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Bara 1 st villatomt kvar Nytt villaområde skapas
till sommaren

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.

KRÖNIKA N

Ä LV S B Y B L A D E T

Hästtjejer
en ridskola någonstans
i Sverige traskar ponnyerna på rad i ridhuset. I motvillig trav och i stötig galopp
tycks ryttarnas ben banka utan all elegans
mot tjocka ponnymagar, händerna guppar
upp och ned till synes bortom kontroll och
säkerhetsvästen gör att ryttarna påminner
om små fyrkantiga robotar i sadeln. Svetten rinner under ridhjälmarna och det är
föga glamoröst, långt från den högre dressyrens precision och mäktiga rörelser. Men
om du tittar närmare ser du beslutsamheten i flickornas ansikten. Beslutsamheten som tar dem genom iskalla timmar i
ouppvärmda ridhus och ridbanor, samma
ridbana som på sommaren förvandlas till
en dammig öken. De är beredda att jobba hårt, genomlida många besvikelser och
överkomma hav av rädslor för att vara ryttare. Man ramlar av, man sitter upp igen,
man rider mot hindret fast man kanske
inte vågar. Och när man tillslut flyger över
hindret med ett rejält men hemligt grepp
om manen anar man att kraften av sin
egen förmåga är större än vad man kunnat

en vardagkväll på

föreställa sig. ”Jag vill” blir ”jag kan”.
Att hantera ett djur på 4-500 kg med
flykt- och flockinstinkten i ryggmärgen är
en konst som kräver tålamod, handlingskraft, lyhördhet, ödmjukhet och mod.
Samspelet med hästen var under årtusenden något som i första hand männen ägnade sig åt då den ansågs vara alltför ädel
och dyrbar för att anförtros kvinnor och
flickor. Arbetshästarna tillhörde hantverkarna och bönderna samtidigt som kungarna avbildades till häst på stora oljemålningar. Så pågick det fram tills för ungefär
hundra år sedan när industrialiseringen i
Sverige tog fart och hästen så småningom
blev omodern. 1968 stängdes arméns ridskola på Strömsholm och kvinnorna och
flickorna tog stallen i besittning. Idag genomförs varje år 5 miljoner ridtimmar på
landets ca 500 ridskolor på drygt 10000
ridskolehästar/ponnyer. Karin Mattson
Weijber (ordförande Riksidrottsförbundet), Gunilla Ahrén (VD/Grundare Stiftelsen Ruter Dam), Helena Bergström
(regissör och skådespelerska), Ursula Hass
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men som fick utvecklas ändå och som delar med sig av sin syn på hur ledarskapet
präglats av tiden på ridskola.
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Ny personal

Lars Holmqvist, ny brandinspektör på
Räddningstjänsten
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Nataliya Nilsson, ny enhetschef på
Arbete och integration

Anne Labba, ny arbetskonsulent på
Arbete och integration

Nytt hyreshus.
Hoppas sätta
spaden i jorden
till sommaren
Bygget av det nya kooperativa hyreshuset på Lekentomten närmar sig.
– Om Gud är god och medvinden
håller i sig så räknar vi med byggstart till sommaren, säger Lennart
Lundgren, VD på Älvsbyns Fastigheter.

Stor efterfrågan på villatomter
En tomt kvar. Sedan har det nya villaområdet på Prästgärdan vid Älvsby
Folkhögskola fyllts.
– Vi fick nyligen en avbokning,
annars hade det varit fullt. Men efterfrågan på tomter är god, berättar
Lennart Lundgren, VD på Älvsbyns
Fastigheter.
– Till sommaren hoppas jag att vi har
nya tomter att sälja, säger Helena Öhlund
kommunalråd, och flaggar för det nya villaområdet vid Knut Lundmarkskolan och
Pärlans förskola.
Det nya området får ett 20-tal tomter.
Alla lite större än vanligt. Ytan blir runt 1
400 kvadratmeter.
– Speciellt är också att alla tomter får
en fri sida mot skogen eller annat för att
kunna ta sig ut med exempelvis skoter.
Det blir alltså inte grannar på alla sidor
av tomten, säger Lennart Lundgren, VD

på Älvsbyns Fastigheter.
Det nya området har skämtsamt kallats
för Italien, eftersom det redan finns ett
villaområde bredvid som heter Grekland.
– Men vi har en tävling där vi efterlyser
nya namnförslag, säger Lundgren.

Många intressenter finns
– Trycket på tomter är bra. Vi både hoppas och tror att de nya kommer att säljas
snabbt. Projekteringen pågår för fullt liksom arbetet med den nya detaljplanen.
Vi hoppas kunna börja gräva för gator,
vatten- och avlopp redan till sommaren,
säger Lennart Lundgren.
Det var länge sedan så många småhus
byggdes i Älvsbyn, som upplever en liten
byggboom.
Vill ni ställa er i tomtkö kan ni kontakta Lennart Lundgren på telefon
0929-723 41 eller lennart.lundgren@
fastigheter.alvsbyn.se

Nytt industriområde på gång
Även industritomterna börjar ta slut. Detaljplanen för nästa område är under omarbetning det nya området är på ca 35 hektar.
– 80 procent av ytan på det senaste industriområdet är sålt. Totalt handlar det om 14
tomter, berättar Lennart Lundgren, VD på Älvsbyns Fastigheter.
Till skillnad från villakvarter så är inte industritomterna fastställda rent ytmässigt.
– De styckas upp efterhand utifrån behovet av de som vill etablera sig, säger Lundgren.
Det nya industriområdet hamnar på nordvästra sidan av Övrabyvägen. Alltså på samma sida som återvinningscentralen.

