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Finns det något annat du anser att kommunen
kan göra för att öka trivseln i området där du
bor?
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•
•
•
•
•
•
•
•

1. Ploga gatan vintertid ordentligt!! Man ryms knappt 2 bilar att mötas. 2. Sätta upp
bullerstaket mot stora vägen. 3. Minska hastighet från 60 till 40. 4. Sätta farthinder på
Rälsgatan där vi bor för många kör jättefort förbi oss (Boende på samma gata).
1. Säker passage över väg 94 från Prästgärdan mot skola / idrottsplats, helst planfri. Bör
tex gå att tillskapa ganska kostnadseffektivt med gc-väg och bro längs gamla
järnvägsbanken. Många familjer med barn som är i / på väg upp i skolålder. Viktig
poäng med, och anledning till att bo i Älvsbyn är att känna trygghet med att kunna
släppa barnen att själv ta sig till skola / kompisar / fritidsaktiviteter. 2. Fysiska farthinder
längs Nygrensvägen där många bilar kör fort. Mkt liten effekt av sänkt tillåten hastighet.
3. Allmänt i Älvsbyn anordna trevliga platser med sittbänkar, men även lekplatser och
varför inte grillplatser. Kort sagt med enkla medel skapaharmoniska platser / möjligheter
för människor att samlas, planerat och/eller spontant.
Absolut, har många idéer till det och har även lämnat in förslag men det är en
kostnadsfråga så klart.
Acceptera att inte alla vill bo i centralorten men att även de vill ha tillgång till
samhällsservice! Just nu känns det som.om allt ska/måste vara placerat i Älvsbyn..
Alltför mycket. Främst återinförande av högstadiet.
Anlägga en del av Älvåkersgatan med trottoar för gående, eftersom det är väldigt
mycket trafik i samband med skolstart o avslut. Vi störs inte av trafiken, men för dom
gående från Grekland o västermalms området samt dom som lämnar barnen utan bil,
skulle det bli väsentlig säkrare trafikmiljö. Vi vill inte ha fler vägbulor i detta samhälle!!
Anlägga trottoar längs den trafikerade 374:an så att man kan hämta sin post utan att
riskera sitt liv, gäller främst vintertid. Alt. verka för att Trafikverket anlägger en trottoar
samt sätter upp fartkameror så att vi i byn kan gå längs vägen utan att vara rädd.
Anordna en lekpark med tillhörande grönområde. Att överta ansvaret för badplatsen.
Anordna sommarsimskola då badhuset är stängt.
Anställ personal som krattar och plockar skräp under vår och sommar. Vissa områden i
Älvsbyn ser ut som mindre soptippar.
Använd Conrads parken till mer, bänkar och bord, mer trivsel kanske aktiviteter Kolla
över hundlatrinerna under all kritik !!
Använda grusplanen till något, ett park eller liknande.
Asfaltera de små tvärgatorna mellan Storgatan och poppelgatan. Livsfarligt på
vårvintern.
Asfaltera gatorna på kvarteret till den bredd som var tidigare. Blev ju ingen höjdare
direkt...
Asfaltera gång/cykelvägarna.
Asfaltera om Signalgatan.
Asfaltera om vägen. Någon bra trevlig lekplats i närheten, räcker med en fräsch gunga
och en rutschkana. Behöver inte vara överdrivet, bara den är fräsch.
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Asfaltera vid sopsorteringen o fler containrar för kartong. Behövs större utrymme där.
Plantera träd el buskar vid skolan. Bättre gatuunderhåll. Införa premie för inlämnande av
gamla bilar till skroten.
Att alla vägar på norrabyn skulle vara kommunala, helt galet att det är enskild väg på
ena sidan av storvägen. Att det fanns ett längre promenadstråk längst efter älven, det är
så mysigt i tex Skellefteå efter älven.
Att ej lägga ner eller spara in på skolverksamhet.
Att gatlyktor är hela på gångvägarna. Mörkt hela vintern på flera partier. Att endast
hälften av bredden på gångvägar sandas på vintern så att man har möjlighet att sparka
till skola och arbete. Att kommunen klipper gräset på Västermalms fotbollsplan. Att
kommunen klipper diken.
Att ha kvar skola/förskola i vistträsk. Att inte arbeta för lavergruvans etablering.
Att inte bygga bort mer trafik från centrum. då kommer det bli sämre flöde till butiker.
gång å cykelvägar finns det gott om redan. trottoarer är ju till för detta. sen tar det flera
timmar längre att röja snö storgatan nu mot för 10 år sen. trots att parkeringar är färre.
görs p fickor raka längs vägen är det plats för flera parkeringar centralt samt att det blir
lättare skotta, mindre skador från traktorer.
Att inte försöka lägga ner all kommunal service med skolor och omsorg mm Alla såna
beslut gör att centralorten blir starkare och byarna blir svagare bostadspriser rasar och
det blir svårare för människor att flytta till byarna.
Att inte satsa allt på tätorten.
Att kommunen snyggat till ordentligt kring bäcken i centrala byn. Tar bort alla fallfärdiga
träd som håller på att falla ner i bäcken.
Att tömma återvinningsstationerna oftare,och att städa bättre.
Att utveckla promenad och cykelstigar.
Att återställa Fluxen till sitt ursprungliga skick. Trivsel för alla.
Badhus. Äventyrsbad. Mm.
Badplats för barn.
Begränsa tung trafik ex. timmerbilar, långtradare. Gång- och cykelväg. Gatlysen.
Behålla grundskolan i Vidsel.
Behövs styrande i kommunen som har större ambitioner.
Belysa populära promenadslingor(4 gatlysen på 1,5 km), lekplats då Tväråns
barnfamiljbestånd växer så det knakar. Gång/cykelväg genom byn då vi har extremt mkt
passerande tung trafik.
Belysning och plogning Lomtjärnsparken vintertid.
Belysning till återvinningsstationen.
Besluta vad som ska ske med gamla fotbollsplanen mot arvidjaursvägen, asfaltera min
gata samt cykelvägen. Ordna någon lekpark.
Bevara grönytorna som finns och kanske fler träd. Sen gärna någon ute servering nere
på byn, skulle vara trevligt om man kunde ta en öl ute i solen.
Blomlådor för att sänka hastigheter på villaområdena. röja bort sly och buskar, kapa träd
för att få in sol på gårdarna, väldigt dålig gatubelysning, ej trivsamt och känns otryggt
att gå ute på kvällarna då det är mörkt. För att få vårt bostadsområde trevligare så flytta
på peabs betong hus samt garage, ser skitigt ut på hela området.
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Blomrabatter med t.ex. lökväxter och andra växter blandat med köksväxter som dill,
persilja och sallad. Växter som lockar humlor och bin samt hägg, rönn, vinbärsbuskar,
havtorn och andra växter typiska för den norrbottniska floran vid äldreboendenas
uteplatser.
Bor 1.5 mil utanför tätorten, vi är endast 4 bofasta här så vi är glada åt att ha 1st
fungerande gatubelysning (:.
Bor på landet och där ansvar man för de mesta själv som ex vägunderhåll som numer är
kostsamt Hade även önskar möjlighet till fiber, får ej koppla in fast kabel är dragen
utanför vårt hus.
Bor på norrabyn. Många yngre barn, men finns ingen lekpark i närområdet. Det skulle
öka trivseln. Även något grönområde med ex bänkar, eldplatser....
Bor på Älvåkersgatan med stora problem med att all trafik, även tung trafik kör på gatan
för att de inte ids köra i rondellen. Även mycket störande trafik på 94:an.
Hastighetsbegränsningarna hålls inte. Sätt farthinder(blomlådor) på Älvåkersgatan för att
avskräcka tung trafik och be polisen genomföra regelbundna fartkontroller på 94:an om
de har möjlighet.
Bor utanför så cykelväg broarna runt.
Borde göra en park i området framför nya ICA istället för att bygga hus där.
Bredband, gatubelysning.
Bredband, mobiltäckning.
Bredband, underlätta för bostadsbyggande.
Bredbandsnät.
Bredbandsutbyggnad.
Bry sig om byarna och inte bara centralorten.
Bullerdämpande åtgärder från Östermalmsvägen ner till bostadsområdet skulle öka
trivseln. Även fortsatt satsning på Åsen.
Bygg en bättre väg och sänk hastigheten.
Bygg gång/cykelväg. Sätt opp is rink/planer samt skidspår/vandrings leder för spontan
idrott Inför buss turer till centralort.
Bygga billigt boende för de som inte har hög inkomst. Bättre rastplatser med mulltoa
efter vägarna.
Bygga en ny skola.
Bygga flera affärer.
Bygga hus på Bäckängen som kan komma ut till försäljning. Asfaltera vägen och göra
det det till ett trevligt område.
Bygga mer bostäder.
Bygga ordentliga fartgupp. Det är alldeles för mycket trafik på Lönngatan, där jag bor,
och farten är på tok för hög. De farthinder vi har fått är tämligen verkningslösa.
Bygga pool, mer cykelvägar och övergångsställen.
Bygga ut badplatsen, förbättra väg genom byn, utveckla bussnätet Älvsbyn-Luleå.
Byt kommunalråd.
Byta ut gamla stolpar till gatubelysningen, helst innan de rasar.
Bätte Bussförbindelser, en vilja för att bevara byaskolorna i vistträsk /vidsel som är
navet i våra små byar.inte centralisera allting.
Bättre belysning på gator. Ta bort busstrafik på villaområde Finare utemiljö ex blommor.
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Bättre bussförbindelser.
Bättre byaväg och cykelväg.
Bättre ekonomilärare och rektor på gymnasiet.
Bättre fiskemöjligheter för funktionshindrade med väg ner till älven.
Bättre gatubelysning.
Bättre gångstigar, den är inte asfalterad idag. Finns ingen lekpark i närheten (förutom
skolans, dit vill man inte gå vardagar med mindre barn då skolbarnen är ute). Farthinder
på gatan då vägen utanför är mycket trafikerad och tyvärr körs det fortare än 30km/h.
Bättre kommunal service! Behåll skolorna Fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner,
skidspår mm bör skötas och underhållas av kommunen! Bidrag till föreningar!
Bättre lekplats för barnen.
Bättre lekplatser, då tex gamla tas bort som den gjort här på (altuna) Cykelbana i
parken för barn.
Bättre plogning av gator vintertid, mer grönområden på vissa platser, alla dessa
grusparkeringar ger inte direkt något trevligt intryck.
Bättre plogning, Lekpark, återvinningsstation.
Bättre skötsel av grönområden klipp gräset på sommaren Ploga bort snö i
väghörn/sväng.
Bättre skötsel grönområde.
Bättre snöröjning och bättre städning på våren.
Bättre snöröjning och gräsklippning.
Bättre snöröjning på vinter, ploga infarterna som vissa andra kommunerm.
Bättre underhåll av grönområdena.
Bättre underhåll och service i vidsel.
Bättre underhåll på gator och gångstig, rensning av sly i diken.
Bättre underhåll på vägar året runt.
Bättre vägar. (2 st.)
Börja satsa betydligt mer på Vidsel och byarna i kommunen. Som det nu är anser jag att
kommunen bidrar till avveckling av byarna till förmån för tätorten Älvsbyn. I Vidsel finns
en gemenskap, sammanhållning och framåtanda som borde stöttas av kommunen!
Börja se oss i byarna, att vi också betalar skatt och har rätt till trivselfrämjande åtgärder
från er sida.
Cykel och gångväg från väg 94 mot Vidsel upp till Muskus avtagsväg. Frekventerat
gångstråk. En till lekpark i byn. Finns endast på skolan. Får ej nyttja av andra barn
under skoltid. Utegym.
Cykel/gångbana, busskurar till skolbarnen, lekområden även utanför tätort.
Cykelväg från Nygård till reningsverket. Gärna en hundlatrin nånstans efter
Nygårdsvägen.
Cykelväg/gångväg så att jag inte behöver gå ut på Arvidsjaurvägen. Fler aktiviteter
utomhus för barn och ungdomar.
De boende i byn sköter byavägen och vattenförsörjningen Jag tycker stt kommunen
borde medverka i arbetet med underhåll.
Den här enkäten är ett bra initiativ som omfattar hela Älvsby Kommun, int e bara själva
Älvsbyn, vilket är positivt. Var i målet om framgångsrika Älvsbyn finns det konkreta
förslag och idéer på att utveckla landsbygden generellt och dessutom ett samhälle som
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Vidsel som ändå är näst störst efter Älvsbyn. Var finns initiativen för utveckling,
förändring, nytänket, kanske Eu projekt mm. Nej, istället är det fokus på lägga ner och
avveckla ! Här krävs omtag av politiken och jag hoppas vår nya kommunchef kan bidra
till ett positivt och förändrat tänk rörande Vidsel och dess utveckling. Samma gäller vårt
kommunalråd Tomas Egmark, landsbygdsutvecklare Ulrika Hamsch och alla andra
ansvariga politiker i vår kommun./ Hälsningar Runo Åhlund,tillbaka i Älvsby Kommun
efter 40 år i Piteå.
Det behöver röjas på många ställen. Det växer upp mycket sly, ex. Krongårdsområdet
Lundgrensbacken - om det röjdes skulle man se älven.
Det behövs ett övergångsställe över korsträskvägen mellan prästgärdan och området där
skolan är eftersom flera barn passerar där varje dag och bilarna kör extremt fort.
Det bra som det ser ut nu.
Det bör plockas mer skräp efter storvägarna då det kan se ut som en soptipp i dikena.
Det finns alltid nåt att göra. Vad som är mest angeläget idag är att se över
gångvägarna. Sprucken asfalt. Bitvis ej återställt efter bortrivning av tidigare asfalterade
ytor. Röjning av dikeskanter och diken.Tummen ner för Älvsbyns Fastigheter.
Uppenbarligen blir det inte bättre för att man bolagiserar!
Det finns många drivna målmedvetna människor i trakten som gärna tar sig an att hålla i
aktiviteter osv. Men jag tycker att kommunen kan bidra med pengar och annat som kan
tänkas behövas för att bedriva olika aktiviteter. Ett exempel på något som jag anser bör
åtgärdas med väldigt enkla medel är möjligheten att nyttja gymmet. I vidsel har
kommunen ett gym, och här finns ett flertal personer som på ett eller annat sätt är
villiga att underhålla gymmet med städ och reparation av befintligt utrustning så att allt
fungerar som det ska. Problemet är det väldigt konstiga bokningssystemet som gör det
omöjligt att fritt nyttja gymmet dom gånger det finns lite tid över i vardagen till träning.
Det går inte att nyttja gymmet under skoltid trots att skolan själva inte nyttjar gymmet,
och det är låst under hela sommaren då folk har som mest tid över till fysisk aktivitet.
