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

KRÖNIKA N

Vackra Vidsel – en aktiv del av framtidsrika Älvsbyns kommun
min familj för fyra år sedan
beslutade att ”flytta hem” igen efter närmare 40 år i Piteå kommun så var det med
stor spänning och längtan som vi såg fram
emot detta. Flytten gick i två etapper via
ett år i Älvsbyn innan vi köpte och renoverade ett hus på Villagatan i Vidsel. Då
hade vi blivit idiotförklarade två gånger
av våra vänner och bekanta . Dels när vi
berättade att vi skulle flytta till Älvsbyn så
sa alla ”Älvsbyn” hur kan någon vilja bo
där och samma attityd fick vi höra av våra
Älvsbyvänner när vi flyttade till Vidsel,
hur kan ni flytta till Vidsel av alla ställen
på jorden.
Nu vet vi som bor både i Älvsbyn och i
Vidsel att det går alldeles utmärkt. Älvsbyns kommun går en stark framtid till
mötes och vi som bor och verkar här i
Vidsel, privatpersoner, företag och övriga vill vara en aktiv och viktig del av vår
kommuns utveckling.
Genom att vara aktiva, göra vår röst
hörd och gemensamt arbeta för Vidselsbygdens framtid så kan vi tillsammans
med våra förtroendevalda arbeta för en
aktiv landsbygdsutveckling i kommunen,
inte bara i fina ord i Vision 2030 utan också i praktisk handling.
Att vara ”framtidsrik” i Vidsel innebär
att vi har en stark tro på framtiden, på tillväxt, inflyttning, kompetens och företagsutveckling. Det innebär också att vi vill
ge möjlighet för den nya generationen till
både boende, arbete, barnomsorg, skola
samt bra kommunikationer.

när jag och

Ä LV S B Y B L A D E T
Vidsel och Bredsels Bygdeföreningar
har därför genomfört en politikerträff
med olika partirepresentanter till en framtidspositiv dialog rörande Vidselsbygdens
framtid.
Vi tillsammans är beredda att arbeta
hårt för att även Vidselsbygden ska få bli
”framtidsrik”. Vi vill vara en stark samtalspart med de styrande i kommunen.
Vi vill se en öppen och rak dialog där vi
gemensamt kan fatta kloka beslut utan att
vi ska känna att det är ”vi mot dom” där
dom i detta fall är våra styranden i Älvsbyns kommun.
Vi har många duktiga entreprenörer i
Vidsel. Det har precis startats en ny affär.
Vi har unga familjer som flyttat till Vidsel,
bra beläggning på förskola och fritids. En
fantastisk mellan- och högstadieskola som
år efter år uppvisar goda studieresultat.
Kort sagt, vi har en stark tro på oss själva. Tillsammans kan vi göra vackra Vidsel
ännu bättre!
runo åhlund
ordförande vidsels bygdeförening

Utbildning för företagsledare Fem gånger mer kärlek
Älvsbyns kommuns Företagarcentrum
startar ett ledarutvecklingsprogram för
företagsledare.
– Det blir en workshopserie med olika gästföreläsare, berättar Sofia Sundh,
näringslivsutvecklare.
Tillsammans med konsulten Owe
Johansson har Sofia intervjuat ett antal
företagare i olika branscher för att lyssna
på deras behov och önskemål.
– Utifrån svaren har vi sammanställt
utbildningsprogrammet.
Utbildningen startar den 21 oktober
och det är begränsat antal platser. Sista
anmälningsdag är den 11 oktober. Anmälan görs till Sofia Sundh på näringslivskontoret per telefon 17481 eller e-post:
sofia.sundh@alvsbyn.se
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De uppskattade föräldraträffarna på
barn- och familjeenheten fortsätter.
– Träffarna är till för alla. Även moroch farföräldrar, hälsar Kristina Häggström.
Genom samtal stöttar deltagarna varandra i sitt föräldraskap. Kursen ABC
(Alla barn i centrum) bygger på ett material som Stockholms stad tagit fram och
boken ”Fem gånger mer kärlek” skriven
av psykologen Martin Forster.
– Utifrån kursmaterialet diskuterar vi
vilka metoder, förhållningssätt och verktyg vi kan använda oss av för att bygga
goda relationer med våra barn och förebygga konflikter.

Ansvarig utgivare
Magnus Nordström
Redaktör Peter Lundberg
Adress Älvsbyns kommun,
942 85 Älvsbyn
Web www.alvsbyn.se
E-post kommunen@alvsbyn.se
Tfn 0929-170 00 vx
Text Robin Nilsson, Tony Berglund,
Peter Lundberg, Sterling Nilsson,
Ingrid Fridesjö, Åsa Brännmark
Foto Robin Nilsson, Tony Berglund,
Peter Lundberg, Sterling Nilsson,
Ingrid Fridesjö, Per Nilsson,
Åsa Brännmark
Omslagsfoto Peter Lundberg
Original/Tryck Litorapid Media AB,
Hisings Kärra
Miljömärkt Trycksak 3041 0834

Flytt av turistinformation gav
2000 fler besök
Kommunens satsning på en sommaröppen turistinformation på plats i Storforsen är lyckad. I år har den bemannade
turistinformationen har flyttats ner från
Hantverkshyddan vid parkeringen till huvudbyggnaden på nedre plan. Hantverkshyddan har varit upplåst och tillgänglig
med information till besökare.
Trots den regniga sommar som varit 2015 har många besökt Storforsen.
Antal besökare in till turistinformationen
har ökat från förra året. Under perioden
15 juni-23 augusti hade drygt 6200 personer besökt turistinformationen. Det är
ca 2000 fler jämfört med förra sommaren.
Storforsens turistinformation har varit
öppen varje dag mellan 15 juni och 23
augusti.

Älvsbyn i topp-5 i företagsklimat norr om Uppsala
Av 78 kommuner norr om Uppsala
har Älvsbyn det femte bästa företagsklimatet. Det visar organisationen
Svenskt Näringslivs undersökning.
– Glädjande att vi ligger i topp i
övre halvan av Sverige. Det känns
verkligen som att kommunen och
företagarna arbetar tillsammans, säger Helena Öhlund, kommunalråd i
Älvsbyns kommun.
Nyligen släpptes Svenskt näringslivs ranking för företagsklimatet i Sverige. Älvsbyn förbättrar sin ranking med 19 placeringar från förra årets plats 101 till i år
plats 82 av landets 290 kommuner.
– Förbättrad ranking med +68 i förrfjol,
+16 i fjol och ytterligare +19 i år det känns
fantastiskt roligt, säger Elisabeth Nordström ordförande Företagarna Älvsbyn.
Om man tittar på placeringarna i Företagsklimatrankingen i de 78 kommunerna
norr om Uppsala ser det ut så här på de tio
första platserna:
1. Bjurholm
2. Timrå
3. Luleå
4. Rättvik
5. Älvsbyn
6. Umeå
7. Örnsköldsvik
8. Vansbro
9. Älvkarleby
10. Mora

Helena Öhlund, kommunalråd och Pär Jonsson, näringslivschef.
Vi kan aldrig slå oss till ro utan det handlar hela tiden om att identifiera förbättringsområden och arbeta med dem, säger
Pär Jonsson, näringslivschef i Älvsbyns
kommun.