Nyfikenheten på det nya hyreshuset är
stort. Många funderar på att skaffa lägenhet. Ett 40-tal intresseanmälningar
har redan lämnats in. Bildandet av en arbetsgrupp för kooperativet pågår.
– Vi ska göra stadgar och bilda en styrelse. Det beräknar vi vara klara med under januari eller februari. Efter det kan
vi arbeta mer konkret och ta emot bokningar av lägenheter. Då övergår vi till
skarpt läge.
Hyreshuset blir av modellen Sabo
kombohus plus. En kostnadseffektiv variant med låg energiförbrukning.
Vem som ska bygga huset står mellan
Lindbäcks Bygg, Skanska och NCC.
Sabo har ett ramavtal med samtliga tre
bolag.
– Vi gör en traditionell upphandling
där intresserade aktörer får tävla mot varandra.
Tanken på kooperativt boende verkar
falla många i smaken.
– Nyproducerade lägenheter är dyra att
bygga och hyrorna blir höga. Därför är
kooperativa boenden en bra och billigare
lösning som passar bra i Älvsbyn, tycker
Lennart Lundgren.
Kooperativa hyresrätter är en ny lagreglerad boendeform, vars egenskaper
kan sägas ligga emellan bostadsrätt och
hyresrätt. Som boende i en kooperativ
hyresrätt hyrs lägenheten på ungefär
samma villkor som en vanlig hyresrätt.
Skillnaden är att lägenheten hyrs av en
kooperativ hyresrättsförening istället för
av ett fastighetsbolag. Vid inflyttning
betalas både en medlemsinsats och en
upplåtelseinsats. Beloppen varierar från
förening till förening. Vid utflyttning
återbetalas upplåtelseinsatsen, men inte
medlemsinsatsen.
Älvsbybladet nr 4 2015
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Rekordmånga elever på Idrottsgymnasiet
De nationella idrottsutbildningarna,
NIU, lockar allt fler gymnasieungdomar
till Älvsbyn.
– I år har vi rekordmånga på plats, berättar Sture Norén, lärare och tränare på
Älvsby folkhögskola som har hand om
längdskidåkare, orienterare och skidorienterare vid Älvsbyns gymnasium.
Dessutom finns kvinnlig och manlig artistisk gymnastik där Älvsbyns Gymnasium samarbetar med Älvsbygymnasterna.
Totalt kombinerar 47 elever sina gymnasiestudier med idrottsutbildningen.
– Över 40 av dem kommer utifrån, säger Norén.
Antalet elever har stadigt ökat under en
längre period.
– Vi har vuxit i många år. Det är positivt för oss och det är positivt för Älvsbyn.
Ett gott betyg åt utbildningarna vars
goda renommé är vida omtalat i landet.
Utöver Norén arbetar Ulf Karlsson, Sofia
Sepänmaa och Mattias Johanson som tränare och lärare vid Älvsby Folkhögskola.
Tränare för gymnasterna är Tora Garberg.

NIU kan kombineras med
följande program:
• Vård- och omsorgsprogrammet
(högskoleförberedande version)
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Rådet som arbetar för en bättre destination
Tillsammans med den regionala turistinorganisationen Swedish Lapland Visitors Board arbetar Älvsbyns kommun
i ett projekt för att bland annat utveck-
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la besöksnäringen och stärka företagens
konkurrenskraft.
För kommunens del så jobbar man med
att utveckla hela destinationen och har

därför satt ihop ett destinationsråd som
består av representanter från besöksnäringen: Lotta Berglund Hotell Storforsen,
Rikard Öhman Udda äventyr, Sandra
Granström Café Storgatan, Mikael Karlsson Älvsby köpmannaförening och Marcel Köppe Serving mind.
– Rådets roll är att besluta om aktiviteter i det här projektet som är gynnsamt för
Älvsbyns hela destination. Det är ingen
sluten grupp utan samtliga turistföretag
får komma med förslag och idéer, antingen till mig, eller en representant från
rådet, berättar Sofia Sundh, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun.

Lyckad Näringslivsgala på Hotell Storforsen

Lyckliga pristagare, trivsamt mingel, god mat och bra underhållning.
Årets näringslivsgala på Hotell Storforsen blev en lyckad tillställning.
Företagen i kommunen fick beröm av
konferencieren Ingela Lekfalk, organisationen Företagarnas regionchef.
– Det är ni som bär samhället framåt, bidrar med mest skatteintäkter och är minst
sjuka, påpekade hon och påminde om att
Älvsbyn har flest företag per invånare.
– Applådera er själva, ni är bäst i Sverige!
Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Elisabeth Nordström ordförande för Företagarna Älvsbyn, påminde om galans syfte som en hyllning till
kommunens företagare.
– Många företagare lägger ner massor

av tid och energi på sin verksamhet. De
bidrar till jobb och nya möjligheter. Galan
är ett sätt att uppmärksamma företagarna
under trevliga former, berättade hon.
Och årets Näringslivsgala fick beröm
av de närvarande. Programmet var väl

avvägt och bidrog till en trevlig och gemytlig stämning. Kvällen inleddes med
mingel och efterföljande premieringar i
sex kategorier; årets företagare blev Granbergs Buss, till årets senior utsågs Anders
Jansson grundare av Norrbottens Bildemontering, årets rookie blev hälsocoachen
Christoffer Lagerskog med företaget
Min Resa Räknas, årets ambassadörer är
Älvsbyns MS, priset för årets hållbar utveckling vanns av elbilskonsulten Robert
Granström och Årets pärla - folkets röst
gick till Nilssons Butiken Lanthandel i
Vistträsk.
Kvällen avrundades med en delikat trerättersmiddag som varvades med underhållning av magikern Claes Danell, född
i Vidsel men numera med världen som
arbetsfält. Roade gjorde även showbandet
Palt N’ Paper som även stod för dansmusiken.
Arrangörer av galan är Företagarna i
Älvsbyn, Lantbrukarnas Riksförbund,
Älvsby Köpmannaförening och Älvsbyns
kommun. Galan finansieras via biljettintäkter och externa sponsorer. Huvudsponsor 2015 var Sparbanken Nord. Övriga
sponsorer var Polarrenen och Handelsbanken.