För några år sedan (innan jag bodde här) kunde man nyttja sidodörren och gå in i
gymmet direkt utan att gå genom idrottshallen. Städ och övrigt fix sköttes bra av folket
som tränade, men möjligheten att nyttja sidodörren togs ändå bort då det skulle följa
samma regler och tider som kommunens övriga anläggningar. Tätorten har gym där
man kan träna när man vill med passerkort. Vidsel har ett fint gym som nästan ingen
kan nyttja. Jag tycker att kommunen kan visa att dom bryr sig om folket på glesbygden
och anpassar lösningarna efter hur det faktiskt ser ut där, och inte hur det ser ut i
centrala älvsbyn. Ett förslag är att sätta kortläsare på sidodörren (dörren från utsidan
som går direkt in till gymmet) och låta tex VIK eller någon annan sköta medlemskort .
Driften av det är kanske något som VIK kan ta med i sin medlemsavgift. Under skoltid,
lov osv kan dörren från gymmet in till idrottshallen hållas låst så att endast gym kan
nyttjas och inga omklädningsrum. Om VIK inte vill bedriva detta så kan vi vidselare
starta en styrkeklubb, som i Piteå, Jokkmokk osv och se till att pengar kommer in för
drift av kortläsare. Så kort sagt - Ge oss möjligheten att nyttja det vi har, så ser vi till att
det fungerar.
Det finns väldigt mycket kommunen kan göra, känns som att kommunen inte bryr sig så
mycket om platsen där jag bor.
Det görs inget för landsbygden.
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Det har skett ett antal inbrott i bilar i området så känns lite osäkert.
Det ser oskött ut, oklipta gräsmattor.
Det skulle vara trevligt om det gallrades efter älvskanten, när man kommer in mot byn
efter östermalmsleden. Det första man ser när man kommer över bron.
Det som borde göras är att ta bort de tomma hyreshusen på Torggatan. Det är ett
elände att det ska fyllas med "Bärplockare" som inte plockar bär utan som letar efter
saker att stjäla. Detta innebär att vi som bor i Vidsel inte kan lämna byn, mer aä en dag
i taget utan att riskera inbrott.
Det vore trevlig om de som äger hyreshus gjorde lite trevligare med utemiljöer. Att
kommunen gjorde våra parker mera attraktiva föra alla.
Det är i en liten by, så inte för mig - enskilt läge där vi bestämmer själva.
Det är inte möjligt att åka kollektiv trafik. Man måste bara åka bil!!!!!!! Det är tragiskt!!!
Det är lite svårt här för det är bara vårat hus så dom kan nog inte göra så mycket.
Dra fiber till byarna, minska avveckling. Mer utveckling än avveckling för allt utanför
centralorten. Ta hand om lokaler som kommunen har istället för att riva så fort det går.
Ta hjälp av oberoende aktörer för att inte riva allt. Ge lika mycket hit som till Älvsbyn.
Dra fiber även till oss skulle göra området mycket mer attraktivt.
Dra in fiber och mer gatubelysning Bättre mobiltäckning.
Dra in fiber, sätta upp vägbelysning, bättre mobiltäckning.
Drömmen är ett nybyggt seniorboende.
Då det gäller vatten, avlopp, bredband, mottagning på vår mobil så finns det ingen riktig
rättvisa, då är vi bara besvärliga eftersom vi bor där vi bor. Inte alls bra!
Eftersom jag bor vid en lekplats som ligger vid trafikerade vägar på båda sidor skulle det
vara farthinder vid gångvägens utfarten. Gäller nedre Östermalm.
En basketkorg eller två fotbollsmål så de barn som bor här kan bara gå ut och leka
istället för att behöva cykla eller gå till fotbollsplanen. Möjligtvis en grillplats.
En bra lekplats för barn.
En bättre skolmiljö för barn och dagis, lekplatser som knappt är hela.
En bättre skolmiljö för barn och dagis. Lekplatser som knappt är hela.
En cykelväg.
En lekpark vore inte dumt, finns ingen i Pålträsk. Det är inte bara i själva Älvsbyn som
det finns barn, det finns även i byarna.
En lekplats och nåt för ungdomar.
En lekplats och park, fixa strandområde lite trevligare med bättre lekpark osv.
En samling plats där alla kan träffa grilla.
En säker gång och cykelväg längs Nygårdsvägen, eftersom det är många som verkar
gå/motionera på denna väg (trots att den inte är säker att gå efter) och kanske utöka
med en motionsrundan runt Kamträsken.
En säker överfart från prästgärdan till skolorna, dvs väg 94 där väldigt tung trafik
passerar. Finns idag inte ens ett övergångsställe.
En ute rink för skridskor på vintern finns inget sådant här.
Enda problemet jag har med att bo på Stigarna är att det är så mycket skräp överallt så
det känns som en liten soptipp ibland. Tyvärr tror jag inte det är något kommunen kan
göra något åt.
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Engagemang och satsningar på byarna. Göra det mer attraktivt för barnfamiljer. Ordna
lekparker, cykelväg mellan byn (Pålsträsk) och badstranden.
Engagera sig mer i småbyarna och förbättra infrastrukturen, så som mobil- och
internettäckning.
Enkelriktat förbi Gammelvägen. Bilar kör med hög hastighet. Svårt att ta sig ut från
Prästgårdsgatan till Gammelvägen med höga plogkarmar. Och bilar kommer från
Gammelvägen i hög hastighet.
Farthinder efter vägen, lekpark närmare kvarteret, ordna kommunens egna tomter som
ej blivit sålda som ligger mellan hus i kvarter.
Farthinder på altunavägen.
Farthinder.
Farthinder. Bättre telefontäckning. Bättre datakapacitet.(internet).
Fartkameror.
Fiber bredband till alla i kommun särskilt viktigt då Telia kopplar ner fasta nätet.
Bredband via mobil fungerar mycket dåligt redan nu och kommer bli sämre då fasta
nätet kopplas ner.
Fiber för oss som bor i ytterkanten av samhället. Utveckla gång, cykelvägar förbi brukte
gamla järnvägsbron. Strandpromenad längst åsen vidare längst östermalm.
Fiber till byarna.
Fiber. (2 st.)
Fibernät, industritomter, cykelväg.
Finare gård att vistas på utanför lägenheter Renoverad balkong. Ta bort
verkstaden/måleriet under min lägenhet, fick inte veta att man skulle väckas av
maskiner.
Finare, fler och mer välskötta parker och grönområden!! Mindre asfalt hav. Rusta upp
gamla ica, det känns dött. Inte trevligt alls. Likaså de sunkiga lägenheterna ovanför
Sibylla. Vad händer utanför gamla veterinären och björkgatan? Perfekt för en park! Träd,
lekplats, grillplats mm. Tänk norrbottens PÄRLA, tack!
Finns inte en enda lekpark här, inga grönområden och ingen på kommunen svarar på
mail angående farthinder trots att det bor mycket barn här.
Finns skräpiga tomter nära centrum ser inte bra ut. Ger dåligt intryck när du kommer till
Älvsbyn.
Fixa bredband till nybyn, det är så illa just nu att det inte ens får titta på Youtube.
Fixa bredband till Nybyn.. Se till att vi får hjälp med vägen så att den blir klar.
Fixa bullerplank!! Bor nära järnvägen och blir störd av det och en säkerhet för barn.
Fixa en cykel väg broarna runt för trafiksäkerheten. (Älvsbyn -Nystrand).
Fixa en lekpark, göra blomsterlådor eller annat som farthinder.
Fixa Gammelvägen så det går att köra bil där!
Fixa gator och gångstigar så att det fungerar för rullstolburna också, tex fasade
trottoarkanter, hel asfalt utan stora sprickor och inga betongsuggor som man knappt
kommer runt med rullstol.
Fixa gatorna, Klippa gräset mer ofta,Se till att mindre skräp slängs efter gatorna.Repa
cykel och gångvägarna. Folket på Västermalm blir mer miljömedvetna. Tycker att det är
fel att vi skall betala skattepengar för att hålla rent från skräp på gator och i naturen.
Fixa gräsmattor efter plogning som är kommun mark laga bro räcket.
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Fixa lekparken och snygga till där.
Fixa lekparken, säkrare avstigning för barnen vid busshållplatsen på väg 94, röja bort sly
vid badplatsen och hålla med sophämtning där.
Fixa lekparken.
Fixa lekplatsen.
Fixa lomtjärn, ploga där på vintern, se till att man kan åka skridskor där. Osv. Röja upp
vid älvkanten. Fler hundbajskorgar. Asfaltera om gång och cykelbanorna i princip hela
Älvsbyn, dom är verkligen dåliga.
Fixa mer gång o cykelvägar, rusta upp Länkön som är en bortglömd oas.
Fixa någon ungdomsgård / plats där ungdomar kan träffas osv.
Fixa och fräscha upp kring ICA Plantera mer blommor och grönt Nyttja området kring
Lomtjärn Städa upp kring "Turklövern".
Fixa och snygga upp badplatsen och grillstäder vid Korsträsk.
Fixa parker.
Fixa Tväråvägen så att den håller, fullt med hål och sprickor. Fixa en lekplats för barn i
Tvärån också då det bor många barn här.
Fixa upp badplatsen.
Fixa vägarna så att de inte ser ut som knäckebröd.
Fixa vägen och öppna upp fler infarter till området så folk bla börjar köra saktare.
Fixa vägen.
Fler bussförbindelser.
Fler gatlysen på sträckor som nyttjas av många för motion. En vettig lekpark till barnen
då Tvärån växer snabbt med småbarnsfamiljer. I dagsläget finns ingen lekpark värd
namnet, dåligt!
Fler grönområden.
Fler gång/cykel-baner, fixa till underlaget på motionsspåret "Åsen". Det kan även
behövas att fixa upp lekparken på övre Östermalm.
Fler hundbajstunnor (finns en vid rondellen och en bortanför Folkhögskolan).
Hundrastgård vore fint!
Fler hundlatriner. Skatepark i lomtjärn/ Konradsparken, inte en pumptrack utan ej
cementpark + multicare utanför Älvåkraskolan.
Fler jobb och därefter ökade bostäder. Lätta kraven på att bygga nytt.
Fler lekparker eller annan ute aktivitet för barn utspritt i kommunen.
Fler lekparker, säkrare övergång riksväg 94.
Fler lekplatser.
Fler sopkorgar utplacerade runt campingen/selholmen. Hugga en del träd/ris för att
möjliggöra bättre utsikt mot älven, för campinggäster & oss boende i närområdet.
Särskilt innan man kommer fram till den vackert belägna campingplatsen!
Fler soptunnor ute kring vägarna, askkoppar(för att förhindra nedskräpning) bänkar, mer
grönt. Fler uteutrymmen som ex lomtjärn för gemenskap.
Fler trevliga och ordenliga grönområden,( en liten park el. dyligt med fina träd och
planteringar, perenner, där familjer kan träffas och umgås.
Fler trevliga planerade områden för ett väl planerat utegym, fixa till de eftersatta
lekplatserna, återvinningsstationer på Altuna. Freesby golf? Ett stort plus till den nya
gångvägen! Kul! Synd bara att det är så obehagligt både som cykel- och gångtrafikant
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(särskilt m barnvagn) och som mötande chaufför att färdas över bron vid
Kaniskorsningen -hemsk!
Fler uppmärkta vandringsleder, fler gång- och cykelvägar, ha utflyktsmål i större byar
runtom Älvsbyn, utegym på väl valda ställen, marknadsföra Älvsbyn till de som inte bor
här: billigt att bo, vacker natur - men kanske behövs mer jobb i kommunen då? Satsa på
fler ställen som Skatauddens Lantgård med jordgubbsodling.
Fler återvinningsstationer, lekplatser och samlingslokaler för både barn och vuxna. Lågoch mellanstadieskola. Föräldrar behöver trygghet och inte hot om nedstängning då och
då!
Flytta den förbannade rishögen som är mitt i bostadsområdet, granne med mig, på
kommunens mark, har varit här i tre år nu minst, åtgärda vägar i byn.
Flytta återvinnings stationen. Stenas sophantering och alla andra stora odlingar av våran
brunråttor population.
Fungerande gatubelysning,bättre med fler hundlatriner på området.
Få tillbaka vägbidrag som det var förut. Kan ej vara med i någon vägförening och har för
kort vägsträcka för att få bidrag från Vägverket.
Få ut bänkar och bort i tid där folk kan träffas under Corona-tider Nu är det hög tid för
det.
För en levande kommun: - Behålla skolorna, Affärer, Arbeten i kommunen (100% till alla
som vill). Satsa mera pengar på oss utanför Älvsbyn = småbyarna. Vi betalar lika mycket
skatt som dom som bor i Älvsbyns centralort.
För flera år sedan köptes många hus i Vidsel, men flyttades till andra orter. Dessa
tomter står nu tomma, och oftast ovårdade, mitt i villaområden. Jag skulle vilja att
kommunen aktivt arbetade för att ägarna till dessa tomter skulle sälja till de som vill
köpa och bygga. Jag skulle också vilja att kommunen rustar upp torget i Vidsel, med
tillhörande fontän.
För trivsel, men även social miljö och samhället i stort, är det väldigt viktigt att miljöerna
är städade, fräscha och att belysning mm fungerar. Att man klipper gräs, håller efter
soptunnor (även i parker och hundlatriner), städar, sopar, att man sköter om
buskar/träd, klipper gräs på bostadsområden och offentliga miljöer. Dåliga miljöer leder
till förslumning och ökad otrygghet och vantrivsel, sänkt status. Åsens elljusspår har
bänkar och bord som varit trasiga i säkert 15 år. Att fixa till bänkar och bord och sätta
på lite måla på åsens elljusspårs bänkar kostar väldigt lite men ökar trivsel och
användbarheten. Samma sak att all belysning fungerar. Man kunde pista åsens elljusspår
på vintern så man kan promenera där året om. Det är väldans många som vill vara på
åsens elljusspår. Skotta upp Lomtjärnsparken på vintern, tömma hundlatriner. För
folkhälsan och trivseln är såna små insatser viktiga. Det är mycket roligare att traska där
på vintern än på trottoarer och vägar. Kommunen behöver personal so m har estetisk
och praktisk känsla för trivsel, funktion och fräschhet. På 80-talet stod alltid en bänk vid
den lilla plätten vid bron över korsträskbänken snett mitt emot Polar Hotel. Trevligt om
folk kan sitta där, skapar trivsamma miljöer och mer liv. Man kan ha platser där man kan
grilla. På hyresområden borde även finnas nån uteplats med vattensland där man kan
tvätta sin bil. Det blir mer och mer viktigt att även kunna ladda sin elbil/hybrid. På
bostadsområdet Almen så finns på Barrgatan 5 i källaren plats som inte används. Varför
inte bygga en liten bastu som man kan boka tid och basta. Det skulle höja glädjen och

10 (92)