Ömsesidigt förtroende
Utåtriktad verksamhet, lyhördhet, fruktbara dialoger och god tillgänglighet är
några saker som fört Älvsbyn uppåt i rankingen.
– Vi fortsätter det framtidsrika arbetet,
lovar Helena Öhlund. Ett bra näringsliv
medför stora värden. Vi är beroende av
varandra. Utan lokala företag får vi inga
pengar till välfärden. Så enkelt är det.

Öppna dörrar

För tredje året i rad klättrar Älvsbyn med
starka steg uppåt i Svensk Näringslivs ranking.
– Placeringen i sig är egentligen inte det
viktigaste utan det är den positiva trenden.

Andra hemligheter bakom det allt bättre
företagsklimatet stavas; tydliga strategier,
informellt samarbete och en stark varumärkesplattform.
– Tillsammans med företagen diskuterar vi frågor som gagnar samhället. Vi
försöker arbeta proaktivt och föregå even-

tuella problem. Inte bara ta möten sedan
problemen uppstått, säger Pär Jonsson,
näringslivschef på Älvsbyns kommun.

Företagsamheten ökar
Älvsbyns kommun har fortsatt stark innovations- och entreprenörsanda. Över 100
fler företag de senaste sex åren talar sitt
tydliga språk och nu har i genomsnitt var
tionde Älvsbybo ett företag. Värdetillväxten bland småföretag i 73 803 aktiebolag
visar dessutom att företagen i Älvsbyns
kommun växer mest i hela Sverige, enligt
Valuations senaste värdebarometer.
– Det finns en positiv anda i kommunen. Industritomterna är snart slutsålda
och det planeras för ett nytt industriområde. Vi har bra kommunikationer och ett
fungerande samarbete mellan kommunen
och företagen, säger Elisabeth Nordström
ordförande Företagarna Älvsbyn.
Läs mer på:
www.foretagsklimat.se/
www.foretagsklimat.se/alvsbyn/
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Elisabeth Nordström, ordförande i
Företagarna Älvsbyn.
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Integration, glädje och inspiration
Det nya HVB-hemmet Sörgården
(hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingbarn är i full
gång. När bygget är klart kommer
det finnas 15 platser och just nu bor
där sex killar mellan 15 och 17 år.

Efter långa och svåra resor från krig och
förföljelse börjar nu en ny resa. Resan mot
en hoppfullare framtid med målet att bli
självförsörjande i studier, praktik eller
jobb och en del av det svenska samhället.
– Det är ganska höga mål, men det är
där vi har satt ribban. För det spelar ingen
roll om man är finsk, svensk, från Eritrea
eller från Afghanistan. Det är när jag är
inne i samhället och bidrar som jag blir
accepterad säger Juha Åkerblom, enhetschef på Sörgården.
– Det är väldigt resursstarka killar som
kommer hit. Bland annat jobbar de hårt
med att lära sig det svenska språket som de
vet är viktigt för att komma in i samhället
och på sikt få jobb. Dom vill verkligen
hjälpa till och vara en del av Älvsbyn. Säger samordnare Erika Lundmark.

empel personal, hyror med mera finansieras av pengar från staten genom Migrationsverket.

Sverigebäst, fler gode män och
mer öppenhet
Enheten för ensamkommande flyktingbarn vill att Älvsbyns kommun ska bli
bäst i Sverige på att ta emot ensamkommande flyktingbarn och det finns några
punkter att arbeta vidare på. Bland annat
behövs fler gode män och mer öppenhet
från verksamhetens sida utåt mot Älvsby-

borna.
– Många vet inte riktigt vad vi gör och
vilka killarna som kommer hit är. Då är
det svårt att lära känna varandra. Vi behöver bli bättre på att visa upp oss, säger
Erika Lundmark.
– Ja, och sedan kan vi Älvsbybor alltid
bjuda hem några grabbar på en grillmiddag. Visa dom hur man har det i sin svenska familj. Våga lära känna varandra. Jag
tror på Älvsbyn, vi är Norrbottens pärla
det är bara så, säger Juha Åkerblom och ler.

Skola, fritid och integration
Sörgårdens uppdrag är grundat i en utredning och vårdplan som följer med de barn
som kommer hit. Men det är inte bara ett
boende det är också killarnas hem. Här
arbetar 12 handledare och en samordnare
i en dygnet runt verksamhet för att stödja
ungdomarna i allt de kan behöva.
– Första tiden handlar det mesta om
frågan, ska jag få stanna och funderingar
på familjen. När de stänger rumsdörren
på kvällen, när de är ensamma, då snurrar tankarna. Var är mamma och pappa?
Var är min bror som sprang åt det hållet
när jag sprang åt andra hållet, säger Juha
Åkerblom och fortsätter.
– Sedan får de förhoppningsvis sitt permanenta uppehåll. Då kommer andra frågor. Vem är jag? Vad ska jag göra i Sverige,
vad kan jag bidra med? Kan jag få hit min
familj, lever dom? Det är tunga frågor för
ungdomar att hantera.
Förutom stöd och rådgivning jobbar
personalen också med att se till att killarna
som bor här får en fungerande skolgång,
aktiv fritid och integration i kommunen.
– Jag tror att vi har världens bästa jobb.
Vi får inte bara följa deras resa utan dom tar
en med på en egen resa. Dessutom är vi en
fantastisk personalstyrka med mycket hjärta och högt i tak, säger Erika Lundmark.
Alla kostnader som rör boendet till ex4
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De nya lokalerna är fortfarande under uppbyggnation, fler rum ska in och en personaldel.
I oktober-november beräknas allt stå klart för att kunna ta emot totalt 15 killar på Sörgården. Till vänster Erika Lundmark, samordnare och till höger Juha Åkerblom, enhetschef
Ensamkommande flyktingbarn.

FAKTA GOD MAN
Behovet av gode män och förvaltare är mycket stort. Många står i kö, därför
behövs din insats. Det krävs ingen speciell utbildning; det viktiga är att du är
noggrann och ansvarsfull, samt att du vill hjälpa en annan människa.
Särskild lag
Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd, enligt särskild lag, kan få en god man. En god man som har
samma roll som förmyndare och vårdnadshavare. Vilket betyder att man har
samma juridiska ställning som en förälder men utan försörjningsplikt eller
ansvar för den dagliga omvårdnaden.
Som god man hjälper du bland annat till med att:
• stödja barnet i kontakten med Migrationsverket och närvara vid
asylutredningen
• ansöka om aktuella bidrag (t.ex. studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd)
• se till att barnet har ett fungerande boende
• se till att barnet får hälso- och sjukvård vid behov
• se till att barnet får en fungerande skolgång
• se till att barnet, om det är möjligt, får kontakta sina föräldrar eller sin
familj i hemlandet.
Vill du veta mer eller ansöka till god man kontakta överförmyndarexpeditionen på kommunförvaltningen, telefon 0929-172 18.

