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FÖ R O S S H A R Ä L V S B Y N A L L T I D V A R I T
NORRBOTTENS PÄR LA.
NU SYNS DET FÖR ANDRA OCKSÅ.
Det här dokumentet handlar om vår grafiska profil. Den grafiska profilen hjälper oss att
profilera Älvsbyn. Profilering, det är att berätta för omvärlden vem man är, vad man gör,
varför man gör det och vad man står för.
Vårt kommunvapen, med sitt typsnitt och sin färgsättning, är en bit i det stora pussel
som berättar om vår kommun och oss som bor här. Därför är den grafiska profilen så
väldigt viktig och angelägen. För ju tydligare och mer sammanhållen profilen är desto större
sannolikhet att andra uppfattar Älvsbyn på det sätt vi vill.
Det jobbet görs förstås inte bara av den grafiska profilen. Pusslet behöver fler bitar.
Men den hjälper till och inte så lite heller. Tänk dig själv hur många människor som
kommer i kontakt med Älvsbyns kommun varje dag. Medborgare, turister, politiker,
samarbetspartners, anställda, leverantörer, listan kan göras lång. Och alla ska få samma
positiva bild av oss.
Nu hänger det på dig och mig och alla andra som arbetar med att informera och
kommunicera. Vi har ett verktyg som vi alltid ska använda när vi skriver brev, trycker
broschyrer, beställer visitkort, informerar journalister, gör informations- eller
platsannonser, kontaktar organisationer, anlitar konsulter… Kom ihåg att alltid följa vår
grafiska profil.
Om du undrar över något, är osäker på hur du ska använda profilprogrammet eller har
andra funderingar och frågor, ring med en gång till kommunens informatör.

Peter Lundberg, Informatör
Telefon: 0929-172 45
E-post: peter.lundberg@alvsbyn.se
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VI BOR NÄRA ÄL VEN, BERGEN OCH SOLEN.
D E T S Y N S I VÅ R T K O M M U N V A P E N .
2003 förnyades kommunens grafiska profil. Vårt heraldiska kommunvapen har fått en mer
distinkt form med hjälp av konturer. Riksheraldikerns ursprungliga färgsättning i guld och
mellanblått är återupptagen. Vårt vapen har en unik form och får aldrig omformas eller på
något sätt förändras. Det är speciellt viktigt för dig att tänka på när du beställer trycksaker.
Kommunvapnet är vårt unika märke där proportionerna är omsorgsfullt utarbetade och
inte får förändras. Märket är inregistrerat och skyddat hos PRV. Logotypen (texten) är ett
typsnitt som heter Scala (mer om detta på sidan 9) och är tillriktat och korrigerat. Skriv
inte ut texten själv med detta typsnitt utan använd alltid logotypen. Märket och logotypen
finns i flera varianter beroende på i vilken storlek den ska exponeras eller vilket utrymme
som finns att tillgå för placering.
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NÄR HETER VI ÄL VSBYN OCH
NÄR HETER VI ÄL VSBYNS K OMMUN?
På accidensenheterna (brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort), informationsannonser,
platsannonser och kungörelser skrivs alltid logotypen ut som Älvsbyns kommun. På andra
enheter av mer kommersiell marknadsföringsinriktad karaktär (imageannonser, trycksaker) kan
logotypen skrivas som enbart Älvsbyn. Motivet är att egennamnet Älvsbyn fungerar mycket väl
ensamt; det har vacker klang. Älvsbyn är en kort och koncis avsändare, med personlig och
tillgänglig utstrålning.
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K O M M U N E N S F Ö R V A LT N I N G A R

Vårt vapen har en unik form och får aldrig omformas eller på något sätt förändras i
färg. Vid enfärgstryck används alltid logon framtagen för enfärgstryck.
Logotypen kan kompletteras med förvaltningens namn. Se exemplen nedan.

Tekniska
kontoret

Barn- och
utbildningsnämnden

Räddningstjänsten

Näringslivskontoret

Miljö- och byggkontoret
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NORRBOTTENS PÄRLA.