Bilaga 2: Öppna svar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Älvsbyns kommun
Medborgarundersökning 2021

nyttan. Den som rest i Sverige ser att Älvsbyns storgata är ganska pinsam. Tomma
lokaler, extremt fula reklamskyltar, fula/döda ytor. Det borde finnas krav att företags
reklamskyltar ska vara av en viss standard för att skapa en mer pittoresk miljö. Varför
inte neon eller smide. Kommunen borde uppmuntra till att höja standarden på Älvsbyn
rent allmänt. I lomtjärnsparken finns stolpar för volleyboll men inget nät. Ett av många
exempel. Om en sån plats används så blir det mer liv och rörelse på byn/i parkerna. En
pärla i Älvsbyn är Selholmen. Selholmen har fått växa igen och bli ofräsch. Att röja upp
den, fälla dåliga träd,röja bort att sly, sätta dit bänkar, grillplats och soptunna är
investering. De som är ansvariga för park och fritid med personal måste ha förmågan att
se vad som behöver göras. Om Älsbyn vill vara en attraktiv och trivsam by så måste man
hålla efter offentliga miljöer, bostadsområden och fritidsområden. Älvsbyn har potential,
men många åtgärder krävs.
Förbjud parkering av badflottar vid strandbadet i korsträsksjön.
Förbjud rökning i lägenheterna!!!
Förbjuda fotgängare efter väg 374. Öka bidrag till vägförening.
Förbättra gatorn i Vistträsk.
Förbättra gång och cykel gatorna där asfalten bortriven men lagt ut stenmjöl.
Förbättra och utöka asfalterade ytor på gångbanor o gator, på många områden så är det
"skalat" bort asfalt i kurvor och hörn för att ersättas med grus.
Förbättra skötsel av lekparker och ordna så att snöröjning fungerar.
Förbättra snöröjningen.
Förbättra återvinningsstationen i tvärån och verka för att åtgärda den allmänna vägen.
Förnya lekplatser till dom mindre barnen.
Förr fanns det lekparker lite här och var i Vistträsk, nu är det endast på skolan. Under
coronan har man under dagarna inte kunnat nyttja de alls (är föräldraledig med 2 barn)
som tur är har muskus en egen liten lekpark. Gatorna, särskilt villagatan samt delar av
triangeldraman är under all kritik och har varit så i säkert 10-15 år. Mer hjälp till
idrottsföreningen skulle också behövas. Har hört att kommunen spolar isbanan i
pålsträsk vet ej om det stämmer, i Vistträsk sker allt ideellt på en fallfärdig hockeyplan.
Visserligen föreningens plan men den har ju en gång stått på skolområdet. Kan den vara
40 år?
Först bör alla byar vara med Sen skulle även vi få hjälp med vägunderhåll sommar och
vinter.
Försöka få folk att flytta till byarna. Fixa till badplatser, torg och andra uteplatser.
Gallra skog, vissa partier är så ihopsatta att man knappt tar sig ut i skogen längre.
Asfaltera cykelvägar som det en gång var, nu är det lerit och skitigt med sandvägar, det
går inte att åka inlines eller skateboard, det blir dyngigt då man går med barnvag n.
Promenadstråk vid korsträskbäcken, det är otroligt fint där men svåråtkomligt för t.ex.
barnvagnspromenader.
Gallra skogen i parkområdet längs Bäckstrandsgatan. Fler hundbajs-uppsamlare längs
Bäckstrandsgatan. (2 st.)
Gamla ICA är störande vilket kommunen kanske inte kan göra något åt.
Gatan jag bor på trafikeras periodvis av mycket tung trafik, timmerbilar. Församlingen
trafikerar gatan dagligen med traktorer m m.Bönder kör med skördetröskor under
skördeperioderna.För att nämna några av de som använder gatan. De personbilar som
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dagligen trafikerar gatan kör ofta fort. Barn leker på vägen. Önskvärt med 30 skyltar
eller trafikhinder.
Gatlykta vid Aktivitetshuset (Gångstigen), så mörkt där. Måla vita streck" vid övergången
vid TAXI. Herr-gåmanskylt finns men inga streck. ÅVS vid Brandstn. är ibland överfull +
säckar o "skräp" på marken...".
Gatlyse, återvinningsstation, containrar för grovsopor.
Gatubelysning fungerar inte som den ska. En lekpark på norrabyn saknar jag.
Gatubelysning.
Gatuunderhåll. Asfaltera vid återvinningen för bättre miljö. Gärna fler containrar för
kartong. Plantera träd. Blomlådor sommartid. Skolgården bör göras trevligare.
Ge bidrag till enskilda vägar, gatlysen i korsningar.
Gräva fiber.
Grönområde med gång och cykelbanor.
Grönområden. (2 st.)
Gång och cykelväg från övre Östermalm ned mot stora vägen.mot älven.
Gång och cykelväg för att det är så fruktansvärt mycket trafik. Varenda lastbil från
Öhmans och de som ska till stenvalls trä kör förbi. Hundlatrin.
Gång och cykelväg till/från vidsel-bredsel-storforsen. Hålla hela kommunen ren. Tex vid
diken, parkeringar mm Lekplatser/utomhusäventyr för barn (gärna utanför central Fler
skolor/förskolor. Ej stänga/riva skolor.
Gång och cykelväg, och hastighetsbegränsning på väg 94. Hårdare krav på obebodda
hus och ödetomter.
Gång- och cykelvägar, trottoarer.
Gång och cykelvägar, övergångsställe, lekplats, Väg/bron på tågsstation - Där man
måste jämt stanna och vänta på bommarna.
Gång och cykelvägar.
Gång/cykelväg för broarna-runt.
Gärna bättre service och underhåll.
Gärna flera gång och cykelvägar.
Gärna lite parkbänkar, några med bord. Vinbärsbuskar vid hyreslägenheterna.
Gör gatorna lika breda som dom var innan idiot-Sippola gjorde dom smalare!!!!!
Gör något.
Göra badplatsen attraktiv på sommaren. Städa upp ordentligt, renovera stugan och ha
försäljning av glass, kaffe etc. Det är kommunens populäraste badplats.
Göra cykelväg från bo.
Göra den nedlagda grusplanen mer attraktiv. Planeringar, ev. en lekplats.
Göra det mer attraktivt att vistas på offentliga platser Göra det vackert" samt ordna
aktiviteter, minigolf, utecafé, vinter-skidåkning, cykelramp m.m".
Göra en lekplats till i byn.
Göra fina planteringar sommartid.
Göra finare parker bl.a. Conradsparken. Plocka ner julbelysning när julen är över.
Göra gång och cykelväg till Älvsbyn! Älvsbyn borde vara en gång och cykelvänlig
kommun. Som det nu är så cyklar eller går vi med livet som insats efter Jokkmokks/
Vidselsvägen. Har bott här 20 år och har ett 10 tal gånger fått kasta mig ner i diket för
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att inte bli påkörda. Skulle vara fantastiskt skönt att tryggt kunna röra på sig även om
man bor utanför tätorten!
Göra något av gamla grusfotbollsplanen (stambanegat ex. lekpark, grönområde,
asfalterad gångbana et.
Göra vägen till en återvänds gata för det kör för många bilar som kör för fort.
Göra Älvåkersgatan trafiksäker, dvs trottoar till skolorna...
Ha kvar högstadiet. Rusta skidstadion. Rusta idrottshallen.
Hade varit bra med en fin lekplats på gamla altuna.
Hade önskat att det fanns gång och cykelväg.
Har för närvarande ingen åsikt om detta.
Hastighets begränsning runt infarter till vistträsk väg 94 spec.
Hej, bor i Krokträsk, en nära by som inte verkar intressant för Älvsbyn då inga
satsningar för överhuvudtaget.. Krokträsk som ligger endast 8 km från byn har inte ens
indraget fiber än mindre lekpark för barn eller annat. Man kan tycka att vill man få folk
att flytta till Älvsbyn så borde just detta vara viktigt för att skapa förutsättningar för
både företag och boende.
Helst återvändsgränd bor Parkgatan väldigt mycket både tung och vanlig trafik, men iaf
peramenta fartdämpande åtgärder. Ta ner ännu mer skog längs bäcken, samt få dom
som nyttjar det som upplag för skrot/bilar att rensa upp.
Hitta Vidsel på kartan. Se att Vidsel med dess invånare får en be.
Hjälpa ungdomarna att ha någonstans att vara.
Hugga träd runt campingen, mot bostadsområdet! Fint område/badplats som knappt
syns för träddungen!
Håll efter gator och gångvägar. Underhåll parkområden, torget ser för bedrövligt ut.
Underhåll skolområdet, ta tillbaka högstadiet. Finns inget för barn och ungdomar att
göra och inga barnfamiljer kommer vilja flytta hit. Det enda som satsas på är
centralorten, byarna verkar vara ett nödvändigt ont. Jag är född och uppvuxen här men
vi pratar om att flytta ur kommunen då vi inte längre känner något värde av den skatt vi
betalar som enbart kommer centralorten tillgodo.
Håll ordning på återvinningstationer, ofta överfulla.
Hålla alla g/c vägar plogade, ”städa” efter avverkning ( gäller även i backen mitt emot
Lomtjärn efter östermalmsleden, där ser för dj-ligt ut 😡) Laga trottoarer och trasiga/
spruckna g/c vägar, t.ex. den mellan Älvgatan och Gammelvägen som blev väldigt
förstörd efter skogsmaskiner vid avverkningen! Risk för cyklister, kanske barn, som
hamnar i en spricka med däcken! Det blir värre och värre med nedskräpningen 😡Låt
elever plocka skräp runt samhället 1 g/ mån. Det finns många äldre som frivilligt plockar.
Hålla efter allmänt vägar,gångstråk,parker med blommor, bänkar, osv. Målning och
underhåll av kommunens egna hyreshusen i centrala älvsbyn är viktigt att det
underhålls. Gång/cykelväg till Nygård.
Hålla efter och städa upp på kommunens mark. Se över gångvägar som har väldigt
skadad asfaltsbeläggning. På cykelvägen mellan Västermalm och Vetegatan finns stora
gropar och sprickor. Närmast Vetegatan är betongsuggan placerad så att man måste
cykla i sprickorna i beläggningen för att komma förbi.
Hålla efter sly och klippa gräs på ej bebodda områden.
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Hålla mer fint på Torget, se till att det även rensas bättre där. Lekparker åt barnen. I
nuläget finns det bara på skolan. Måla gymnastikhusets exteriör, på skolområdet,
eftersom det inte bara används av elever utan även av bybor utanför skoltid.
Hålla rent kring återvinningsstationen. Städa röja kommunens tomter och ta bort
avfallet.
Hålla städat. Ge konsekvenser till idioterna som inte kan bete sig i området.
Högstadiet bör finnas i byn. Långa resor för vissa elever.
Höj hastighet till 40.
I detta område vid Almens fastigheter behövs bättre och större bilparkeringar samt fler
av dessa. Även garagebyggnader vid Älvsby fastigheters bostäder.
I Granträsk där jag bor & bott i 25år så är det "Människorna" som misstrivseln &
Mobbingen beror på. Främst för att det bor en Maktmissbrukande Kommunal VA Chef i
Granträsk,som förtalar de som INTE tycker som det han och hans anhang /kompisar på
och i Kommunhuset. Det har nu äntligen börjar bli ändring bland dessa MYCKET
"Korrupta och mycket Hånfulla" som en efter en sedan år 2020 har avslöjats med
sina,,mot medborgarna "Smutsiga" föraktfulla maktfullkomliga och hemskt -giriga
övergrepp!
Idioter som beslöt att smalna gatorna!! Gångstigen ff inte asfalterad. Grönområden
oklippta. Listan kan göras lång.
Införa bidrag till enskilda vägar. Vi som bor utanför kommunens planlagda områden
betalar lika mycket med skatt men får mindre med service.
Inga nya hus på grusplan. Gatubelysning från reningsverket till rondellen.
Inga snöupplag i centrum, ICA.
Inget är så bra att det inte behöver förbättras. Finns säkert områden som behöver
åtgärdas, t.ex. uppfräschning av parker, typ Konradsparken och Lomtjärn. Är oftast
väldigt skräpig och inte så trivsamt.
Inhägnad rast/lekgård för hund.
Inspektera områden/tomter som är nerskräpade, vildvuxna och ovårdade i kommunens
tätorter som helhet.
Inte bara plantera blommor i centrum utan även i Vistträsk. Att inte glömma
Landsbygden. Vara rädd om skolan och förskolan. Arbeta aktivt för riva hus i centrala
Vistträsk som står obebyggda (kallas knarkhuset) för att miljön ska bli trevligare.
Inte bara ta bort lekparker, utan också återställa.
Inte bråka om skolan och ha högstadiet kvar.
Inte just nu. Arbetet pågår redan, hoppas på Korsträskbäcken.
Inte lägga ner vårdcentral,skolor, kulturhus, göra sig av med kommunala väger och
tvinga på boende att skapa vägföreningar. Det verkar som Älvsbyn kommun vill lägga
ner Vidsel helt och hållet. Jag trivs bra här i Vidsel men kommunen verkar göra allt för
att det inte ska gå att bo här. Fortsätter det så här så kanske jag flyttar till en annan
kommun där inte bara tätorten räknas. Alla jag pratat med i Vidsel känner ingen
framtidstro för Vidsel. Menar ni allvar med den här undersökningen så lyssna då till alla
delar av kommunen inte bara centralorten.
Inte vad jag kommer på.
Internet via Fiber!!! Anlägga ett utegym. Se till att det hålls ordning i/kring torghusen!
Investera i områden för ungdomar.
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Investera pengar i Storgatan. Fixa fasader eller ta ner skyltar på affärer som lades ned
för 10 år sedan.
Isar utomhus i Älvsbyn som går att åka skridskor på med belysning. Göra det trivsamt i
parken utanför polisstationen så människor vill vara där.
Ja det finns förbättrings potensial med renoverade lekparker,grönområden.Hamnen nere
vid sjön etc.
Ja man kan se över lek plasen, skapa en mysig miljö kring den. Bättre säkerhet kring
buss hållplatser Sänka hastigheten genom byn, fler farthinder. Timmerbilarna susar
genom byn i hög fart.
Ja se till att man får in bredband för att kunna flytta in i kommunen. Eftersom min
hustru är yngre och jobbar hemifrån och behöver högsta tänkbara linan in i huset för att
kunna jobba hemifrån. Mvh Michael Öberg.
Ja! Röja upp de skoterleder som finns i närmorådet för att de ska kunna nyttjas som
cykelleder sommartid. Detta är ett förslag som så klart kan användas runt hela älvsbyns
närområde. I dagsläget är många skoterleder fulla av ris och de är inte möjliga att nyttja
sommartid. Vi mår alla bättre om det är enkelt att ta sig ut i naturen, på olika vis!
Ja, kanske plantera några träd på kommunens mark utanför fastigheten.
Ja, lekpark i Tvärån. Bättre skötta park och grönytor.
Jag anser att parken/ grönområdet framför polisstationen i älvsbyn är under all kritik.
Gångbanan som löper tvärs igenom parken är dålig, dessutom så var park ansvarig och
tog bort (stockar runt buskarna) som nu är halvgjort.
Jag anser som ungdom att det finns väldigt lite att göra och att en padelhall hade varit
väldigt uppskattat inom Älvsbyn, vilket personer i alla åldrar kan dra nytta av.
Jag tycker att de gör allt bra.
Jag tycker att kommunen borde klippa åktarna på övrabyn, dom håller på att växa igen
och det ser inge trevligt ut samt att det blir mer råtter och ohyra då det ser ut som det
gör!
Jag tycker att återvinningsstationerna kan vara väldigt fulla och skräpiga.
Jag tycker att Älvsbyns kommun har gjort det omöjligt för byarna runt centrum att
expandera. Ni drar in skola mm. Hade jag varit styrande hade jag sett till att det inte
bara är centralorten som ska vara attraktiv. Vi kan gräva guld genom att satsa på
byarna runtomkring. I dagsläget finns det mycket som som är attraktivt med att inte bo
på en större ort. En Skola i en mindre by kan göra det möjligt för en elev som har tex.
Inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter mm. Av erfarenhet har jag sett hur stor
skillnad det är att få gå i en mindre skola. Jag har precis läst journalen från
skolsköterskan och fick mitt barns känslor på papper. Det fanns glädje, intresse och
trygghet. När jag frågar Hen idag är det motsatsen. Att våga satsa på byarna ger ringar
på vattnet, annars kommer det att sluta med att antalet människor i Älvsbyns kommun
kommer minska. För alla vill inte bo i centrala Älvsbyn.
Jag tycker det jobbas bra med att göra området trivsamt men tycker att många vägar är
relativt dåliga och att det kan göras mer i parker och grönområden med trivsam
utemiljö.
Jag vill att kommunen ska prata med fastigheterna om lägenheternas skick. Det är inte
lätt att få de byta eller renovera vissa saker i fastigheten.
Jag vill gärna hitta jobb hos Älvsbyns kommunen.
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Jag vill ha bredband till min fastighet. Som ny ägare i en fastighet så borde det gå att
koppla sig till nätet i efterhand.
Jämnare väg som inte dammar.
Kanske att kommunen skulle göra en översyn på hur det ser ut på vissa tomter och
gårdar. Kolla bilar, skräp, städning mm.för att höja statusen på hela Västermalm.
Cykelväg saknas från Folkhögskolan till anslutning cykelvägen mot Kanis.
Kanske lite grillplatser b.l.a in Lomtjärnsparken.
Kanske någonting mer än plogning av gator, julgranen och gräsklippning, vilket är
ungefär vad som kommunen gör för trivseln. Det finns gator där ingenting gjorts sedan
60-talet, förutom nödlagningar av djupa hål i asfalten. Ett av alla de brunnslock som har
felaktig nivå gentemot asfalten blev bortplogat i vinter, fick ett varningsmärke
utplacerat, men ingenting har gjorts åt brunnen. Dessutom har jag och många andra
villaägare icke fungerande vattenavstängare på inkommande vattenledning, vilket aldrig
verkar komma att åtgärdas. Har väntat i 4 år nu. Om en läcka uppstår mellan
avstängare och vattenmätare i husen, finns det någon plan på hur detta ska lösas eller
får det bli icke-planerade, kostsamma utryckningar med grävmaskin, ex. mitt i vintern?
Klippa gräs, reparera vägar, sköta parkerna, hålla efter sina byggnader, ej satsa massa
pengar på vansinnigheter etx datalagring.
Klippa kommunala gräsområden oftare utan att närmaste grannen måste ringa och
klaga. Se till att de som äger hus där ingen bor städar upp på gården och inte låter de
växa igen. Ser inget trevligt ut. Gärna fixa till på lekparken. Ta bort de trasiga rostiga
målen utan nät på fotbollsplanen på fotbollsplanen vid Altunastrand. Köra dit lite jord
och göra en cykelbana där för barnen.
Klippa och kratta grönområden samt hålla efter kring nära äldreboende. Ser för hemskt
ut.
Klippa vägsläntarna Utveckla attraktiva tomter längs älven och sjöar.
Klottersanering, hålla återvinningsplatserna städade och inte överfulla.
Knappast.
Kolla oftare upp de hus/villatomter som har skräpigt på tomterna. Finns vissa här i byn
som har sin tomt som upplag för skräp, gammelbilar, och haft det i åratal, samt
överhuvudtaget ovårdat hus.För mig och många här i byn viktigt för det påverkar
förutom trivseln även värdet på MITT hus. En skräpig by påverkar värdet på
Fastihetspriserna. Besikta, kontakta de som har det stökigt. Och följ upp det sen.
Kolla vad andra kommuner gör och kanske ta efter lite!
Kollektivtrafik! Vore bra om åtminstone Arvidsjaurbussenkunde stanna i byn eller
åtminstone vid 94:an.
Kommer inte på nåt.
Kommunalt vatten.
Kommunen borde använda sej av kunniga chaufförer när det gäller
snöröjningen/plogning av gator mm. Å inte ta in dom som är billigast. Billigt=dålig
kvalité!!!
Kommunen bör ta över och riva husen på torget i Vidsel.
Kommunen engagerar sig inte alls i byn, det mesta nedlagt. Inte ens en lekpark finns för
barnen.
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Kommunen gör ingenting i Pålsträsk. Inte ens busstransporter under fritidsaktiviteter
tex. (för skolbarnen).
Kommunen har inte detminsta.
Kommunen ska bygga lägenheter som består av treor, fyror och femmor.
Kondradsparken, gör något mysigt där för umgänge, häng. Lomtjärn, isbana vintern.
Titta på större ställen, gör det mer ombonat.
Koppla ihop sjöarna korsträsk och lillträsk för båttrafik som dom en gång har varit.
Relativt liten insats skulle krävas. ( lägga ner en 10m lång trumma och fylla över samt
muddra före och efter ca 100- 200m ) Och då en stor trumma typ 5 meter så båtar kan
passera. Det skulle öppna upp för stuglivet även runt lillträsket såsom det är runt
korsträsket !! Se över strandskyddet så folk vill bygga hus och stugor ! Köp in bryggor till
badstränderna. I korsträsk har vi den mest använda badstranden i kommunen som
underhålls ideellt via byaföreningen. Hjälp till med material till utehockeyrinken som
behöver fixas. Den används flitigt av hela kommunen och underhålls ideellt via
byaföreningen.
Känna till alla områden i kommunen så att man kan svara korrekt i enkäten. Av alla
områden som fanns att välja som plats där jag bor saknas helt Krokträsk-LadubergMjövattnet-Bergträsk.
Laga gator. Åläggas till vissa villaägare att städa upp tomten!
Laga till dom fruktansvärt dåliga vägarna, exempelvis gammelvägen, renhållning längs
vägar/gångvägar och älven alternativt fler sopkorgar efter vägar/gångvägar och älven.
Framhäva älven och planera en promenadslinga längs älven. Töm återvinningscontainrar
oftare.
Laga/reparera/underhålla vägen som går utanför bostaden.
Leda om trafiken till och från Älvsbyhus/industriområdet. Det blir långa bilköer vid 16
varje dag vilket leder till mycket avgaser för oss som bor nära
Altunavägen/järnvägsövergången.
Lekpark badplatsen.
Lekpark rusta badstrand bidrag till detta.
Lekpark/ Aktivitets park för barn i Vistträsk. Röja kring sjöarna gärna med rastplatser i
anslutning till dessa.
Lekpark/fotbollsplan/farthinder.
Lekparker Åtgärda dåliga vägar Badplatsen ska inte behöva ligga på byaföreningen.
Lekplats för barn i åldrarna 2-8 (Kommunen hänvisar till lekplats vid Vistträskskolan, där
sitter emellertid skyltar att besökare inte får beträda området mellan 06:00 - 18:00.
Finns alltså endast tillgänglig lekplats för barn som är inskrivet i kommunal förskole-/
skolverksamhet och endast under de tider barnet vistas där, dvs. inte om barnet är ledig
en dag. Ca. 4-5 mil t.o.r till närmaste lekplats i Vidsel/Älvsbyn.) Aktivitetsplats för barn i
åldrarna 8-14 (Dessa utgör en målgrupp som ofta glöms bort i samhällsplaneringen. För
stora för att vara små (lekplats) men fortfarande barn med lek-/rörelsebehov). Bearbeta
Trafikverket ang. Köpmansgatan utformning i Vistträsk. Hösten 2020 målade
Trafikverket mittlinjer längs gatan! Vilka signaler skickar det till fordonstrafikanter och
vilken negativ upplevelse sänder det ut beträffande byamiljön för de som går/cyklar el
kör längs vägen. Köpmangatan har en hög potential med utrymmen att minska
vägbredden, säkerställa trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, förses med