Näringslivsgalan närmar sig med stormsteg
den 17:e oktober är det dags igen. Då rul�las röda mattan ut på Hotell Storforsen för
ännu en näringslivsgala. Under tillställningen bjuds det på mingel, mat, underhållning och självklart prisutdelning, där
flertalet företagare har chansen att kamma hem priser inom kategorierna Årets
Företagare, Senior, Rookie, Ambassadör,
Hållbar utveckling och
även det företag som folket har röstat
fram
som
Årets Pärla.
Men vad är en näringslivsgala utan trevlig stämning, god mat och underhållning?
Det kommer att serveras en tre-rätters
meny och underhållningen kommer att
pågå under dagen och sent in på natten.
Årets konferencier kommer att vara Företagarnas länsordförande Ingela Lekfalk
och underhållningen kommer Norrbottens enda discoband, Palt´N Paper att
hålla i under middagen och även under
dansen.
– Under dagen, mellan 14:00 – 16:30,
så kommer Hotell Storforsen att hålla
Raimos Bar öppet med trubadur Thomas
Westbom, berättar Ulrica Hamsch, Älvs-

byns kommun, som sitter i arbetsgruppen
för galan tillsammans med representanter
från Köpmanna, Företagarna och LRF.
Då går vi till den mer delikata frågan:
Vad består årets meny utav?
– I år kommer det likt tidigare år att vara
en delikat tre-rätters middag. Till förrätt
kommer det att bli Bottenvikens löjrom
med smetanapa nnacot ta,
picklad lök,
dill-emulsion
och surdegskrutong. Till
varmrätt blir
det oxfilé med rökt rödvinssky & Luleåshiitake, serveras med tryffelsmör samt
potatisgratäng med västerbottensost. Till
efterrätt kommer det att bli en smarrig
hallon- & jordgubbstiramisú med färska
bär & chokladflarn.
Älvsbyns näringslivsgala är ett samarbete mellan Företagarna i Älvsbyn, Älvsby
köpmannaförening, LRF i Älvsbyn och
Älvsbyns kommun. Näringslivsgalan är
ett självfinansierat arrangemang genom
biljettförsäljning och externa sponsorer.
Årets huvudsponsor är Sparbanken Nord.
För mer information se näringslivsgalans
hemsida www.naringslivsgala.se

Nominerade till Älvsbyns
näringslivsgala 2015
Årets rookie
• Clarys Krog
• Mari Helen Mat AB		
• Min Resa Räknas AB
Årets senior
Presenteras vid prisutdelningen
Årets ambassadör
• Min Resa Räknas AB
• Handelshuset i Älvsbyn AB
• Älvsby Motorsällskap
Hållbar utveckling
• Excentrum AB
•	Robert Granströms Utveckling AB
• Acetec AB
Årets företagare
• Älvsby Industriteknik AB
• Granbergs Buss AB
• Amexo AB
Årets pärla, folkets val
•	Strycknäs Hunddagis &
Pensionat
• Älvsbyns Begravningsbyrå AB
• Nilssonbutiken i Vistträsk

Hemtjänsten byter trygghetslarm
– övergår till digital teknik
Inom en snart framtid kommer hemtjänsten att byta ut sina trygghetslarm i kommunen. Anledningen till
detta är att den analoga sändningen
kommer att avvecklas och istället
övergå till digital teknik.
– De som har trygghetslarm kommer att
få information när det blir aktuellt med
byte, berättar hemtjänstens enhetschef
Nataliya Nilsson.
Hösten 2015 startar bytet av cirka 280
trygghetslarm som Älvsbyns kommun ansvarar för. Den analoga tekniken är på väg
att försvinna och för att säkra trygghetslarmets funktioner kommer alla larm att
bytas ut till digital teknik, det vill säga till
GSM-trygghetslarm.
– Själva bytet väntas påbörjas i november och det förväntas vara klart någon

gång i december. Men innan vi sätter
igång kommer vi att testa utrustningen i
form av 10 larmtelefoner, berättar Nataliya Nilsson, enhetschef för kommunens
hemtjänst.
Det digitala larmet fungerar precis som
nuvarande trygghetslarm. Användaren
trycker på sitt larmarmband, eller motsvarande larmanordning, för att kalla på
hjälp.

Ökad säkerhet för användaren
I och med övergången till GSM-larm
kommer säkerheten att förbättras när
kontrollen av larm och klocka ökar. Om
anslutningen bryts, eller om batterier i
larmet behöver bytas, skickas automatiskt signaler om det. GSM-larm påverkas inte, om det åskar så att den fasta
telefonin slås ut.

Larmet har ingen koppling till kundernas hemtelefon eller mobiltelefon, utan
fungerar helt fristående. Kunden kan
därför vara utan telefon och ändå ha ett
trygghetslarm.

Viktigt att tänka på
Larmet ersätter inte planerade hemtjänstinsatser. Den enskilde kan använda
trygghetslarm i situationer där denne behöver hjälp av hemtjänstpersonalen, exempelvis vid försämrat allmäntillstånd,
fall i hemmet eller vid andra situationer
då denne känner sig otrygg. Viktigt att
tänka på är att trygghetslarm inte är ett
akutlarm och ersätter heller inte larmnummer 112.
Vid frågor kontakta Nataliya Nilsson på
0929-170 00.
Älvsbybladet nr 3- 2015
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NÄRINGSLIVSBLOGGEN

www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen
På den sidan skriver Pär Jonsson,
näringslivschef i Älvsbyns kommun
varje fredag om stort och smått angående ledarskap, omvärld, företag
och näringsliv.

Länsstyrelsen i Norrbotten är
positiv till nya gruvor
2 juli 2015 offentliggjorde länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med
länsstyrelsen i Västerbotten en ny mineralstrategi fram till år 2025. Länsstyrelsen är positiv till nya gruvetableringar i
Norrbotten men betonar balansen mellan
perspektiven; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Länsstyrelsen skriver
”en expanderande gruvnäring kan bidra
till långsiktig och hållbar utveckling som
grund för fortsatt välfärd”.
Världens ökande konsumtion av råvaror baseras på befolkningstillväxt och
urbanisering. I nuläget är vi 7 miljarder
invånare på jorden men enligt FN kommer vi att vara cirka 12 miljarder invånare
år 2050. En annan orsak till den ökande
konsumtionen är urbaniseringen med
växande välfärd som sker i Kina, Indien
och de södra delarna av Afrika. Orsaken
till den ökade konsumtionen i västvärlden
finns ex. i den växande andelen miljöbilar,
el- och hybridbilar, som kräver betydligt
mera koppar vid tillverkning.
I mineralstrategin tar Länsstyrelsen död
på teorin om att återvinningen kommer
att lösa världens behov av koppar. Länsstyrelsen skriver ”Världens konsumtion
av koppar är drygt 20 miljoner ton per år.
För 50 år sedan var världsproduktionen 4

miljoner ton. En stor del av det återvinns
men även med en hundraprocentig återvinning skulle det ändå vara långt ifrån
tillräckligt för att svara mot världens behov av idag. En malmbaserad metallproduktion kommer därför att vara nödvändigt under en lång tid framöver”.
Globalt finns det ett behov av malm
från gruvor. Betraktar vi gruvor i ett miljöperspektiv finns det en miljöranking av
länder. Inom ERRI:s miljöregleringsindex
är Sverige rankad 2:a i världen efter Finland. Polen som är Europas största kopparproducent har plats 29, Sydafrika plats
32, Kina plats 44, Indien plats 55 och
Ryssland plats 57. Om inte återvinningen
räcker till, blir kärnfrågan; var det ska finnas gruvproduktion?
Europas självförsörjningsgrad av koppar är cirka 20%. Därför är ett av de
övergripande målen för EU att säkra tillgången av råvaror som koppar. Europeiska kommissionen vill att Europa ska vara
världsledande inom områden prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning
och substituition fram till år 2020. Europa ska inte vara en kolonialmakt som
hämtar råvaror från utvecklingsländer, vi
ska ta ansvar för vår egen konsumtion.
När vi väger sociala, ekonomiska och
hållbara perspektiv mot varandra i en gruvetablering är inte den viktigaste frågan
hur Bergstaten beslutar om en Bearbetningskoncession eller Mark & Miljödomstolens beslut om en MKB, miljökonsekvensbeskrivning.
Den viktigaste frågan är vår demokrati,
att besluten i en gruvetablering tas i rätt
forum enligt demokratiska spelregler.

