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Byggruschen
fortsätter i Älvsbyn
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Nytt villa
Nytt hyreshus!
Anakin döpte det nya villaområdet
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Krönikan
Under krönikan bjuder vi in olika personer
att fritt skriva om frågor som är dem nära.
Har du tips på en krönikör? Hör då gärna
av dig till Älvsbybladet.

Femtio nyanser av skola
När jag påbörjar den här texten sitter jag
framför 21 unga människor som går i årskurs 9. De skriver prov i svensk språkhistoria. Jag vet att de har helt olika drömmar
om hur deras framtid ska se ut. De har en
ytterst komplicerad verklighet att hantera,
med inlärning av vitt skilda ämnen, ett hor-

monpåslag som kan nå orkanstyrka och en
digital omvärld som hela tiden gör sig påmind. Några av dem älskar skolan medan
andra tycker att den är pest och pina. Jag
har till uppgift att leda denna brokiga samling individer och utveckla deras svenska
språk samt deras kunskaper i samhällsorienterande ämnen. Det är svårt, inspirerande,
slitsamt, viktigt och väldigt, väldigt roligt.
Jag tittar ut över eleverna och vet att jag är
en av drygt 93 000 grundskollärare som har
till uppgift att lotsa unga människor på resan mot att omsätta sina drömmar. Tanken
svindlar!
Jag ser på klassen med en lyckoklump i
halsen som kommer sig av att jag vet hur
mycket hårt arbete som ligger bakom det
som de redovisar idag. Igår var jag däremot
halvt galen på dem och funderade på varför
i hela friden någon enda människa väljer att
bli lärare. Jobbet är en känslomässig bergoch dalbana och väldigt sällan puttrar det
på. Och för det mesta älskar jag det. När
den där lektionen kommer där lärandet är
i centrum, när frågorna är djupa och det
spritter av liv i klassrummet, då är det värt
allt. Och känslan att släppa iväg en grupp
elever som fullföljt antingen grundskolan
eller gymnasiet är pur magi.
Ibland är det svårt och tårarna bränner.
Jag önskar mig andra förutsättningar, ända-

målsenliga lokaler och möbler, pengar till
studiebesök, inga trasiga själar, fler kringfunktioner, datorer åt alla samt mer uthållighet och ansvarstagande hos fler elever.
Jag inser att det finns mycket att jobba på i
skolan men anser också att mediabilden av
en skola i fritt fall är helt galen. Jag ser att
vi blir fler och fler modiga pedagoger och
skolledare och jag gläds åt många förändringar men kanske mest åt att läraryrket numera är ett lagarbete. I Älvsbyns kommun
pågår till exempel ett arbete med att ta fram
ett antal pedagogiska ställningstaganden
där all personal är involverade. Mod och
kraft – härligt!
Jag vill så mycket. När jag fick frågan
om att skriva den här krönikan bestämde
jag mig för att nyansera bilden av hela den
svenska skolan, men fick inse rätt snabbt att
det var att gapa över liiiite för mycket. Men
jag kan lova er att vardagen i skolans värld
varken är svart eller vit utan full av nyanser
och när det sprakar till av färger, då är det
magiskt.
Anneli Lundberg
Lärare i svenska och so
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Älvsbyn har flest lärare per elev i Sverige
För femte året i rad placerar sig Älvsbyns
kommun bland de 30 bästa skolkommunerna av Sveriges 290 kommuner i
Lärarförbundets undersökning ”Bästa
skolkommun”. I år blev det plats 28.
Vi har under en längre tid arbetat målmedvetet med kvalitet och resultat i vår verksamhet. Ett led i detta är att säkerställa god
och välutbildad tillgång till lärare i våra
verksamheter. Det är glädjande att detta
sammantaget gör oss till en av landets bästa
skolkommuner över tid, säger Jan-Erik
Backman skolchef i Älvsbyns kommun.
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Varje år utser Lärarförbundet Sveriges
bästa skolkommuner. Rankningen bygger
på 13 olika kriterier. Kriterier där kommunen ligger sämre till är ”Behörighet för
högskolestudier” och ”Friska lärare”. I ett
av kriterierna är vi däremot bäst i landet i
Lärarförbundets ranking. Det är ”Lärartäthet” och i detta kriterium placerar sig alltså
Älvsbyns kommun på plats 1 av 290 kommuner.
Läs mer på: www.lararforbundet.se/bastaskolkommun/2016/alvsbyn
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Anakin Viggo Köppe kom med bästa förslaget:

Bäckängen blir namnet på det nya villaområdet
Bäckängen. Det är namnet på Älvsbyns
nya villaområde. Anakin Viggo Köppe, 12
år, var den som lämnade in det vinnande
förslaget.
– Jag cyklade förbi området för att
hämta inspiration. Då kom jag på namnet
Bäckängen, berättar Anakin.

När frågan dök upp om vad det nya villaområdet ska heta, utlystes en tävling där ungdomar upp till 18 år fick lämna in förslag.
En enig jury föll för Anakin Viggo Köppes
förslag; Bäckängen.
Ett tilltalande namn som ligger bra i
munnen och som beskriver området väl. När
tomterna är klara blir det som en äng intill
Korsträskbäcken, säger Helena Öhlund,
kommunalråd.
Prisas av fullmäktige
Anakin Viggo Köppe kommer att belönas
för sitt vinnande förslag i samband med
kommunfullmäktige. Han är stolt över att
hans förslag vann.
Häftigt att jag får ge namn åt ett helt nytt
villaområde. Det känns lite coolt.