17 (92)

Bilaga 2: Öppna svar

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Älvsbyns kommun
Medborgarundersökning 2021

småskaliga belysningsstolpar, tillägg av trädplanteringar, ges omväxlande material för
hårdgjorda ytor som bryter uppfattningen av en lång gata samt också inverkar på
upplevelsen av gatan och medverkar till sänkt hastighet utan skyltar. Uppgradera skoloch förskolegård utifrån barns grundläggande behov för sin utevistelse i pedagogiska
sammanhang. Se på möjligheten att i större utsträckning samnyttja skolgården för
förskolebarnen i de fall förskolegården inte kan utökas. Minska slitaget på inomhusmiljön
m.m. genom att se över materialval på marken på skol- och förskolegård (idagsläget
endast sand och lera). Finns möjlighet att utöka skol- och förskolegård, vilket bör göras
då förskolans utemiljö inte uppfyller tillräckligt stor friyta/barn enligt Boverkets
rekommendationer. Förskolegården i Vistträsk ropar efter hjälp, är bland den fattigaste
som vederbörande studerat i Sverige.
Lekplats för barnen, det är generationskifte på gång i denna område. Laga gatuljus på
cykel/ promenadstig. ( ja jag har meddelat nästan ett år tillbaka).
Lite fler planteringar. Tätare mellan papperskorgar. Sittplatser längs gångvägar.
Lomtjärn bör bli mer attraktiv, få det mer mysigt. Även parken vid polisstatio nen. Byn
var mer levande när jag var liten, nu har det mesta dött ut.
Lomtjärnsparken såg inte roligt ut förra sommaren. Gräset klipptes för sällan, i
rabatterna tog ogräset över. Gör delar av Storgatan till gågata med sittplatser och ytor
för altiviteter och arrangemang. Sätt ut bryggor på badplatserna. Inte ens Skellefteå
som dömdes till skadestånd efter olyckan för många år sedan, låter bli att sätta ut
bryggor av det skälet. Bygg en gångbro på västra sidan av älven över bäcken som rinner
från Stor-Kamträsket så att man kan fortsätta vandra längs älven från gamla
järnvägsbron förbi Kolkstrand.
Låta byarna leva genom stöd till gator grönområde osv. Vi betalar skatt solidarisk men vi
får bekosta allt själv. Det skall inte vara bara tätorten Älvsbyn som skall gynnas.
Lägga ny asfalt i början på smedjevägen, den väg där cykelvägen börjar. Arbetet med
cykelvägen har förstört den befintliga vägen avsevärt. Kommunen måste också prioritera
att stängsla in förskolan helt och hållet samt fixa deras utemiljö med lekpark. Det är nu
helt och hållet katastrof. Jag är även hemskt besviken på att enda lösningen kommunen
ville jobba för var att riva skolan, kortsträsk hjärta det presenterades många andra
lösningar som kommunen helt enkelt inte ville lyssna till. Förskole-/skolsituationen i
kommunen är under all kritik. Barngrupperna och skolklasserna är ALLDELES FÖR
STORA. Det måste prioriteras ny förskola NU!
Man kan efterfråga behoven i utomplansområden.
Marken vid ica (gamla lekenskolans idrottshall) skulle kunna förbättras, genom att
exempelvis lägga gräsmatta, plantera något träd eller buske samt någon bänk eller
liknande. Som det ser ut nu är det väldigt oinbjudande, krävs inte mycket för att göra
det bättre.
Marknadsföring.
Mer afffärer.
Mer aktiviteter åt ungdomarna på fritiden.
Mer arbetsplats. Lekplatser, speciellt på vinern.
Mer blommor på sommaren.
Mer blomsterprakt, laga trottoarer, sopning av gator mer kontinuerligt och bättre på
våren, bättre och fler parkbänkar och bord, idag växer det mossa på flera.
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Vattenfontäner i ex. Konradsparken, mer noggran klippning av grönområden. Fler gatu
och placeringsbelysningar. Stiligare busskurer (tänker på de rödblåa träkurerna) Bättre
hänvisning och välkomnande skyltar i infarterna. Få bort MAXI reklamen i Sågfors. Ren sa
i vägrenarna och blombänkar. Se bara hur illa det ser ut runt kommunhuset. Byt ut alla
trasiga flaggor i flaggstänger och på gatlyktor. Räta upp lyktstolpar och trafikskyltar
(förstår att vissa saker ansvarar andra enheter i samhället för, min ni kan trycka
på/beställa förnyelse) Ansträng er i byarna för lika service som i centralorten, har ex inte
sett en parkbänk i ex. Korsträsk, Sågfors, Vistträsk. Mycket mer finns att göra men här
har ni lite iallafall.
Mer cykelvägar och gångvägar bla. till Nygård där det är en enorm trafik med tunga
lastbilar med grus och timmer när man vill gå eller cykla den vägen är man livrädd att bli
påkörd.
Mer för barnen, attraktiva lekparker, skatepark.
Mer gatubelysning, bättre kvalitet på vattnet, underhåll på vvs.
Mer gatubelysning.
Mer grönområden, bänkar och bord i mysig miljö.
Mer jobb.
Mer lekplatser för barn. Större utbud och roligare områden. Rensa upp i parker, fler sitt och utsiktsplatser längs älven. Rensa sly och skrot som ligger kors och tvärs.
Mer lekplatser.
Mer möjlighet att umgås, sitta, grilla i centrum. Det finns fler ställen detta kunde göras
förutom lomtjärn. Och en bättre rastplats för bilar som kör igenom.
Mer ombonat i lomtjärn, mer aktiviteter, tex minigolf mot en avgift. Mer för oss vuxna
att göra, kanske en uteservering som har öppet till 23-00 på helgerna (på sommaren).
Bättre skötta gräsområden så man kan ta en picknick eller liknande.
Mer parker och grönområden.
Mer parker och torg.
Mer saker att göra för ungdomarna ett exempel kan vara gör en ungdomsgård av gamla
ica.
Mer vandringsleder i hela kommunen.
Mera blommor på gården/Ta bort gamla buskar och planteringar.
Mera cykel o gångvägar.
Mera cykeln och gångvägar.
Mera farthinder Altunavägen,blev bara 2st mot utlovade 3st.
Mera odlingsytor vid hyreshusen för att främja dels bonden men även naturen och
polinerare.
Mera planteringar.
Mera återvinningsstationer, tror om det fanns fler såna på våra områden så skulle man
vara mera noga på att hålla fint vid dessa. Mera grönt vid alla hyreshus.
Minska trafik genomfarten på vårat kvarter ! Och röja sly och städa upp i skogen bakom
oss!
Minska tung trafik på Lomtjärnsgatan (lastbilar o traktorer).
Mycket. (3 st.)
Måla mitt och sidlinje på infarten till Älvsbyn som är väldigt mörk och oinbjudande.
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Måla övergångsställe vid taxi för INGEN håller 40. Ibland känns det som man går över
med livet som insats. Även bättre skyltning på gator om hastighet för folk kör fort här.
Många saker, mer parker och torg, mer belysning, mer affärer som tex en galleria mer
för ungdomar att göra.
Möjlighet till båtplats i piteälven. Förskola på Östermalm.
Möjligheter till allmänt idrottande. T.ex. fräschare basketplaner med jämn och fin
spelplan som inte lutar och har sprickor i sig samt en "vägg"/stängsel runt om planen,
alternativt bakom korgarna, så inte bollarna flyger all världens väg. En ute/inne
innebandyplan som kan nyttjas av alla utan bokning av tider samt avgift, likt
konstgräsplanen på Älvåkra, vilket ökar tillgången till egenträning för kommunens
innebandyintresserade.
Naturstigar och gångvägar till hundberget/ rackberget.
Nej det duger.
Ni kan ju börja med att komma ihåg att byarna Krokträsk, Laduberg och Bergträsk också
finns i kommunen.
Nix...
Nja. Bor en bit utan för med väg förening och lantbruk. Där emot en återvinningsstation
skulle inte vara dumt.
Ny vårdcentral,bygga nya hyreshus/insatslägenheter samt göra något åt gamla ICA
lokalen.
Nyvägen som går från centrum upp mot Övrabyn, genom villaområden borde göras
säkrare. Det är en 40/60 väg men det är vansinneskörningar längs vägen. Vi bor i en
korsning till Nyvägen och har sedan vägen gjordes sett att 9 av 10 bilister kör alldeles
för fort. Här handlar det om mkt höga hastigheter.Var Finns trafikpolisen? Fart Kamera ?
Någon form av bullerdämpande åtgärd. Huvudled in till Älvsbyn ligger som i ett stort
dike där ljudet studsar mellan sidorna och gör det svårt att vistas utomhus.
Någon stans för tonåring att hålla till, hund rastgård där man kan släppa lös hundar,flera
lekparken.
Någon större lekplats.
Någonstans för ungdomar att hålla till på fritiden. Där Epa-traktorer kan köra utan att
störa. Satsa på kulturen när pandemin är över. Exempelvis bio, dans, utställningar.
Något för barnen, t ex lekpark, badplats.
Något nytt tex boende i korsningen storgatan/nygrensvägen/gammelvägen, där huset
har brunnit ner.
Nä.
När gatorna rengörs" på våren.".
Närmre lekpark.
Närmre till återvinning alternativt en till i utkanten kring Övrabyn kanske. Man får alltid
köra runt till 2-3 st för att bli av med det skräp man ska sortera.
Odlingsytor.
Om det fanns ett intresse i att värna om oss som vill bo utanför tätorten för våra barns
skull, eller om vi åtminstone inte blev motarbetade, skulle göra mycket för trivseln
faktiskt.
Området är trevligt men avsaknad av bussar och arbetstillfällen är ett problem.
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Ordna en lekpark i vidsel och/eller bredsel. Rusta upp badviken. Förenkla processen med
bygdeföreningens övertagande av NO-huset så mycket som möjligt. Göra något mer av
skolgården än en stor asfaltsplan. Rusta upp sporthallen.
Ordna en postlåda i närheten.
Ordna farthinder på Storgatan. Sopa gatorna nogare. Idag sopas de men då tas sanden
upp till viss del, ej all sand men ej heller den jord som är som ett fint damm och som
påverkar luften. Rensa området runt bäcken som finns mellan Storgatan och Björkgatan.
I slänten finns mycket med skräp, träd som är trasiga och vildvuxna slyväxter. Placera ut
lite blomkrukor under sommartid. Att polisen begränsar nattkörningarna efter Storgatan
genom att befinna sig där vissa sena kvällar och nätter. Nu kör ungdomar race med hög
musik eller avgassmällande bilar som skrämmer hundar och oss vuxna. Att asfaltera
Polarhotell parkeringen så att damm ej yr upp där när bilar parkerar. Sätta upp skyltar
att det är cykelförbud på trottoarerna, Älvsbybor har en förmåga att använda
trottoarerna för cykling.
Ordna kanske en ungdomsgård som fanns förr + kanske en motorgård.
Ordna lekparker, satsa inte bara på centralorten.
Ordna speciella hundrast ställen Låg hyra är viktigt och låga hyreshus.
Ordna så att det är ordning och säkert på tomterna. Kollektivtrafik behövs för
föryngring.
Ordna så att man kan ansluta fiber.
Ordna så att vi får fiber, utan säkert internet funkar Inte vardagen.
Ordna till badplatsen. Gör något åt ödehusen. Trevlig park med bänkar.
Ordna till de gropiga vägarna och gågatorna.
Ordna till där de har grävt för fjärrvärme, fiber.
Parker - grönområden.
Parkområden, lekplatser.
Placera ut trevliga farthinder.
Planerade parker med tillhörande lekplats och möjlighet till fö rtäring.
Plantera blommor och buskar etc.
Planteringar på sommaren o att dessa sköts om ordentligt. Gräsklippning o
ogräsrensning. Se över gatu- o trafikmärkesskyltar så att dessa ser fräscha ut. Se till
ordningen på återvinningsstationen så att där är god ordning.
Planteringar, grillplatser vid älven, blommor på sommaren vid infarter till byarna. Riv
tomma hyreshus och bygg nytt,alternativt renovera hyreshus.
Planteringar, upprustning av lediga tomter osv.
Plasera ut flera parksoffor.
Plocka skräp och håll rent efter gångvägarna.
Ploga vägen!
Prioritera byarna, rusta upp lekplatser och miljön runt om kring. I centrala älvsbyn finns
det massor med fina lekplatser, med många aktiviteter för barn. Inte i korsträsk! Här
sparas pengarna in och allt ruttnar bort.
Prioritera byn lite mera.
Prioritera de som bor i byarna - Älvsbyns kommun är inte ENBART Älvsbyn tätort utan
de som bor i byarna vill förmodligen inte bosätta sig i centralorten. Jag tycker att
kommunen borde prioritera byarna bättre!

21 (92)

Bilaga 2: Öppna svar

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Älvsbyns kommun
Medborgarundersökning 2021