Behovet av råvaran koppar de kommande
24 åren är större än all koppar som brutits i
världen de senaste 100 åren totalt.

pär jonsson
näringslivschef
älvsbyns kommun

den
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Höga betyg för
skolan i Vidsel
når goda resultat. Meritvärdet på 230 poäng för avgångseleverna i 9:an ligger klart över riksgenomsnittet.
– Ett mycket bra resultat, tycker nye
rektorn Mattias Nilsson.
Han berömmer både elever och skolans
personal för ett gott arbete.
– Vi har väldigt duktiga lärare och specialpedagoger med bra samsyn. Dessutom
har eleverna visat att de vill arbeta för ett
bra resultat, säger Mattias Nilsson rektor
Vidselskolan.
Kommunens mål för grundskolan är ett
meritvärde på minst 215 poäng. Det har
överträffats med råge av Vidsel. Pojkarnas
meritvärde översteg dessutom flickornas,
231 respektive 229 poäng. Det hör heller
inte till vanligheterna.
– Kul att se. Rätt satsningar har gjorts
och det ska jag och mina medarbetare arbeta vidare med, säger Nilsson.

högstadieeleverna i vidsel

Älvsbyns kommuns mål
för grundskolan 2015:
• A
 tt alla lärare känner till vad ett
entreprenöriellt förhållningssätt innebär och har provat att
bedriva sin undervisning på ett
sådant sätt.
• Meritvärdet för grundskolans
avgångselever ska vara högre
än 215 samt att andelen elever i
grundskolan som når ett meritvärde på minst 240 poäng ökar.
• Skillnaden mellan pojkars och
flickors meritvärde vid utgången av det nionde skolåret ska
minska. Pojkarnas meritvärde
ska således öka.
• Att flickor och pojkar blir likvärdigt bemötta och skillnader
mellan deras studieprestationer blir mindre.
• Att varje skolenhet ska verka
för att olikheter tas tillvara som
tillgångar.
• Att alla elever som har rätt till
modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska
som andraspråk ska erbjudas
detta.
• Att stärka matematiklärarnas
ämnesdidaktiska kompetens
genom matematiklyftet.

Älvsbyns kommun har 100-tals olika kommunala jobb i sin verksamhet.
Det kan vara allt från lokalvårdare och lärare till kommunchef och
parkarbetare. Har du tips på ett kommunalt yrke som du skulle vilja att
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

YRKESPROFILEN

– visar mångfalden av kommunala jobb

Skoladministratörerna i hjärtat på skolan
På en skola är det många administrativa uppgifter som behöver göras.
Föra statistik, rapporteringar, arkiveringar, hålla kontakt med kommunens olika avdelningar, elever, föräldrar och lärare.
Allt det och lite till ingår i skoladministratörens arbetsuppgifter. Ett
yrke där den ena dagen inte är den
andra lik och som kräver att man klarar både organisatoriska och sociala
utmaningar.
En vanlig arbetsdag för en skoladministratör börjar oftast med samtal från föräldrar vid elevfrånvaro. Efter det väntar
de administrativa sysslorna. Vanligtvis
handlar det om elevregistret där man
lägger upp kurser, ämnen, anpassad studiegång, individuella studieplaner, klasslistor, personalregister, betygsutskrifter,
fakturahanteringar och arbetstidscheman
för personalen.
– Det är lättare att berätta vad vi inte
gör. För att hålla reda på allt så skriver
jag ned vad som ska göras på olikfärgade
postitlappar som jag kastar allt eftersom
jag blir färdig säger Anneli Lindmark och
skrattar.
Anneli jobbar på Älvsbyns gymnasium
och har varit skoladministratör i 20 år.
Hon har nära kontakt med Ulla-Gun
Isaksson som är Älvåkraskolans skoladministratör och som varit i yrket nästan lika
länge, 15 år.
– Jag har ett liknande system. Det är
så man måste göra, för även om man pla-

nerat dagen så blir den aldrig som man
tänkt. Men det är också det som gör vårt
arbete så roligt! Man är lite som spindeln i
nätet säger Ulla-Gun Isaksson.

Detektiv, amatörpsykolog
och kompis
Förutom allt administrativt så kommer
både elever, föräldrar och lärare till deras
kontor för hjälp och råd. Det kan handla
om småsaker som att få hjälp att hitta till
ett klassrum, eller något som tappats bort.
Det kan också handla om en trygg plats
där man kan ventilera och få prata av sig
om saker.
– Jag tror att det kan bero på att vi
uppfattas som neutrala, en ”vanlig person” som är lättillgänglig och ofta finns
på plats. Sedan kan vi ta det vidare till
kuratorer eller andra om det är så att det
behövs säger Ulla-Gun.

Två nya skoladministratörer
Totalt har Älvsbyn fyra skoladministratörer. Förutom Ulla-Gun Isaksson på
Älvåkraskolan och Anneli Lindmark på
Älvsbyns Gymnasium arbetar också Tim
Berggren, på Vidselskolan och Parkskolan, Carina Edlund-Jonsson på Vuxenutbildningen och SFI. De två sistnämnda är
”nykomlingarna” i gänget med drygt ett
år på nacken vardera.
– Eftersom jag jobbar med vuxna studerande har jag inte direkt samma elev
och föräldrakontakt. Annars är det i stort
sett samma arbetsuppgifter. Tyvärr kunde Tim inte komma hit till intervjun, han
fick oväntat förhinder. Men det är det som
är charmen med vårt jobb. Vi vet aldrig
vad som dyker upp under dagen! Säger
Carina och får nickande medhåll från Ulla-Gun och Anneli.

Certifierade för Vård- och omsorgscollege
älvsbyns kommun har blivit certifierad för
Vård- och omsorgscollege. Det kommer
att firas med en ceremoni vecka 42.
– Certifieringen till VO-College är en
kvalitetsstämpel för att säkra utbildningar
och möta behovet av framtida personalrekryteringar, berättar Nataliya Nilsson,
enhetschef på Hemtjänsten.
Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare,
fackförbund och utbildare i syfte att öka
intresset för utbildningar och yrken inom
vård och omsorg.

