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Krönikan

”Vi misstänker att er dotter har Downs syndrom”. Så sa barnläkaren åt oss ett par timmar
efter att Maja, vår andra dotter, gjort entré på
BB i Sunderbyn. Det var oväntat men vi tog
beskedet bra, dagen efter kostaterade jag, att
det här fixar vi. Maja hade lite svårt att hålla
sockret i början och matades var tredje timme.
När jag provade amma somnade hon oftast.
”Du vet, de här barnen brukar inte ammas, de
orkar inte.” sa en sjuksköterska, förmodligen i
all välmening. Jag som ammat storasyster stod
på mig. Vi fick ett dygn på oss, jag och Maja,
och hon klarade amningen galant. Jag tror att
grunden för vårt föräldraskap kring Maja lades just där och då. Kom inte här och säg
vad hon inte kan!

Maja kunde beskrivas som Astrid Lindgrens
alla karaktärer ihopblandade i en skön mix
när hon var mindre. Jag var förresten också
mindre, hon höll oss i form med sin aldrig sinande energi… Hon har gjort lika många hyss
som Emil, klättrat upp på tak som Madicken,
haft sönder saker som Karlsson på Taket, envis
som Lotta och påhittig och lösningsfokuserad
som Pippi. Jag undrade varför hon önskade
sig en bil som 11-åring, och menade att hon
ju var för ung för körkort. ”Äsch, kusinen A
får köra, så sitter jag bak och pussas med killen”. Varför se problem och hinder?
Fördelen med att bo i en liten ort har vi
mött många gånger. Tänker kanske främst på
när hon en söndag gick på eget äventyr och
var borta i cirka 50 långa minuter. Letandet
engagerade många utöver den kedja av människor vi alltid först ringde när hon var borta.
Flertalet, för mig okända människor, kom och
frågade var de skulle söka, en händelse som
fortfarande gör mig varm i hjärtat. Jag hade
lovat att sjunga den dagen och skyndade till
kyrkan efter att Maja återfunnits. Det slutade
med att jag sjöng på dop i röda foppatofflor, men sällskapet hade överseende, som så
många gånger förut när Maja varit inblandad.
Den första april blev Maja 15 år och hyssen är utbytta mot mer oskyldiga pranks. Livet består av killar, mobil, kärlek, musik och
sociala medier. Jag gissar att de flesta tonårsföräldrar nickar igenkännande, men det finns
också mycket som skiljer. Maja har behov av
en annan person i många situationer. Men
hon har också ett inre driv, en självkänsla och
ett självförtroende som är få förunnat. I sko-

Nya kost- och
lokalvårdsenheten

Rättelse angående
Älvsby Parasport

I och med att kommunens kostenhet övertagit
lokalvården i kommunen ifrån Älvsbyns Fastigheter har man valt göra om organisationen
och istället bilda kost- och lokalvårdsenheten.
I dagsläget handlar det om 14 personer som
flyttats ifrån det kommunalt ägda bolaget till
den nya enheten.
– Vi har nu även anställt en lokalvårdsansvarig, Åsa Skogkvist, som började den tredje april,
berättar Åsa Häggström, kostchef i Älvsbyn.

I förra numret av Älvsbybladet skrev vi om
att Älvsby Parasport kommer att delta i kommande Paralympiska spelen. Detta ska vara
Special Olympics, inte Paralympics.
Vi skrev också att ”Det kommer att bli den
första nationella skidtävling inom Parasport i
Sverige”. Där hade årtalet trillat bort och meningen skulle vara ” Det kommer att bli den
första nationella skidtävling inom Parasport i
Sverige 2017”.

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.

Bästa aprilskämtet

100 000 kr
Maxbeloppet på checkarna är 100 000 kronor
vardera och syftet är att pengarna ska användas till innovationsprojekt eller till utarbet2 | Älvsbybladet nr 1 – 2017
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Innovationscheckar
till mindre företag
Det statligt ägda företaget Almi Företagspartner Nord AB har fått i uppdrag av förvaltningsmyndigheten Verket för innovationssystem (Vinnova) att dela ut innovationscheckar
till små- och medelstora företag.

lan ligger fokus på det hon kan och är bra på.
Hon ser ljust på framtiden, längtar tills hon
får flytta i egen lägenhet och siktar på att bli
artist... Och jobba på grillen, och Ugglan, och
ICA, och som lokförare, och frisör, och polis och så vidare. Jag önskar att alla barn och
unga fick ha den känslan, livet är en fest och
jag är bjuden!
Jag trodde att det var vi som skulle få lära
Maja så mycket. Men sanningen att säga, det
är Maja som lär oss – om livet, att leva i nuet
och om vad som är viktigt, ni vet på riktigt
viktigt. När jag ser eländet i världen tänker jag
ofta på Majas lillasyster som vid 5-6 år konstaterade: Det borde finnas en Maja i varje familj,
för då skulle det inte finnas några krig.

Omslagsfoto: Marcel Köppe
Original/tryck: Älvsby Tryck & Design AB
Returpapper
Miljövänlig färg

ning av affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.
För mer information om hur man söker
och vem som kan söka hittar du på www.almi.
se/nord/aktuellt/innovationscheckar-/

Lyckat Skoter-VM i Älvsbyn
och Elina Öhman bäst i världen
Efter en spännande final i snöfallet stod
det klart att Elina Öhman från Älvsbyn,
tävlandes för Tväråns IF, än en gång fick
ta emot publikens jubel när hon presenterades som VM-mästare 2017.
– Jättehäftigt att återigen få vinna inför familj och vänner, jublade Elina.

För älvsbyherrarna gick det däremot sämre.
Petter Nårsa slutade som nia, Adam Öhman blev 10:a och Filip Öhman landade på
en 14:e plats. Förstaplatsen kneps av svensken Adam Renheim.

Den 31 mars – 1 april genomfördes årets
VM i skotercross, och än en gång var det
Älvsbyns Motorsällskap, ÄMS, som fick
äran att välkomna delar av skotereliten till
Höghedens motorstadion. Trots det gråtrista snövädret landade publiksiffran ändå
på över 2000 besökare.
Bäst i världen - igen
2014 och 2015 knep Elina Öhman förstaplatsen i damernas final, och inför en fullsatt publik gjordes en favorit i repris. Det
var en spännande duell som resulterade i
en förstaplats för älvsbytjejen. Men det var
dock ingen lätt match för Elina, som kom
iväg som trea efter starten. Efter halva loppet lyckades hon avancera till en andraplats,
men efter en svettig duell med den norska
föraren Malene Andersen gick Elina ut som
segrare.
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Kanisdagen lockade många – fortsätter göra succé
Idealiskt uteväder, många besökare och
flera lockande attraktioner, det är vad
årets Kanisdagen hade att erbjuda. Charlotta ”Lotta” Nilsson, dagens arrangör, är
mer än nöjd över årets tillställning.
– Det kan inte bli så mycket bättre än
så här. Jag ger dagen 10 poäng av fem
möjliga i betyg, berättar hon.
Det var en trevlig och familjär stämning
som rådde när årets upplaga av Kanisdagen
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genomfördes under lördagen den 25 mars.
Dagen lockade människor i alla åldrar till
skidbacken, där det bjöds på ett fullspäckat
program. Förutom vanlig utförsåkning anordnades även barnens vasalopp, tävling i
snöskulptering, godisregn, ansiktsmålning
och företagsrace. Dagen till ära bjöds det
även på ett fantastiskt uteväder.
– Vi har ju beställt det här vädret. Det
kostar lite extra, men vad gör man inte, berättar Lotta och skrattar.