Promenadstråk med grillplatser.
Promenadstråk.
På många villatomter i Älvsbyn är det väldigt skräpigt. Det ligger sopor, skrot, gamla
bildelar och bilar. Detta har stört mig och medfört att vi i vårt hushåll överväger att flytta
till annan kommun.
På något bra sätt att få ner hastigheten, visst det är redan 30 på byn men vissa eller
många tror det är 130.
På Prästgården är det bra som det är, nära till centrum, motions o skidspår, nära
naturen.
Påtvinga städning av stökiga fastigheter/ belägga vite.
Påverka Trafikverket att förbättra Granträsk-vägen och delen genom bebyggelsen mot
Arvidsträsk. Fiberinkoppling var också bra.
Rekommendera sänkt hastighet på väg 555.
Renhållning efter gator, fler soptunnor efter gångstigarna, gatorna på kvarteren behöver
åtgärdas, röja upp efter älvskanten och arbeta för att framhäva älven.
Renlighet!
Rensa upp grönområden, klippa gräset på sommaren.Fortsätta tömma hundlatrinerna
regelbundet. Se till att lyktstolparna fungerar.Hugga upp, röja längs gångvägarna.Gärna
en parkbänk att vila på längs gångvägen vid stationsgatan-stambanegatan.
Rensa upp Korsträskbäcken åtminstone genom byn samt fäll träd som lutar och städa
upp ”strandkanterna” försök göra lite trevligare i centrum. Som det ser ut nu så är det
dödligt trist.
Rensa upp kring våran bäck som rinner genom samhället.
Rensa upp och gallra efter korsträskbäcken speciellt i centrumområdet. Samt att göra
järnvägsparken mera attraktiv.
Rensa upp/röja längs Korsträskbäcken! Skulle kunna bli fantastiskt vackert med
stig/gångväg längs med den genom centrum. Gärna med sittplats/bänkar här och där
(lite som finns i Luleå, Boden, Lycksele med flera ställen).
Reparera gator och cykel/gångvägar. Räta upp lyktstolpar. Reparera plogskador. Sluta
torrsopa vägar på våren, vattna innan! Göra gång- och cykelvägar trevligare, ställa ut
parkbänkar.
Reparera gator och cykelvägar. Räta upp lyktstolpar. Laga alla plogskador. Vattna vägar
innan de sopar, görs ej fastän det krävs.
Reparera när asfalten skrapats bort av snöröjning Bygga en rejäl lekpark centralt i byn
förslag vid nya förskolan.
Riv gamla Ica. Satsa på ett levande centrum, ta bort enkelriktad gata, sluta leka
storstad. Se på Arvidsjaur som har ett levande trevligt centrum.
Riva hyreshusen (2 stycken) runt torget. Göra torget till en trevlig plats att vistas i.
Riva hyreshuset på torget. Bär upp köparen som huserat där är inte seriös.
Riva torghusen för att motverka problem på sommaren och sen är dom inte vackra
heller.
Riva torghusen. Bygga nya hyresrätter på samma plats.
River man gammal lekpark så fixa en ny eller bmx bana, skatepark, allt så att ungdomar
ska vara sysselsatta i dagens värld.
Rusta upp Badplatsen.
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Rusta upp granntomten 22.26. tex fylla upp den färdigt med fyllnadsmassor, så jag kan
klippa å hålla efter den.
Rusta upp grusplanen på altuna, bättre gräsklippning, återvinningsstation på altuna,
nyttja lomtjärn på ett bättre sätt vintertid, locka hit ett lågprisvaruhus, fler lägenheter,
utomhuspool för barnen.
Rusta upp husen vid torget och torgplatser.
Rusta upp vägar, hus, ta ner träd och buskage. Plantera både perenner, träd samt
sommarblommor. Förändra m små medel, göra ”rum i rummet” på torg och på större
grönområden. Måla och rusta upp flertalet av kommunens offentliga byggnader samt se
till att även privatpersoner gör detsamma. Stort slitage och illa underhåll ger ett
slumartat utseende. Exvis Fluxenvägen och reningsverket som är en inkörsport till vårt
centrum- ser nergånget och illa ut. Röja sly och öppna upp.. Kanske kan företag,
föreningar få göra mindre reklam och därmed också kosta på utsmyckning av gator, torg
och rondeller?
Räta upp de väldigt sneda gatubelysningsstolparna.
Röj bort sly och låt träd framträda vid infarter mot Älvsbyn, särskilt sträckan Nygård räddningstjänsten. Ändra dragningen av elljusspåret i Älvsbyn så att sträckan från
Stigarna följer Korsträskbäcken till Piteälven. Vid kanten till älven placeras
grillplats/uteplats. Därefter ska spåret följa älven ända till området nära Selholmen.
Plantera fler barrträd, de är gröna hela året. Till skillnad mot lövträd.
Röj i skogsområden. Fixa gatorna Jag bor på Gammelvägen är jättestörd av trafikljuden
förbi reningsverket anser att det är nödvändigt med en hastihetskamera på den leden.
Röja en del av skogen vid älven. Snygga till runt korsträskbäcken i centrum.
Röja kring vattendragen (se vattenprojektet) Försöka minimera småföretag på
bostadsområden som har otroligt tung maskinpark + hastighetsbegränsning.
Röja och hålla efter "kommunmarken" då de platserna växer igen och bildar trafikfarliga
situationer vid korsningar. Eftersom ytorna ändå inte klipps/hålls efter skulle det kanske
gå att så växter för kommunens alla pollinerare?
Röja och hålla efter vid slänten mot älven och båtnedsättningen, samt sopkärl vid
båtnedsättningen.
Röja och klippa gräsytor oftare.
Röja runt sjöarna. Lägg ner Laverprojektet.
Röja sly och hålla efter diken någon fler lekplats.
Röja sly på obyggda tomter.
Röja upp kommunens tomter.
Röja upp kring Korsträskbäcken, allmänt röja och snygga upp kring öppna ytor samt vid
skogarna.
Röja upp skogspartiet invid Korsträskbäcken, där är igenvuxet samt dumpningsplats för
trädgårdsavfall. Skulle vara trevligt om det var rent, fritt från sly och inbjudande att se
bäcken på närmare håll, kanske anordna bord sittplatser eller likande. Jag tror även att
om det snyggades till så skulle folk förstå att det inte är en tipplats för trädgårdsavfall,
men när någon väl börjat dumpa där så känns det legitimt att fortsätta.
Röja upp vid bäcken förbi Storgatan och forum. Alldeles för risigt. En gångbana över
bäcken från Storgatan över till Bäckgatan. Vackert inslag.
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Röja upp vid bäcken. Göra en vandringsstigar längs med järnvägen så man gå där med
hunden istället för på trottoaren. Stigarna och cykelbanorna genom skogen och mer i
naturen är trevligare. Trottoar är bara transportsträcka - de är inte fina eller mysiga alls
och det är bättre hunden pinkar på ett träd längs en Stig istället för en häck till ett
bostadshus.
Röja.
Röjning av ris Riva gamla stängsel, hus, hundbaner, mm Bygga mer.
Röjning vägkanter mm i samhället, ökade stöd för byaföreningen för driften av
badstrand, parkeringen vid korsträskviken mm. Avveckla idrottsplatsen, det är idag bara
ett besvär för alla.... möjligen tillsammans med byaföreningen/ tennisklubben renovera
tennisbanan alternativt ta bort den.... bättre ingen bana och idrottsplats än i dåligt
skick..... det ser bara vemodigt och eländigt ut som det är..... satsa eller avveckla!!
Saknar en säker gång- och cykelväg längs Nygårdsvägen. Dagligen trafikeras vägen av
tung trafik. Önskvärt om kommunen kunde driva frågan vidare att dessa ekipage istället
omdirigeras till Piteåvägen.
Satsa mer på barnfamiljerna de lekplatser som funnits tog man bort pga säkerhetsskäl
men man ersatte dem inte. Placera det nya säbot i tex Vidsel för bara för att man blir
gammal så vill inte alla bo centralt. Visa att hela kommunen är värdefull men då krävs
det att man inte glömmer bort byarna.
Satsa mer på byarna runt om älvsbyn.
Satsa mer på byarna!
Satsa mer på parker och lekparker. Skotta området i lomtjärn vintertid.
Satsa mer på parker och övriga offentliga mötesplatser.
Satsa mera på landsbygden. Inte flytta allt till central orten.
Satsa pengar i Vidsel. En vacker och trygg by att leva i. Varför inte bygga nya badhuset i
Vidsel? Varför inte skjutsa skolbarn till Vidselskolan istället för till Älvåkraskolan? Det är
lika långt från Vidsel till Älvsbyn som från Älvsbyn till Vidsel. Finns fruktansvärt mycket
att förändra men trots ung ålder har redan lusten gått ur. Hatar Älvsbyns Kommun men
älskar min by Vidsel.
Satsa på annat än Älvsby tätort, hela kommunen ska leva har ni själva sagt! Flytta
reningsverket nedströms, bättre göra tomter för villor där det står nu. Det är ingen
trevlig lukt att ha i bostadsområdet, för att inte tala om alla spyflugo r! Röj upp runt och i
bostadsområdena så att det ser civiliserat ut. Det finns också en stor risk för fallande
träd då det stormar och stora grenar blåser ibland ner. Tall ska vara i skogen. Se till så
att husägarna (både en- och flerfamilshusen) underhåller sina hus och tomter.
Expropiera torghusen och riv dem samt ersätt med nya hus eller parkområde så att vi
kan vara stolta över byns centrum. Rusta upp badplatsen och gör en ställplats för
husbilar där. Underhåll skolan och ge barn från tätorten möjlighet att utbilda sig här, dvs
bjud på skolskjuts! Skolorna i Älvsby tätort har många barn och flera av dem skulle må
mycket bättre i en liten skola där de inte försvinner i mängden. Se till att det ökas ut
busstrafik även under skolornas lov. I nuläget känns Vidsel som en avlägsen planet i
utkanten av solens strålning. Alla resurser, tex onödiga lysande reklamskyltar stoltseras
det med vid infarterna till tätorten. Skattepengarna borde även fördelas ut i byarna.
Skulle ur trafiksäkerhetssynpunkt verkligen behövas en gång-och cykelväg broarna runt,
då jag ofta träffar på både cyklister, gångare, hundrastare och rullskidåkare på
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Jokkmokksvägen vilken saknar vägren. Måste någon dö först? Hittills har Vidsel skötts av
ideella krafter vilka inte får ekonomisk hjälp i den utsträckning som behövs för att orka
fortsätta. Tänker då på tex bygdeföreningen som städar och forslar bort vinterns skräp
varje år. Idrottsklubben, skoterklubben m.fl. Privatpersoner som röjer snårväxten och
klipper gräs, då vi inte ens får feriearbetande ungdomar hit. Skämmes!
Satsa på barn och ungdomar.
Satsa på barnen.
Satsa på byarna i samma utsträckning som på centralorten....
Satsa på byarna istället för att avveckla och istället för att endast satsa på centralorten.
Satsa på byarna.
Satsa på de saker som ni frågar efter, de är eftersatta. Skapa platser för barn och unga.
Satsa på en lekpark vid norra byn.
Satsa på glesbygden och alla invånare runt de centrala delarna.. Tex provplatsen i Vidsel
skapar många arbetstillfällen och många ser en vinst med att bo närmare arbetet. Är
även mycket mer gemytligt på mindre ställen.
Satsa på möjlighet till aktiviteter för barn och ungdomar som ex lekparker,
skatebordramp. Ge byaföreningar bidrag för att kunna satsa på de behov och önskemål
som finns i de olika byarna.
Satsa på trafiksäkerheten mer vid bostadsområdet då bilhastigheterna är för höga och
det finns många små barn i området. Fler inspirerande lekplatser för barn förutom
skolområdet.
Satsa på unga företagare så man får unga familjer att flytta hit, Vidsel.
Satsa på ungdomar, det enda de gör på kvällarna är att köra runt. Ex. ha ett fika-ställe
öppet på kvällarna till kl. 21-22 eller annat där de samlas. Många ungdomar flyttar ut
och de är framtiden.
Se till att allmän väg är farbar. Granträskvägen är trafikfarlig.
Se till att de inte är så mycket skärp på backen.
Se till att det blir bättre plogat så jag slipper få en meters plogkvarn på min gård varje
gång. Minska bullernivån från tåg. Mer gatubelysning höst/vintertid.
Se till att det finns närvarande poliser i kommunen, även utanför centrala Älvsbyn.
Se till att Fluxen återställs till vad den var tänkt till. En ordentlig och bra träffpunkt med
en restaurang för alla invånare.
Se till att gatlyktor efter promenadvägar fungerar vintertid när det är mörkt. se till att
skotta när det väl kommer snö så jag varken behöver köra fast eller köra sönder bilen
för att det ligger 20 cm snö, fortsätter snöa och det inte kommer skottas förrän om 12
h. se till att det faktiskt finns möjlighet att cykla, promenera genom att befintliga vägar
är i ok skick. se till att försköna miljön med genomtänka planteringar av exempelvis
vanliga träd. tips- se Piteå.
Se till att gångbanan går använda även vintertid.
Se till att inte lägga ner förskolan. Eftersom vi förlorade skolan.
Se till att posten och med den även dagstidningen kom lite tidigare. Nu eftermiddag.
Se till att sätta ärliga politiker som inte dunkar varandras rygg och inte förskingrar,
tillskanskar sig själva förmåner samt priser. Ex Sippola...
Se till att väg 555 blir bra.
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Se till så att kommun anställda kör enligt trafikreglerna, d v s..hålla hastigheter mm. Har