Tomgångskörning – ett problem vid skolor
Avgaser påverkar både miljön och människans hälsa negativt. Enligt de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna får en bil därför inte stå på tomgång mer än en minut.
Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på
Älvsbyns kommun, vädjar därför till bilförarna i Älvsbyn att slå av sin bil när man
lämnar den.

– Det är bland annat vid skolorna som
vi har ett problem, där föräldrar låter bilen
stå på tomgång när de ska följa barnen in.
Det resulterar i att avgaserna far in i skollokalerna. Generellt så gör det även också
att vi får sämre luft i Älvsbyn. I Älvsbyn
uppstår ofta vintertid inversion på många
ställen som gör att frisk luft inte kommer

in och avgaserna blir kvar. Vi måste tillsammans hjälpas åt för att få en bättre
miljö i Älvsbyn, berättar hon.
Använd gärna motorvärmare istället för
att värma bilen på tomgång. Det är viktigt
för att bilens katalysator ska fungera från
start.
Älvsbybladet nr 4 2015
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Malaguzzipriset till Älvåkraskolans nya rektor
– Jag jobbar för en demokratisk skola där eleverna är synnerligen delaktiga i sitt lärande. Jag arbetar också
mycket med att bjuda in föräldrarna
att vara delaktiga i skolans verksamhet och i elevernas lärande, säger
Sara Bruun rektor på Älvåkraskolan.
I år är det för 20:e året som Malaguzzipriset delas ut i Sverige. Priset har Sara
Bruun bland annat fått för sitt arbete med
att involvera elevernas föräldrar i skolan
på förra arbetsplatsen, skolan Fria Emilia
i Boden.
– För mig är det mycket viktigt med att
skapa tillitsfulla relationer och att göra
föräldrarna till medspelare. Bland annat via föräldrakvällar där personal och
föräldrar jobbar tillsammans exempelvis
i bedömning och betyg i workshops där
vi löser gemensamma problem, säger Sara
Bruun rektor på Älvåkraskolan.

1+1=3
En pedagog och en förälder har var sitt
perspektiv. När de möts uppstår nya perspektiv vilket ger 1+1=3.
– Det viktiga är att dela våra olikheter och se det som en tillgång, säger Sara
Bruun.
I Älvsbyns kommun från förskola till
gymnasium jobbar kommunen med entreprenöriellt lärande.
– Det entreprenöriella lärandet handlar
om att tänka okonventionellt. Vi behöver
utmanas och pröva nya sätt att utveckla

Malaguzzipriset är uppkallat efter Loris Malaguzzi som under många år
var barnomsorgschef och inspiratör för förskolorna i den italienska staden
Reggio Emilia. Att ge barn och unga möjligheter att utvecklas till demokratiska medborgare, beredda att ta ansvar för sig själva, andra och ett framtida
samhälle är grundstenar i Reggio Emilias humanistiska människosyn.

verksamheten. Om de är något som kan
skapa förbättringar så är det ”1+1=3”-tänket, säger Sara Bruun rektor på Älvåkraskolan.

Malaguzzipriset innebär förutom utmärkelsen ett ekonomiskt bidrag till en
resa eller studier för att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete.

Några tips för att minska risken
för bostadsbrand

staden – gärna flera – och kontrollera
att de fungerar. Brandvarnaren ska vara
placerad i taket.
• Ställ inte ut brännbart material i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar
brinna!
• En brandfilt och en 6 kg pulversläckare
bör varje hem ha.
• Ring alltid 112 om du upptäcker en
brand eller om någon är i fara.

Levande ljus
Visst är det mysigt att tända levande
ljus, men inte helt ofarligt – man ska
vara medveten om att kvarglömda
ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder.
Jul är ljusens stora högtid och det är också
därför många drabbas av bränder. Antalet bostadsbränder fördubblas kring jul
och merparten av dessa är förorsakade av
glömda ljus.
Tänd gärna levande ljus - men kom ihåg
att släcka dem!
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• Du ska aldrig lämna levande ljus utan
uppsikt. Släck dem när du lämnar rummet!
• Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande
ljus är släckta och spisen är avstängd.
• Använd ljusstakar och ljusprydnader
som inte kan börja brinna.
• Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
• Se till att det finns brandvarnare i bo-

Källa: MSB, Brandskyddsföreningen
och Sveriges räddningstjänster

Läslyftet
Älvsbyns kommun har de senaste
åren klättrat ordentligt i olika skolrankningar och är idag bland de
bästa skolkommunerna i Sverige.
Framgången består i kunnig och intresserad skolledning och personal
där lärande och lärprocessen sätts i
fokus. Senaste i raden av satsningar
är att alla skolpedagoger får gå läslyftet.
Läslyftet är skolverkets största nationella
utbildningssatsning och har tagits fram
eftersom att svenska elevers läsförståelse
gradvis sjunkit genom åren. I många kommuner avsätter man mindre grupper lärare som får gå utbildningen men i Älvsbyn
har man sagt att Läslyftet ska ges åt alla.
– En grupp som utvecklas tillsammans
är ofta mer framgångsrik än enskilda insatser. Därför är det viktigt att inte bara
enskilda lärare får gå utbildningen utan
att alla får vara med. Alla ska få möjlighet
att utvecklas, lärare så väl som elever säger Ulrik Bylander, rektor på Knut Lundmarksskolan.

förskolan, mellan- och
högstadiets tur.
– Det är jättekul
att alla får chansen
till Läslyftet. Redan
nu upplever vi på vår
skola att eleverna blivit
mer positivt inställda
till exempelvis högläsning, säger Maria Livbom, lärare i årskurs 1
på Knut Lundmarkskolan.

Skolans viktigaste
uppdrag
Att underlätta elevers
språkutveckling är ett
av skolans viktigaste
uppdrag och för att
eleverna ska klara sig
i skolan gäller det att
de har en bra läs -och
skrivförståelse.
– Ja, språket är så viktigt i alla ämnen
och i alla åldrar. Läsandet och skrivandet
är avgörande för elevers lärande och fram-

tida delaktighet i ett jämlikt samhälle
säger Pia Lindström och Helén Bohman,
handledare i Läslyftet.