Norrbottens pärla är vår stolta pay-off ; en devis som sammanfattar vad Älvsbyn står för. Den kan
placeras i en pärlbild, under kommunvapnet – och ibland inte användas alls. Här är några
tumregler:
1. Om du använder en pärlbild med pay-off i, använd kommunvapnet utan pay-off.
2. Om du inte använder någon pärlbild, kan du använda kommunvapnet med pay-off.
Om din annons är mer informationsorienterad av typen ”Nya tider för grovsophämtning”
behövs pay-offen inte alls, då använder du någon av de färdiga mallarna på sidan 14.
Fortfarande osäker? Kolla med kommunens informatör!

Ä LV S B Y N
NORR
B O TTEN S
PÄRLA

1. Om du använder en pärlbild med pay-off i, använd kommunvapnet utan pay-off.

norrbottens pärla

norrbottens pärla

2. Om du inte använder någon pärlbild, kan du använda kommunvapnet med pay-off.
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M E L L A N B L ÅT T O C H G U L D Ä R
V Å R A P R O F I L F Ä R G E R.
Varje färg har sin egen beteckning, beroende på tryckteknik, material och yta. Det mest
använda färgsystemet inom den grafiska industrin heter PMS, Pantone Matching System.
Våra PMS-färger är PMS 872 (guld) och PMS 660 (blå). Vid fyrfärgstryck används CMYK
och då heter våra färger 3c, 10m, 64y, 20k (guld) och 91c, 50m, 0y, 0k (blå).

PMS 872
CVC

PMS 660
CVC

Kräv alltid provtr yck!
Tryckfärger varierar. Det beror på pappersort (bestruket eller obestruket), dess kvalitet och
hur mycket pappret suger åt sig av tryckfärgen. När du beställer trycksaker ska du alltid säga
till tryckeriet att den färdiga trycksaken ska vara så lik originalfärgen som möjligt. Du ska
också kräva provtryck som du ska godkänna innan tryckeriet sätter igång. Ett dåligt tryck
som inte överensstämmer med provtrycket kan reklameras.
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RUBRIKER I SCALA SANS.
T E X T ER I G A R A M O N D E L L E R S C A L A .
I vår marknadskommunikation använder vi två teckensnitt, Scala och Garamond. Scala finns
både som seriftypsnitt och sans serif. Scala sans är ett bra rubriktypsnitt, och kan även
användas som kompletterande typsnitt för att skapa typografisk variation i annonser och
trycksaker (mer om detta på sid 14-17). Båda varianterna av Scala finns även som kapitäler,
en typ av versal speciellt formgiven för att ha hög läsbarhet även i små storleker.
Scala och Garamond är klassiska teckensnitt som passar mycket bra i löpande text.
När du skriver brev, protokoll mm ska du använda typsnittet Garamond som finns i
kommunens datorer.
Scala ritades ursprungligen för konserthallen Vredenburg i Utrecht och teckensnittets
form härstammar från mitten av 1700-talet. Namnet kommer däremot av en teater i Milano,
Teatro alla Scala, som var samtida med teckensnittets formgivning.
Garamond är ett av alla tiders mest populära teckensnitt. Det ritades på 1500-talet av
Claude Garamond - tryckare, förläggare och formgivare. I fyra århundraden har det använts
flitigt och det är lätt att förstå varför – det har mycket hög läsbarhet.

a b c d efghi jklmnop qrs t uv xy zå ä ö
A B C D EFG HIJ KLMN O PQRSTUVXYZÅÄÖ
FFSCALA

a b c d efg hi jklm n op qr st u v x yzåäö
A B C D EFG HIJKL MN OPQRSTUVXYZÅÄÖ
FFSCALA ITALIC

a b c d e fghi jklmnop qr st uvxy zåäö
FFSCALA CAPS (KAPITÄLER)

a b cdef gh ijkl mn op qrstu vx yzåäö
A BC DE FGHI J KLMNOP QR STU V X YZÅÄÖ
FFSCALA SANS BOLD

a b cdef ghijk lm no pqrstuv xy zåäö
A BCDEF GHIJK L M NO P QRSTUVXY ZÅÄÖ
GARAMOND REGULAR

a b c d e fgh ijklm no pqrst uv x yzå ä ö
A BCD EF GHIJKL MN O P QR STUVX Y ZÅÄÖ
GARAMOND REGULAR ITALIC