Byggruschen fortsätter i Älvsbyn
med nytt villaområde
Alla nya villatomter på Prästgärdan är redan sålda och därför har jobbet med att
göra klar nästa villaområde påbörjats.
Arbetet med att iordningsställa de 23 tomterna mellan Korsträskbäcken och Pärlans
förskola/Knut Lundmarkskolan är i full
gång. Går allt som planerat, det vill säga att
detaljplanen klubbas i kommunfullmäktige,
så släpps tomterna till försäljning under
oktober.
18 intresseanmälningar har redan kommit in trots att vi inte marknadsfört området speciellt hårt. Det beror i sin tur på att
alla formaliteter inte är klara. Vi kan ju inte
sälja tomter som ännu inte är godkända.
Men vi hoppas att allt blir klart i samband
med fullmäktiges oktobermöte, berättar
Lennart Lundgren, VD på Älvsbyns Fastigheter AB.

försäljning och det finns ytterligare ett antal intressenter till tomterna, berättar Peter
Hortlund, försäljare på Älvsbyhus.
Området ligger centralt med närhet till
skolor och idrottsplats. Avståndet till alla
faciliteter är bara några hundra meter.

Det är ett attraktivt område och en positiv
signal att Älvsbyn utvecklas. Det här känns
jättekul och bäddar för en bra framtid, säger Helena Öhlund kommunalråd.

Hus redan beställda
Att intresset är stort bekräftas också av Älvsbyhus. Det har redan börjat trilla in beställningar hos hustillverkaren.
Det är roligt att det finns ett stort intresse
runt det nya fina välplanerade villaområdet.
Vi har klart med en köpare på detta område
redan nu innan tomterna är helt klara till
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Nya hyreshuset redan bokat till två tredjedelar
Spaden är satt i jorden och bygget av det
nya hyreshuset på Lekentomten har påbörjats. Om drygt ett år står 30 nya lägenheter klara i centrala Älvsbyn.
- Drygt 20 lägenheter är redan bokade,
säger Arne Carlsson, ordförande i bostadskooperativet Leken som ska förvalta
fastigheten.
Hyreshuset blir fem våningar högt med ett
suterrängplan ner mot Ica. Huset kommer
att rymma 30 lägenheter fördelade på tio
tvårummare och 20 trerummare.
– Trerumslägenheterna får två olika planlösningar. Tio vardera, berättar Lennart
Lundgren, VD, för Älvsbyns Fastigheter,
som kommer att äga själva fastigheten men
där drift och förvaltning ska skötas av den
Kooperativa föreningen Leken.
Fastigheten får även en övernattningslägenhet/föreningsrum.
– Där kan barn, släktingar och
besökande till de boende boka rum. Men
detta kommer helt att skötas av föreningen,
berättar Lundgren.
Passande modell
Föreningen har redan ett 40-tal medlemmar som betalat 5 000 kronor i avgift. Det
ger dem möjlighet att påverka beslut som
rör hyreshuset och även förtur i kön till lediga lägenheter.
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De som redan bestämt sig för en lägenhet betalar 4 000 kronor per kvadratmeter
i insats.
– På så sätt kan månadshyran sänkas.
Detta är en modell som passar mindre
orter som Älvsbyn. Det känns som ett bra
upplägg, säger Lennart Lundgren.
Till skillnad från en bostadsrätt kan inte
hyresgästerna spekulera. När lägenheten
säljs får säljaren tillbaka insatsen. Inget mer.
- Ett bra och tilltalande alternativ. Vi får relativt bra hyror och hyreshuset ligger i ett
kanonläge, mitt i Älvsbyn. Det blir fantastiskt bra, säger Arne Carlsson.
Inglasade balkonger
På vilken nivå hyrorna hamnar är dock inte
klart.
– Nej, vi har begärt en del tillägg som
inglasade balkonger, carportar med förråd
och modernare köksskåp. Så vi får se vart
det landar, berättar Carlsson.
Någon oro för tomma lägenheter känner
han inte.
– Intresset är stort. Men många är försiktiga och väntar på att få loss pengar genom
att sälja sina hus. Men nog fyller vi hyreshuset. Inga problem.
Nöjd är också kommunalrådet Helena
Öhlund.
– Det känns bra att vi hittade den här
lösningen för Lekentomten. Vi får ett nytt

jättefint hyreshus där människor kan bo
centralt. Tillsammans med andra offensiva
satsningar på nya tomter, villabebyggelse,
nya äldreboenden och annat visar vi den
framåtanda som präglar Älvsbyn just nu.
Inflyttningsklart 1 december 2017
Den 20 november 2017 ska huset vara klart
för slutbesiktning.
– Går allt enligt planerna räknar vi med
inflyttning 1 december 2017, säger Lundgren.
Huvudentreprenör för bygget är NCC.

Helena Öhlund, kommunalråd och Arne Carlsson, ordförande i bostadskooperativet Leken
gläds över att det första spadtaget i bygget av det
nya hyreshuset är taget.

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.

Älvsbyns Schackklubb – 61 år av strategier
Åtta bönder, två springare, två löpare, två
torn, en dam, en kung och en gnutta list.
Det är allt som behövs för att erövra motståndarens kungarike. Schack matt, ska
vi köra igen?
Schack är ett bräd- och strategispel som har
funnits i över 1500 år. Spelet går ut på att
man ska försöka överlista sin motståndare
och med hjälp av 16 schackpjäser ta sig
in bakom fiendens linje och ta över dennes kung. I Älvsbyn grundades Älvsbyns
Schackklubb 1955 utav Arne Öhman.
Klubben hade sin storhetstid fram till 1966,
men fick sedan läggas på is på grund av för
få spelare. 1978 fick klubben nya friska vindar, när den nu före detta ICA-handlaren
Egon Bohlin blåste liv i klubben.
Söker yngre medlemmar
Klubben har i dagsläget 12 aktiva medlemmar som träffas och spelar på Älvsby folkhögskola på torsdagskvällarna. Klubbens
ordförande, Anders Jonsson, har själv spelat
sedan ungdomens dagar och hoppas att allt
fler yngre väljer att ge schack en chans.