Spännande dragplåster
Nytt för i år är att man valt att testa på den
stora uppblåsbara landningskudden BigAirBag. Med full fart kunde åkarna hoppa
med sina skidor och landa mjukt i den stora
kudden. En av alla som prövade att hoppa
i den stora airbagen var åttaårige Tage Westerlund från Älvsbyn.
– Jag tyckte att det var bra, men det var
lite läskigt, berättar han efter hoppet.

Föreningsprofilen
Under föreningsprofilen kan du läsa om
en av kommunens över 100 föreningar.
Har du tips på en förening som du
skulle vilja att vi skriver om? Hör då
gärna av dig till Älvsbybladet.

Intresseföreningen
som arbetar för ett
aktivt byliv
I slutet av 40-talet grundades Tväråns
Idrottsförening. Då var fotboll en stor
del av byns anda. Genom åren har fotbollsintresset svalnat och i samband med
detta valde man därför att ändra namnet
till Tväråns Intresseförening.
Idag har byaföreningen drygt 170
medlemmar och arbetar för ett aktivt byliv med många olika aktiviteter, för både
stora och små.
– Vi har till exempel alltid en majbrasa för
dem som vill komma, även icke medlemmar, där vi bland annat bjuder på korv och
vårsånger. Ifjol hade vi en byadag med olika
aktiviteter på dagen och på kvällen hade vi
en grillfest. Vi har tidigare haft skidtävlingar, pubkväll, tacokväll och gåbingo. Men
förhoppningen är att i framtiden anordna
fler aktiviteter, berättar Karina Nilsson, föreningens ordförande.
Ny byastuga
Tidigare användes skolan i Tvärån även
som byalokal. Men sen ett par år tillbaka lades skolan ner och jämnades med marken.
Nu har föreningen valt att göra om byns
gamla bagarstuga till ny byastuga, där man
kommer att kunna träffas, umgås och hålla
arrangemang i.

Karina Nilsson, föreningens ordförande.

– Nu till sommaren kommer vi att fortsätta
med att rusta upp det sista, måla om, bygga
en bro och en stor altan som man kan ha
uteaktiviteter på under sommaren.
Expanderat med motorsektion
Nytt i föreningen är att man har startat
en motorsektion, där bland annat delar av
världseliten finns representerade.
– Det som är kul är att vi har utökat föreningen och blivit fler medlemmar i och
med att vi har fått en motorsektion. Den
är för både bilar och skotrar. Vi har i skotercross till exempel trefaldige världsmästarinnan Elina Öhman och trefaldige VMsilvermedaljören och X-Gamesvinnaren
Petter Nårsa som kör för föreningen.
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Klipp ur och lämna enkäten senast den 31 maj
i kommunhusets brevlåda eller posta den.

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Presentkort
Bland de som lämnar/skickar in ifylld enkät
senast 31 maj 2017 lottas presentkort ut på
Älvsby köpmannaförening. 25 st á 100 kr
och 5 st á 500 kr. Om du vill vara med
i utlottningen av presentkort, ange namn
och telefonnummer:

.........................................................................

Älvsbyns kommun
Svarspost
950 073 400
942 20 Älvsbyn

Känner du till vad Flygbilen är?
Har du använt Flygbilen?

l Ja
l Ja

.........................................................................

l Nej
l Nej

Om Ja, varför?................................................................................................
   Har du rest i tjänsten, kommunalt anställd?
   Har du rest i tjänsten, övriga?
   Har du rest privat?

l Ja
l Ja
l Ja

l Nej
l Nej
l Nej

Om Nej, varför?..............................................................................................
   Vad skulle få dig att börja använda tjänsten?...............................................
  ...................................................................................................................
Känner du till vad Busstaxi är?
Har du använt Busstaxi?

l Ja
l Ja

l Nej
l Nej

Om ja, varför?.................................................................................................
   Har du rest i tjänsten, kommunalt anställd?
   Har du rest i tjänsten, övriga?
   Har du rest privat?

l Ja
l Ja
l Ja

l Nej
l Nej
l Nej

Om Nej, varför?..............................................................................................

Gratiskonsert
i vårens ungdomliga tecken
Lördagen den 20 maj arrangerar Piteå &
Älvsbyns Orkesterförening vårkonsert i
Älvsbyns kyrka. Ifjol arrangerade föreningen sin första konsert, vilken blev en succé,
och förhoppningarna är att årets upplaga
blir lika lyckad som sin föregångare.
– Detta blir orkesterns andra produktion och
vi räknar med att det kommer bli ett fortsatt
stort intresse sedan förra årets premiärsuccé,
berättar Ulrik Bylander, ordförande i Piteå &
Älvsbyns Orkesterförening.
Orkestern består av amatörer, musiker, musiklärare, studenter från kulturskolorna i Älvsbyn och Piteå, men även elever från Framnäs
musiklinje och musikhögskolan i Piteå.
Kvällens program består av verk som Sibelius’ ”Finlandia”, Ravels ”Pavane för en död
prinsessa”, Stenhammars ”Romance” och
Brahms ”Haydnvariationer”.

   Vad skulle få dig att börja använda tjänsten?...............................................
  ...................................................................................................................

Vad är flygbilen och busstaxi?
Den 4:e april 2016 lanserade Länstrafiken Norrbotten ”Flygbilen”, ett ganska nytt koncept som går ut på att resenären erbjuds att åka med kollektivtrafik mellan busstationen
i Älvsbyn och Luleå Airport under vissa tider. Flygbilen är anpassad till vissa av flygavgångarna på Luleå Airport och anländer till flygplatsen senast 40 minuter innan planets
avgång. Avresa från Luleå Airport sker cirka 15 minuter efter flygets ankomst. Flygbilen
inväntar försenat flyg.
Busstaxi är en tjänst där resenären blir upphämtad/avsläppt hemma och körs till/från
busstationen där flygbilen väntar.
Läs mer på Länstrafiken Norrbottens hemsida:
http://www.ltnbd.se/trafiken/flygbil
http://www.ltnbd.se/trafiken/busstaxi
För information och bokning ring:
Länstrafiken på telefon 0771-100 110.
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Kvällens solist är violinisten och musikläraren
Catharina Kristoffersson, som bland annat är
verksam i Norrbottens kammarorkester.