Mer varierad undervisning
Läslyftet är en vidareutbildning för lärare
som innehåller både teoretiska och praktiska moment som ska ge verktyg för ett
mer varierat undervisningssätt anpassat
för alla elever. Först får lärarna läsa noga
framtagen forskning om hur man kan genomföra olika textsamtal med eleverna.
Sedan får lärarna tillsammans prata och
reflektera över vad de läst för att sedan gemensamt planera en lektion som genomförs i klasserna.
– Jag hoppas att det här gör att de i
framtiden lättare kan ta till sig olika sorters texter inflikar Johan Nilsson, förskollärare på Knut Lundmarkskolan.
Det här läsåret har man avsatt tid varje
vecka för utbildningen till alla lågstadielärare. Nästa läsår är det resten av lärarna på
Älvsbybladet nr 4 2015
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Älvsbyn är en av Sveriges bästa skolkommuner
Älvsbyn är Sveriges 16:e bästa
skolkommun i landet, det visar en
rankning som Lärarförbundet nyligen har presenterat.
– Det visar att vi gör rätt saker på ett bra
sätt, säger en nöjd Jan-Erik Backman,
skolchef på Älvsbyns kommun.
Varje år gör Lärarförbundet en undersökning där man rankar Sveriges bästa
skolkommuner. Syftet med rankningen är

att sporra kommuner som ger sina elever,
lärare och skolledare goda förutsättningar och för att inspirera andra kommuner.
De senaste åren har samtliga kommuner
i fyrkantsregionen i Norrbotten placerats
på topp 20, även så i år. Av 290 kommuner
kan älvsbyborna stolt säga att dem bor i
Sveriges 16:e bästa skolkommun.
Vad är hemligheten till det positiva resultatet?
– Vi har väldigt medvetna satsningar på
det vi gör. Vi har otroligt duktig personal, det är ju ute på enheterna det sker.
Det är där vi får genomslagen. Fördelen
är att vi når ut fort, vi är en ganska liten
ledningsgrupp på skolan som styr ut vilka
processer som vi ska jobba med. Det blir
inga hack i skivan på vägen så att säga. Så
det tror jag är en viktig framgångsfaktor,
att vi har en bra styrkedja.
Hur ser du på framtiden?
– Det ser bra ut tycker jag, vi har en jättebra verksamhet i Älvsbyn och jag tycker också att det finns en vilja att satsa på
skolan. Vi har haft bra förutsättningar att
bedriva verksamhet nu i många år, det
är också en förutsättning för att man ska
kunna vara offensiv och skapa resultat i
verksamheterna.
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De kriterier som ligger till
grund för undersökningen är:
• 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 gymnasieutbildningen inom 4 år
• Andel elever som uppnår
grundläggande behörighet för
högskolestudier
• Övergång till högskolan

Julmarknaden i Storforsen blev en succé
I slutet av november öppnade Storforsen upp sina dörrar för den
efterlängtade och traditionella julmarknaden. Arrangemanget,
som haft uppehåll i ett år, fylldes av över 2000 glada besökare
och flertalet utställare, som sålde allt från slöjdprodukter till renfällar och varma tjocksockar. Utöver detta hade man även chans
att åka hästsläde, träffa vidsels räddningstjänst som bjöd på godis
och träffa årets luciakandidater.
Självklart fanns även Tomten på plats med sina renar för att
träffa alla de snälla barnen, som passade på att önska sig ett par
julklappar.

Älvsbybladet nr 4 2015
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FÖRETA GSPROFILEN

Under företagsprofilen kan du läsa om ett av alla företag i
kommunen. Har du tips på ett företag som du skulle vilja att
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

Min resa räknas – det sociala träningsalternativet
Ibland behöver man lite inspiration
och motivering när man ska träna.
För somliga kan det vara en lätt
sak att hitta, för andra kan det vara
svårt. Min Resa Räknas AB – MRR
är ett älvsbyföretag som bland annat
arbetar med att hjälpa människor
som behöver hitta den där gnistan.

toffer Lagerskog, som satsar extra mycket
på personlig utveckling bland deltagarna.
– Själva grundtanken med Min Resa
Räknas har alltid varit att lyfta fram individen och på ett enkelt sätt kunna hjälpa
människor som vill utvecklas. Både genom träning, men även också inombords,
det psykiska, berättar företagets grundare
Christoffer Lagerskog.

Den första januari 2013 startades företaget, och inspirationssiten, Min Resa Räknas. Bakom verksamheten står älvsbybon,
och tränings- och hälsoentusiasten, Chris-

En gemenskap
Min Resa Räknas använder sig mycket
utav de sociala medierna Facebook och
Instagram för att nå ut till sina deltaga-

re. Där kan den som vill hitta inspiration,
knyta kontakter och få hjälp för att ta sig
framåt.
– Min Resa Räknas har blivit en portal och ett varumärke, och framför allt en
logga som vi vill att folk ska känna samhörighet till. Du kanske ser vårt märke på en
tröja någonstans och på så sätt kan känna en koppling till den andre, att den här
människan håller på med samma sak om
du. Det är en naturlig ingång till ett sätt
att lära känna varandra, säger Christoffer
Lagerskog.