– När jag var till klubben den första gången
då var det full fart. Vi hade seriespel i hela
Norrbotten. Sen har de gått i berg- och dalbana. Men nu känns det som att vi är på
väg upp litegrand. Men vi behöver föryngra
oss, det är det som är vårt problem. Alla är
välkomna, även nybörjare. Så kan vi lära
dem spela schack. Vi är även mitt uppe i en
satsning att aktivera ensamkommande flyktingbarn. Det här är ett bra sätt för dem att
komma in i det svenska samhället. Vi skall
även ta kontakt med skolan och se om vi
kan få igång något samarbete.

FAKTA
För att bli medlem i Älvsbyns Schackklubb kontaktar man Anders Jonsson,
eller kommer förbi torsdagar mellan
17.00 och 19.00 på Älvsbyns folkhögskola i lokalen Hadar. Medlemskapet är
gratis och det bjuds alltid på fika.

Vad är det i schack som lockar?
– Det finns många bitar där. Bland annat
att försöka räkna ut i förväg vilket drag som
är bra för mig och samtidigt fundera ut vad
motståndaren kommer att göra. Det gäller
att försöka fundera lite längre än motståndaren. Jag själv kan nog vara 3-4 drag i förväg, i bästa fall. Men det kan snabbt ändra
sig, säger Anders Jonsson.
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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.

Luleåregionen
rekryterar i Stockholm
Lördag den 24 september genomförde vi
ett arrangemang i syfte att rekrytera personal till Luleåregionen. Cirka 30 företag och
arbetsgivare från vår region intog Fotografiska museet i Stockholm. Målsättningen
var att locka inflyttare och återvändare till
Luleåregionen för att säkerställa vår kompetensförsörjning.
Tillsammans med Boden, Kalix, Piteå,
Luleå och Älvsbyns kommuner samarbetar vi under varumärket Luleåregionen. Vi
är den största befolkningskoncentratio-

nen norr om Uppsala. Tillsammans är
vi 170 000 invånare där 14 000 personer
pendlar till en annan kommun för jobb.
Oavsett vilken kommun vi bor i så finns det
goda möjligheter till en yrkeskarriär i den
samlade regionen.
Arrangemanget, under namnet ”Hemlängtan” hade fokus på rekrytering. Målgruppen var främst unga familjer, där vi
visar på möjligheterna med att återvända
till en region i tillväxt. Dagen var indelad
i tre avsnitt. Första timmarna var det fokus
på livskvalité för familj och barn, senare på
eftermiddagen övergick temat till företag
och kommuners behov av kompetens, där
företrädare från Älvsbyhus och Polarbröd
gjorde fina framträdande på scenen. Senare
på kvällen övergick temat till idrott där vi
följde matchen i ishockey mellan Skellefteå
och Luleå via direktsändning.
Det blev ett lyckat arrangemang med
cirka 370 besökare från vår målgrupp. Vi
fick många frågor om Älvsbyns kommuns
nya tomter samt vårt behov av rekrytering.
Älvsbyhus och Polarbröds monter var också
välbesökta.
Tillsammans är vi starka!
Tack för att ni tog er tid!
Pär Jonsson
Näringslivschef, Älvsbyns kommun

Älvsbyhus planerar att fördubbla sin produktion
Älvsbyhus är Sveriges största hustillverkare och framtidsvisionen är att bli ännu
större. Under de närmsta åren planerar
företaget att fördubbla sin produktion. I
dagsläget byggs cirka 1000 hus per år, i
företagets fyra fabriker, planen är nu att
siffran ska landa på 2000.
– Det är en tanke som länge grott i både företagsledning och styrelse. Nu sätter vi planerna i verket, även om processen kommer
att ta några år. Det blir ett rejält kliv, men
vi har stora förhoppningar, berättar Kent
Johansson, VD på Älvsbyhus.
Satsar miljoner på mark
I samband med att Älvsbyhus gick ut med
att man kommer att satsa på en fördubbling av husproduktionen bildade företaget
ett nytt bolag vid namn Älvsbyhus Mark.
Syftet med bolaget är att köpa upp tomt6 | Älvsbybladet nr 3 – 2016

mark, som man sedan kommer att erbjuda
kunden vid eventuellt köp av hus.
– Vi är beredda att satsa 100 miljoner på
köp av tomtmark – per år. Det kan bli mer
om vi hittar rätt mark. Det här är inte en
huvudaffär för oss, det är mer ett smörjme-

del för att få sälja fler hus. Vi vet i dag, att
kan du erbjuda både tomt och hus så är det
ännu lättare att få till en affär. Vår huvudaffär är fortsatt att sälja hus, understryker
Kent Johansson, VD på Älvsbyhus.