ab cde f ghijk lm n opqr s tuvx y zåäö
A B CDEF G HI J KLM N O PQRSTUVXYZÅÄÖ
GARAMOND SEMIBOLD

a b cdef ghi jklmnop q rs t uvx yzåäö
A BC DEF G HI J K LMN OPQRSTUVXY ZÅÄÖ
GARAMOND SEMIBOLD ITALIC

a b cd e fg h i j k lmn op qrs tu v x yzå ä ö
A B CD E F G H IJK LMNO PQRSTUVXY ZÅÄÖ
GARAMOND BOLD

a bc def g hij klmn opqrstu vx yz åäö
A BC DE F GHI J KLMN OP QRSTUVXYZÅÄÖ
GARAMOND BOLD ITALIC
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B r ev pa p p e r
neddraget till 50%

ACCIDENS.
Accidens är brevpapper, kuvert, meddelandekort och visitkort. Brevpapper, kuvert och
meddelandekort finns i en formell och en informell (med bilder) version. Det är enheter som
spelar en mycket viktig roll i vårt dagliga arbete eftersom det är vårt ansikte mot många
människor, organisationer och företag. Tryck av accidens samordnas av
kontorsvaktmästeriet i kommunhuset.
Vi trycker alltid på miljövänligt papper.
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HEJ, JAG HETER ÄLVSBYN. MINA INTRESSEN ÄR…

I vissa sammanhang behöver vi presentera kommunen kort och kärnfullt. Två exempel är
platsannonser och mässannonser.
För att snabbt sammanfatta och beskriva Älvsbyn finns två olika texter. Den ena vänder sig
till befintliga kommuninvånare och norrbottningar, alltså dom som redan känner till oss. För
dem presenterar vi oss så här:
Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får 8.000 människor möjlighet att arbeta, bo
och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen om de äldre.
Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig.
För dem som bor lite längre bort, utanför länsgränsen, och som kanske inte känner till oss
sen tidigare, presenterar vi oss så här:
Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får 8.000 människor möjlighet att arbeta, bo
och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen om de äldre. Det är
lätt att åka hit, bussar och tåg stannar centralt och från Piteå-Boden-Luleå tar det cirka en halvtimme med bil. Närmaste flygplats är Kallax, trekvart härifrån. Älvsbyn är känt för Storforsen och
för att livet här flyter fram precis som älven; ömsom vilt och äventyrligt, ömsom lugnt och rofyllt.
Älvsbyn är en liten kommun med hög livskvalitet. Välkommen du också.
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ANNONSER.

G OD A U TSIKTER FÖR SOMMARE N:
P ÄRLREGN I ÄLVS BYN.
Du borde besöka Älvsbyn i sommar.
Här hittar du de riktiga semesterpärlorna och det klassiska utflyktsmålet Storforsen. Hit kommer varje
år turister från hela världen och många
av våra riktigt stora artister.
Turistbyrån, 0929-172 00, kan tipsa
om alla evenemang. Den här annon-

21 juni Midsommarfirande
Traditionell Midsommarfest vid Nyfors
kursgård. Underhållning av Daniel Engman
samt Sanna Nylander. 14.00-18.00.
Info 070-310 77 89.
22 juni Hundkapplöpning
Älvsbyloppet på Kanisbanan. Stiftades
1964. Första start kl.14. Info 0929-107 38
eller 0911-604 74.

6 juli Logdans
Martinez spelar på Kanislogen 21-01, entre
120 kr. Info 070-286 26 06.

21 juli Hundkapplöpning
Kanisbanan. Första start kl.14.00.
Info 0929-107 38 eller 0911-604 74.

7 juli Hembygdens dag
med Konst i det gröna. Kyrkmalmen.
Info Lars Hedberg 070-583 26 85.

26 juli ”Scen kväll” vid forsen
Musik med tilltugg. 22-01. Storforsens
Naturreservat. Info 0929-310 82.
27 juli Logdans
Grönwalls spelar, Kanislogen 21-01, entre
120 kr. Info 070-286 26 06.