– Allt bygger på en gemensam kravbild
som utbildningarna anpassas efter. Det i
sin tur ger eleverna den kompetens de behöver för att få jobb i de deltagande kommunerna. Redan anställda får utveckling
i sitt arbete.
För att få använda namnet Vård- och
omsorgscollege och logotypen ska kommunerna uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkända av föreningen Vårdoch omsorgscollege.
I Norrbottens län samarbetar Boden,
Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Älvs-

byn tillsammans med Norrbottens läns
landsting, fackförbundet Kommunal,
Vårdförbundet Norrbotten, Luleå Universitet och arbetsförmedlingen.
Utbildningssamordnare och skolor är;
Älvsbyns gymnasium, Björknäsgymnasiet
i Boden, Tornedalsskolans ungdomsgymnasium i Haparanda, Furuhedsskolans
ungdomsgymnasium i Kalix. Luleå gymnasieby, Strömbackaskolans ungdomsgymnasium i Piteå samt kommunal vuxenutbildning i Boden, Kalix, Luleå och
Älvsbyn.
Älvsbybladet nr 3- 2015

7

”Det starkaste minnet
är när Nelson Mandela
valdes som president”

Nelson Mandela, Röda khmererna
och Per Nilsson
Per Nilsson har på plats sett nationer och demokratier födas, människor
som jublat och människor som har
gråtit. I 26 år har Älvsbyns förre näringslivschef Per Nilsson arbetat parallellt som valövervakare runt om i
världen. I slutet av september åkte
han till Tanzania för att bevaka det
kommande president- och parlamentsvalet.
De flesta förknippar nog pensionären och
livsnjutaren Per Nilsson som antingen förre näringslivschefen i Älvsbyns kommun,
eller som aktiv inom Älvsby församling.
Men under snart tre decennier har han
även arbetat som valövervakare i ett flertal länder, från Sydafrika och Kenya, till
Ukraina och Serbien.
– Under 80-talet jobbade jag åt SIDA
8
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Kosovo - Per Nilssons team i ett möte med en FN-befälhavare.

Moldavien 2010 - Rösträkning

Makedonien 2009 - Per poserar framför ett ställe i Tetovo där
UCK gerillan varit i farten. Man ser kulhålen i väggen.

Ryssland 2011 - Valmarch till valmöte
i Krasnojarsk, Östra Sibirien

Ukraina 2014 - På Maidantorget visas bilder på mördade.

(Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) som bland annat forskare och
1989 fick jag ett tips om att FN sökte valövervakare till presidentvalet i Tanzania.
Det var första gången som Sverige skickade
valövervakare till andra länder och det slutade med att jag och 40 stycken andra kom
med och skickades dit. Och efter det så har
det bara fortsatt, berättar Per Nilsson.

– Det som fick mig att få gåshud över
aktiva. Dagen innan valet marscherade
dom ut i huvudstaden Phnom Penh och
hela kroppen är det första valet i Sydafrika
ställde till sattyg på massa ställen, för att
som jag var med på, när Nelson Mandela
skrämma väljarna från att gå till valurnorvaldes som president. Det är det starkaste
na. Bland annat så sköt dom graminnet, för att där dansade och
nater runt omkring, så det
sjöng folk av ren glädje.
”Dagen innan valet
var klart man var rädd.
Men även valet i Palesmarscherade
Röda
khmetina 1996 var ganska
intressant också, det var rerna ut i huvudstaden och Tuff intagning
ställde till sattyg”
mycket glädje förknippat
Att bli valövervakare är
med deras möjlighet att få
inte lätt. Det krävs att man
rösta fram en egen president.
är helt neutral och disciplinerad, annars
Men det är inte alla gånger som glädje
skickas man hem direkt. Lyckas man
har fyllt atmosfären när länderna har gått
komma med, väntar ett flertal dagars
till val. Ett utav de mer starkare negativa
utbildningar i hur man ska bete sig och
minnena var när han arbetade i Sydostså att man lär sig landets lagar som ska
asien.
följas när ett val genomförs. SIDA har en
– Det mest obehagliga minnet är från
valresursbas på ca 150 personer som man
mitt första val i Kambodja, för där var det
väljer från till uppdragen. Senaste gången
mycket våld inblandat. Då var kommuden förnyades var det ca 500 ansökningar,
varav endast ett 10-tal kom med.
nistpartiet Röda khmererna fortfarande

Starka intryck – både
positiva och negativa
Sedan valet 1989 har Per skickats 36
gånger utomlands, av antingen FN, EU
eller OSSE (Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa), för att övervaka
olika val. Bland annat så har han arbetat
i Ryssland, Ukraina, Kambodja, Eritrea,
Palestina och Sydafrika, varav den sistnämnda gav ett positivt och starkt intryck
hos Per.
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Filmteamet består av producent Anders Eklund, Tv-kock Tareq Taylor, kamera Andreas Troedsson,
ljud Anton Nilsson. Foto till höger: Nila Jannok

Storforsen inspelningsstudio när Tv-kocken
Tareq Taylor gästade Älvsbyn
Både första och andra säsongen av
programmet Tareq Taylors nordiska
matresa har slagit igenom och blivit
stora och sänds nu på 120 olika kanaler runt om i världen. I höst premiärvisas programmet i TV4 och TV4
Play. Tidigare i år i mars var Älvsbybladets reporter Åsa Brännmark på
plats i Storforsen för att träffa stjärnkocken.
En bit in i skogen möter jag upp den kända krögaren och Tv-kocken Tareq Taylor
på en av Älvsbyns vackraste platser, Storforsen, för en intervju medan han förbereder sig inför sin TV-inspelning. Jag möts
av ett stort leende och han har en färgglad
jacka så hela han lyser upp tillvaron mot
det vita snötäcket. Solen skymtar fram
och det känns friskt ute.
Vi promenerar nerför träspångarna
längs med forsen som leder till hotellet.
På vår promenad berättar Tareq om sin
nordiska resa där han vill upptäcka kulturella maträtter och ge dem en ny touch
och sprida inspiration till människor i
10
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hela världen. Hans egen inspirationskälla
är naturen, där hittar han det flesta av sina
ingredienser till recepten. Vi stannar upp
en stund och blickar ut över forsen, hör
riktigt hur vattnet slår mot stenarna och
vi känner trycket genom luften, Tareq ser
nöjd ut.
– Det är första gången jag besöker Älvsbyn men inte den sista kan jag lova, säger
Tareq Taylor
Att filma just i Storforsen var en självklarhet för honom eftersom han hört på
ryktesväg att det ska vara riktigt fint och
så har han sett en hel del underbara bilder
från Storforsen.
– En del av mitt budskap med programmet handlar just om att stolt visa upp
nordens fantastiska gömställen och det är
därför jag lagar mat ute i naturen.
Premiären i svensk teve är i höst och att
det gått bra för Tareq är det inget tvivel
om.
– Vi spelar just nu in avsnitt 10 i tredje
säsongen av programmet och vi hoppas att
avsnitten ska bli lika omtyckta som de tidigare, säger Tareq.
De andra i filmteamet möter upp oss

för att filma några filmsnuttar med Tareq
i den vackra omgivningen. Vi går tillsammans till en av Storforsens fina eldstäder
och sätter oss på en bänk med ett mjukt
renskinn på. De andra medarbetarna har
tänt på en eld och det luktar nykokt kaffe
och på en annan bänk står det ekologiska
råvaror som Tareq ställt upp för att använda till sin inspelning.
– Nu ska jag tillaga Gurpi med Lingon, granskottssirap, mandelpotatis med
shiitake. Gurpi är en samisk rätt och till
min hjälp har jag samen Nila Jannok vid
min sida.