Älvsbyn har fortsatt starkt företagsklimat
Den 20 september släppte organisationen Svenskt Näringsliv årets rankning
av företagsklimatet i landets samtliga
290 kommuner. Ifjol landade Älvsbyn på
plats 82. I årets undersökning hamnade
kommunen på plats 98, vilket likväl är
en fortsatt stabil placering i övre halvan.
Pär Jonsson, näringslivschef på Älvsbyns
kommun, är trots det lilla tappet nöjd
över årets resultat.
– Det viktigaste för oss i Älvsbyn är inte
placeringen i sig, det viktigaste är att vi håller en positiv trend över tid och att det finns
goda förutsättningar för sysselsättning och
företagande. Det är även ett bra underlag
för vad vi behöver förbättra, understryker
han.
De delar i undersökningen där Älvsbyn
har backat är gällande både skolans och
medias attityder till företagande, medan
kommunen klivit fram bland annat i frågor rörande tillämpning av lagar och regler,
samt tillgång till kompetens. I den regio-

nala rankningen presenteras Älvsbyn som
en fortsatt stadig tvåa, tätt efter residensstaden Luleå. Av de 78 kommunerna norr om
Uppsala placerar sig Älvsbyn bland de tio
bästa, på plats åtta.
10-topp placering av 78 kommuner
norr om Uppsala:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bjurholm
Rättvik
Timrå
Vansbro
Luleå
Nordmaling
Sorsele
Älvsbyn
Heby
Leksand

Viktigt att veta vid
uppstart av
skönhetsbehandling
Vissa typer av skönhetssalonger måste
enligt lag anmälas till Miljö- och byggnämndens register av den som är ansvarig för verksamheten. Anmälan ska
lämnas in sex veckor innan verksamheten startar. Anmälningsblankett finns på
kommunens hemsida.
Alla behandlingar som innebär att
kundens hud penetreras med stickande
eller skärande verktyg eller att något injiceras i kundens kropp måste anmälas.
Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är fotvård, tatuering, håltagning i öronen, piercing och akupunktur.
Är du osäker på om din verksamhet är
anmälningspliktig eller inte, kontakta
miljöinspektörerna på miljö- och byggkontoret.

Kraft & Hälsa har
bytt ägare
Efter sex år som gymägare har Irene och
Kristoffer Hortlund valt att sälja det familjeägda företaget Kraft & Hälsa. Sedan den 15 augusti är det älvsbyborna
Liza och Alexander Pardén som axlar
rollen som ägare.
– Vi är helt övertygade att Liza och
Alexander är rätt personer att driva och
utveckla Kraft & Hälsa framöver. Mer
träningsintresserade och passionerade
personer är svåra att hitta, meddelar de
förra ägarna på sin Facebook-sida.

Älvsbyhus satsar dubbelt på järnvägen
Sen en tid tillbaka har Älvsbyhus använt sig av järnvägen för att frakta delar
av sina sålda husmoduler söderut. Nu
meddelar husjätten att man kommer att
dubblera antalet transporter.
– Vi planerar att inom kort dubbla järnvägstransporterna från Älvsbyn genom att
bygga till ett järnvägsspår inne på fabriksområdet. I dag lastar vi cirka 23 vagnar på
ett av Älvsbyns godsterminals järnvägsspår.
Med ett nytt spår kan vi komma upp i totalt 50 vagnar och det motsvarar sex hus i
veckan, säger Benjamin Blomquist, logistikchef på Älvsbyhus.

Handeln i Älvsbyn ökar
mest i Norrbotten
Handeln i Älvsbyn ökade mest procentuellt i Norrbottens län ifjol, det visar
undersökningen Handeln i Sverige, som
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
gjort. Under 2015 omsatte detaljhandeln i Älvsbyn drygt 343 miljoner kronor, vilket är en ökning med sju procent
jämfört med 2014. Totalt omsattes 16,5
miljarder kronor i hela Norrbotten och
640 miljarder i hela Sverige.
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Minska risken att bli påkörd

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

Checklista - reflexer
• Använd reflexer i mörker och
skymning. Utan reflex syns du
mycket dåligt eller inte alls.
• Använd reflex både i stan och på
landet. Bara för att du ser betyder
det inte att andra ser dig.
• Bär reflexer lågt och så att de syns
från olika håll, som t ex reflexband
runt hand- och fotleder.
• Byt ut reflexen då och då. Reflexer
blir uttjänta och förlorar sin reflektionsförmåga efter ett par år.
• Reflexer på kläder och liknande
slits snabbt eftersom de utsätts för
tvätt och annat slitage.
• Godkända reflexer finns bland annat att köpa på Apoteket.
• Vid köp av cykel och moped ska
du ställa krav på att reflexerna är
godkända och placerade enligt
lagkraven.
• Hundar och hästar behöver också
reflexer. Du hittar dem i djuraffärer.
• Ha en reflex tillhands i jackfickan
året om. Det finns mörka timmar
varje dygn året runt i stora delar
av Sverige.
Hur ska en bra reflex vara?
Reflexen ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att ge tillräcklig reflektion.
Reflexen ska vara CE-märkt.
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Kommunen satsar på elhybridbilar
För tre år sedan skrev Älvsbyn på Borgmästaravtalet, ett EU-projekt där man som
deltagare lovar att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med minst
20 % senast år 2020. En utav åtgärderna
för att uppnå det utsatta målet är att man
i Älvsbyns kommun har införskaffat åtta
stycken elhybridbilar, sex stycken till hemtjänsten och två till Barn- och familjeenheten. Fler väntas införskaffas längre fram.
Elhybriderna går på antingen bensin eller elektricitet, beroende på hur fort man

Testregion
Tillsammans med Arjeplogs, Arvidsjaurs
och Älvsbyns kommun pågår ett arbete med
att stärka regionen som Sveriges testregion.
I samverkan med Business Sweden, Invest

kör. Upp till 50 km/h går bilen på el, vid
högre hastigheter kopplas bensinen in. Men
så länge som bilen går på el laddar den batteriet på egen hand när man kör. Ett stort
plus när man kör inne i centralorten, där
hastighetsbegränsningen ligger på 40/km.
– Så i teorin innebär det att kör man en
elhybridbil så går den bara på el i samhället.
Då blir det inga utsläpp och det kostar nästan ingenting, säger Benita Jonsson, upphandlare på Älvsbyns kommun.

in Norrbotten och SPGA (biltesternas intresseorganisation), ser Älvsbyns kommun
över hur vi kan stärka den befintliga testverksamheten samtidigt som kommunen
ser på möjligheterna med att ta fram nya
testområden.