22–23 juni Folkrace
Demolast Midsommarrace, Höghedenbanan. Info 0929-555 97.

och spara. Det är din guide till dina

Galleri Storforsen
Lokala hantverkare och konstnärer ställer
ut och säljer sina verk i naturskön miljö.
Info 0929-311 13.
Lindvallens Struts
Djur som finns i Älvsbyn: struts, kamel,
känguru, lama och antilop.
Info 0929 – 501 23.
Skogsbruksmuseet
Skogsbruks- och flottningsmuseet ligger
förstås vid Storforsen. Det är värt ett besök.
Du får se och uppleva arbetarnas vardag.
Det var tuffa tag! Info och guidning 0929310 82.
Historiska Laver
I Laver utanför Älvsbyn fanns en betydelsefull koppargruva under andra världskriget. En gång var samhället Sveriges
modernaste, men 1946 lades gruvan ned
och nu kan du vandra bland gatusystem,
husgrunder, gruvlav m m från
storhetstiden. Info 0929-172 00.
Älvsbyns kyrka
På kyrkmalmen samsas det religiösa och
det värdsliga: kyrkan från 1808, Hembygdsmuseum, Konstgård och Bagerimuseum
samt monumentet över bygdens store
son, astronomen Knut Lundmark.
Info 0929 – 172 00.

Ä LV SB Y N
NORR
BOTTENS
PÄRLA

28 juni ”Scen kväll” vid forsen
Musik med tilltugg. 22-01. Storforsens
Naturreservat. Info 0929-310 82.
29 juni Logdans
Thores spelar på Kanislogen 21-01, entre
120 kr. Info 070-286 26 06.
30 juni Festspel i Pite älvdal
Invigningskonsert med Kromata och Väsen
i Storforsens Naturreservat. Invigningen
sker av Ingvar Carlsson med start klockan
17.00. Info 0911-231152.
KOM PÅ SOMMARFEST
2–7 JULI
En vecka fylld av aktiviteter för alla åldrar
och smaker. Info 0929-172 00.

21 juni ”Scen kväll” vid forsen
Musik med tilltugg. 22.00-01.00.
Storforsens Naturreservat.
Info 0929-310 82.

Evenemangsannons

12 juli ”Scen kväll” vid forsen
Musik med tilltugg. 22-01. Storforsens
Naturreservat. Info 0929-310 82.
13 juli Logdans
Carina Jarneek spelar på Kanislogen mellan
21-01, entre 120 kr. Info 070-286 26 06.
14 juli Skogskulturdag
Jakt och Flottning. Storforsens naturreservat, Skogsbruksmuseet. 11-16.
Info Studief. Vuxenskolan 0929-126 70.

5 juli Show i parken 2002
Showgruppen Pearls m fl. Lomtjärnsparken 20-23. Info 0929-171 32.
5 juli Sommardisco 2002
Från högstadiet och uppåt. Forum 21-01.
Info 0929-171 32.
5 juli ”Scen kväll” vid forsen
Musik med tilltugg. 22.00-01.00. Storforsens Naturreservat. Info 0929-310 82.

10 –11 augusti Hundkapplöpning
Elitloppet på Kanisbanan. Första start kl.14.
Info 0929-107 38, 0911-604 74.
10 augusti Logdans
Jannez spelar på Kanislogen 21-01, entre
120 kr. Info 070-286 26 06.
12–16 augusti Cirkusskola
Cirkuslärare undervisar alla från 7 år och
uppåt två timmar/dag. Info 0929-135 30.
17 augusti Folkrace
Höghedenbanan. Info Älvsbyns
Motorsällskap 0929-555 97.

Ev mellanrubrik
Scala bold 8/10
gemener

Ev undertext
Scala italic 7/8
gemener

Nr 1.
Rubrik
Scala 8/13
Versaler, spärrad

19 juli ”Scen kväll” vid forsen
Musik med tilltugg. 22-01. Storforsens
Naturreservat. Info 0929-310 82.
20 juli Logdans
Berth Idoffs spelar på Kanislogen 21-01,
entre 120 kr. Info 070-286 26 06.

18 augusti Skogens dag
Storforsens naturreservat, Skogsbruksmuseet. 11-16. Info Studieförb.
Vuxenskolan. 0929-126 70.
24 augusti Logdans
Mats Bergmans spelar på Kanislogen
mellan 21-01, entre 120 kr.
Info 070-286 26 06.