dom för stressig arbetssituation för att inte kunna göra det, bör ansvarig chef ändra på
det...🤔.
Se över gång- och cykelbanor som är delvis asfalterade med mängder av sprickor, delvis
jordiga/leriga och delvis grusade.
Se över sina träd som växer in på privata tomter och skymmer solen.
Se över skötseln i lomtjärn, det är en fin lekpark men skulle behöva reparera någon
gunga, spola av plattorna efter vintern osv.
Service på gatu- och vägbelysning oftare. Mer än en gång per år.
Skaffa fler parkeringsplatser för boenden i hyresrätter samt för dess besökare.
Skaffa mer hundlatriner.
Skapa en trevligare miljö och se till att alla gator blir fixade. Älvsbyn ser just nu ut som
ett krigshärjat Bagdad.Storgatan är hemsk. Mer växtlighet och promenadstråk. Det
behövs också en stor insats med att röja runt åsens motionsspår. Skulle ju vara trevligt
ock kännas säkrare om det var fri sikt. Älven syns knappt trots att det är enda stället
med potentiell utsikt.
Skapa platser för barn och ungdomar, de är så otroligt understimulerade och har en
väldigt destruktiv och macho attityd mellan varandra och det kan inte leda till något
positivt. De behöver ställen att vara på där de blir pushade att rikta sin energi mot
givande saker istället. Samt införa fartgupp/-kontroller eller liknande för bilar kör inte 30
i bostadsområdet.
Skola. (2 st.)
Skräpiga tomter, flera skrotbilar, ovårdat på hustomterna! Det är ingen trevlig syn!
Skulle gärna se att den lekpark som tagits bort mellan Förargatan och Stallgatan kom
tillbaka, dels för ens barnbarn, men även för det generationsskifte med unga familjer
som under tid kommer flytta hit.
Skulle vara trevigt med en freesbegolf bana i tätorten tex selholmen.
Skulle vara trevligt med en fin stor rastgård för hundar att springa och leka i, en
skateboard/ kickbike bana till barn/ungdomar och sist men väldigt behövligt, en
utomhuspool.
Skulle vara trevligt med en stor uppvärmd utomhus pool på byn. Även en skridskobana
utomhus med belysning och musik i Lomtjärnsparken, på vintrarna. En dansbana i
parken skulle också vara trevligt. En stor minigolfbana är också på önskelistan. Heltids
bemannad polisstation vore inte dumt.
Sköta om och utsöka lekplatsen och hjälpa till så att vi får till vägen mellan Sikfors
Älvsbyn. Bygg gärna ut gång och cykelväg.
Sköta om vägar.
Skötsel av våran enda utebana i Älvsby kommun som fungerar. Det skottas och spolas
och byts plankor frivilligt. Kommun kunde kolla upp och hjälpa till.
Sluta anse att endast tätorten räknas. Byarna ska också vara levande och ges resurser.
Vi beskattas lika som folk i tätort men får inte samma service.
Sluta avveckla allt i byarna. Börja satsa på dem och ha framtidstro på utveckling och de
driv som finns i människorna. Genom satsning, positiv tro-och syn kommer trygghet för
boende, familjer och de som vill flytta till familjära, naturnära byar. Alla vill inte bo i
Älvsby centrum, och många söker sig utanför. Genom att avveckla, inte våga satsa på
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byar hindrar det även familjer att flytta hit, inte bara till byar utan kommunen. Vilket
medför ekonomisk förlust. Kanske låter kortsiktigt, men det är inte bara er och vår
generation som ska få möjlighet till en trygg uppväxt, naturnära, trygg skolgång,
känslan av sammanhållning, men även känslan av att politikerna ger blanka fan i byarna
och bara vill lägga ner allt för en centralisering. Vilket jag och många har fått växa upp
med. Under hela min uppväxt har jag sett hur det satsas och renoveras på skolorna i
centralorten, medan våra skolor blev glömda. Har även upplevt detta i mitt arbetsliv, ser
samma tendenser. Sen att lägga ner i byar för att motivera att bygga nytt i centralorten.
För det är för trångt. Ekonomisk försvarsbarplan? Tyvärr för det glömska och som ej blir
drabbade. Elever som behöver studiero, stöd, har särskilda behov, behöver en lugn liten
klass eller barn i behov av mer trygghet och vuxenstöd kommer i skymundan. Likvärdig
skola och förskola? Är det sämre för alla? Inse vikten i levande byarna runt älvsbyn. Det
är byarna som gör älvsbyn till en pärla.
Sluta införa gång och cykelbanor överallt. Sluta sänka hastigheten till 30, en bil är ett
nödvändigt måste och vi måste få färdas framåt med den. Sluta riva breda vägar som
agerar gästparkeringar "för säkerhetens skull" utan att införa nya parkeringar, tänk på
att vissa hushåll har flera bilar. Sluta sätt upp stolpar mitt i vägen "för säkerhetens
skull", de gör det bara osäkrare och kostsamt att reparera. Ta bort körförbudet genom
centrum, ett livligare centrum ger ökad stadskärna = mer intäkter. Klipp ner häckar i
korsningar som skymmer sikten och har gjort så i flera år, livsfarligt att måste krypa ut
halvvägs på vägen för att upptäcka att man har möte. Skotta bilvägar först, ambulans är
viktigare att prioritera än fotgängare. Gör huvudled genom centrum istället för
högerregel. Locka hit affärer genom att tvinga Ögrens att sänka priserna på lokalerna i
centrum (alldeles för dyra hyror). Locka hit boende genom att våga ha lite festligheter
vilket kräver att man tar bort körförbudet genom centrum.
Sluta lägga ner allt på landsbygden.
Sluta lägga ner allt som finns utanför centralorten, kommunen ska vara mer öppen om
vart pengar tar vägen, sluta fiffla med skattepengar och anställ ärligt folk på viktiga
poster.
Sluta lägga ner skolorna i våra byar.
Sluta motarbeta orten, Affären fick starta i motbacke efter tvingad nedläggning, bränsle
stationer lika så, skolan stängdes och i elevunderlaget räknades inte orter som tidigare
tillhört Vidsels rektors område. All kommunal persontrafik är nedlagd på norra sidan
Piteälven. Elever och ungdommar utestängs från alla aktiviteter under loven då de inte
kan delta och kan komma sig till Älvsbyns skithåla. Gör mer för de som bor i Älvsbyns
landskommun eller låt oss slippa tillhöra det korupta Älvsbyn med de kriminella politiker
som blivit omnämnda i PT och det finns flera Svin kvar i Hönshuset.
Sluta smalna av vägar och återställ de avsmalnade ex. Yttervägen.
Sluta styra allt till Älvsbyn och ge bättre möjligheter i byarna.
Sluta sänka hastighetsgränser överallt!!! Försök få butiker till att ha kvällsöppet någon
gång då och då (1 gång per vecka eller månad) Bättre / fler grillplatser vid Lomtjärn.
Sluta vilja få alla ti älvsbyn.
Smalna inte av gatorna, det fungerar inte att ploga nog brett. I slutet på vintern är det
knappt så två bilar kan mötas. Gång-/cykelbanor och gator är som puckelpister. Detta
behöver åtgärdas. Höj hastigheten i tätorten tillbaka till bashastigheten 40km/h.
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Snygga till Bäckängen.
Snygga upp vissa områden t ex ytan framför ICA-butiken och Lomtjärnsparken inklusive
tjärnen. Samlingsplats för ungdomar, speciellt vintertid.
Snöröjningen framför allt.
Snöröjningen är under all kritik!
Sparka sosse-adeln.
Sparka ut alla invandrare, knarkare och lata djävla susialfall.
Städa i skogen som röjdes nyligen.
Städa och plocka upp skräp,röja löv,tall träd.
Städa och underhålla. Informera vad som gäller.
Städa upp alla osålda tomter.Få bort alla gamla bilar som står på husägares tomt.
Städa upp allt skräp som blev efter skogsavverkning i vintras.
Städa upp efter skogsavverkningen som jag tycker förstörde området. Får bygga
insynsskydd i sommar...
Städa upp efter Västermalmsleden Röja bort sly efter Korsträskbäcken så att man ser
vattnet bättre, framförallt vid broarna. Renovera gång- och cykelvägarna.
Städa upp röjningsris efter röjning. Så det inte som nu ligger kvar grinig gång och
cykelvägar.
Stävja okynnes bilkörningar nattetid, mycket störande.
Större allmänt område där man får ställa släpar, containrar. Park att kunna sitta i och
vandra i.
Större anslag till föreningslivet i byarna. Skall vi ha en badplats, ishockeyplan,
fotbollsplan, lekpark, rastplatser mm så får vi i byarna bekosta sånt själva. allt handlar
om ideellt arbete ifrån oss invånare som bor i byarna medans bor man i centralorten
Älvsbyn så finns allt detta redan bekostat av kommunen. sälj tomter billigt för att locka
folk att flytta ut i byarna och bygga nya hus. Satsa på skolorna och dagis/fritids i byarna,
detta ökar trivseln för oss som bor här och gör att fler väljer att vilja bo här.
Större event som samlar byborna. Gör byarna utanför mer attraktiva ! Stäng inte ner
skolor. Se till att rätt folk sitter i kommunhuset. Vi vill veta vart pengarna går !
Större tomter där det går.
Sänk hastigheten till 80 km/tim. för.
Sänka farten på kvarteren innan en olycka sker. Finns många barn och de flesta kör för
fort. Sätt farthinder. Tydligare övergångsställen vid Taxi och mot skolan/
Medborgargatan.
Sänka hastigheten genom byn.
Sänka hastigheten på gatan där vi bor.
Sänka hastigheten på nyvägen vid övergångsplatser. Återupprätta lekpark som
avvecklats.
Sänka priserna i butikerna.
Sätta ett utedass vid Selholmens badplats. Fler latrintunnor för hundar. Ferieungdomar
som anordnar aktiviteter för barn i olika åldrar. Fixa en större grillplats på grönområdet
mellan Turistgatan och Älvgatan, Lekpark för barn mm.
Sätta gatubelysning efter byavägen.
Sätta mera träd.
Sätta upp fartkamera på väg 664.
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Sätta upp gatlampor vid småvägarna där barnen behöver gå för att komma till
busshållplatser osv. Fixa en ordentlig lekpark med nya fräscha grejer. Många
småbarnsfamiljer som bor i tvärån nu. Ett generationsbyte har skett. Kommunen borde
se det positivt och skapa förutsättningar så att fler väljer att bo kvar och flytta hit.
Sätta ut farthinder på Björkgatan. Toppen att ni renoverar gatan men folk kör för fort
och det är många barn efter denna gata.
Sätta väghinder på 30-vägar. Bullerskydd mot stora vägen, laga vägarna. Få bort
ungdomar i bilar med hög musik.
Ta ansvar för den avsmalnade gatan och för den snö som skottas in på vår infart från
just kommunens mark och gatan. Cykelvägar med gupp borde åtgärdas. Snö och sand
på Storgatan plus trottoarer bör åtgärdas snabbare. Tomma affärslokaler borde få ett
innehåll för en trevligare och mer attraktiv stadskärna. Hänvisning till toalett i
Lomtjärnsparken (var gör alla barn och vuxna sina behov när de är där?)
Lantmannaområdet och Gårdingsägda området borde göras mer attraktivt, tillgängligt
för andra intressen. Kommunen borde ansvara för åtminstone en badplats ex Pålsträsk.
Ta ansvar för Trångforsvägen.
Ta bort industrilokaler, mer grönområden.
Ta bort Peab byggnaden, hela Löv och Lönngatan området samt Björkgatan är som en
smutsig fläck för hela byn. Så otrevligt..
Ta bort vägbulor och öka hastigheten till 40 km i tätorten, bredda Altunavägen genom
att ta bort diket mot cykelvägen.
Ta hand om dom grönområden som finns, göra mera trevliga sittplatser, inte bara i
lomtjärn. Nån trevlig sittplats i anslutning till storgatan för alla, inte bara för dom som
äter på pizzerian osv. Städa oftare, Det är mycket skräp överallt.
Ta hand om gator runt centrum, lagning, plogning mm som stackarna idag får betala
själva då dom bor 1 km utanför.
Ta hand om grönytor, klipp gräset, rengör fontän, röj sly m.m. Ta hand om vägar,
gångvägar då allt förfaller.
Ta hand om marken ni äger runt byarna. Röj bland buskar och sly, klipp gröna ytor och
diken. Sköt om vägarna.
Ta ner belysningen över storgatan när julen är över. Anordna fler tillställningar som tex
matdagen i Lomtjärn och Kanisdagen. Ha tänt gatubelysningen när det blir mörkt.
Fräscha upp i våra parker. Ungdomsgård.
Ta ner farten, vägunderhåll, skylten ej genomfartstrafik funkar inte...
Ta ner julbelysningen i tid och satsa på lite sommarblommor när det är säsong.
Ta ner varannan Björk efter Fluxenvägen. Sparar tid så man slipper räfsa löv hela maj
månad och spara bensin för att köra till återvinningen. För att minska buller från tung
trafik och person bilar efter genomfartsleden till Älvsbyn, gärna bullerplank eller
fartkamera.
Ta och städa och klippa typ efter gångvägar och dylikt.
Ta till sig den information som lämnats vid tidigare tillfällen.
Ta vara på lomtjärn, rusta upp och utveckla så det blir en attraktiv mötesplats. Utöka
utbud för fritidsaktiviteter som Padel, utomhusbad. Ha fokus på oss i 25 -30-års åldern
och vad ni som kommun kan göra för att hålla oss kvar i byn.