Näringslivsprogrammet
– en viktig del för Älvsbyns framtid
Vartannat år träffas kommunen och förtroendevalda från företagarföreningen,
köpmannaföreningen, LRF, gymnasiets
elevråd, Mutcho invandrarförening, handikapprådet samt gruppledarna i kom-

munstyrelsen för att diskutera och ta fram
en plan för kommunens framtid och dess
tillväxt.
– Syftet med näringslivsprogrammet är
att ta fram en strategisk inriktning för vår

kommun. Vi samlar upp förtroendevalda
från olika delar av kommunen för att lyssna
på dem och få deras perspektiv. Det är viktigt för kommunen, säger Pär Jonsson, näringslivschef på Älvsbyns kommun.
Tillsammans formades kommunens näringslivsprogram för år 2017-2018. Programmet kommer att presenteras på företagarfrukosten i december.

Statsministern besökte Älvsbyn
Den 19 augusti fick Älvsbyn besök av
statsminister Stefan Löfven som valde
att göra ett stopp på Polarbröd under sin
snabbvisit i länet.
Under sitt besök på brödfabriken informerade ägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd om det goda långsiktiga hållbara arbetet i Polarbröd AB. Älvsbyns kommunalråd
Helena Öhlund informerade om kommunen och det goda näringslivsklimatet vi har
i Älvsbyn.
Efteråt fortsatte statsministern sin resa
till Svensbyn för att träffa fritidsbarn och
skolpersonal. På eftermiddagen fick partivänner träffa sin partiledare som på bästa
sätt förde ett inspirerande samtal.
– Det är värdefullt att vår statsminister
gör nedslag i inlandet och besöker fritids
och framgångsrika företagare med idéer och
växtkraft, berättar Helena Öhlund, kommunalråd i Älvsbyn.
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Företagsprofilen
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.

Sara Forsman och hennes pappa Anders Jansson framför det bussgarage där allt startade.

Familjeföretaget som blivit
ett av Sveriges största i branschen

Sara visar runt på det 7,7 hektar stora området. Det är en imponerande anläggning

som under 2015 tog emot 2 079 fordon.
Allt känns fräscht och lokalerna är ändamålsenligt anpassade.
– Det ställs ju rätt hårda krav på en verksamhet av denna typ, inte minst miljömässigt. Vi följer allt till punkt och pricka. Under 2015/2016 har vi investerat drygt 5
miljoner kronor på ny ventilation, belysning och nya lagerhyllor, ny kundentré,
portar i verkstaden och en hel del förbättringar berättar Sara Forsman.

De nya hyllorna i det välordnade lagret.

Testhall
Norrbottens Bildemontering köper in krockskadade och uttjänta bilar, motorcyklar,
mopeder och en del husvagnar från hela
Norrbotten och norra Västerbotten av försäkringsbolagen. När fordonen anländer be
siktas de i testhallen där de också töms på
olja, bränsle och kylarvätska. Allt går via
slutna system till speciella cisterner för återvinning.

1973 startade Anders Jansson en bilskrot
i ett gammalt bussgarage i Storsund. I
dag, 43 år senare, är Norrbottens Bildemontering AB ett av Sveriges tio största
i branschen.
– Vi är stolta över vår fina anläggning,
säger Sara Forsman, vice VD och dotter
till Anders.
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Sedan skickas fordonen till demonteringshallen. Ofta med en lista på vilka delar som
ska tas till vara utifrån efterfrågan.
– Men demontörerna kan också med
sin fingertoppskänsla välja andra delar som
lämpar sig till försäljning.
100 000 reservdelar i lager
När delarna demonterats rengörs de, fotograferas, registreras och förses med en
streckkod av lagerpersonalen. På hyllorna
finns runt 100 000 delar klara för leverans.
Efter att glas plockats bort pressas sedan karosserna av mobila enheter och fraktas bort
för metallåtervinning. En kaross står dock
kvar och snurrar inomhus ovanför butiksentrén. Det är en klassisk röd Ferrari.
– Den ägdes av en läkare och när hans son
ville testa den så voltade han, berättar Sara.
Reservdelar till Ferrari hör inte till de
mest efterfrågade.
– Men en kille från Trollhättan hörde

av sig, kom hit med tåg, besiktade motorn
med specialverktyg och köpte den. Sedan
sålde han motorn till Kalifornien.

Karossen av den klassiska röda Ferrarin som
Norrbottens Bildemontering fick ta hand om
fungerar i dag som utsmyckning.
Familjeföretag
I dag är Sara Forsman den som operativt
leder verksamheten.
– Numera arbetar jag bara halvtid mellan
klockan 09:00 och 16:30, skämtar Anders
som tidigare ägnade i stort sett alla vakna
timmar på firman.
Norrbottens Bildemontering är ett renodlat familjeföretag som ägs av Anders,
hans fru och fem döttrar.

– Själv började jag här redan 1990, direkt
efter gymnasiet, säger Sara.
”Vi är alla Älvsbybor”
Företagets kunder finns över hela Sverige
och stora delar av världen. Köp görs främst
via telefon och internet. Alla servas av personal på bolagets egen säljavdelning. Norrbottens Bildemontering har också samarbetsavtal med ett flertal verkstäder och
försäkringsbolag.
Många kunder kommer dock fortfarande
direkt till Storsund för att handla reservdelar. Anläggningen har också en självplocksdel, Returbilen, där kunder själva får skruva
loss önskvärda bildelar och köpa dem till en
lägre kostnad.
– Den delen blir allt populärare och har
öppet från maj till den 15 oktober, berättar
Sara.
Förra året utsågs Anders Jansson till Årets
Senior vid Älvsbyns näringslivsgala.
– Det var hedrande och roligt att pappa
fick den uppskattningen. Egentligen ligger
ju Storsund i Piteå kommun men inom
Älvsbyns riktnummerområde. Fast i hjärta
och själ är vi alla Älvsbybor, betonar Sara.