20–21 juli Jordens sång
Lasse Berghagen med gäster som Charlotta Nilsson, Martin Stenmark och Kjell
Öhmans orkester och kör. Storforsens
Naturreservat. Kl.10-18. Entre 150 kr.
Info 0929-172 00.

6 juli Show i parken 2002
Molly Maguire, Lomtjärnsparken 20-23.
Info 0929-171 32.

Brödtext
Scala 8/1o
Gemener

Dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet

18–22 juli Rallarsvängen
Årligt återkommande evenemang. Tivoli,
uteservering, underhållning, pub mm.
Info 0929-101 51.

5–7 juli Cykeltur i älvdalen
Älvsbyn – Storforsen – Sikfors
Cykelfrämjandets 3-dagars tur med start i
Älvsbyn. Info 0920-22 97 47.

5–7 juli Baletten Trolltagen
Storforsens Naturres. Fre kl.18, lör kl.14
samt 23, sön kl.14. Entre vuxen 110 kr, 1015 år 55 kr. Info 0929-135 73.

Dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam non
ummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna ali
quam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullam
corper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo con
sequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent

17 augusti Logdans
Thor Görans spelar på Kanislogen mellan
21-01, entre 120 kr. Info 070-286 26 06.

4 juli Kul i parken 2002
Svempa och underhållarna, Lomtjärnsparken 20-21. Info 0929-171 32.

14 juni ”Scen kväll” vid forsen
Musik med tilltugg. 22-01. Storforsens
Naturreservat. Info 0929-310 82.
16 juni Storforsens dag
Grindarna öppnar klockan 10.00
Folkmusik, barnunderhållning, Irländsk
musik mm. Storforsens Naturreservat
0929-310 82.

11 juli Logdans
Sten & Stanley spelar på Kanislogen mellan
21-01, entre 130 kr. Info 070-286 26 06.

2-3 juli Älvsby Marknad
Älvåkra skolgård. 10.00-18.00.
Info 070-607 72 50.

5 juli Knalledagen
Utomhusförsäljning och aktiviteter på
Storgatan. Info 0929-557 50.

INSAMLING

4 augusti Skogskulturdag
Storforsens naturreservat, Skogsbruksmuseet. 11-16. Info Studieförb. Vuxenskolan
0929-126 70.

7 juli Hundkapplöpning
Kanisbanan. Första start kl.14.00.
Info 0929-107 38 eller 0911-604 74.

Rubrik
Scala 8/13
Versaler, spärrad

GROVSOPOR



Storforsen
Ta en ledig dag, packa kaffetermosen, åk
till Storforsen. Vandra längs älven på spång,
stanna till vid någon av eldplatserna och
luta dig mot de svarta solvarma klipporna.
Gärna när det är ett evenemang på kvällen
också. Det är en av Norrbottens allra bästa
upplevelser. Kanske blir du rent av
förtrollad av forsens brusande sång? Bra
att veta: Området kring Storforsen är
handikappanpassat, det gör framkomligheten mycket god. Info 0929 -310 82.

7 juli Rallycross
Höghedenbanan. Info Älvsbyns
Motorsällskap telefon 0929-555 97.

Informationsannonser

INFORMATION

3 augusti Logdans
Towe Widerbergs spelar på Kanislogen
mellan 21-01, entre 120 kr.
Info 070-286 26 06.

sen innehåller de flesta, riv gärna ur

personliga pärlor i Älvsbyn.

www.vinterreklambyra.se | Foto: Curt boström och Krister Berg m fl.

Färdiga annonsmallar för dig som ska göra en platsannons eller en informationsannons finns hos
NSD, NK och PT. Använd dem! Andra annonser, t ex för turister eller om evenemang, går alltid
genom kommunens informatör.

20–21 juli Rallycross
EVO-Cup, Höghedenbanan. Info Älvsbyns
Motorsällskap 0929-555 97.
21 juli Skogskulturdag
Skogssamiskt liv. Storforsens naturreservat, Skogsbruksmuseet. 10-16.
Info Studief. Vuxenskolan 0929-126 70.