Tareq Taylor
Älvsbybladet nr 2 - 2015
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Under föreningsprofilen kan du läsa om en av alla föreningar i
kommunen. Har du tips på en förening som du skulle vilja att
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

FÖRENINGSPROFILEN
– en av kommunens 114 föreningar

Vidsels IK – 79-åring som
verkar för ungdomarnas
bästa
Nio olika tävlingssporter har bedrivits i
Vidsels IK:s regi under klubbens 79-åriga
historia. I dag finns tre kvar.
– Det gäller att hålla igång verksamheten vi har. Ambitionen är främst att
hitta meningsfulla fritidssysselsättningar
för byns ungdomar, säger Sture Nordin,
ordförande i Vidsels IK.
Vidsels idrottsklubb grundades 1936.
Periodvis har det varit en mycket aktiv
förening. På senare år har dock verksamheten tunnats ut.
Kvar finns pojk- och flicklag i fotboll
plus ett antal längdskidåkare och orienterare.
– För några år sedan övertog vi även den
motionsgymnastik som Korpen tidigare
bedrev. Den lockar ett 25-tal utövare. Vi
driver också ungdomsgården Las Vegas,
berättar Sture.

Mycket kan göras och vi har en fin sporthall i byn. Det ska bli intressant att se vilka önskemål ungdomarna har, säger Sture, som andas optimism.
– Framtidstron börjar gro. De få hus
som är till salu säljs snabbt och folk flyttar
in. Förhoppningen om en gruvbrytning i
Laver bidrar förstås.

Backhoppning och slalom
Under klubbens storhetstid utövades även
sporter som backhoppning, friidrott,
bågskytte, och alpin utförsåkning. Dessutom hade byn seniorlag i fotboll på både
herr- och damsidan. Något sådant är inte
aktuellt i dagsläget.
– Ärligt talat så är Vidsels IK tävlingsmässigt en tynande förening. För att detta
ska ändras krävs en befolkningsökning.
Dessutom är det ganska dyrt att bedriva exempelvis seniorfotboll, säger Sture
Nordin.

Framtidstron börjar gro
Men Vidsels IK spelar ändå en viktig roll
för byn. Inte minst genom ungdomsarbetet.
– Vi har ett otroligt engagemang. Fotbollsplanerna på Skogsmon klipps och
sköts ideellt. Elljusspåret i byn hålls igång
hela vintern. Det är till glädje även för gästerna på Storforsen hotell.
I våras fick eleverna i skolan svara på en
enkät. Där ställdes bland annat frågan;
”Vad vill ni syssla med?”.
– Den ska sammanställas under hösten.

Sture Nordin, ordförande Vidsels IK

Sporter genom åren:
BACKHOPPNING: har funnits inom VIK under två perioder, 1949-1959 då
klubben hade stora framgångar och under åren 1979-1983 då ett försök till
nystart gjordes. Backrekordet innehas för övrigt av Jan Boklöv på 21,5 meter.
BANDY: fanns under perioden 1949-1955, dock utan deltagande i något
seriespel.
BÅGSKYTTE: togs upp på programmet 1979 och lades ned 1983 på grund av
ett svalnande intresse.
ALPINT: tog fart 1968 i och med att Storberget blev åkbart och klubben har
haft många framgångar genom åren. Beslut att anläggningen skulle läggas
ned kom i oktober 1991.
FOTBOLL: har förekommit sedan klubben bildades 1936 och är fortfarande
den deltagarmässigt största sektionen.
FRIIDROTT: kom med redan första året 1936 och fortsatte finnas trots låg
aktivitet i VIK:s program. I slutet av 80-talet lades sektionen ned.
ISHOCKEY: fanns åren 1958-1965 därav fyra års seriespel.
ORIENTERING: förekom inom klubben redan i början av 40-talet, men togs
officiellt upp först 1962.
LÄNGDÅKNING: startades 1937 och har såsom fotbollen och orienteringen
levt vidare inom klubben.
Källa: Jubileumsskriften VIK 70 år.
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Startskottet för Godsterminalen
i Älvsbyn

Ny personal

Mattias Nilsson, vikarierande rektor
Vidsels rektorsområde
godsterminalens första tågset rullade
iväg från Älvsbyn den 17 september. Vagnarna lastades på Älvsbyhus industriområde för fortsatt transport till koncernens
fabrik i värmländska Vålberg.
– Det här är första steget av tre i våra
ambitioner med Godsterminalen, berättar
Pär Jonsson, näringslivschef på Älvsbyns
kommun.
Efter år av förberedelser har arbetet
med godsterminalen tagit konkreta former. Först att nyttja de nya möjligheterna
är Älvsbyhus som övergår från lastbil till
järnvägstransporter för sina leveranser till
Vålberg. Med jämna intervall, (var åttonde dag) kommer tågset att lastas och fraktas av Green Cargo.
– Att ställa om till järnväg tar tid.
SLOT-tider (bokning av spårsträckor) görs

18 månader i förväg, förklarar Jonsson
som hoppas på fler transporter och aktörer.
– Det blir steg två. Tredje steget är att
stå beredda ifall gruvbrytningen i Laver
startar om.

Sara Bruun, rektor Älvåkraskolan

Problem med minnet?
känner du någon som har problem med
minnet och har problem med att klara av
det som var enkelt tidigare. Hur gör du då
och vem ska jag ringa för att få hjälp?
Älvsbyns kommun och Älvsbyns Hälsocentral har uppmärksammat behovet
av svar på dessa frågor och därför utarbetat gemensamma rutiner. Syftet är att
personer med minnesproblematik ska få
möjlighet till tidig utredning, eventuell
medicinering och hjälp i sin vardag. Tillsammans med personal från kommun/
hälsocentral görs överenskommelse utifrån dina önskemål och behov.
Älvsbyns Hälsocentral ansvarar för utredning av minnessvikt. Vissa minnesstörningar kan exempelvis bero på brist
på vissa ämnen i kroppen, depression,
sjukdomstillstånd, läkemedelsbiverkningar, demens eller missbruk. För att kunna
lindra symtomen är det viktigt att få en
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tidig utredning och diagnos. Tveka därför
inte att söka hjälp på din hälsocentral.
Älvsbyns kommun erbjuder hjälp utifrån personens behov. Exempel på vad
som kan erbjudas är trygghetslarm, matdistribution och anhörigstöd.
Kontakta Älvsbyns kommun, telefon
0929-17000 eller Älvsbyns Hälsocentral
telefon 0929-10070 om du vill veta mera.
De gemensamma rutinerna är utarbetade utifrån Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom
samt Norrbottens läns landsting
och Norrbottens kommuner
gemensamma program för vård
och omsorg vid demenssjukdom
i Norrbotten.

Mona Brännmark, vikarierande
rektor Älvsbyns gymnasium

Jimmi Boström, socialsekreterare
på Barn- och familjeenheten

Sophia Sterup Preijde,
Ensamkommande flyktingbarn

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.