Töm spargrisen i god tid

Företagsprofilen

Det kan finnas begränsningar för bank och
handel när det gäller att ta emot sedlar och
stora mängder sedlar eller mynt. Vänd dig till
din bank för mer information.

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.

Sedlar ogiltiga efter den 30 juni 2017:

De äldre 100- och 500-kronorssedlarna kan
du bara använda som vanligt till och med den
30 juni 2017.
Viktiga datum
• Den 30 juni 2017: sista dag att betala
med sedlarna.
• Den 30 juni 2018: sista dag att sätta in
sedlarna på bankkonto.
• Efter den 30 juni 2018 kan Riksbanken
lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift
på 100 kronor.
Mynt ogiltiga efter den 30 juni 2017:

Observera att ALLA gamla 1-, 2- och 5-kronor blir ogiltiga, alltså inte enbart de mynt
som är avbildade här ovan.
De äldre 1- och 5-kronorna kan du bara
använda som vanligt till och med den 30 juni
2017. Samma sak gäller för gamla 2-kronor
om du har sådana kvar. Det kan dock vara
svårt att betala med dessa 2-kronor, eftersom
de sällan används vid betalningar numera.
Viktiga datum
• Den 30 juni 2017: sista dag att betala
med mynten.
• Den 31 augusti 2017: sista dag att sätta
in mynten på bankkonto.
• Efter den 31 augusti 2017 är det inte längre
möjligt att lösa in de ogiltiga mynten vare
sig hos bankerna eller Riksbanken.
Vilka mynt omfattas inte av utbytet?
10-kronan samt minnes- och jubileumsmynt
blir inte ogiltiga 2017. Alla öresmynt är redan
ogiltiga och kan inte användas vid betalning
eller lösas in hos bankerna eller på Riksbanken.

NTM i Norr – från idé till något stort
Det som började som en vision utvecklades snabbt till ett framgångsrikt företag när Robert Renberg och Torbjörn
Egmalm slog sina driftiga huvuden
ihop. Sju år efter start har företaget
stärkts allt mer och fortsätter att utvecklas.
– Vi har kanske en drivkraft som
inte en vanlig svensson tycker är normalt. Men vi är så där som människor,
ser möjligheter i allt, berättar företagets VD och delägare Robert Renberg.
Det var under våren 2010 som Robert
Renberg och Torbjörn Egmalm gick
från idé till handling när dem tillsammans startade NTM i norr AB. Det som
började som en vision har resulterat i
en framgångsrik koncern med ett brett
utbud av tjänster och produkter. Koncernen erbjuder bland annat ekonomitjänster, transport, entreprenadarbete,
personaluthyrning, uthyrning av lägenheter, trädfällning, plantering och snöröjning.
– Jag har valt bort mina fritidsintressen för jag tycker att det är så grymt kul
att jobba och utveckla saker. Jag gläds av
att sysselsätta folk. Det är sådana som
vi båda är och det är därför vi har kunnat forcera som vi har gjort. Företagen
är min hobby, likväl som det är Tobbes
hobby, berättar Robert.

samhetsområdet söderut, för att kunna hålla
igång året om. Under högsäsongen tillhandhåller samtliga bolag i NTM-koncernen
cirka 100 anställda, medan lågsäsongen sysselsätter mellan 30-50 personer.
2011 grundades NTM-butiken och redan året därpå mottog butiken det ärofyllda
folkets pris, Årets pärla, på Älvsbyns näringslivsgala. Framtidsplanen nu är att flytta butiken till busstationens gamla lokaler.
– Vi har många ben i företaget och vi utvecklar varje ben olika mycket beroende på
hur det ser ut, berättar Torbjörn Egmalm,
styrelseordförande och delägare i NTM i
Norr AB.
Vill hjälpa de som har haft det tufft
Robert och Torbjörn arbetar ständigt med
att utveckla koncernen. Bland annat satsar
de på att erbjuda utbildning inom bland
annat hjullastare – gods & anläggning,
grävmaskin, arbete på väg m.m. till de som
exempelvis har haft det svårt i skolan och
hamnat fel i livet.
– Sådana vill vi gärna hjälpa, för det finns
ju potential i dem. Vi försöker hjälpa dem
med en praktisk lösning för att de sedan ska
kunna ta sig ut i arbetslivet.

Koncern med många ben
NTM är uppdelat i flera olika företag
som verkar inom fyrkanten och malmfältet. Men tanken är att expandera verkÄlvsbybladet nr 1 – 2017 | 7

Älvsbybo med 57 000 följare på Instagram
För Älvsbybon och fotografen Frida Lindgren är Norrbottens natur
både underbar och vacker. På sitt instagramkonto delar hon ofta
med sig av det bildsköna landskapet, till sina 57 000 följare.
– Ett av mina främsta motiv med att lägga ut bilder är att förstärka idyllbilden av Norrbotten, och visa att det verkligen är så
fint som dem som bor söderut tror att det är, berättar hon.
Sin första bild tog Frida Lindgren när hon var ungefär 10 år gammal.
Redan då fastnade hon för att fota och familjens husdjur fick ofta agera
motiv.
– Jag fortsatte att fota och fick min första systemkamera när jag var
14 år. Då blev intresset större och jag började bli mer teknisk kunnig.
Idag är Frida 23 år gammal och arbetar som säljare i Piteå. Att fotografera är fortfarande ett intresse som hon älskar att hålla på med.
”Vi har det verkligen fint här uppe, i hela Norrbotten”.

Norrbotten – det idylliska landskapet
Frida är aktiv på instagram och publicerar ofta bilder som hon har
tagit. I skrivande stund har hon över 57 000 personer som följer hennes Instagramsida och hennes motiv fokuserar mycket på Norrbottens
pittoreska natur.
– Min nisch är den svenska idyllvintern. Jag gillar framför allt minimalism i foto och att saker ser minimala ut i jämförelse med något
annat. Som ett litet falurött hus i ett stort vinterland.
Förutom sin egen instagram har hon även skött Naturhistoriska
riksmuseets konto. Där har hon publicerat sina bilder från Norrbotten
tillsammans med beskrivande text.
– De ville ha just den här bilden av norra Sverige, så det var jätteroligt. Då fick man vara lite poetisk. Det är mycket idyll som det södra
Sverige tror om norra Sverige, och på ett sätt vill jag ändå som förstärka
det. För vi har det verkligen fint här uppe, i hela Norrbotten.
Vet aldrig när inspirationen kommer
Kameran finns alltid med när Frida är ute och går, för man vet aldrig
när inspirationen väcks till liv.
– Jag har fått lära mig att det är lika bra att släpa runt på den. För
det kommer att värt det om det kommer en jättefin vy, helt från ingenstans.
Du säljer även bilder, hur går det?
– Det går bra, jag har fått sälja en del. Det känns skitkul att se när de
skickar bilder till typ Skåne och Göteborg. Att veta att folk där nere har
mina bilder på deras vägg, det är ganska häftigt.
Fridas instagramkonto: www.instagram.com/deskriptiv
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1 – “On the other side of the lake.”

