lisk nivå, oavsett genre. Sedan har vi förstås 
schlagerhits i varierad form, varvat med pop, 
listettor från USA och svenska klassiker som 
vi gör i ny tappning, säger David Lindgren.
 3 augusti kommer Diggiloo till Storforsen. 
Insläppet är från kl. 14.00 och showen börjar 
kl. 18.00.

Artister i Storforsen:
John Lundvik
Brolle
Jessica Andersson
Arvingarna
Mimi Werner
Magnus Carlsson
Mariette
David Lindgren
Thomas PeterssonÅrets föreställningar kan vara sista 

chansen att se baletten Trolltagen i 
nuvarande form eftersom arrangörs-
gruppen som hållit i evenemanget de 
senaste åren kommer att kliva av efter 
sommarens föreställningar.

Föreställningen spelades första gången 
1987 och har alltid framförts i Storfor-
sens naturreservat. Baletten Trolltagen är 
sagan om de sex små flickorna som rövas 
bort av en virvelvind och sätts i fången-
skap hos de fula trollen. När flickorna 
blivit vuxna ämnar trollen gifta sig med 
dem och göra dem till drottningar på 
sina slott. En fattig vallpojke förirrar sig 
i skogen och träffar där på de tre slotten 
– ett av koppar, ett av silver och ett av 
guld – där flickorna hålls fångna.
 Ta chansen att följa med på ett fan-
tastiskt äventyr i storslagen natur. Före-
ställningar 2019 är:

Fredag 5 juli ........................19.00 
Lördag 6 juli ..... 14.00 och 19.00 
Söndag 7 juli ......................14.00

Föreställningen är cirka 1 timme lång.

Årets Trolltagen 
kan bli den sista

Många projekt i Älvsbyns kommun finan-
sieras av pengar från olika EU-fonder. Se-
dan år 2000 har mer än 70 miljoner kronor 
landat i kommunen vilket ger ett snitt på 
cirka 3,7 miljoner per år.
 
– EU-bidragen har stor betydelse både för 
Älvsbyns kommun och Norrbotten, säger  To-
mas Egmark, Älvsbyns kommunalråd.
 – Med hjälp av pengar från EU har redan 
genomfört många projekt och har även några 
pågående. 

EU-projekt i samverkan 
Tillsammans med våra grannkommuner så 
har Älvsbyn samverkat i ett flertal olika pro-
jekt för att stärka både kommunen och regio-
nen. En del av projekten har varit exempelvis 
turismutveckling, landsbygdsutveckling, före-
tagsutveckling, arbete med att få hit nya fö-
retag, billigare flygtaxi, utbildning med mera.
 Från 2014 till 2018 har dessa projekt om-
satt drygt 268 miljoner kronor.
 – Jag vågar påstå att det skulle vara svårt att 
driva jordbruk utan EU-stöd. Det ger förut-

sättningar för lokalproducerade livsmedel och 
en levande landsbygd, anser Tomas Egmark.
 – Medlemskapet i EU förenklar dessutom 
för både företag och privatpersoner att handla 
över gränsen.

Exempel på projekt med EU-bidrag:

• Kostnadsfri företagsrådgivning
• Näringslivsutveckling
• Landsbygdsutveckling
• Utveckling av besöksnäring
• Broar och spänger i Storforsen
• Utveckling av Storforsens 
 naturreservat
• Utbildning
• Skolmåltidsverksamhet
• Läromedel
• Miljöutveckling
• Återställning av Piteälven
• Robolab
• Studieresor
• IT-verksamhet
• Bredbandsutbyggnad

EU-miljoner till Älvsbyn

Kommunen vill köpa mark

Älvsbyns kommun är ute efter att köpa 
mark runt om i centralorten och i byar-
na. Anledningen till detta är för att kun-
na säkerhetsställa kommunens framtida 
utveckling. Exempelvis framtida områ-
den för bostäder, industrier och parker.
 – Vi måste utöka vår markreserv, det 
är något som vi inte gjort på väldigt 
många år. När det kommer större eta-
bleringar så måste vi ha fler alternativ att 
erbjuda, säger Tomas Egmark, kommu-
nalråd i Älvsbyn.
 Kommunen kommer efter somma-
ren att skicka ut brev och bjuda in till 
möten för markägare rörande eventuella 
framtida köp.
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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. Den övre delen 
av området är i stor utsträckning appanpassat för 
funktionshindrade. I området finns också ett del-
ta 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. I området finns 
en affär där man kan köpa lokala hantverk och en 
kaffestuga som är öppen sommartid.