älvsbyns turistbyrå
tel: 0929-172 00
öppet mån-fre 9-17,
l ö r - s ö n 9 - 1 5 (10/7-11/8)
turistinfo@alvsbyn.se
www.alvsbyn.se

INFORMATION
INSAMLING GROVSOPOR
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non ummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali quam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullam corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
con sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Ev undertext
Scala italic 7/8
gemener

Nr 2.
Brödtext
Scala 8/1o
Gemener
Ev mellanrubrik
Scala bold 8/10
gemener
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Rubrik
Scala 8/13
Versaler, spärrad
INFORMATION
INSAMLING
GROVSOPOR
Dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam non
ummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna ali
quam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullam
corper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo con
sequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent

Brödtext
Scala 8/1o
Gemener
Ev mellanrubrik
Scala bold 8/10
gemener

Ev undertext
Scala italic 7/8
gemener

Dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet

Nr 1.
Rubrik
Scala 8/13
Versaler, spärrad

Rubrik
Scala 8/13
Versaler, spärrad
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam non
ummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna ali
quam erat volutpat.
• Ut wisi enim ad
• minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullam corper
• suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo
• con sequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse
• molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et
• et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis

Brödtext
Scala 8/1o
Gemener
Ev mellanrubrik
Scala bold 8/10
gemener

Scala 8/1o
Gemener

Kommunfullmäktige
Lars Hedberg, ordförande
Gunilla Lundin, sekreterare

INFORMATION
INSAMLING GROVSOPOR
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non ummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali quam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullam corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
con sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Underskrift
Scala italic 7/8
gemener

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Ev undertext
Scala italic 7/8
gemener

Nr 2.
Brödtext
Scala 8/1o
Gemener
Ev mellanrubrik
Scala bold 8/10
gemener
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Lasse Berghagen

Lindvallen strutsfarm

Han kommer år efter år och drar stor publik.

Djur som finns i Älvsbyn: struts, kamel, känguru,

Sveriges mest folkkära artist är ett uppsving

lama och antilop. På Lindvallens strutsfarm.

olika evenemang.

för besöksnäringen i Älvsbyn.

vinterreklambyra.se

Storforsen
Storforsen är en av Sveriges mest besökta platser.
Här är flera företag verksamma med att arrangera

ÄLVSBY N
NORR
BOTTE N S
PÄR LA

ÄLVS B Y N
NORR
B OT T E NS
P ÄRLA

Biltester

Hundkapp

Sommarfesten håller på i flera dagar och alla

Varje vinter kommer testförare från hela

Biten av hundkapp? Följ hund-sportens formel 1

är bjudna. En vecka med för alla åldrar med bland

världen för att testköra bilar. Det lockar ju

på plats i Älvsbyn. Det är tuffare än trav och en

annat marknad, showdans, disco, balett

förstås en del fotografer också…

riktigt fartfylld underhållning.

Sommarfest 2-7 juli

VI PÅSTÅR INTE ATT NORRBOTTENS BÄSTA FÖRETAG FINNS I ÄLVSBYN.
EHHH… JO, FÖRRESTEN.

och underhållning.

Norrbottens bästa unga företag heter Dold Design. Det tycker
styrelsen för ung företagsamhet som nyligen delade ut den eftertraktade utmärkelsen på mässan i Gällivare.
Dold Design grundades i Älvsbyn och det är ingen slump. Att
driva företag är en del i de fyra delägarnas gymnasieutbildning.
De och deras klasskamrater kläcker idéer på skoltid, skriver affärsplaner, hittar säljkanaler och upprättar bokslut.
Men vi nöjer oss inte med företagande på schemat utan drar
G O D A U T SI KT E R F Ö R A F FÄRE R NA I ÄLVS B Y N:
igång flera projekt för att utveckla näringslivet ännu mer.
P Ä R L R E G N Å RE T O M.
Satsningen kommer att stimulera tillväxten på flera sätt.
Bland annat genom att skapa nya lokala nätverk. Vill du veta mer,
prata med Robert Granström, telefon
070-648 00 42, som är kontaktperson
Visste du förresten att det är en av Sveriges mest besökta platser?
Har du varit i Älvsbyn på länge? Stått barfota på de solvarma, svarta
för Företag i samverkan. Ring på en gång,
På vintern livnär sig många företag på testförarna och deras team som
klipporna och lyssnat till Stoforsen brusande sång. Här finns också
det kan bli första steget mot att göra ditt
kommer från hela världen. Året om skapar turismen förutsättningar
flera andra riktiga semesterpärlor som är värda att upptäcka. Du borde
företag till det bästa i Norrbotten.
passa på nu i sommar och upptäcka äventyren och upplevelserna här.