10 – ”The beauty of solitude”

2 – ”Daniel Wellington in the heart of Sápmi.”

11 – ”Enjoying the sunset by a green lake in the woods.”

3 – ”Standing tall.”

12 – ”My favorite thing about the midnight sun is that
you have all day, and all night, to enjoy nature.”

4 – ”I’ve told you this before, but I really love hidden
treasures.”
5 – ”The magical minutes before the sunrise, the solid
silence in the forest. Once again I was floored by the
beauty of my home this morning.”
6 – ”Don’t spend too much money on your prom dress,
you’ll only use it once. Ha.”
7 – ”Autumn island. 🍂 It’s the most colorful time of
the year. What is your favorite season? I can’t decide
between winter and autumn. 😏”
8 – ”I’m leaving the north to spend a week in Croatia.
Autumn is on its way and I, for one, could not be happier. My favorite season. 🍂”
9 – ”Aurora season has begun! Last night I stood in a
grain field watching the aurora dance across the sky.
It’s finally here, oh how I’ve missed it. 😍”

13 – ”It’s the season for summer cabins, long nights of
fishing and pretty sunsets”
14 – ”Taken at approximately 11.30 pm yesterday. The
nights are so bright now. In a few weeks the sun won’t set
at all. Feels good after nearly six months of darkness 😁”
15 – ”Such a weird experience to actually hold your
own photograph. I’ve never done that before, until
now. This one is available for purchase (link in bio). //
Om ni är intresserade av att köpa någon av mina bilder
så finns de som posters och tavlor på Printler.se. Ni hittar även en länk till mitt galleri i min bio. 😊 #Printler”
16 – ”Sorry about being so inactive lately, I’m busy living life sometimes. 😏”
17 – ”Another one from last night. 🙊 I’ve been doing
some last minute Christmas shopping today, aaalmost
ready for Christmas now.”

18 – ”If you’re in the northern parts of the world, make
sure you don’t miss the auroras tonight. They’re supposedly very active. It’s cloudy where I live, so here’s a
throwback to a starry night a couple of months ago. 😊”
19 – ”So miss aurora showed herself yet again tonight
and I couldn’t resist the urge to climb another mountain to photograph my hometown. 🙈”
20 – ”Pink sunsets are the best sunsets 😍”

21 – ”It’s getting darker and darker outside, so it’s all
about cherishing the sunrises now. 😏”
22 – ”Finally 🙌”

23 – ”Tried HDR to catch the super moon tonight. Did
not work as well as I thought because it’s so damn
bright, but hey, at least I tried. 🙈”
24 – ”It’s been raining all day today, but I still managed to snap a shot of one of the smoothest rapids out
there. Although I love autumn so very much, I can’t
wait for my winter wonderland to arrive.”
25 – ”Dressed for autumn 🙋 Gotta love this season.”
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Anna-Karin skrev historia – blev första
kvinnliga kyrkoherden i Älvsbyn
Den 5:e februari 2017 skrevs historia i
Älvsbyns församling. Det var nämligen då
Anna-Karin Thorngren Bergman blev Älvsbyns första kvinnliga kyrkoherde.
– Det känns både spännande och roligt.
Jag tänkte själv inte på det att jag blev första kvinnliga kyrkoherde här, berättar hon.
För vidselbon Anna-Karin Thorngren Bergman har tron alltid varit en viktig grundsten i
hennes liv. I slutet av gymnasietiden valde hon
därför att bege sig till Uppsala och studera till
präst. Hon blev prästvigd januari 1996 och
redan våren 1997 blev hon anställd i Älvsby
församling. Nu exakt 20 år efter hemkomsten
har hon skrivit historia, då hon den 5:e februari blev den första kvinnliga kyrkoherden
i Älvsbyn.
Blev början på något nytt
I drygt ett och ett halvt år arbetade Anna-Karin som tillförordnad kyrkoherde, samtidigt
som hon parallellt läste upp behörigheten.
November 2016 blev hon äntligen klar och
det var i en fullsatt kyrka som Hans Stiglund,
biskop i Luleå stift, presenterade den nye kyrkoherden i Älvsbyn.
– På ett sätt blev det slutet på en intensiv
period, samtidigt blev det början på något
10 | Älvsbybladet nr 1 – 2017

nytt. För mig blev det en gudstjänst där jag
kände mycket värme och glädje. Det var en
härlig dag, betonar hon.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag tycker att det bästa med att jobba som
präst är att jag får jobba med tro. För mig är
tron något som är väldigt viktigt. Det är något som kan bära, stötta, ge mål och mening i
livet. Sen gillar jag även alla möten med människor, ta del av alla berättelser och tankar om
livet. Att bara sitta ner och prata om tro över
en kaffekopp i någons kök. Jag får möta alltifrån föräldrar till nyfödda barn, till människor mitt i livet, unga människor, som kanske
funderar på ”vad är meningen med livet?” och
”vart är jag på väg?”. Men sen träffar jag även
människor i sorg, dem som kanske precis har
mist någon anhörig.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Det är väldigt mycket administration. Sen
är det även mycket planering, samtal med personal, sammanträden och möten. Någonstans
där mitt i så har jag även vanliga prästuppgifter, som begravningar och gudstjänster.
Arbetar för ständig utveckling
Svenska kyrkan i Älvsbyn arbetar ständigt

med att utveckla verksamheten och nå ut till
fler. Sen en tid tillbaka använder man därför
bland annat sociala medier för att nå ut till
innevånarna, och samtidigt visa vad församlingen arbetar med. Men än finns det rum för
förbättringar enligt kyrkoherden.
– Som kyrka kan jag tänka att vi behöver
bli ännu bättre på att berätta om varför vi
finns och vad vi gör. Att berätta att vi finns
för mer än bara de stora högtiderna. Vi har
till exempel personal som besöker dem som
kanske aldrig får något besök, vi har körer
för barn och vuxna, ungdomsgrupper som är
öppna för alla. Majoriteten av våra aktiviteter
är kostnadsfria och öppna för alla.