29 (92)

Bilaga 2: Öppna svar

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Älvsbyns kommun
Medborgarundersökning 2021

Tex. skapa en trevlig miljö på grönområdet vid nedre Ö-malm vid älven ( före bron över
älven).
Tillse att vi får tillgång till data genom bredband Tillse att vi får cykel-gångväg gamla
järnvägsbron runt centralorten och Norrabyn.
Tillsätta en grupp ex arbetslösa eller ungdomar med ledare som fixar snitslad Stig och
ifall det behövs, byggas spångar efter vägen, till Utsikten på falkberget. Väl på
falkberget en stuga och utanför en grillplats, det vore toppen! Förlänga gångvägen som
blir till korsträsk att gå ända till Vistträsk, vilken fantastisk motionsslingan det skulle bli
och vi som pendlar kan på ett säkert sätt cykla ned på jobbet.
Tillåt kameror på publika platser.
Trevliga parker med lekplatser typ Lomtjärn. Konradsparken tillexempel har ju sett
förjävligt ut i flera år.
Trevligare grönområden.
Trivsammare lekplats.
Tycker att de borde finnas någon som man kontakta angående hur det ser ut på tomter
i byarna. Som det ser ut på vissa boendes tomter gör att det drar ner trivseln för alla
andra, anser att en tomt inte ska vara ett skrotupplag. Ålägg och kontrollera att skrotet
blir bortfört. En by ska vara tilldragande att bosätta sig i och vi vill att byarna ska växa.
Tycker att Älvsbyn gör ett underbart jobb!
Tömma containerna vid återvinningsstationen, är ofta överfullt. Stöd till byaföreningen i
olika former.
Tömma offentliga sopkorgar och hundlatrintunnor oftare, framför allt sommartid när det
fort börjar lukta och kajor och andra kråkfåglar är som aktivast och lätt drar ut saker ur
sopkorgarna, som är slängt på rätt ställe. Städa parker och cykelvägar oftare från
nedskräpning och krossat glas under sommarhalvåret. Sätta upp mycket fler
hundlatrintunnor, så hundägare snabbt kan bli av med påsen när det tagit upp efter sin
hund. Då ökar benägenheten att plocka upp. Ju längre man får bära en äcklig påse dess
mindre benägen blir man plocka upp. Det borde finnas hundlatriner i minst varje ände
av alla gång- och cykelvägar och även i vissa korsningar där gång- och cykelvägar korsar
gator och även i anslutning till båda rondellerna, uppe vid Turklövern och några ställen
till. Cykelvägen parallellt med Nyvägen är ett föredöme från Lövgatan till Spontongatan,
men sedan saknas det latriner i hörnen med Lomtjärns-, Björk och Storgatorna och det
finns många liknande exempel och korsningar där det skulle behövas för att minska
mängden oplockad hundskit på gator och vägar.
U.
Underhåll av gator och grönområden.
Underhåll av parker, lekparker och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Underhåll grönområden och små skogspartier.
Underhåll på befintlig infrastruktur och utveckling.
Underhåll t.ex lekparken i lomtjärn Se till att det finns soptunnor Smalna inte av
vägarna.
Underhålla där det behövs.
Underhålla lekplatser, 2 st. Klippa gräs på kommunal mark. Röja på kommunal mark vid gamla skolan. Skapa trivsel på gamla skolans tomt,ex planteringar, eldstad, och
belysning.
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Underhålla å förbättra ytor å gångbanor som tidigare haft asfalt. Inte helt fel med bra
avställningsplatser här och där. Tänka på att både gamla å unga ska ta sej fram på bra
och lätt på alla ytor 😁 gärna skatepark eller liknande för alla som vill. Behåll träd å skog
men gallra ordentligt vid behov.
Ungdomsgård, något för ungdomarna att sysselsätta sig med förutom träningar.
Uppmuntra folk att bo ute i byarna.
Uppmuntra till röjning och öppna upp mot sjöar och vattendrag. Skapa rastplatser och
rusta upp badplatser för ökad trivsel. Rivning av skrothus och anmärkningar till ägare av
dessa. Skapa en trygghet att förskolor och skolor för barn i lägre ålder blir kvar på orten.
Upprustning av Selholmen.
Utebad.
Uteställen med längre öppettider.
Utomhusbad, ungdomsgård.
Utomhuspool, uppfräschning av lomtjärn.
Utveckla lekplatserna som börjar vara slitna och inte räkna in förskolornas lekplatser för
allmänheten under dagtid. Jag som förälder vill inte att allmänheten har tillgång till
förskolorna när mina barn är där.
Utveckla verksamheter/evenemang på grönområdet vid kyrkan och i Lomtjärnsparken.
Utvisa alla invandrare.
Utöka förskoleplatserna och starta upp skolan igen.
Utöka lekparker med mer lekställningar.
Utöka skolskjuts för elever äldre än åk 4.
Varför tog ni bort halva vägen, ni tvingar ut barnen i biltrafiken.
Verka för en levande landsbygd då majoriteten av Älvsbyborna bor utanför tätorten.
Verka för att behålla byskolorna! Sluta central stötta vår byaförening och samlingslokal.
Vet ej, trivs på min egen tomt.
Vi behöver/önskar att kommunen drar in fiber till våran by. I vårat hushåll finns 3 st
ungdomar som behöver bättre uppkoppling.
Vi bor efter en enskild väg där kommunen ej engagerar sig. Vi bor här och är medveten
om att ska det hända något får vi göra det själv. Om kommuner skulle asfaltera vägen
samt dra fram bredband skulle vi vara tacksamma.
Vi bor på landsbygd, Men en lekplats hade varit bra i vår by.
Vi får se vad det blir. Det ni gör nu, Storgatan?
Vi vill absolut få tillbaka lekparken som kommunen tog bort för några år sedan omän i
mindre format.(det var en fantastisk plats för barn att lära känna varandra) Nu är det en
snötipp/uppställningsplats för bilar,båtar o diverse "SKROT" Lekparken fanns vid
gångstigen mellan Stallgat. o Förargat?
Vi önskar fiberkabel till Norrabyn och gärna en längre cykelslinga.
Vid behov bekosta (bidra till) renovering/upprustningar/mtrl av Korsträsk tennis- samt
fotbollsplan och badplats (t ex iordningsställa bättre p-platser).
Vid årets snöröjning kördes både gräsmattor och vägar sönder på nedre östermalm.
Hoppas det åtgärdas. Vid avsmalnande av väg på nedre östermalm såddes "Gräs" inte
fint för det är bara ogräs vore finare om det asfalterades igen. Hoppas också det finns
en plan för gamla lekentomten vid ICA. Ger inget trevligt intryck mitt i byn. Kanske en
liten park, gräs och något träd och buskar.
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Viktigt att få behålla förskola. Stötta byaföreningen i dess arbete, de gör många bra
saker för byn, tex sköter badstrand, håller efter vid sopsortering mm.
Vinteraktiviteter, såsom hockeyrink tillexempel.
Visa intresse för att och lyssna på människor som bor i samhället. Som pensionär vill jag
att det finns bra gång- och cykelvägar, att naturen underhålls.
Visst finns det saker jag kan önska men eftersom jag bor utanför "tätort" så inser jag
det orimliga i kostnaderna det skulle medföra för kommunen. Jag hade önskat att vi fått
behålla skolan. Snöröjningen har förbättringspotential. Vi har haft mycket snö på
vägarna i villaområdet när snömängden varit stor. Det har varit 10-20 cm snö som
ibland åtgärdats först dagen efter.
Vore kul med fler lekparker. Tycker att det fanns fler när jag var liten Piffa till
parkerna/grönområden.
Vore trevligt med fler lyktstolpar efter våran väg. Så ock en förnyad rutschbana åt våra
barnbarn.
Vårstäda mer vägkanter och p-platserna.
Vägar som tidigare varit kommunens har gjorts till enskilda vägar där de som bor måste
ta kostnader för väghållning året om. Jag förstår att det har att göra med detaljplanelagt
område men då vore det klädsamt att ge bidrag för enskilda vägar. Det skulle möjliggöra
till att vi som bor efter vägen har möjlighet att hålla efter vägen och dess diken.
Vägar, samlingslokaler, stöd till enskilda vägar, lekplatser och idrottsanläggningar, skola.
Vägarna blev smalare och det var till ingen nytta. All snö som trycks upp på min
"utökade tomt", medför så mycket sand i snön att vi har massvis med sand och grus på
gräset där vi ska klippa. Idag skottat bort 2 stora skottkärror. Inte okej alls. Tycker det
är under all kritik att lägga pengar på att smalna av vägarna, när det blir så mkt sämre
för alla. Finns ingen vettig orsak till att detta gjordes. Hörde att det var pga. plogning av
snö...men nu kan man nästan inte passera varandra när det kommit mkt snö, oavsett
hur sakta man kör.
Vägarnas skick undermåligt. Gång och cykelvägar är det för lite av. Avsmalnade gator
där asfalt ersatt av "grönyta" undermåligt, dålig jordmån och dålig gräsyta. Man lade till
för lite jord när man tog bort asfalten...
Vägbelysning, fixa vägen, dra in fiber och bättre mobil täckning.
Vägen inte bra.
Vägen.
Väggupp på gatan.
Värna betydligt mer om byarna i utkanten av kommunen. Just nu kan jag inte se en
enda tendens på att man vill värna om tex Vidsel området i någon omfattning som visar
befolkningen att man verkligen vill öka trivseln i området. Det är snarare tvärt om.
Ytterligare förbättringar runt Lomtjärn.
Återplantering av träd i centrum.
Återställ Storgatan till dubbelfilig trafik, men behåll förbudet att köra där nattetid.
Återställa det som ursprunglig inredning av fastigheten med snickarbod, vävstuga samt
restaurangen.
Återuppta ansvaret för plogning och underhåll av gatorna.
Återvinningsstation för varje bostadsområde. Satsa pengar på att underhålla
lekparkerna.
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Återvinningsstation grusplanen bortanför folkhögskolan är ju väldigt ofta fullt vid Ica.
Återvinningsstationen (Brandstation), tömma oftare, och städa upp.
Återvinningsstationerna ser ut som skit nästan jämt Gatlysen funkar ofta inte efter vår g.
Åtgärda hyreshusen på torget och anlägg en trevlig park eller liknande.
Åtgärda vattentryck samt försöka se till att hastighetsbegränsningen följs.
Åtgärda vägkvalitén på Gammelvägen. Den är under all kritik och har så varit i många
år. Risk för skador på fordon och olycksfallsrisk för exempelvis cyklister och
gångtrafikanter. Utöka nätet av gång- och cykelbanor för en säkrare trafikmiljö och för
att främja en bättre hälsa hos kommunens invånare. Rensa upp sly och de igenväxta
delarna av Piteälven i närområdet kring landsvägsbron. Istället för en vacker entré till
vårt samhälle har detta blivit en skamfläck.
Öka möjligheten för arbete, speciellt för folk i min ålder.
Öka närvaron på orten, visa att man även satsar på byarna. Att hela kommunen skall
vara levande.
Önskar att cyklar.
Önskar mer utveckling, mindre avveckling. Önskar att befintliga lokaler tas om hand.
Ordna fiber till Bredsel. Längre sommaröppet på förskola.
Öppna högstadieskola igen, Fiber till alla hushåll Bry sig om byarna utanför Älvsbyn.
Öppna högstadiet igen.
Öppna matsalen på fluxen.
Öppna Poppelgatan för genomfartstrafikl.
Öppna skola i Korsträsk igen!!!
Öppna upp för möjligheter som erbjuds! Se möjligheter med ett helikopter perspektiv,
släpp politiska agendor tag hjälp av tjänstemännen. Gångstråk längs med
korsträskbäcken. Båtplatser vid älven (området nedanför Älvgatan ) skottad Lomtjärn
dec och januari för skridskor, tänk vilken idyll då området redan är så fint. Skottad
långskridsko runda ( från båtplatsen;) kanske så man likt Luleåkommun kan få ett
friluftsspår på älven. Förstår kostnaderna med skottning men kanske det kan skötas av
pro / spf Lomtjärn och is spåret på älven. ps Vårt eljusspår på åsen är magiskt fint, likt
den gröna lungan Central park i New york så tacksam att det bevaras.
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Affärer för fritid, bygg, hushåll, radio.