Alla människor och företag som jobbar inom besöksnäringen är en

för flera företag att finnas till.

Vill du ha hjälp med att hitta dina personliga pärlor i Älvsbyn?

viktig del av vårt affärsliv. Glädjande nog är affärsutsikterna

t e l 0920
: 0 9 2– 9
- 1 7XX.
0 0De
0 geredig
- p både
ost: kommunen@alvsbyn.se
Slå en signal till Turistbyrån
XXX

goda. På sommaren drar förstås Storforsen många besökare.

råd och en skattkarta till semesterpärlorna i Älvsbyn.

www.alvsbyn.se

Annonser näringsliv

älvsbyns kommun

tel: 0929-170 00

e-post: kommunen@alvsbyn.se

www.alvsbyn.se
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VI SÖKER EN PÄRLA TILL EKONOMICHEF

VI SÖKER
SERVICETEKNIKER

VI SÖKER
LÄRARE

Dolor sit amet consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullam
corper suscipit lobo rtisl ut
aliquip ex ea commodo cons
equat dolor in hendreri in
vulputate velit esse molestie
consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
ad ipiscing elit, sed diam.

Dolor sit amet consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullam
corper suscipit lobo rtisl ut
aliquip ex ea commodo cons
equat dolor in hendreri in
vulputate velit esse molestie
consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
ad ipiscing elit, sed diam.

Vill du veta mer om tjänsten? Dolor
sit amet consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullam corper
suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea
commodo cons equat dolor in
hendreri in vulputate velit esse
molestie consequat.

Vill du veta mer om tjänsten? Dolor
sit amet consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullam corper
suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea
commodo cons equat dolor in
hendreri in vulputate velit esse
molestie consequat.

Rubrik
Scala Sans Bold
12/16 versaler,
spärrat

Brödtext
Scala 8/11
gemener

Faktatext
Scala Sans 7/8
gemener

Som ekonomichef ingår du i ledningskontoret
där vi tillämpar årsarbetstid. Du ingår också
i kommunens ledningsgrupp. Du kommer
att ha löpande kontakter med förvaltningens
olika enheter, andra förvaltningar samt
kommunens helägda bolag. Ekonomichefen
ansvarar för att leda och utveckla ekonomiarbetet i kommunen. Det är därför viktigt att
du har förståelse och kunskap för den
offentliga sektorns särart.
d i n b a k g r u n d : Du har ekonomisk
högskoleutbildning och erfarenhet från
politiskt styrd organisation. Det är önskvärt
att du har erfarenhet från ekonomiadministration inom kommunal förvaltning samt
behärskar moderna ADB-system.
d i n a e g e n s k a p e r : Vi söker dig som
har goda ledaregenskaper med förmåga att
entusiasmera, god social kompetens samt
förmåga att åskådliggöra svåra ekonomiska
sammanhang på ett lättförståeligt sätt. Du
bör vara strategisk, initiativrik och utvecklingsinriktad. Vi förutsätter att du har lätt för att
samarbeta och är duktig på att uttrycka dig i
tal och skrift.

i dina arbetsuppgifter ingår:
•
•
•
•

Budget och resultatredovisning.
Resultatuppföljning och prognoser.
Ekonomiska utredningar och analyser.
Förändringsstrategier i dialog med
verksamhetsföreträdarna.
• Koncernstyrning.
• Leda ekonomiavdelningen med sex
medarbetare.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Kommunchef
Ralph Forsberg, 0929-171 13, 070-320 64 09 eller Personalchef Leif Lindberg, 0929-171 18, 070-636 22 58. Facklig
företrädare nås på tfn 0929-170 00 vx. Tillträdesdag enligt
överenskommelse.
Skicka din ansökan med handlingar samt ange
löneanspråk till: Ä LV S B Y N S K O M M U N , Ledningskontoret/Personal, 942 85 Älvsbyn. Välkommen med din
ansökan senast 020607.