Höjd tillgänglighet hos Polisen i Älvsbyn

Spikab fyller 30 år – firar
med ny produktionslinje

Under hösten 2016 skrev Älvsbyns kommun och Polisen ett medborgarlöfte, där
tillgänglighet, mängdbrott och narkotika var tre fokusområden att prioritera
i kommunen. Ett av dessa fokusområden blev verklighet redan från start, där
Älvsbypolisen utökade öppettiderna till
öppet alla vardagar och kvällsöppet till
klockan 19.00 på torsdagar.

Året var 1987 när bröderna Lars-Göran
och Ulf Öhlund grundade företaget Spikab. Resan har varit lång för firman, som
startade verksamheten med att tillverka
trappor och loftgångar till studentbostäder. Nu 30 år efter start går affärerna
framåt och man satsar på tillverkning
av pelare, kolloner och räcken till hus. I
dagsläget har man ett gott sammarbete
med bland annat Älvsbyhus och Älvsby
Ytbehandling. I och med de positiva siffrorna väljer företaget att investera i en ny
produktionslinje och nyanställning.
– Tiden går fort när man har roligt. Det
har varit lärorika 30 år med en massa fallgropar som lärt oss att allt är i en ständig
förändring. Investeringen vi gör nu är den
senaste tekniken för tillverkning av köksluckor. Byggindustri liknar mer och mer
bilindustri, med specialiserade underleverantörer, det är Spikabs framtid, berättar
Ulf Öhlund, produktionschef på Spikab.

Från den 29/8 2016 är det Polisinspektör
Robert Holtmo som håller polisstationen
bemannad, där han sköter den så kallade
Frontoffice-desken/receptionen på vardagar.
Han är dock inte ensam på Polisstationen,
för där har Älvsbypolisen blivit sex poliser
från årsskiftet och tillsammans med stöd från
närbelägna polisområden finns det poliser i
Älvsbyn så gott som dygnet runt.
Unikt i Älvsbyn
På de flesta av landets polisstationer är det
civilanställda som sköter kundkontakter hos
polisen. Men polisinspektör Robert Holtmo
har inre tjänst som är knyten till stationen
och jobbar därför ej i yttre tjänst.
I och med det så blir han ansiktet utåt för
Älvsbypolisen i Frontoffice-desken/receptionen.
Passärenden, hittegods, vapenlicenser, tips
och upplysningar är huvudarbetsuppgiften.
Men han fungerar även som allt i allo och
hjälper de övriga kollegorna med det mesta
som det dagliga arbetet på en station innebär.
– Att möta människor dagligen gör jobbet
roligt och den ena dagen är ej den andra lik,
säger Robert Holtmo.
Att ge service är en viktig del av en fungerande polisstation och de ökade öppenhållandetiderna på torsdagar hoppas han skall
ge innevånare mer tid att besöka stationen
efter sin arbetsdag.

Många ärenden
Under ett år så kvitterar närmare 1000 älvsbybor ut sina pass eller nationellt id-kort på
stationen. Nästan lika mycket ärenden har
med vapen och jakt att göra.
Ärenden med hittegods och upplysningar
ingår även i jobbet vid Frontoffice-desken/
receptionen på Älvsbyns polisstation, där
även ett och annat tips om något kommer in
under öppethållandetider.
Robert Holtmo tycker att hans jobb är ett
trevligt och viktigt jobb, där han hoppas att
innevånare i Älvsbyn nu även skall ta vara på
den ökade tillgängligheten som stationen erbjuder.

ÖPPETTIDER
i polisreceptionen Älvsbyn
(Röda veckodagar STÄNGT)
Telefon 114 14
Måndagar..........................09.00-15.00
Tisdagar.............................09.00-15.00
Onsdagar...........................09.00-15.00
Torsdagar kvällsöppet........11.00-19.00
Fredagar.............................09.00-15.00

Felaktig P-bot har rättats
Q-park krävde under 2015 för höga
parkeringsböter av ett antal Älvsbybor i
samband med att parkeringsövervakning
infördes på ett flertal kommunala parkeringar och vägar.
Personer har kontaktat Älvsbybladet
och hävdar att de fortfarande inte fått tillbaka sina pengar.
– Det låter jättekonstigt att det här
dyker upp ett år senare. Vi har återbetalat
överskjutande belopp till de som drabbats,
svarar Peder Ståhlberg, kommunikatör på
Q-park.
Han rekommenderar eventuellt drabbade att surfa in på Q-parks hemsida:
www.q-park.se
– Där kan felaktiga böter överklagas
och registreras.

Annie Lööf besökte Polarbröd
Den 31 mars fick Älvsbyn återigen besök
av politikereliten. Den här gången var det
Centerpartiets partiledare, Annie Lööf,
som gjorde ett stopp i Norrbottens Pärla.
Den före detta näringsministern började
dagen med att göra en visit på Skatauddens
Lantgård i Lillkorsträsk, för att sedan besöka
Polarbröd, landets mönsterfabrik i hållbarhetsarbete.
– Jag har hört så mycket gott om företaget. Dessutom ska jag medverka vid Centerpartiets distriktsstämma för Norrbotten och
Västerbotten i Arvidsjaur på lördagen. Så då

passade det bra att stanna till här. Dessutom
äter vi Polarbröd varje frukost hemma, berättar partiledaren under företagsbesöket.

Annie Lööf träffade också de lokala centerpolitikerna Magnus Danielsson och Berit Hardselius.

Annie Lööf med Polarbröds ledning.
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Yrkesprofilen
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.

Byggnadsinspektör med bakgrund inom arkitektur
Funderar du på att bygga hus, flytta befintlig byggnad till annan plats eller annan byggnadsåtgärd? Då är det bäst att
du ansöker om detta hos kommunens
byggnadsinspektör, Asad Namah, som
hanterar ärenden rörande just detta.
Den 30 januari blev Asad Namah ny byggnadsinspektör i Älvsbyns kommun. Hans
arbetsuppgifter består bland annat av att
hantera ärenden rörande bygglov, rivningslov, strandskyddsdispenser, allmän byggnadsåtgärd och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
– Jag utbildade mig till arkitekt i Kazakstan i fem år. När jag sen kom hit till Sverige,
för 3,5 år sedan, gick jag på Luleå Tekniska
Universitet för att lära mig hur systemet i
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Sverige fungerar. Sen fick jag praktik på Piteå kommun, där jag arbetade mycket med
OVK-frågor och hur man arbetar med hantering av bygglov, berättar Asad.
Efter studierna arbetade Asad och lärde
sig mer om jobbet som byggnadsinspektör
och efter en lång resa hamnade Asad till sist
i Älvsbyn.
Viktigt att söka i god tid
Som Älvsbyns enda byggnadsinspektör
hanterar Asad även tillsyn på arbetsplats,
samt lämnar råd och upplysningar om
byggregler, installations- och byggteknik
till allmänheten.
Sommaren börjar närma sig med stormsteg och det är då som de flesta väljer att
bygga. För de som planerar detta är det ex-

tra viktigt att se till så att alla papper är som
det ska, så att Asad kan ge ett grönt ljus.
– Jag ska försöka göra allt jag kan för att det
ska gå så snabbt som möjligt.
Två tips är att lämna in ansökan i god
tid, ungefär tre månader innan man planerar att påbörja sitt projekt, och se till att alla
papper är som det ska, exempelvis färdig
ritning och eventuellt godkännande från
närliggande granne.