Storforsen Shop

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

Storforsens kapell

En av vår tids vackraste nya byggnader där na-
turen och norrbottnisk kultur på ett stilfullt och 
på samma gång modernt sätt har vävts in i arki-
tekturen. Här finns förmodligen Sveriges, kanske 
världens, vackraste altartavla; ett panoramaföns-
ter mot den mäktiga Storforsen. Kapellet är en 
fridfull plats för stillhet och ro. Kontakta hotellets 
reception för att se kapellet.
Information: 0929-721 00

Upplevelseskogen Bredselsberget

En naturstig som kallas Upplevelseskogen Bred-
selsberget börjar vid vägen mitt emot Hotell Stor-
forsen 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 ber-
get och går mer åt höger får man en fantastisk 
utsikt över Storforsen.

KYRKMALMEN

Kyrkstugor

I området vid kyrkan finns ett 40-tal kyrkstugor 
bevarade. De flesta är byggda under 1800-talet 
och många används än idag som övernattnings-
stugor. Det är trevligt att promenera runt bland 
de små pittoreska husen och känna historiens 
vingslag.

Knut Lundmark-monumentet

I området vid kyrkan finns ett monument till 
minne av professor Knut Lundmark. Han föddes 
1889 i Krokträsk, Älvsbyn. Läraren i folkskolan 
uppmuntrade hans föräldrar att låta honom stu-
dera vid läroverket i Luleå och sedan universitet. 
1929 blev han professor i astronomi i Lund. Knut 
Lundmark gav ut många skrifter, bland annat bo-
ken ”Astronomiska upptäckter” som beskriver 
flera tusen års samlad astronomisk forskning. 

Han var också en flitig skribent i många veten-
skapliga tidningar och har fått epitetet ”mannen 
som gav populärvetenskapen ett ansikte”.

Älvsby kyrka

Ljus och vacker träkyrka från 1800-talets början. 
Mycket rofylld och sevärd.
Information: www.svenskakyrkan.se/alvsby

Bagerimuseum

Så gick det till när de första polarkakorna baka-
des! Bagerimuseet speglar bagerinäringen i Älvs-
byn från sekelskiftet till idag. I byggnaden som 
är från 1920-talet har tre generationer Bagar 
Nilsson arbetat. Här bakades Tioöreskakan, före-
gångaren till dagens Polarkaka. På bagerimuseet 
får man ibland prova på att själv baka mjukkaka 
på gammalt sätt. 
Information: 010-450 60 00

UPPLEV
Använd sommaren till att se och uppleva 
bygden, oavsett om du bor här eller besöker 
Älvsbyn. Turistinformation finns att besöka
vid infarten till Hotell Storforsen eller på
någon av kommunens digitala informa-
tionscentraler på Gulf, OKQ8, Polar Hotel, 
Järnvägsstationen, Fluxen eller Tempo i 
Vidsel.

Du kan även läsa på www.alvsbyn.se/visit
mejla turistinfo@alvsbyn.se eller ringa
turistinformationen 0929-108 60.
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UTFLYKTSMÅL

Mysiga kaféer

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 järnvägssta-
tionen ligger Station Kafé.

Laver 

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

Bensinmuseum

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

Manjärv

I Manjärv finns en arkeologstig med stenålders-
gravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångst-
gropar 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.

Kantabergsheden

En arkeologiskt intressant plats är Kantabergshe-
den med samiska härdar, forntida boplatser, läm-
ningar 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 vägvi-
sare 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.