1 miljon bilder!
Under 2015 års upplaga av Älvsbyns näringslivsgala tog Christoffer Lagerskog
emot ett pris, när Min Resa Räknas AB utsågs till Årets rookie. Christoffers sida MRRofficial har 14 000 följare på Instagram.
I samband med företagsstarten skapades en så kallad hashtagg av företagets
namn #minresaräknas. Den gör personers
inlägg och bilder sökbara för andra med
samma intresse. När detta skrivs har en
magisk milstolpe uppnåtts och passerats.
1 006 607 bilder har taggats av olika personer i inlägg med Christoffers hashtagg
#minresaräknas!
När du läser detta kan du gå in på
instagram.com/explore/tags/minresaräknas
och se hur många fler som är inspirerade
och taggade av Christoffers idé.
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Älvsbyns kommun har 100-tals olika kommunala jobb i sin verksamhet.
Det kan vara allt från lokalvårdare och lärare till kommunchef och
parkarbetare. Har du tips på ett kommunalt yrke som du skulle vilja att
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

YRKESPROFILEN

– visar mångfalden av kommunala jobb

Från TV-rutan till den kommunala stolen
En informatör är en person som
jobbar med information och kommunikation i alla dess former. På
kommunen sitter sedan 2007 Peter
Lundberg på posten som informatör, tjänsten är placerad på Näringslivskontoret. En utav hans första
uppgifter var att försöka ändra den
negativa bilden av Älvsbyn hos älvsbyborna.
– Jag började med att titta på vilka styrkor
och svagheter vi har som kommun. Utifrån det tog vi fram ett ledord om hur vi
ska jobba strategiskt med att ändra bilden: ”Tillsammans” blev ledordet, berättar
Peter Lundberg, informatör på Älvsbyns
kommun.

Tillsammans för en starkare
kommun
Sedan framtagandet av ledordet har kom- jag började 2007, i Svenskt näringslivs
munen, tillsammans med andra aktörer, företagsklimatranking.
arbetat konstant med att stärka varumärket Älvsbyn. Tanken är att när någon på- Fler företag får stöd att starta
börjar något nytt ska alla först tänka, vem och utvecklas via kommunen
kan vi göra detta tillsammans med istället
Det stärkta varumärket Älvsbyn och den
för att köra ett eget race. Ett av alla exemförbättrade relationen mellan kommunen
pel där ”Tillsammans” varit en grundpelaoch företagen har gett att jobben och sysre är Näringslivsgalan som startade 2010.
selsättningen ökar, utflyttningen minskar
– Istället för att kommunen gjorde en
och idag är har vi över 100 fler företag
egen gala funderade vi på vem vi
jämfört med 2007.
skulle göra det tillsammans
– Att stärka varumärket
”Att stärka varumärmed. Och då fanns det
Älvsbyn är för mig det
några naturliga organi- ket Älvsbyn är för mig det
viktigaste verktyget för
sationer på orten: Före- viktigaste verktyget för att
att nå och överträffa potagarna, Köpmannaförlitikernas uppsatta mål,
nå
och
överträffa
politikernas
eningen och LRF, säger
berättar Peter Lundberg.
uppsatta
mål,
berättar
Peter Lundberg.
Peter Lundberg.”
Ett annat exempel är
Peter Lundberg –
godsterminalen där kommukänd
från TV
nen arbetat med bland annat Polarbröd, Älvsbyhus, Banverket och BDX.
Men innan Peter blev informatör på
Ytterligare exempel där tillsammanskon- kommunen studerade han bland annat
ceptet är använt är i visionsarbetet kring journalistik på Kalix folkhögskola, en ututvecklingen av Kanis friluftsområde och bildning som sedan ledde till en anställi arbetet med ”Vision 2030, framtidsrika ning på TV4 i Luleå. Där jobbade han
Älvsbyn”.
som fotograf, redigerare, bildproducent
– Jag jobbar systematiskt för att upp- och journalist i 10 år.
nå politikernas uppsatta mål, mäter re– TV4 skulle göra en omorganisation
sultaten på olika sätt och använder en och min tjänst skulle flyttas till Umeå. Då
del rankingar för att se trender. Exem- jag hade familj i Älvsbyn och pendlade till
pelvis har vårt strategiska arbete avspeg- Luleå så började jag istället titta på olika
lats i hur vi klättrat kontinuerligt, sen typer av jobb runtomkring. Då dök det

här jobbet upp och det tyckte jag verkade
intressant.
Bland arbetsuppgifterna finns allt från
utveckling och underhåll av kommunens
hemsida till att vara redaktör för Älvsbybladet och jobba strategiskt med att stärka
kommunens varumärke.

Exempel på arbetsuppgifter för
informatören Peter Lundberg
• Extern information
• Intern information
• Ansvarig för varumärket
Älvsbyn
• Kriskommunikatörsnätverket
• Informatörsnätverket
• Övergripande marknadsföring/
annonser för kommunen
• Presskontakt inkl. pressmeddelande (koordinator)
• Media rådgivning internt,
samordning
• Grafisk profil/mallar
• Huvudansvarig för
www.alvsbyn.se
• Nyhetsbrev till personal
• Älvsbybladet
• Profilprodukter
Älvsbybladet nr 4 2015
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NÄRINGSLIVSBLOGGEN
www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen
På den sidan skriver Pär Jonsson, näringslivschef i Älvsbyns kommun varje
fredag om stort och smått angående ledarskap, omvärld, företag och näringsliv.

Varför satsning på datacenter i Älvsbyn?
vuxit fram som
en skogsarbetarkommun. När skogsbruket genomförde sina rationaliseringar under 60- och 70-talet så halverade de flesta
skogskommunerna i länet sin befolkning.
Läs Arvidsjaur, Överkalix, Övertorneå
och Pajala.
Älvsbyn har inte halverat sin befolkning
utan vi har minskat vår befolkning från
9600 invånare år 1980 till 8200 invånare
år 2015. Varför har inte Älvsbyn halverat
sin befolkning? Svaret finns främst i Älvsbyhus, Polarbröd samt RFN. Utan dessa
företag hade skattekraften i kommunen
varit betydligt lägre. Vi har även ökat i totalt antal företag, från 708 företag år 2008
till dagens 810 företag.
I samband med en gruvetablering av Lavers dignitet har vi sett över vår näringslivsstruktur. Vi är och kommer att bli allt
mera produktionstung. Inför framtidens
utmaningar har vi valt att balansera näringslivsstrukturen där vi ser en tillväxt

historiskt har älvsbyns

inom informations- och kommunikationssamhället.
Sommaren 2014 startade vi en översyn
om förutsättningarna för etableringar
inom datacenter. Vi granskade åtta olika platser för etableringar, där endast en
plats var intressant, det var i vårt framtida industriområde Nyfors. Vi gick sedan
vidare med en djupare utredning av området i Nyfors som var mycket intressant.