FÖRETA GSPROFILEN

Det rullar på bra för bil- och däckverkstaden i Vidsel
Hans farfar och farmor drev Shellmacken i byn. Pappan startade
Sundqvist Bil & Däckservice AB.
Själv tog Alexander över verksamheten 2007. I dag sysselsätter verkstaden i Vidsel tre personer.
– Jag kör på i samma hjulspår, säger Alexander med ett skratt.
Men trots att Alexander har bilar, motorer
och däck i blodet var det inte givet att han
skulle föra traditionen vidare.
– Jag minns att jag sa till min pappa:
”Du behöver inte fråga mig. Jag vill inte
vara här”...
Fast ödet ville annat. Alexander startade
först eget åkeri.
– Men jag drabbades av diskbråck och
tvingades sälja lastbilen. I samma veva var
pappa på väg att avrunda. Så det blev lika

fullt så att jag köpte verksamheten för åtta
år sedan. Men jag funderar fortfarande
(skratt).

Klarar det mesta
A Sundqvist Bil & Däckservice AB, som
bolaget heter, klarar det mesta. Utöver
däck till allt från tunga fordon och personbilar till skottkärror och mopeder så
utförs allehanda reparationer.
– Vi klarar det mesta. Förutom personbilar så skruvar vi även i lastbilar och
traktorer om det behövs. En av våra mekaniker har arbetet på Volvo innan. Så
kompetensen finns.

Framgångsnycklar
Trots blygsam marknadsföring hittar
kunder från hela fyrkanten till verkstaden
i Vidsel.

– Vi befinner ju oss inte på jordens medelpunkt. Ändå så ökar vi sakta men säkert.
Vi klarar oss ganska bra.
Nyckeln till framgångarna är god service, korta väntetider och konkurrenskraftiga priser.
– Vi har ju långt ifrån samma timdebitering som de stora märkesverkstäderna.

Hoppas på Laver
Precis som många andra hoppas Alexander att gruvetableringen i Laver blir verklighet.
– Det kommer att ge ringar på vattnet.
Laver ligger ju bara två mil från Vidsel om
man kör över Sörstrand.
Fotnot: Alexanders pappa heter Bertil,
hans farfar hette Karl och hans farmor
Syrena.

Alexander Sundqvist i sin bil- och däckverkstad. Bakom syns mekanikern Albin Westerlund.
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Maries Tempo sätter fart på hela Vidsel

Det är ett nytt Tempo i Vidsel. På
många sätt. Detta beror på en ökad
framtidstro i allmänhet, och den nya
lanthandeln i synnerhet.
– Byn är pånyttfödd, säger Atle
Grankvist, en av många glada och
tacksamma kunder i butiken.
Bakom satsningen står Marie Grankvist
och hennes söner.
– Mat och vin är ju mina jätteintressen,
berättar Marie, som sedan tidigare driver
en framgångsrik importfirma, Cave du
Vineum, av kvalitetsviner.
Den 13 juli öppnades butiken. Responsens har varit god.
– Helt otroligt! Vi besöks av så många
människor. Alla är glada, nöjda och snälla.

Chark med delikatesser
Många turister har också synts i butiken.
Det innebär goda affärer.
– Vi följer budgeten. Det känns positivt.
Butiken har kompletterats med en kafédel som snart även blir restaurang. Kommunens servicepunkt i butiken tar form.
Och snart kan kunderna njuta av delikatesser från den nya manuella charken.
– Den blir lite gammeldags. Vi kommer att skiva själva, avslöjar Marie, som
dessutom utlovar överraskningar i form av
allehanda delikatesser.
Lokalproducerat ska kompletteras med
läckerheter från Frankrike och Italien.
– Jag ska i varje fall försöka erbjuda delikatesser som inte finns att hitta någon
annanstans. Sedan återstår ju att se om
kunderna uppskattar det. Men jag siktar
på att skapa en lanthandel med det lilla
extra, säger Marie Grankvist.

Färdiga matlådor
Restaurangen och charken går lite hand i
hand. Planeringen för köket är i slutfasen.
– Vi ska in med fler bord och räknar
med mellan 15 och 20 sittplatser.
Menyn kommer att bestå av en dagens
rätt, plus mackor, en delikatesskyl och fikabröd.
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– Utifrån vilka råvaror som finns tillgängliga kommer vi att göra rejäl hemlagad mat. Vi ska också producera matlådor
färdiga att äta på plats eller att ta med.

Träffpunkt
Butiken har redan blivit en träffpunkt.
– Lördagar är det fullt med folk. Många
tar gärna en kopp kaffe i trevligt sällskap
efter att de handlat.
Mer av detta ska det bli.
– Det blir snart Wifi i lokalen. Då kan
folk sitta och jobba här, ta en kopp kaffe
och läsa tidningen.
Fler överraskningar på gång?
– Ja, nästa sommar ställer vi ut stolar
och bord på marken utanför precis som
Bistro-restaurangerna i Frankrike.
Bolaget, som heter Mari Helen Mat AB,
tillhör butikskedjan Tempo.
– Det garanterar ett bra och brett utbud
via Axfood som, utöver Tempo, även är leverantör åt Willys, Åhléns och Handlar’n.
Kommer ni även att erbjuda lokalproducerad mat?
– Det är min ambition. Jag har redan
kollat med Tempo om det är okej och fått
klartecken, berättar Marie Grankvist.

Servicepunkten – kommunens förlängda arm Bussförarutbildningen
Älvsbyns kommun etablerar en Servicepunkt i livsmedelsbutiken i Vidsel.
Ett avtal är skrivet med Marie Grankvist, som driver butiken, att sköta Servicepunkten.

Men vad är en Servicepunkt kanske
många undrar. Enkelt uttryckt kan man
säga att det är en plats där innevånare och
besökare kan få en viss service. Servicepunkter kan innehålla olika verksamheter
utifrån behov och förutsättningar. Idén
är att offentlig, privat och ideell sektor
ska samverka i den lokala servicepunkten.
Servicepunkten ska som utgångspunkt säkerställa likvärdig service till människor
som bor på landsbygden. Det kan till
exempel vara att det finns internetuppkoppling, viss kommunal service med ett
grundservicepaket, vara en mötesplats,
turistinformation med mera.
Servicepunkten i Vidsel är etablerad i
Tempos lokaler, avskilt längst in i butiken. Personalen på Tempo har genomgått
utbildning för att vara kommunens förlängda arm. Ulrica Hamsch, näringslivsutvecklare och ansvarig för landsbygdsutveckling på Älvsbyns kommun, har varit
med att starta upp verksamheten.

Förlängning av efterfrågestyrd trafik
har använt den
efterfrågestyrda trafiken sedan starten
har varit god, även så kritiken. Ulrica
Hamsch, näringslivsutvecklare och ansvarig för landsbygdsutveckling på Älvsbyns
kommun, håller i tyglarna och låter hälsa
att kommunen kommer att fortsätta satsningen ett tag till.
– Det kommer att se ut som tidigare
fram till våren 2016, då kommer vi att utvärdera och se om vi fortsätter med det. I
dagsläget så tycker vi att vi har löst trafiken på ett bra sätt trots förutsättningarna.
Visst, en viss kritik har vi fått vilket vi har
en förståelse för. Det kan till exempel vara
att man vill åka dagligen 12:20, istället för
enbart tisdagar och torsdagar. Sen krävs
det ju lite mer av resenären som måste
ringa och boka en plats dagen före resan
ner. Men annars så har vi fått mycket positiva reaktioner.