Glöm inte att ansöka
om bygglov
Till dig som har planer på att bygga
nytt, bygga till eller göra vissa ändringar
i en byggnad, till exempel byta fasad,
inreda någon ytterligare bostad eller
lokal, nu i sommar ska bygglov sökas
senast den 15 maj. Att anordna eller
väsentligt ändra vissa anläggningar kräver också bygglov.
Du ansöker om bygglov hos kommunens miljö- och byggkontor. Handläggning av ett bygglov kan ibland ta upp
till tio veckor även om du har lämnat
in kompletta handlingar så därför är
det viktigt att ansöka i god tid innan du
tänker börja bygga. Särskilt viktigt är
det om du tänker bygga vid en sjö eller
ett vattendrag där det är strandskydd då
den prövningen tar ännu längre tid än
ett vanligt bygglov.

Fulspolning av snus
Varje dag slängs 4 miljoner snusprillor i
svenska toaletter. Det är vår vanligaste ”fulspolning” och innebär 1,4 miljarder snusprillor per år, eller 1100 ton snus. Att använda våra toaletter på det sättet innebär en
påfrestning på våra reningsverk och på vår
natur. Avloppsreningsverken är inte byggda
för att ta hand om svårnedbrytbara eller farliga ämnen.

”Snus innehåller, precis som all
annan tobak, den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts
ner i naturen. Snus kastar du i det
brännbara hushållsavfallet!”
• En miljon svenskar snusar.
• Svenska snusare spolar i genomsnitt
ner 4 snusprillor i toaletten om
dagen.
• 53 % av svenska snusare vet inte om
att det är skadligt för miljön att spola
ned snus i toaletten.

Klipp ur och sätt upp.

Fulspolning av tops
Tillsammans spolar vi ner 10 000 ton skräp
varje år i Sverige, trots att de flesta inte tycker det är okej. Den största anledningen till
att det slängs skräp i toaletten är för att man
inte orkar göra rätt.
Det går åt mycket energi och resurser
för att hantera allt skräp. Det är inte heller
så enkelt som att bara plocka upp skräpet
ur avloppsvattnet. Skräpet kan dessutom
lätt orsaka stopp i ledningsnät och pumpar samt förstöra eller stoppa reningen av
avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar. Allt detta skulle
kunna undvikas om alla slängde sin tops i
en papperskorg i stället för i toaletten.
Detta hör inte alls hemma i avloppet:
• Våtservetter, tops, bomull, tandtråd,
tamponger, bindor, fimpar, snus
och strumpbyxor. Detta slänger du
i sopkorgen.
• Farliga ämnen som färg, lacknafta,
oljor och aceton. Detta lämnas på den
bemannade återvinningscentralen.
• Överbliven medicin. Lämnas på
apotek.
• Matfett – torka med hushållspapper
och släng i matavfallet före du diskar
alternativt häll i en plastflaska och
släng i brännbart.
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Nollvision för självmord i Norrbotten
Älvsbyn deltar i ett projekt för att motverka
psykisk ohälsa bland ungdomar.
– Många mår dåligt av stress och press.
Det är viktigt att arbeta förebyggande
i olika former, säger Ulrika Nygård,
skolkurator och samordnare för projektet
i Älvsbyn.
Andelen unga med psykisk ohälsa ökar. Särskilt stor är ökningen bland unga flickor. Vid
«hälsosamtalet i skolan» uppgav 16 procent av
flickorna och knappt fyra procent av pojkarna
i åk 1 på länets gymnasier att de «ofta eller
alltid» är nedstämda.
Detta styrks också av att inläggningarna
för depressioner och ångestrelaterade tillstånd
blir fler. När det gäller självmord så minskar
de i befolkningen i stort, men inte för unga
män och kvinnor.
Självmorden ökar
I Norrbotten har självmorden bland unga
kvinnor tvärtemot ökat under de senaste åren.
– Att ungdomar mår dåligt kan bero på
många orsaker; tankar om framtiden, det sociala livet, skolan och mycket annat, berättar
Ulrika Nygård. Därför har Region Norrbotten tillsammans med Boden och Haparanda
startat ett projekt, kallat SAM (Samverka,
Agera, Motivera), som syftar till att förebygga
psykisk ohälsa hos barn och unga mellan noll
och 20 år i Norrbotten.
För Älvsbyns del tog Helena Öhlund, kommunalråd, det första initiativet via Region
Norrbotten, vilket gav Älvsbyn möjlighet att
delta i projektet. I samma veva som Älvsbyn
gick även Piteå kommun med i projektet.
Brett deltagande
Psykisk hälsa påverkar i hög utsträckning livssituation, självsyn, roll i samhället och möjligheter till delaktighet. I Älvsbyn medverkar
Hälsocentralen, förskolechefer, Barn- och Familjeenheten, rektorer och personal från både
grundskola och gymnasium, personal från enheten för ensamkommande flyktingbarn samt
Kultur och Fritid.