Område för etablering av datacenter

Sommarplaneringen är redan igång och kommunen söker nu
sommarvikarier till de olika verksamhetsområdena. Ansökningsperioden startar i slutet av december och den sista ansökningsdagen är 28 februari.
– Vi söker främst inom socialtjänstens verksamhetsområde,
som äldreomsorgen och HVB-hemmen för ensamkommande
flyktingbarn. Till socialtjänsten söks även bland annat enhetschefer, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Även andra verksamheter i kommunen behöver sommarvikarier, som sommaröppen förskola, fritids och kostenheten, berättar Rebecca Larsson
vikarierande enhetschef på Bemanningsenheten
För mer information om vad kommunen söker, se kommande
annonsering och kommunens hemsida:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Älvsbybladet nr 4 - 2015

1. Vi har kapacitet med ström, mycket
ström. Precis som stambanan går stamnätet för ström via Älvsbyn och söderut.
2. Vi har en knutpunkt för fibernätets
bredband genom Älvsbyn.
3. Vi har industriområde som är detaljplanerat och klart i kommunens ägande.
4. Vi har närhet till fjärrvärmeverket för
återvinning av energi.
Marknadens försättningar för tillväxt är
mycket goda inom datacenter. Vårt erbjudande paketeras för marknadsföring i
bolaget The Node Pole.
Vi ser det som en investering för framtiden.

Kommunen söker sommarvikarier
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Det är en ”Green field”, vilket innebär att
vi säljer mark.
Det finns 4 starka skäl till marknadens
intresse för området i Nyfors:

pär jonsson
näringslivschef i älvsbyns kommun

Flyttanmälan/adressändring direkt
till Skatteverket framöver
Från och med 1 januari 2016 ska den som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. Idag kan medborgare göra flyttanmälan via Svensk adressändring också men vid årsskiftet löper
avtalet mellan Skatteverket och Svensk adressändring ut.
Det kostar inget att göra flyttanmälan hos Skatteverket och
det görs enklast med hjälp av e-legitimation (till exempel Mobilt
BankID) i e-tjänsten Flyttanmälan på www.skatteverket.se
Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.
Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av
post. Vill man ha eftersändning beställs det för en kostnad hos
Svensk adressändring AB på www.adressandring.se

Under föreningsprofilen kan du läsa om en av alla föreningar i
kommunen. Har du tips på en förening som du skulle vilja att
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

FÖRENINGSPROFILEN
– en av kommunens 114 föreningar

Basketklubben i Älvsbyn
– en trepoängare
Basket har sedan länge tillbaka varit
en stor sport i Norrbotten. Föreningar som LF Basket och Luleå BBK har
båda visat framfötterna i sporten,
efter att flertalet gånger tagit hem
titeln svenska mästare. Men det är
inte bara i Luleå som basketen tagit
stora steg, även Älvsbyn har börjat
sin resa.
Under våren 2015 startade föreningen
Älvsby Basketbollklubb i Älvsbyn. Sedan
starten har föreningen blivit allt större,
efter att både killar och tjejer anslutit sig.
– Det var några tjejer som startade direkt och dem var helt lyriska efteråt. Sen
hade vi några från Luleå basket som kom
och hade en basketdag på skolorna där
klasserna fick komma och

spela. Den dagen hade vi över 50 stycken
deltagare på träningen. Det är först nu på
hösten vi fått mer träningstider och vi ser
att det är samma barn som kommer varje
gång, berättar huvudtränaren Ingela Johansson.

Många intresserade
När Älvsbybladets utsände besöker en
utav klubbens träningar är det god uppslutning, en skara på 24 stycken ungdomar som utför olika övningsmoment i
gymnastikhallen. Och Ingela är rätt så
nöjd över intresset hos spelarna.
– Det har varit över förväntan med tanke på att vi erbjuder sport till ungdomar,
som även kan vara intresserad av Älvsbyns
stora sporter ishockey, innebandy och
handboll. Vi har inte ens annonserat om
föreningen och ändå är det
så här många deltagare. Så
det har varit ganska bra intresse.
Ingela, som själv har
spelat och varit tränare i
basket under sin ungdom,
brinner för sporten och

hoppas att framtiden fortsätter att skina
för klubben.
– Jag hoppas att vi får fler tränare så att
vi kan dela upp laget i åldersgrupper på
träningarna, därför utbildar vi just nu tränare och hjälptränare. Det blir mer rättvist då. Det är lite för stor åldersskillnad i
gruppen just nu.
Var ser du föreningen om fem år?
– Då ser jag att vi har fler lag, att vi är
med i seriespel och att ungdomarna tycker
att det är roligt. För mig är det inte det
viktigaste att det ska gå bra och att man
ska vinna sina serier, utan det är att man
tycker att det är roligt. Då är chanserna
större att man fortsätter vara aktiv i föreningen. Alla som vill och är intresserade är
välkomna på träningarna. Alla är med på
sin egen nivå.
500 kr/säsong (träningsavgift
+ medlemsavgift).
Går att delbetala.
Träningstider: tisdagar 16.30,
söndagar 14.00
Älvsbybladet nr 4 2015
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Polarbröd fortsätter att klättra
– är ett av Sveriges mest hållbara varumärken
Polarbröd är ett av Sveriges mest hållbara varumärken, det visar resultatet av en
studie som analysföretagen Whispr Group
och Sustainable Brand Insight presenterade i november inför klimatmötet i Paris. Studien, Sustainability Engagement
Mapping, grundar sig i data publicerad på
Twitter i Sverige under de senaste 12 må-

naderna, för att sedan kartlägga och ranka
de viktigaste opinionsbildarna inom hållbarhet.
På plats nummer nio hittar man just
älvsbyföretaget Polarbröd, som sedan en
tid tillbaka har storsatsat på en grönare
och ljusare framtid.
– Roligt att vårt arbete uppmärkssam-

mas också i Twitterflödet. Jag tycker själv
att det är en utmärkt kanal för omvärldsbevakning i försörjningsfrågan, både i och
utanför Sverige, säger Anna Borgeryd, styrelseordförande för Polarbröd, till nyhetstjänsten Affärer i Norr.