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 utflykts-
mål. Till Stormyrberget kommer man från vägen 

mellan Arvidsträsk och Teugerträsk. Ungefär mitt 
emellan byarna svänger man söderut på skogsbil-
vägen 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.

Fällforsen 

Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen 
med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en lax-
trappa 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 samhäl-
let och bygden. Kanske inspirerar www.kanis-
backen.se till ett besök till vintern!

Falkberget

Från Västra Falkberget är utsikten över sjösyste-
met i Vistträskbygden fantastisk. Man tar sig dit 
från Kullnäsvägen, en skogsbilväg som går mel-
lan Kisträsk och Kullnäs. Ca 2,5 km från Kullnä-
skorsningen går det en knappt körbar väg i sydlig 
riktning (till höger om man kommer från Kull-
näs, till vänster om man kommer från Kisträsk). 
Efter ca 2 km slutar den med en vändskiva. Däri-
från 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. Kör-
ningen och vandringen är absolut mödan värd! 

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 läns-
styrelsens 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.
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SPORT & ÄVENTYR

Motorsport på Höghedenbanan

Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap 
rallycross- och folkracetävlingar. 
Information: www.alvsbynsms.nu

Canis Hästkrafter

Häst- och djurverksamhet inriktad på både tu-
rism och terapi. Turridning, handikappridning 
och hästkörning. 
Information: 070-573 26 66
www.canishastkrafter.se

Tennis

Nedanför kyrkstugorna finns två fina tennisba-
nor.  Man kan boka tid för 50 kronor per timme 
på Sportringen eller spela obokat utan kostnad 
när banorna är lediga.

Segelflyg på Höghedens flygfält

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

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 

Härliga möjligheter till naturupplevelser, fiske 
och forsränning. Konferensmöjligheter eller fir-
mafest i Nattbergsstugan. Bastu och badtunna. 
Information: 070-218 23 36, www.plov.nu

Glidflygarna

Norrbottensklubben Glidflygarna har medlem-
mar 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, ut-
bildning inom allt som rör flugfiske, enklare över-
levnadskurser samt gäddsafari. 
Information: 0929-556 03, 073-183 95 82
www.naturfiskeguiden.com

Top of Älvsbyn

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

Klättring

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 klät-
terställen. 
Information: www.sverigeforaren.se

Naturpasset

Älvsby IF Orienteringsklubb har placerat ut 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, Coop och Sportringen i Älvsbyn. Natur-
passet finns även att köpa i Storforsen hos Hotell 
Storforsen.

Bad

Det finns många fina badmöjligheter på olika 
ställen i Älvsbyns kommun, till exempel vid Sel-
holmen, Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Gran-
sträsk, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel.

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 Fritids-
hus och Friluftsliv AB har öppet året runt.
Information: 076-819 80 72, 076-819 80 99
www.nordschweden-ferienhaus.de/startseite

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 handikapp-
vänligt. Tillgång till dusch och WC. Totalt 40 
bäddar i rummen och lägenheter med vandrar-
hemsstandard. 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 fjär-
de 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 grill-
plats, 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
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Storforsen Turistinformation 
vid infarten till Hotell Storforsen

Öppen 10/6-18/8
Tel. 0929-10860 

turistinfo@alvsbyn.se 
www.alvsbyn.se/visit 

Storforsen Turistinformation 
vid infarten till Hotell Storforsen

Öppen 10/6-18/8
Tel. 0929-10860 

turistinfo@alvsbyn.se 
www.alvsbyn.se/visit 

Återkommande evenemang
Allsång i Lomtjärnsparken
25/6-30/7 tisdagar kl. 19.00

Övriga evenemang
Vidsel Classic

Motionscykla 63, 34 eller 21 km 
längs Piteälven. Vidsel.