– Eftersom det är en satsning på unga människors välmående vill vi ha ett brett deltagande. Få med hela spannet. Vi har tillsammans
försökt kartlägga vad som i dag finns och
fungerar, berättar Ulrika Nygård, skolkurator.
Två saker som fungerar bra är pappa/partnersamtal redan på BVC och ABC-utbildningen
till föräldrar till barn mellan tre och tolv år.
Familjecentralen saknas
En sak som däremot inte längre finns är Familjecentralen eftersom det saknas lokaler.
– Men vi hoppas att Familjecentralen kommer tillbaka. Den var bra, inte minst för att
specialpedagoger tidigt kunde fånga upp signaler på psykisk ohälsa.
För att bryta den negativa utvecklingen
krävs förebyggande arbete och kompletterande insatser för personer som redan drabbats av
psykisk ohälsa.
Två utbildningar, som finansieras av projektet, har genomförts. En kallad YAM
(Youth Awere of Mental helth).
– Det är ett hälsofrämjande och preventivt
skolprogram där sju personer från Älvsbyn
medverkat. Vi har också genomfört programmet bland alla kommunelever i årskurs 8 plus
årskurs 7 i Vidsel med gott resultat. Det bygger på rollspel, information, vart man kan
vända sig, orsaker och vad man kan göra vid
psykisk ohälsa, säger skolkuratorn Ulrika Nygård.
Fler ungdomliga röster
Den andra utbildningen, med fyra medverkande från Älvsbyn, heter ACT.
– Det är ett program som riktar sig mot
gymnasieelever, handlar om stress och hur
man hanterar den, säger Ulrika och fortsätter:
– För oss gäller det att prova oss fram. Men
vi är på god väg att hitta nya lösningar. Vad vi
önskar är att få fler röster från ungdomarna
själva och kunna lyfta in kulturen i projektet.
Arbetet med att främja ungas hälsa är ett
förändringsarbete som kräver god struktur
och en hållbar organisation. Det behövs också
en tydlighet med fördelat ansvar kring frå-

gorna där målet är att arbeta för en gemensam
målbild för att få arbetet att hålla över tid.
SAM-projektet pågår till och med juli
2017.
Projektets mål:
• Att andelen elever i gymnasiets första år,
som de tre senaste månaderna ofta eller
alltid känt sig ledsna eller nedstämda,
minskar.
• Att andelen unga som tar sitt liv minskar.
• Att införa en nollvision gällande självmord
i Norrbotten.
• Att skapa ett väl fungerande samarbete med
en klar ansvarsfördelning mellan landstinget, kommunförbundet, länsstyrelsen och
andra aktörer såväl centralt som lokalt
kring främjandet av psykisk hälsa hos unga
i Norrbotten.
Arbetsmodell:
• Insatser för att hjälpa de som redan
drabbats av psykisk ohälsa. Gemensamma
förebyggande åtgärder för att bryta den
negativa utvecklingen. Målgrupp unga
mellan noll och 20 år.
• Beskriva, möjliggöra, utveckla, testa, utvärdera och kommunicera samarbetsformer
och metoder som främjar psykisk hälsa.
• Under 2014-08-01 till 2017-07-31 har
SAM tagits fram som pilotprojekt i en
större kommun, Boden och i en mindre
kommun, Haparanda.
• Fr.o.m. hösten 2016 har SAM påbörjats i
ytterligare två kommuner, Piteå och Älvsbyn.
• Etik och kvalitetssäkringsverktyg har tagits
fram för att ge stöd för skolan i deras val av
hälsofrämjande och förebyggande metoder.
• Stöd ges till det pågående livsstilsprojektet
HEL, Hälsa, Elev och Livsstil, på Björknäsgymnasiet i Boden.
• Ta fram ett välfungerande batteri av åtgärder som kan användas som arbetsmodell
i länets övriga kommuner.

Lyckad äldre- och anhörigvecka
Den 13 februari gick årets upplaga av äldre- och anhörigveckan av
stapeln på Fluxen. Veckan, som är uppdelad i olika teman, bjöd
bland annat på olika föreläsningar och diverse informationsträffar.
Elin Suup, anhörigkonsulent i Älvsbyn, är nöjd över veckan och
den positiva besökarstatistiken.
– Jag är väldigt förvånad, men också glad över att det har varit cirka
100 personer per dag. Det är jättekul. Och fin respons har det blivit,
besökarna har tyckt att det har varit väldigt bra. Det är jag väldigt glad
över, berättar hon.
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På gång inom Fritid & Kultur
Vintern är snart över och sommaren ligger
bara runt knuten. Men innan sommaren anländer måste vi först njuta av den vackra och
bildsköna våren, den årstid där den trista
gråa tonen blir till en vacker och underbar
grönska. Till detta har Älvsbyn en rad olika
fritid- och kulturaktiviteter att erbjuda, för
både stora och små.
Några evenemang i kommunen
Bland kommunens evenemang hittas bland
annat Dansdragets regionala danstävling på
Forum, som kommer att arrangeras lördag
den 6 maj. Den 20 maj anordnar Kraft &
Hälsa sitt återkommande mästerskap i biografen på Forum. Tävlingen består av åtta
olika grenar där deltagarna kommer att
kämpa om ära och berömmelse.
Under sommaren kommer Jan Martinsson att tillsammans med Louise Majunge
hålla i allsång i Lomtjärnsparken på torsdagarna.

För de allra minsta kommer teatergruppen
”Teater Mila” att framföra den kritikerrosade berättelsen ”Den tappre lille skräddaren”.
Detta kommer att äga rum den 8 maj.
Under knalledagen, den 7 juli, anordnar
Kultur & Fritid, tillsammans med Älvsby
församling, ett snapchatrally för ungdomar.
Tävlingen kommer gå ut på att deltagarna
ska samla poäng genom att skicka bilder genom mobilappen Snapchat, ifrån olika utsatta destinationer.
Likt ifjol kommer dansföreställningen
Trolltagen tillbaka till Storforsens naturscen.
I dagarna tre, med start den 7 juli, har man
chans att följa den spännande berättelsen
om de sex flickorna som blir kidnappade av
hemska troll.
För fler evenemang och mer information
besök gärna: www.alvsbyn.se/evenemang

Nationell vecka med fokus på
krisberedskap för allmänheten
Vecka 19, med start den 8 maj, anordnar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en krisberedskapsvecka
runt om i landet. Fokus med veckan kommer att handla om att informera innevånarna om vad dem själva kan göra när
katastrofen är kommen, då exempelvis
både vatten och ström saknas en längre
tid. Grundtanken är att man som privatperson ska klara sig i minst 72 timmar på
egen hand.
På plats under veckan i Älvsbyns kommun
kommer representanter från både fjärrvärmen och vatten/avlopp att finnas, tillsammans med kommunens risk- och säkerhetssamordnare, Margareta Lundberg, för att
informera medborgarna om hur man på bästa sätt förbereder inför eventuell katastrof.
– Allmänheten behöver få en puff i rätt
riktning, att vi ska ha grejer hemma när något inträffar. Vi har alla ett eget ansvar, man
kan inte ringa till kommunen och säga ”Nu
har jag varit utan ström i två dagar, hjälp.”.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SMO)
framgår att den enskilde har ett eget ansvar
att ta hand om sig själv. Det som kommunen måste göra är till exempel att ta hand
om dem som inte klarar av det själva, bland
annat gamla och sjuka. Så man behöver ha
en beredskap hemma, ett litet förråd med
grejer, berättar Margareta.
För tid och plats se annonsering.