Älvsbyns

Fett i avlopp

Energi AB

Det som du spolar ned i avloppet tar vägen någonstans
Är ditt hus anslutet till avloppsledningsnätet hamnar det du spolar ner till slut i
reningsverket, om det ens tar sig dit, med
problem som följd. Sådant som inte hör
hemma i avloppet kan även ge stopp i
pumpstationer. Slammet från enskilda
brunnar används som gödsel på åkrar.

Fett i avloppsrör
Hushållens spillvatten tas om hand av vårt
avloppsledningsnät. Ett växande problem
är att fett hamnar i avloppet (se bild). När
avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet,
stelnar fettet och fastnar vilket leder till
att ledningarna sätts igen och det blir avloppsstopp. Har man otur kan det orsaka
översvämning i källarutrymmen.
Hushållen använder idag mer flytande
margarin/smör och frityrolja i sin matlagning än tidigare. För att slippa avloppstopp
är det därför viktigt att fettet tas omhand
separat och inte hamnar i avloppet.
Torka alltid ur stekpannan med hushållspapper och släng i matavfallet. Mycket fett från till exempel fritös, häller du i
en flaska, med hjälp av Miljötratten, och
lämnar helst in på återvinningscentralen
(ÅVC).
Fett kvar i stekpannan – torka med hushållspapper och släng i matavfallet innan
du diskar!
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• Spola inte ner tops, fimpar, bindor,
babytvättservetter och tandtråd.
Detta ska i avfallskärlet.
• Spola inte ner farliga ämnen i avloppet.
Kemikalier som färg, lacknafta, oljor
och aceton lämnas på ÅVC.
• Överblivna läkemedel lämnas
på apotek.
• Välj miljömärkta produkter.
Kostnaderna för avloppstopp belastar
alla VA-abonnenter samt även fastighetsägaren.

Spola bara ner toalettpapper, kiss och
bajs, inget annat!
Babytvättservetter
hör inte hemma i
avloppet.

Miljötratt
När fett hamnar i avloppsvattnet blir det
igensättningar i ledningarna. Då det har
blivit ett växande problem, införs möjligheten att hämta ut en Miljötratt på ÅVCn
gratis. Miljötratten skruvas fast på en vanligt PET-flaska/saftflaska eller liknande
och sedan häller man i överbliven matolja
i Miljötratten och ner i flaskan. Denna
hjälper till att ta hand om fett och matolja
så att det inte hamnar i avloppet.
Flaskan lämnar du helst på på
ÅVCn, alternativt släng i brännbara hushållssopor. På ÅVCn tömmer vi flaskorna och skickar för biogasframställning.

Hämta ut en Miljötratt på återvinningscentralen gratis

Älvsbyns

Info rörande Vatten och avlopp
i Älvsbyns Kommun
Utanför arbetstid (normalt vardagar 7-16)
gäller som följer
Älvsbyns Energis beredskapsgrupp är
endast till för åtgärder på den Kommunala vatten och avloppsanläggningen i Älvsbyns Kommun.
Övriga problem som stopp i enskilda
anläggningar och dylikt åtgärdas alltså
inte på beredskapstid.
Vid problem på våra andra verksamheter som renhållning, gator och gatljus åtgärdas, på tid utöver ordinarie arbetstid,
endast akuta problem som kan medföra
risk för personskada eller egendom.

För er som är anslutna till det
kommunala VA- ledningsnätet
gäller följande;
Problem med avlopp
För servisledningar, dvs. inkommande
vatten och utgående avlopp eller dagvatten, som är förlagda innanför tomtgräns är Fastighetsägaren ansvarig.
Om Älvsbyns Energi AB skall rycka ut
för åtgärd på sådan avloppsledning utanför ordinarie arbetstid kommer vi då att
debitera minst 4500 kr vilket motsvarar 3
timmar spolbil med förare.
Behövs bemanning utöver förare debiteras extra.
Man kan avgöra hur akut avloppsstoppet är genom att upphöra med att använda
avloppet i några minuter och om det fortfarande trycker in vatten finns det risk för
att det är i huvudledningen stoppet sitter
och då skall beredskapen kontaktas.
Kontakt kan givetvis ändå tas med VA
beredskapen för rådgivning och dylikt vid
problem.
Om inget vatten tränger upp när ingen
spolning sker i fastigheten kan man som
fastighetsägare misstänka att stoppet finns
på den egna anläggningen.
Om åtgärden kan vänta till nästkommande vardag och är på fastighetens del
av nätet debiteras lägre kostnad och endast
den åtgångna tiden.
Takavvattning och ytvatten får dessutom ej ledas till avlopp då det riskerar att
förvärra skador vid avloppstopp och öka