En av många nöjda kunder på självplocksdelen, Returbilen, pratar med Sara Forsman.

Demonteringshallen. Här har en Volvo-motor plockats ur. Den var vid fototillfället redan köpt.

Bilåtervinnare. Sara Forsman framför en del
av alla de drygt 2 000 fordon som Norrbottens Bildemontering tar emot varje år.

Fakta och kuriosa om NBD,
Norrbottens Bildemontering:
Omsättning: 37 miljoner kronor
(2015)
Antal anställda: 28 personer. Samtliga
från Älvsbyns kommun och trotjänare.
Många har arbetat åt företaget över 35
år.
Antal årliga leveranser: Cirka 15 000.
Konjunktur: Metallpriset har sjunkit
kraftigt. Återvinningsersättningen per
ton är i dag bara 700 kronor, jämfört
med 2 350 kronor år 2007.
Val av etableringsort: – Pappa bodde
i Vilhelmina där han servade Peugeotbilar. Hans systers kille kom från
Storsund och tipsade om ett gammalt
bussgarage, berättar Sara.
Administration: – Min farmor skötte
bokföringen till 74-års ålder, säger Sara.
Rusning: När staten erbjöd en skrotningspremie på 4 000 kronor hade
NBD 545 kunder som kom med sina
bilar sista veckan, varav 164 sista dagen.
Det var långa köer både mot Älvsbyn
och Piteå.
Långvariga kunder: Fram till 1990-talet hände det att norrmän lämnade sina
fruar på Pite Havsbad och själva tältade
utanför Bildemonteringen för att under
flera dagar handla reservdelar. I dag är
NBD ett populärt besöksmål för bilintresserade från de baltiska nationerna.
Socialt engagemang: Historiskt sett så
har Anders Jansson hjälpt många som
har haft olika svårigheter att få arbete
och praktik, för att senare i livet kunna
gå vidare med arbetslivserfarenhet.
Sponsring: Norrbottens Bildemontering har under många år sponsrat föreningslivet i Älvsbyn, inte minst Älvsbyns
Motorklubb.
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Telia stänger fast telefoni och bredband via
ADSL på åtta platser i kommunen nästa år
På åtta platser i Älvsbyns kommun avvecklar Telia Company kopparnätet den 30 november 2017. Då försvinner fast telefoni
och bredband via ADSL. De telefonstationer som släcks är Granträsk, Korsträskby, Laduberg, Manjärv, Norrbottens Sörstrand, Nattberget, Riddarhällan och Södra
Vistträsk.
Telia Company genomför en övergång från
det traditionella kopparnätet i Älvsbyns
kommun till tjänster främst via fiber- och
mobilnät. Förändringen berör privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster påverkas.
Orsaken till övergången är enligt Telia att
kopparnätet inte klarar att möta behoven vad
avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när
allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala
tjänster. Fiber- och mobilnät är därför redan
idag de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling.
Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät
erbjuds av en mängd olika aktörer, är det den
samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet. Alla berörda kommer att
erbjudas en lösning via Telia eller någon annan operatör. I de fall en kund inte erbjuds en
ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer Telia att kunden får möjlighet till infor-

mation om de alternativ som finns tillgängliga
på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit man kan vända sig för
att få hjälp att hitta de alternativ som passar
ens behov bäst.
Kundtjänsten har följande
kontaktuppgifter:
Telefon: 010- 130 79 00
E-post: info@telekomguiden.se
Webb: www.telekomguiden.se
Telia har också särskilda erbjudanden via
mobilnätet för kunder som inte längre kan
få tjänster via kopparnätet. Routern eller basenheten som ingår i dessa mobila tjänster är
anpassade för att användas i hemmet och har
kraftfulla inbyggda antenner som fångar upp
även svaga mobilsignaler på ett effektivt sätt.
Det gör att routern eller basenheten har mobiltäckning även när det inte går att använda
en vanlig mobiltelefon.
Vid behov finns också möjlighet att montera en yttre antenn på fastigheten.
Mer information om övergången:
www.telia.se/framtidensnat
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fasttelefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/

I Älvsbyns kommun berör nedstängningen av kopparnätet hushåll och
företag anslutna till nedanstående
telefonstationer:
• Granträsk
• Korsträskby
• Laduberg
• Manjärv

• Nattberget
• Norrbottens Sörstrand
• Riddarhällan
• Södra Vistträsk

Frågor och Svar
Varför sker den här övergången?
Delar av det gamla kopparnätet lever inte
längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster
och därför behövs en övergång till modernare lösningar och framtidssäker teknik,
främst via fiber eller mobilnäten.
Varför sker detta just i mitt område?
Det är en kombination av gammal teknik,
få och sjunkande antal kunder i kopparnätet och god mobiltäckning. Inom vissa
av dessa områden finns det dessutom fiber.
Kan jag få en alternativ lösning för
telefoni, bredband och TV?
Ja. På www.telekomguiden.se finns listat
tjänsteleverantörer som kan erbjuda dig
alternativ för såväl telefoni som bredband
och TV.

Ny personal

Arlene Björk
Ny chef på Lönecentrum.

Desirée Berg
Ny enhetschef på Personlig assistans.

Anna-Karin Andersson
Ny enhetschef på Personlig assistans.