Bra att ha hemma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kött- och fiskkonserver.
Grönsakskonserver.
Torrmjölk.
Vattendunkar.
Varma kläder.
Sovsäck/filtar.
Värmeljus.
Ved (om du har eldstad).
Gasol-/fotogenkamin eller fotogenlykta + bränsle.
• Vev- eller batteridriven radio.
• Batterier, som passar din utrustning.
Viktiga telefonnummer:
112 – Nödnummer vid fara för liv,
egendom och miljö.
113 13 – Informationsnummer vid
olyckor och kriser.
114 14 – Polisens nummer vid icke
akuta händelser.
1177 – Sjukvårdsrådgivning.

Polarbröd vill stödja
lokalt friluftsliv
Det är viktigt för både kropp och själ att
någon gång ta en promenad utomhus
och njuta av vad naturen har att erbjuda.
Brödjätten Polarbröd är därför mitt uppe
i en satsning för att främja föreningar som
uppmuntrar till just utomhusaktiviteter.
Bland annat handlar det om föreningar
som erbjuder aktiviteter som orientering,
fiske, löpning, klättring, svampplockning
och fågelskådning.
– Vi behöver komma ihåg vad som är
viktigt på riktigt. Att tillsammans möta
människor, njuta av upplevelser och ta
en god fika ute i det fria kan vara värt så
mycket. Vi vill tillsammans med lokala
föreningar skapa förutsättningar för att
fler kan hämta kraft från naturen, säger
Elin Emanuelsson, Polarbröd.
Därför kan man nu söka sponsringspengar till en prova-på-dag. Stödet söks
på Polarbörds hemsida och pengarna är
tänkt att täcka eventuella omkostnader
och marknadsföring.

Kommunen söker
sommarvikarier
Sommaren börjar närma sig och kommunen söker nu sommarvikarier till de olika
verksamhetsområdena, främst inom vård
och omsorg. Rekrytering sker löpande
fram till sommaren.
För mer information om jobben, se kommunens hemsida:
www.alvsbyn.se/ledigajobb

Ny personal

Sandra Svensson
Ny miljöinspektör på Älvsbyns kommun.
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• Ta ditt ansvar – Agera som kattägare på ett
ansvarsfullt sätt så behövs inga skärpningar
i lagar och föreskrifter.
Vad säger lagen
Djurskyddslagen (hanteras i första hand av länsstyrelsen)
2 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot
onödigt lidande och sjukdom.
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (hanteras i första hand av miljö- och
byggkontoret)
36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet
för människors hälsa inte uppkommer.
Lag om tillsyn över hundar och katter (hanteras
i första hand av polismyndigheten)

Information om att hålla katt
Information från miljö- och byggkontoret i
Älvsbyn till dig som är kattägare, blivande
kattägare eller intresserad av frågor som rör
katter.
Katten är ett husdjur som många människor
uppskattar och finner glädje i. Kattägaren
har ansvar för sitt djurs välbefinnande och
eventuella problem som den kan orsaka. När
djurägaren inte tar sitt fulla ansvar är det lätt
att djuret far illa eller att det uppstår irritation
hos de omkringboende.
Miljö- och byggkontoret får ibland klagomål på lösspringande katter som orsakar
olägenhet i bostadsområden. De flesta klagomålen gäller sandlådor, altaner och broar som
förorenas av katter. Allergiproblem från lösspringande katter förekommer också.
Att tänka på innan du skaffar katt
• Det krävs tid, intresse och kunskap för
att klara av att ha en katt.
• En katt kan bli 15 år eller äldre.
• Kattägaren ansvarar för att katten har
det bra och även för den olägenhet som
katten orsakar andra människor.
• Är du beredd att ta ansvaret?
Goda råd till dig som har katt
• Prata med dina grannar om du har en
utekatt – Fråga dina grannar om din katt
upplevs som ett problem och säg att du
gärna vill veta om din katt stör dem.
• Håll katten inomhus – Tätortsmiljö med
trafik är en onaturlig och farlig miljö för
en katt.
• Om du har en utekatt – Om du ändå vill
ha katten ute bör du hålla den under uppsikt. Se till att din katt har en låda med
ren sand att uträtta sina behov i, inne eller
på din egen uteplats.
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• Kastrera katten – Okastrerade hankatter
har en medellivslängd på bara 2 år om de
lever i stadsmiljö. Många av dessa katter
blir överkörda. En kastrerad katt blir
lugnare och håller sig hemma mera.
Kastrerade katter är mindre benägna att
revirmarkera med urin och hamnar mindre
ofta i revirslagsmål med andra katter. Låt
en veterinär kastrera katten. De flesta veterinärer rekommenderar att katten bör vara
minst 6 månader vid kastrering och det
gäller både hon- och hankatter.
• Ge katten P-piller – Om man inte vill
sterilisera sin honkatt utan vill använda
henne i avel, kan man ge henne P-piller
under de tider man vill förhindra ovälkomna kattungar.
• ID-märk katten – En katt kan identitetsmärkas. Chansen att få tillbaka den om
den springer bort är större. Om katten
skulle förolyckas minskar risken att du som
ägare inte får reda på vad som har hänt din
katt. Om din katt inte är märkt kan du
istället sätta på den ett halsband med adress
och/eller telefonnummer.

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur
och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda
olägenheter.
21 § En katt som med skäl kan antas vara
övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder
denne. Inom tätbebyggt område krävs tillstånd av polismyndigheten.
Vad kan du som störs av
andras katter göra?
• Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna
att just deras katt håller sig på tomten
eller alldeles i närheten och vet inte om att
katten besvärar någon.
• Täck över sandlådor när de inte används.
• Schasa bort katterna, zoobutikerna säljer
ibland avvisande medel mot katter som du
kan testa att sätta ut där katterna går.
• Kom ihåg att katten också kan göra nytta
genom att hålla nere mängden av gnagare
som också kan bli ett problem om de blir
för många.

• Vaccinera katten – Låt vaccinera din katt
mot kattpest. Vaccination sker första
gången vid 3 månaders ålder och därefter
helst varje år.
• Katt i band – Det går att träna katten att
gå i band om du börjar när den är liten.
• Sommarkatt – En katt kan inte klara sig
själv ute året runt. Du som överger din
sommarkatt på hösten utsätter ett djur
för onödigt lidande vilket är straffbart.
• Mata inte främmande katter – Tamkatten
bor någonstans och hittar hem när den är
hungrig. Vilda katter har ofta mask och
andra sjukdomar som kan spridas till katter och hundar som lever bland människor.
Om du börjar mata herrelösa katter tar du
samtidigt på dig ansvaret för katterna.

Hit kan du vända dig
om du har frågor:
Miljö- och byggkontoret...... 0929-170 00
Distriktsveterinären............. 0929-103 51
Länsstyrelsen....................... 0920-964 00
Polisen.......................................... 114 14