kostnader och belastning på reningsverk.
Förutom avföring och urin får i princip bara
vatten och toalettpapper tillföras till avloppet!
Dricksvattenledning
Utanför tomtgräns finns ett litet lock som
döljer stången till avstängningsventilen
(servisventilen) på vattenledningen och
den får endast manövereras av personal
från oss eller av oss anlitade entreprenörer
då den annars riskerar att gå sönder med
stora kostnader som följd.
Om läckage på vattenledning uppstår
inom tomtgräns men före första avstängningsventilen skall beredskapen kontaktas
för avstängning.
Tid kan komma att debiteras fastighetsägare för detta.
Vattenmätaren
Vattenmätaren är Älvsbyns Energis egendom och skall hållas tillgänglig och får
inte byggas in.
Alla åtgärder som innefattar mätaren
skall göras av oss eller av oss godkänd entreprenör.
Respektive fastighetsägare ansvarar för
att mätaren skyddas mot frysning och annan åverkan och är också ansvarig för att
kringliggande ventiler och kopplingar är i
bra skick så att utbyte av mätaren kan ske
utan problem.
Mätaren är extremt känslig för frysning
och glaset spricker omgående vid temperaturer under noll med läckage som följd.
Om skada uppstår genom oaktsamhet
mot detta får fastighetsägaren stå för kostnader som uppstår.
Vid om eller nybyggnation skall särskild
vattenmätarkonsol monteras och Älvsbyns
Energi skall kontaktas för godkännande
av mätarplacering.

Energi AB

Propellern skall stå still när ingen tappning sker.
Ett litet läckage kan bli dyrt om det
pågår under längre tid, exempelvis kostar
en droppande kran ca 750 kr/år och en
tunn stråle som rinner hela året kan kosta
5000-6000 kr med dagens vattenpris.
Är det dessutom varmvatten som läker är
den sammantagna kostnaden ännu större.
Man kan även hålla koll på sin WC stol
som har en benägenhet att kondensera
vatten på cisternen om den står och läker,
särskilt under sommarmånaderna.

Ytterligare upplysningar
Grundläggande fakta om den allmänna VA-anläggningen finns i tre delar att
hämta på Älvsbyns Energis hemsida under

Vatten & Avlopp
Allmänna bestämmelser för brukandet av
den allmänna anläggningen (ABVA) finns
också att hämta under rubriken taxa.
Taxa
I Älvsbyn har vi en av de lägsta taxorna i Norrbotten och den finansierar sedan
många år VA-driften fullt ut.
Några av Norrbottens kommuner har
lägre taxa men stöttar då ofta med skattemedel i olika utsträckning.
Kommande nödvändiga investeringar
kommer att tvinga oss till att höja taxan,
som andra kommuner, men vi jobbar för
att även i framtiden att ligga på en hygglig
nivå.
roger viklund
va chef
älvsbyns energi ab

Läckage i fastighet
Vattenmätaren är ett bra verktyg för att
säkerställa att inget läckage finns på den
egna anläggningen.
En liten propeller sitter under glaset i
mätaren och roterar vid tappning av vatten.

Älvsbybladet nr 4 2015
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Elever från Älvåkraskolans teaterprojekt 2011

Utbildas i scenkonst
Eva Lundström, socialpedagog på
Älvåkraskolan, och Jamshed Khan
går en teaterutbildning under ledning
av organisationen Ung Scen Norr –
en teater för unga i Norrbotten.
– Vi lär oss mycket praktiskt som
ledarskap, teaterövningar, drama
och produktion, berättar Eva.
Hon har god assistans av kollegan Jamshed Khan, författare, journalist och regissör från Pakistan som numera är verksam
i Älvsbyns vänskapsförening.

2013 gjorde Norrbottensteatern en stor
kulturell genomlysning av länet. Den visade på stora skillnader i inköp av scenkonst för barn och unga, brist på teaterledare och pedagogtjänster i förhållande
till efterfrågan och ett stort önskemål från
lärare, teaterföreningar, kulturskolor och
unga.
Minst teater fick unga mellan 13-19 år,
en grupp som alltid hamnade mellan stolarna. 2015 startade verksamheten Ung
Scen Norr som ett treårigt projekt.
Visionen är att Ung Scen Norr vill vara
den självklara mötesplatsen för ung scen-

konst i Norrbotten som förbättrar möjligheten för alla unga i Norrbotten att utöva
teater på fritiden. Därför utbildas nu ledare som Eva och Jamshed för att ungdomar ska kunna utveckla sitt teaterintresse.
Ung Scen Norr finansieras av: Allmänna Arvsfonden, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Kulturrådet, Norrbottensteatern,
Europeiska Socialfonden och Sparbanken
Nord samt pilotkommunerna Arvidsjaur,
Pajala, Gällivare, Älvsbyn, Jokkmokk och
Luleå.

PÅ GÅNG INOM FRITID & KULTUR
Nu när vintern äntligen har anlänt och
snön lagt sig som ett täcke över det gröna landskapet är det även en tid för aktiveter. Allt från Pelle Tott-loppet för de
yngre, till komedispex för de äldre.

•

Den 20 januari kommer bluegrassbandet John Henry från Piteå till Älvsbyn för
att uppträda för Älvsbyns högstadie- och
gymnasieelever.

•

Den 24 januari återvänder nordens största amatörteater, Chalmersspexet Bob,
till Älvsbyn. Den här gången kommer
dem att framföra pjäsen Rasputin, som

handlar den ryska mystikern, predikanten
och helbrägdagöraren med just samma
namn.

•

Den 12 februari kommer trollkarlen,
komikern, sångaren och författaren
Carl-Einar Häckner och framför en
kvällsföreställning vid namn Skärvor.
Där utlovas trolleri och spex, där ingen
sitter säker. Fantastisk, galen och rejält
underhållande.

•

Den 22 februari startar årets flerdagsevenemang Vinterfestivalen upp. Under festivalen kommer det att pågå en rad olika

aktiviteter utspridda under kommande
dagar. Bland annat Pelle Tott-loppet i
Lomtjärnsparken och en familjeföreställning vid namn Stigen.

•

Den 23 mars kommer komikern Nour El
Refai till Älvsbyn när hennes turné, Nour
on tour, gör ett pitstop i Norrbottens
Pärla för att framföra lite gott och blandad humor.

•

För mer information om de olika evenemangen se kommande annonseringar
eller på kommunens evenemangssida,
www.alvsbyn.se/evenemang