Linus Sköld
Ny rektor på Parkskolan.

Eje Larsson – Ny rektor och förskolechef
Vidsel, Vistträsk, Korsträsk

Charlotta Nilsson
Vikarie i kommunväxeln.
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Vecka med fokus på barn och ungdomars hälsa
Ohälsa är allt annat än hälsosamt. I Älvsbyn finns det en rad olika föreningar som
erbjuder just aktiviteter som stärker både
kropp, knopp och själ.
Att tänka på hälsan är viktigt, både den fysiska och psykiska biten. Den 5 september
invigdes det nya arrangemanget ”Barn &
ungas hälsovecka” utanför Älvåkraskolans
matsal. I fyra dagar anordnades olika aktiviteter och föreläsningar under eftermiddagarna. Varje dag fokuserade på ett specifikt
tema, vars syfte är att främja hälsan hos de
yngre.
Startade med säkerhet
och fyrbenta vänner
Arrangemanget riktade sig mot vårdnadshavare, skolpersonal och barn/ungdomar.
Den första temadagen gick under namnet
”Blåljus och säkerhet”. Under eftermiddagen hade besökare chans att träffa närvarande ambulanspersonal, som demonstrerade och visade upp sin utrustning. NTF
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande) berättade om hur viktigt det är
att ha hjälm när man cyklar och så fick man
prova deras cykelteknikbana.
På plats fanns även ryttarföreningen och
brukshundsklubben.

Rikt föreningsliv som är bra för hälsan
Bakom satsningen finns bland annat Madelene Nyman, enhetschef på Barn- och
familjeenheten i Älvsbyns kommun.
– Syftet med den här veckan är att mer
utåtriktat visa på vårt ansvar att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande för våra
barn och elever. Och då vill vi rikta uppmärksamheten mot att det finns en mängd
olika aktiviteter som är hälsofrämjande och
förebyggande. Älvsbyn är en kommun med
ett rikt föreningsliv och sen har vi exempelvis många nyanlända som inte vet om dessa
föreningar. Vi vill ge alla en möjlighet att
prova på och komma in i föreningslivet.
Vad vill ni få ut av veckan?
– Förhoppningen är att många kommer
och provar på våra aktiviteter och lyssnar på
våra föreläsningar, så att andemeningen når
ut till flera. Tanken är att det här ska återkomma vartannat år. Vi har en mängd med
idéer på hur man kan utveckla det här med
andra föreläsningar. Det finns så mycket
kring just barns hälsa.
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september anordnades den första, där representanter från skolornas elevhälsoteam,
socialtjänsten, enheten för ensamkommande flyktingbarn (EKB) samt politiker från
barn- och fritidsutskottet var inbjudna.
– Det är jättefint att det är fler kommuner som hakar på, för det behövs kompetens ute i kommunerna. Särskilt bland folk
som jobbar med barn och ungdomar så är
det väldigt viktigt, eftersom att barn och
unga är just hänvisade till väldigt många
vuxna. Vi är väldigt glada att det här inleds och att man faktiskt jobbar aktivt med
frågan, säger Helena Carlsson, RFSL Luleå
och Norra Norrbottens län.

Älvsbyn satsar på ökad kompetens
rörande HBTQ-frågor
Efter en tidigare undersökning om
HBTQ*-vänligheten i Sverige märktes
det snabbt att Älvsbyn fortfarande har
en bit kvar att gå för att bli en allt mer
HBTQ-vänligare kommun. Men redan
nu har kommunen tagit de första stegen.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
släppte för en tid sedan en undersökning
om HBTQ-vänligheten i samtliga kommuner i Sverige. Älvsbyn hamnade då på plats
117 av 290. Detta var inte bra alls tyckte
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man på Barn- och familjeenheten, som ansökte om medel från Socialstyrelsen med
syfte att förbättra kompetensen i kommunen angående frågor rörande HBTQ.
Viktig att jobba aktivt med frågan
I projektet valde kommunen att sammarbeta med den ideella organisationen Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter
(RFSL). Tillsammans anordnas två stycken föreläsningar rörande HBTQ. Den 14

Rätt kompetens ger ökad förståelse
Den första föreläsningen hölls av Mimmi
Fasth, RFSL Borås, som berättade mer allmänt om HBTQ och de normer som finns
i Sverige gällande hur en människa ska vara
och inte vara.
– Jag tycker att det är jätteroligt att få
komma upp hit. Vi jobbar mycket i skolor
nere i Borås. Så det känns jättekul att det
är utbrett över hela landet, det här med utbildningar överhuvudtaget. Det känns som
att det har blivit en boom de senaste åren
bara, just det här med HBTQ-certifiering,
berättar Mimmi Fasth, RFSL Borås.
Nästa föreläsning kommer att hållas i november. Där kommer man att gå mer in på
en mer fördjupning av frågan och hur man
bemöter den.
*HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella,
Trans- och Queerpersoner.

Yrkesprofilen

Hantverkarna som blev yrkeslärare
En målare och en snickare bygger det nya
yrkesprogrammet i Älvsbyn.
– Det är väldigt inspirerande att få den
här möjligheten, säger Christian Ericsson och får medhåll av kollegan Robert
Lundgren.
Båda är hantverkare i grunden men sedan
många år yrkeslärare med erfarenheter från
gymnasiet i Piteå respektive Luleå. Nu ska
de forma det nya bygg- och anläggningsprogrammet i Älvsbyn tillsammans med
ledningen för gymnasieskolan. En uppgift
de tar sig an med glädje.
– Vårt mål är att hitta en modell som är
relevant och passar Älvsbyn. Det viktiga är
ju att vi skapar en utbildning som ger våra
elever jobb. Hellre kvalitet än kvantitet,
betonar Christian.