I Älvsbyn flyter livet fram precis som älven;
ömsom vilt och äventyrligt, ömsom lugnt och
rofyllt. Det går bra att kombinera yrkesliv
med familjeliv och friluftsliv.
Till Piteå - Boden - Luleå tar det bara 30 minuter med bil, till Kallax
flygplats inte mer än 45. I kommunen bor ca 9.000 personer och
föreningslivet är rikt.

Nr 1. 3-spalt
(förminskad ca 60 %).

Undertext
Scala Italic 6/9
gemener
I Älvsbyn flyter livet fram precis som älven;
I Älvsbyn flyter livet fram precis som älven;
ömsom vilt och äventyrligt, ömsom lugnt
och rofyllt. Det går bra att kombinera
yrkesliv med familjeliv och friluftsliv.
Till Piteå - Boden - Luleå tar det bara 30
minuter med bil, till Kallax flygplats inte
mer än 45. I kommunen bor ca 9.000

ömsom vilt och äventyrligt, ömsom lugnt
och rofyllt. Det går bra att kombinera
yrkesliv med familjeliv och friluftsliv.
Till Piteå - Boden - Luleå tar det bara 30
minuter med bil, till Kallax flygplats inte
mer än 45. I kommunen bor ca 9.000
personer och föreningslivet är rikt.

personer och föreningslivet är rikt.

Nr 3. 1-spalt
(förminskad ca 60 %).

Rubrik
Scala Sans Bold
12/16 versaler,
spärrat

Nr 4. 1-spalt
(förminskad ca 60 %).

Brödtext
Scala 8/11
gemener

Faktatext
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VI SÖKER PÄRLOR
TILL BARNOMSORGEN
Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl
ut aliquip ex ea commodo cons equat dolor in hendreri in
vulputate velit esse molestie consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer ad ipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
– Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Vill du veta mer om tjänsten? Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea
I Älvsbyn flyter livet fram precis som älven; ömsom vilt och äventyrligt,

Undertext
Scala Italic 6/9
gemener

ömsom lugnt och rofyllt. Det går bra att kombinera yrkesliv med familjeliv
och friluftsliv.
Till Piteå - Boden - Luleå tar det bara 30 minuter med bil, till Kallax
flygplats inte mer än 45. I kommunen bor ca 9.000 personer och
föreningslivet är rikt.

Nr 2. 2-spalt
(förminskad ca 60 %).
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VI SÖKER FLERA PÄRLOR
T I L L Ä LV S B Y N S K O M M U N
Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo cons equat dolor in
hendreri in vulputate velit esse molestie consequat.
EKONOMICHEF
Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo cons equat dolor in
hendreri in vulputate velit esse molestie consequat.
din bakgrund: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip.
dina egenskaper: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo
cons equat dolor in hendreri in vulputate velit esse molestie consequat.
i dina arbetsuppgifter ingår: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci.
Vill du veta mer om tjänsten? Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo
cons equat dolor in hendreri in vulputate.

SERVICETEKNIKER
Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip.
din bakgrund: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip.
dina egenskaper: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo.
i dina arbetsuppgifter ingår: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Vill du veta mer om tjänsten? Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo
cons equat dolor in hendreri in vulputate.

LÄRARE
Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo cons equat dolor in
hendreri in vulputate velit esse molestie consequat.
din bakgrund: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip.
dina egenskaper: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo
cons equat dolor in hendreri in vulputate velit esse molestie consequat.
i dina arbetsuppgifter ingår: Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci.
Vill du veta mer om tjänsten? Dolor sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobo rtisl ut aliquip ex ea commodo
cons equat dolor in hendreri in vulputate.

I Älvsbyn flyter livet fram precis som älven; ömsom vilt och äventyrligt,
ömsom lugnt och rofyllt. Det går bra att kombinera yrkesliv med
familjeliv och friluftsliv. Till Piteå - Boden - Luleå tar det cirka 30
minuter med bil, till Kallax flygplats inte mer än 45. I kommunen
bor ca 9.000 personer och föreningslivet är rikt.

Nr 5. 3-spalt.
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