– Servicepunkter ska
likställa och säkerställa
delar av den offentliga
servicen till befolkningen i området, med
bland annat ny teknik som hjälpmedel.
Människor från hela kommunen, länet,
landet eller som besökare/turist ska kunna
besöka och få hjälp på Servicepunkten.
Målsättningen för en lokal servicepunkt
är att den ska var ett viktigt nav för sin by
och den service som den kan komma att
erbjuda för boende och besökare.
Hur kom idén fram till att starta en Servicepunkt?
– Älvsbyns kommun har i två projekt
(Kreativa byar och Kreativa byar 2) genomfört kartläggningar av medborgarnas
och företagarnas behov av service i byarna
Vidsel och Vistträsk, samt aktivt stöttat
tillskapandet av den ekonomiska föreningen Kreativa Byar. Projektet har påvisat
konkreta utvecklingsmöjligheter, där tillskapandet av en Servicepunkt var en del
av det. Servicepunkten i Vidsel kommer
att bilda modell för en eventuell Servicepunkt i Vistträsk.

blev succé

Bussförarutbildningen som startades i våras blev mycket lyckad. De fyra platserna
blev snabbt fyllda och tre av eleverna har
redan tagit sitt körkort. Då efterfrågan
varit stor på både buss och lastbilskörkort
har Älvsbyns kommun lämnat in en ansökan till skolverket om att få fortsätta
yrkesförarutbildningarna 2016.
– Det känns jätteroligt! Eleverna har varit väldigt nöjda och snart har alla fått sitt
körkort, säger Magnus Norberg lärare på
Älvsbyns gymnasium.

Norrlands enda
gymnastikgymnasium
i Älvsbyn
Tack vara den starka gymnastikkulturen i
Älvsbyn är gymnasiets nationella idrottsutbildning med inriktning gymnastik den
enda norr om Eskilstuna.
Hittills har intaget varit begränsat till
två elever förra läsåret och tre elever i år.
Men man hoppas kunna utöka intagningen och hålla sig kvar i den unika nischen
för elitsatsande gymnaster på nationell
nivå i Sverige.

Linje 993 Bredsel - Vidsel - Vistträsk - Älvsbyn
Gäller
2014-09-29--2016-06-16
2015-08-31
Gäller 2015-06-13

antalet resenärer som

HÅLLPLATSER
BREDSEL
VIDSEL Skolan
VIDSEL Hotell Renkronan
MANJÄRV
MUSKUS
VISTTRÄSK Affär
KORSTRÄSK Hlp vär 94
ÄLVSBYN Busstation

Hfr
Ti, To
12:20
12:23
12:25
12:30
12:40
12:45
12:50
13:05

Anm:
Turen är efterfrågestyrd och måste beställas senast dagen innan
resdagen på telefon 0771-100110, Länstrafikens kundservice.
Länstrafikens enkelpriser tillämpas.

Returresan görs med Linje 242 kl 16:15 från Älvsby Busstation.
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PÅ GÅNG INOM
FRITID & KULTUR
Sommaren är över och den vackra hösten har nu anlänt. Förutom att löven på träden skiftar färg till gulorange kommer det även att hända lite annat smått och
gott i kommunen, som förhoppningsvis stillar kulturtörsten. Säsongens kulturliv i Älvsbyn bjuder på allt
från teaterföreställningar för de äldre till barnboksveckor för de yngre.
Mer information och fler evenemang hittar du på
www.alvsbyn.se/evenemang.

Biblioteket

•

författarbesök

Den 5 oktober klockan 19.00 kommer författaren Lars
Pettersson till biblioteket när det anordnas författarbesök. Lars har skrivit bland annat den spännande och
prisbelönta deckarromanen ”Kautokeino, en blodig
kniv”.
psykiatriveckan

Likt tidigare år anordnas en psykiatrivecka i Älvsbyn.
Fritid och Kultur har därför bjudit in Marianne
Bertilsdotter som kommer och föreläser om yoga och
mindfulness som en del i veckans program.
barnboksveckor

Med start den 2 november och fram till och med
den 15 hålls långtidsevenemanget Barnboksveckorna.
Under dessa dagar kommer personalen på biblioteket
att hålla i tävlingar, pyssel och annat skoj för barn upp
till 12 år.

Forum

•

Under hösten kommer det även att arrangeras två teaterpjäser i biosalongen på Folkets Hus Forum. Den 5
oktober kommer skådespelarna Ulf Dohlsten och Ola
Hedén till Älvsbyn för att framföra den charmiga och
humoristiska pjäsen ”Alla heter Allan”. Där får man
följa den pensionerade starke mannen Allan som får
besök av inbrottstjuven vid namn.. Allan.
Den 26 oktober kommer den feministiska humorpjäsen ”Slå pattarna i taket” att äga rum. Pjäsen är fullspäckad med dans, musik och en rejäl dos med humor.
Allt efter doktorns ordination.
Dans i Nord kommer till Forum den 8 oktober klockan
19.00 och framför årets upplaga av ”dansfesten”. Fri
entré gäller.

Galleri K

•

Även i Galleri K:s konstlokal på Älvsby folkhögskola
kommer det att anordnas olika utställningar under
hösten. Först ut är eleverna på möbellinjen som kommer att ställa ut sina kreationer under veckorna 39 till
och med 41, medan vecka 43 kommer man att kunna
beskåda målarkluddarnas alster.

Älvsbyns

Fett i avlopp

Energi AB

Hushållens spillvatten tas om hand av vårt avloppsledningsnät.
Ett växande problem är att fett hamnar i avloppet (se bild). När
avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet, stelnar fettet och fastnar
vilket leder till att ledningarna sätts igen och det blir avloppsstopp. Har man otur kan det orsaka översvämning i källarutrymmen.
Hushållen använder idag mer flytande margarin/smör och frityrolja i sin matlagning än tidigare. För att slippa avloppstopp
är det därför viktigt att fettet tas
omhand separat och inte hamnar i avloppet.
Torka alltid ur stekpannan
med hushållspapper och släng
i matavfallet. Mycket fett från
till exempel fritös, häller du i en
flaska, med hjälp av Miljötratten, och lämnar helst in på återvinningscentralen (ÅVC).
Fett i avloppsrör
Fett kvar i stekpannan – torka
med hushållspapper och släng i matavfallet innan du diskar!

Det som du spolar ned i avloppet tar vägen
någonstans
Är ditt hus anslutet till avloppsledningsnätet hamnar det du
spolar ner till slut i reningsverket, om det ens tar sig dit, med
problem som följd. Sådant som inte hör hemma i avloppet kan
även ge stopp i pumpstationer. Slammet från enskilda brunnar
används som gödsel på åkrar.
• Spola inte ner tops, fimpar, bindor, babytvättservetter och
tandtråd. Detta ska i avfallskärlet.
• Spola inte ner farliga ämnen i avloppet. Kemikalier som färg,
lacknafta, oljor och aceton lämnas på ÅVC.
• Överblivna läkemedel lämnas på apotek.
• Välj miljömärkta produkter.
Kostnaderna för avloppstopp belastar alla VA-abonnenter samt
även fastighetsägaren.
Spola bara ner toalettpapper, kiss och bajs, inget annat!
Babytvättservetter hör inte hemma i avloppet.

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