– Hon är en klippa. Hoppas bara att hon
orkar med allt som åligger henne.
Redan första läsåret (som nyss börjat)
är Bygg- och anläggningsprogrammet en
succé som lockade 17 förstahandssökande
till tolv platser.
– Det var över förväntan, säger Christian
som också berömmer samarbetet med ortens företag.
– Vi har fått ett otroligt mottagande. Vår
motprestation blir ju att hjälpa dem med
framtida rekryteringar.
Gemensam grund
Eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet har ett 40-tal yrken att välja på.
Men alla får en gemensam grundutbildning

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.

med bas på trä. Inför andra läsåret väljer
eleverna inriktning. Valet avgör var eleverna
hamnar i årskurs 2 och 3. Älvsbyns gymnasium samarbetar med andra gymnasier i
Fyrkanten men erbjuder också gymnasial
lärlingsutbildning.
Stimulerande yrke
Arbetet som yrkeslärare är något både
Christian och Robert rekommenderar.
– Det är enormt stimulerande att arbeta
med ambitiösa ungdomar och få dela med
sig av de yrkeskunskaper vi har.
Övriga yrkeslärare i Älvsbyns kommun
finns inom vård- och omsorgsprogrammet.

Rak kommunikation
De hyllar responsen från skolledningen.
– Vi upplever det som fantastiskt lättjobbat. Kommunikationen är rak och enkel.
Inga långbänkar utan korta beslutsvägar.
Det är ja eller nej på en gång, säger Christian.
Robert Lundgren håller med.
– Flexibiliteten är mycket större än vi
upplevt i Piteå och Luleå. Likaså sammanhållningen. Det finns en närhet till allt och
alla känner alla. Ta bara vår kick off för alla
förstaårselever på gymnasiet när vi tältade
vid Storforsen. Det hade aldrig varit möjligt
att genomföra i Piteå eller Luleå.
Succé direkt
Även rektorn och gymnasiechefen Mona
Brännmark får beröm.
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– Det är ju våra presumtiva framtida elever
som kommer hit. Vår målgrupp helt enkelt.
Förhoppningsvis väljer ett antal av lägerdeltagarna att kombinera studier och träning
som gymnasieelever hos oss på folkhögskolan, säger Ulf Karlsson.

Populär sommarskidskola i Älvsbyn
Sommarskidskolan, som anordnas av
Älvsby Folkhögskola, är fortsatt populär.
I år deltog 44 ungdomar i åldrarna 12-15
år på lägret som hölls den 15-18 augusti.
– Vi hade även ett liknande läger för
orienteringsungdomar veckan före midsommar, berättar Ulf Karlsson, idrottslärare vid Idrottens utbildningscentrum.
Sommarskidskolan har blivit en tradition
som lockar deltagare från hela länet.
– Lägret är uppskattat. Många kommer
hit flera år i rad, berättar Ulf.

Josefin Karlsson
blev SM-mästare
i Poetry slam
I slutet av augusti arrangerades SM i Poetry slam i Uppsala. Tävlingen delas upp
i både individuella tävlingar och lagtävlingar. Grannlandet Norge knep första
platsen i lagtävlingen, medan Älvsbybon
Josefin Karlsson lämnade tävlingen som
vinnare i den individuella kategorin.
– Jag hoppas verkligen att det ska kunna inspirera ännu fler här hemma att fatta pennan och höja rösten. Vi kanske kan verka
lite tystlåtna men vi har ju faktiskt en hel
del att säga och jag tror att det är viktigt
att vi lever om lite så att inte resten av Sverige glömmer bort att vi finns, säger Josefin
Karlsson.
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Träning och lek
Från början drevs Sommarskidskolan av
elever på folkhögskolan som ett specialarbete. Men sedan några år tillbaka är det Älvsby
Folkhögskola som ansvarar för lägret.
– Vi tränar länge och hårt men lägger
också stor vikt vid att det ska vara roligt
och trivsamt, säger Ulf som denna sommar
ledde lägret tillsammans med lärarkollegan
Sofia Sepänmaa samt fyra äldre idrottselever vid Folkhögskolan.
Även för Älvsby Folkhögskola är lägren
viktiga.

Framtida elever
Varje år lockar sommarskidskolan mellan
40 och 50 deltagare.
– Det är vad vi mäktar med för att klara
boende och bussar. Vi har pratat om att
nischa oss, särskilja grupperna åldersmässigt. Skillnaden mellan en 12-åring och en
15-åring som tränar massor är stor. Det talas ofta om åldersindelning eller nivågruppering inom idrottens värld. Men än så
länge har vi valt att köra på som tidigare.
Rullskidor, stavgång, styrketräning,
löpning och teori blandas med lekar som
brännboll, dragkamp, brottning på såpad
stång med mera...
– Leken är viktig men vi ser till att lekarna består av fysisk aktivitet, säger idrottsläraren Ulf Karlsson.

På gång inom
Fritid & Kultur
Den 28 oktober att anordnas teateruppvisning för barn i årskurs 7-9.
Den 3 november återvänder ungdomssatsningen 24 delat i 2 till Forum
och 18-19 november håller RFSL föreläsningar.
Spännande äventyrsdokumentär
av Älvsbyson
Den 2 november anordnas filmvisning i
biografen på Forum, där man kommer
att visa den bereste och Älvsbyfödde
Jimmy Sundins senaste dokumentärfilm
Expedition Sweden. Filmen handlar om
det spännande äventyrslivet som Kungsleden har att erbjuda. Efter filmen hålls
en workshop tillsammans med Jimmy.
För mer information och fler evenemang se kommande annonseringar eller
besök www.alvsbyn.se/evenemang