15/6 kl. 11.00

Arvidsträskdraget
Trollingfisketävling i Arvidsträsk

15/6 kl. 11.00

Torgdag i Vidsel
15/6 kl. 10.00-14.00

Avslutningsföreställningar Älvsby teaterläger 
20/6 kl 13.15 på Älvsby Folkhögskola

Klassiskt midsommarfirande
21/6 på Hotell Storforsen

Midsommarfirande
21/6 kl. 11.00 i Lomtjärnsparken

Bio ”Men in Black – International”
26/6 på Forum

Musik i sommarkväll
27/6 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

Teater ”Leva livet”
28/6 i biosalongen, Forum

Vernissage Älvsby konstkollo
29/6 kl 13.00 på Älvsby Folkhögskola

Musik i sommarkväll
4/7 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

Top of Älvsbyn
5/7 kl 14.00, Floravandring på Arvidsträskberget

Knalledagen
5/7 öppet till kl. 18.00, handel ute på Storgatan

Baletten Trolltagen i Storforsen
5/7 kl. 19.00, 6/7 kl. 14.00 och kl. 19.00 

samt 7/7 kl. 14.00

Musik i sommarkväll
11/7 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

Vistträskdagen
13/7 kl. 11.00 i Vistträsk

Musik i sommarkväll
17/7 kl. 19.00 i Vidsels kyrka

Bio ”Lejonkungen”
17/7 på Forum

Musik i sommarkväll
18/7 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

Jubileum Nybyns IK
18/7

RM Miniracing 1:8 Buggy
20-21/7 på Älvsby miniracingbana

Bio ”Lejonkungen”
21/7 på Forum

Musik i sommarkväll
25/7 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

Musik i sommarkväll
1/8 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

Diggiloo
3/8 kl. 18.00 i Storforsen

Bio ”Fast & Furious – Hobbs & Shaw”
7/8 på Forum

Musik i sommarkväll
8/8 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

NM Sprint i orientering
9/8 kl. 18.30 på Vidsels idrottsplats

NM i orientering, lång och medel
10-11/8 i Gråträsk, vägskälet 

PRO motionsdans
14/8 på Forum, Galaxen

Musik i sommarkväll
15/8 kl. 19.00 i Älvsby kyrka

Idrottens dag/Må-bra-dag
Mat- och kurlturfestival

24/8

Kvällsöppet
29/8 öppet till kl. 20.00 i Älvsbyns butiker

Fotbollsmatcher
ÄIF A-lagsmatch Herr Div 4 

ÄIF-Piteå IF 2, Älvåkra IP
26/5 kl. 16.00

ÄIF A-lagsmatch Dam Div 2 
ÄIF-Kågedalens AIF, Älvåkra IP

29/5 kl. 19.30

ÄIF A-lagsmatch Herr Div 4
ÄIF- Alviks IK, Älvåkra IP

5/6 kl. 19.00

ÄIF A-lagsmatch Herr Div 4 
ÄIF-Munksund Skuthamn SK, Älvåkra IP

15/6 kl. 13.00

ÄIF A-lagsmatch Dam Div 2 
ÄIF-Lira BK, Älvåkra IP

16/6 kl. 16.00

ÄIF A-lagsmatch Dam Div 2
ÄIF-Kiruna FF, Älvåkra IP

20/6 kl. 20.00

ÄIF A-lagsmatch Herr Div 4 
ÄIF-Lillpite IF, Älvåkra IP

26/6 kl. 19.00

ÄIF A-lagsmatch Dam Div 2 
ÄIF-Malmbergets AIF, Älvåkra IP

3/8 kl. 13.00

ÄIF A-lagsmatch Herr Div 4 
ÄIF-Öjeby IF, Älvåkra IP

11/8 kl. 13.00

ÄIF A-lagsmatch Dam Div 2
ÄIF-Storfors AIK, Älvåkra IP

11/8 kl. 16.00

ÄIF A-lagsmatch Herr Div 4 
ÄIF-Hemmingsmarks IF, Älvåkra IP

21/8 kl. 19.00

ÄIF A-lagsmatch Dam Div 2 
ÄIF-Trångfors IF/Boden, Älvåkra IP

22/8 kl. 19.00