Affärer med byggdelar, leksaker, drivmedel.
Affärer.
Aktivitetshall där djur är välkomna. Nån inomhus hall där det kan vara hundaktiviteter.
Allt är ju nära inom Älvsbyns kommun! Känns som att vi alla har relativt nära till
fritidsanläggningar, arbetsplatser, skolor och förskolor!
Ambulans, räddningstjänst.
Att boendet ej ligger vid högt trafikerad gata, bensinstation eller liknande.
Att detta bibliotek har öppet!!! På vettiga tider.
Att parker och centrum är smyckat, helt och rent. Vore också trevligt och bra för
kommunens allmänna intryck om exempelvis villaägare kunde hålla lite rent och snyggt
på sina gårdar. Undvika att de blir uppställningsytor för skrotbilar och dylikt Vore trevligt
om lomtjärnsparken var mer tillgänglig vintertid, skidspår, skridskor, julmarknad,
smyckning mm. Vore kul med en utomhusrink någonstans i Älvsbyn Vore bra med 2
ambulanser på byn året och dygnet runt för medborgarnas säkerhet.
Att vi kan behålla de olika företag som finns idag i centrum i framtiden,,viktigt de
uppfyller många tjänster som man behöver..och att det finns här på orten,och inte i våra
grannkomuner.de ger en mycket bra grundservice nära inpå.
Avsildhet.
Badhus! Och ett utomhusbad på sommaren här i Älvsbyn när de inte finns någon sjö
direkt i Älvsbyn centrum.. här finns bara älven och där vill jag inte bada..
Badhus, utomhuspool åt barnen så man slipper fara till grannkommun dagligen för att
bada med barnet. Asfalterade gång och cykelvägar. Mindre skolklasser.
Badhus.
Badstrand.
Bensinmack, post/paketutlämning.
Bensinstation, frisör.
Bensinstation, observera - bensin, inte elstation. Naturen.
Bensinstation.
Bensinstationer, skoterleder, fiskemöjligheter, utflyktsmål, föreningsliv.
Bibliotek är viktigt för många, personligen tycker jag man kan köpa själv de böcker man
vill ha.
Bilprovning, systembolag.
Biograf, plats för kultur, butiksutbud på tätorten, secondhand butiker.
Biograf, teaterutbud.
Biograf.
Bo i markplan med utgång till uteplats eller altan.
Bra kollektivtrafik till de närmaste städerna samt tågförbindelser. Kulturevenemang.
Bra och fungerande internet! Löparspår/motionsspår alternativt upplysta gångvägar.
Bra och omfattande bussförbindelser, särskilt inom Fyrkanten. Bra tågförbindelser.
Bra omsorg för barn och äldre Hälsocentral öppet länge alla dagar. Personlig läkare.
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Bra p-platser för gäster. Även p-platser allmänt. Bra och trygga promenadvägar (typ den
förbi reningsverket).
Bra skoterleder och utflyktsmål. Bussförbindelse lokal bussar inom kommunen så
ungdomar kan hälsa på varandra.mer bussar på helger till luleå och piteå.
Bra vattenkvalité.
Brandstation polis ambulans/räddningstjänsten. Varierande utbud av aktiviteter för alla
åldrar.
Brandstation. Ej brandvärn.
Bredband så vi kan arbeta som alla andra, Hemma arbete...
Bredband är det viktigaste i dagens it samhälle.
Bredband är viktigt då vi idag knappt kan ringa ej heller då tillkalla 112 ifall nått skulle
hända.
Bredband, motionsslinga brorna runt, livsmedel på Norra byn.
Bredband. (6 st.)
Bredband.... Har inte det idag, men vill ha..
Bredbandsnät.
Bränsle.
Bullerfri och lugn miljö.
Bussar.
Busshållplats!!!!
Butikslokaler till rimliga priser för småföretagare. Ett köpcenter. Reducerad hyra till
enmansföretag.
Bygdegård/ samlingslokal.
Bättre busstider, bättre fibernät för de som bor utanför.
Bättre kollektivtrafik med flera tidsavgångar att välja på.
Bättre stränder, bryggor, mer utemöbler/grillplatser.
Café, bar, finare restaurang, skoterleder.
Camping och utebad som lockar turister mm.
Centrum.
Cykel- och gångbanor så att jag känner mig mer säker när jag vistas ute bland trafiken.
Cykelstig för mountain-bike för alla nivåer.
Cykelvägar, gångvägar, stigar.
Dagens samhälle behöver bra internetuppkoppling oavsett var i kommunen man väljer
att bo. Laddstolpar till elbilar (snabbladdning 150kw ) behövs om älvsbyborna ska kunna
ställa om till elbilar.
Det mesta är nära i Älvsbyn och jag tycker ingenting särskilt är extra viktigt.
Det vore bra om de fanns någon skoaffär och möbelaffär.
Det är viktigt att kommunledningen inte är idioter!.
Discgolfbana.
Distriktsköterska några dagar/ vecka, läkare vissa dagar/vecka i byn då vissa har mycket
svårt att ta sig till hc, tandläkare, bra bussförbindelser året om.
Drivmedelsstation, verkstad, lokal för olika typer av evenemang. Café.
Då vi är beroende av bil ser jag det som mycket viktigt att centralorten är bil vänlig, bra
med gratis parkering. I övrigt vettiga kollektiv trafiks förbindelser när det blir dags vårt
barns skolgång.
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Där jag bor är det nära till allt jag behöver.
Elljusspår.
En 9 hålsgolbana ev en golfranch.
En affär typ "Rusta,Öb".
En bensinmack Postbud i byn.
En bil.
En byastuga.
En dygnetrunt öppet mat/mack/kiosk ställe.
En fungerande simhall. funkar inte att stänga ner den i flera år. ska man vara tvungen
att åka till pite för att sim träna barn.
En kommun som är lyhörd och vill serva dess innevånare och inte är så fyrkantig och
byråkratisk t.ex med bygglov och liknande.
En ordentlig Skatepark och ute aktiviteter/hinderbana för barn och vuxna.
En skolskjuts som innebär att barnet inte behöver starta sin skoldag för tidigt. Rimligt är
att starta sin skoldag tidigast 7:30, dvs då den går på skolbussen. Det kostar mer
pengar än idag, men investeringen blir i barnen som bor utanför centralorten.
En stötte inhägnad att träna/rasta hund.
Ett levande centrum där det fungerar med både bilar, cyklar och promenerande.
Ett levande centrum, kvälls cafe resturanger med rättigheter platser för umgänge,
grillplatser vid elljusspåret, gångstråk vid korsträskbäcken våra fina parker. Stötta alla
som engagerar sig och arbetar för ett levande Älvsbyn.
Ett levande centrum:En mötesplats i centrum.
Ett rum för samvaro i äldreboende.
Ett utebad, aktiviteter för pigga pensionärer.
Fiber till brukte Fiber till hela kommun.
Fiber, kommunalt VA.
Fiber. (2 st.)
Fiberanslutning. Tätare bussturer, även på sommaren (har inte körkort, så är beroende
av buss). Buss till Storforsen. Lekparker i byarna.
Fina parker med många sittplatser samt mycket blomster.
Fina promenadstråk efter bäcken som går genom västermalm/byn med parkbänkar,
gatubelysning, broar, planteringar Mm.
Fina promenadsträckor alltså med bra underlag, sträcka och fin miljö/natur.
Fina skoter leds system.
Finns idag få möjligheter att hyra radhus.
Fler cykel och gångvägar!
Fler gångvägar skulle uppskattas.
Fler horor med hemleverans. Sprit leverans. Toples brudar med stora pattar. Kåta
brudar.
Fler utomhusaktiviteter.
Flera klädbutiker.
Folktandvård.
Fotbollsplan eller basketplan.
Friidrottsarena inomhus.
Fritidsgård och badhus.
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Fungerande Bredband Bra skidspår, skidbackar.
Fungerande lokaltrafik.
Fungerande mobilnät.
Föreningslokaler.
Förskola, skola, Bussförbindelser(finns ingen där vi bor utan 5km bort) är det viktigaste
för att kunna bo såhär utanför Älvsbyn.
Garage.
Goda grannar, vänner.
Goda grannar.
Golfbana.
Gratis parkeringsplatser, husbilsplatser, Paddelhall, bättre trygga upplysta
promenadstråk, Caféer, större utbud av specialaffärer, och konkurrens till fler
affärer.Fler banker med insättnings- och uttagsautomater. Upprustade lekparker med
EU-standard liknande Lomtjärn. Upprustning av Selholmen och motionsspår.
Grillplats/eldstad/ Slalombacke Bio.
Grönområde parker med buskar och träd blommor.
Gudstjänstlokal Byagård.
Gym, de vi har är fulla. Natur och SKOG! Varför har vi så många asfalthav, tomma
butiker och ruskiga byggnader? Snälla rusta upp lomtjärn, skapa fler områden nära
skog. Skog. Skog. Skog.
Gym, slalombacke, olika fritidsaktiviteter med olika föreningar, fotbollsplan, postkontor,
polis, badhus, migrationsverk...
Gym. (4 st.)
Gym-träning.
Gång och cykelbanor.
Gärna en padel hall och bra utbud på snabbladdat för elbilar.
Hade gärna haft närmare till rusta eller likande affär.
Hade gärna önskat det fanns en enkom hall att kunna träna hund i.
Hej En del av era frågor blir svåra att ge ett rejält svar på..... Tillgång till en etta när
man inte orkar att bo i Arvidsträsk längre. En ETTA bygg smått är min åsikt.
Helst att man ser skog och vatten från fönstret i en kommande bostad när vi måste
flytta för ålderskrämpor.
Hobbylokal, danslokal, föreningslokal handikappvänligt.
Hundpark, kvällsöppet fik, fritidsgård för ungdomarna.
Hundpark/ hundrastgård. Eller motionsslinga där hund är tillåtet att ta med.
Hundrastgård, så man kan ha hundarna lösa + träffa andra hundar Fler variationer i
restauranger.
Hundrastgård. Inomhushall för hundträning. Skidspår för drag.
Högstadieskola för mina barn, så de inte behöver åka till tätorten där det inte känns
säkert.
Ingen ytterligare nedläggning av verksamheter i Landskommunen. Visa att det ska gå
att bo även utanför den kriminella delen av kommunen. Försök få bort de som är
narkotika drogade från kommunen och försäljningen av droger.
Inget jag kommer på just nu.
Inget som ni kan erbjuda men för mig är det viktigt att ha nära till min församling.
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Inte just nu!
Internet fiber.
Internet till rimlig installationskostnad.
Invandrarfria lägenhetsoråden.
Ishall, slalombacke, skoterleder.
Jag kommer mest troligt inte flytta mer än till gruppbostaden, så att den är fin och på
ett bra läge är viktigt.
Jag saknar tillgång till fler butiker. Man åker ofta till andra städer för att utbudet är så
begränsat och dyrt. Sen skulle det vara bra om kiosken i lomtjärn var öppen och att det
fanns bord för alla att sitta vid efter storgatan, inte bara för matgäster.
Jag tycker att det var helt vansinnigt att lägga ned Busslinjerna så som Kommunen
gjort! De fungerande Busslinjerna som bland annat gjorde Landsbygden i vår kommun,,
så mycket mera attraktiv att bo ute i,,detta medförde stor Livskvalitets sänkning och en
stor Pris sänkning av Villorna ute på Landsbygden.
Jag vet att kommunrankingen tillhandahåller detta, men för mig är det viktigt att ha
nära till en församling.
Jag vill ha fungerande skidspår nära. jag tycker att det är viktigt att det finns en
mataffär i byn. Vi har en fantastisk byaförening som jag också tycker är viktigt. I övrigt
så längtar jag till den nya simhallen är klar för jag saknar enormt att åka och simma. Jag
önskar att busslinjen från Södra Vistträsk inte var indragen för numera kan jag inte åka
buss ner på morgonen längre.
Jag vill inte att centrum ska vara och se ut som en soptipp (snötipp, grustipp, kommunal
avstjälpningsplats). Vill ha gångstigar med sittbänkar, ett levande centrum för bilar,
cyklister och gångare, barn, vuxna och äldre.
Jag vill se ett trevligt Älvsbyn där man säkerställer underhåll och tycker det är viktigt att
erbjuda kommun innevånarna en attraktiv centralort. Exempel på inlandskommun som
lyckats är Lycksele.
Jakt och fiske.
Jaktmark.
Jobb.
Järnvägsstation.
Kanis skidanläggning.
Kanis.
Kanisbacken borde öppna tidigare på året och att öppna 10.30 på helger är försent.
Kollektiv trafik in från byarna till tätorten.
Kollektivtrafiken.
Kommer inte på nåt.
Kommunalt vatten och avlopp.
Krog.
Krog/klubb.
Kultur.
Kulturevenemang!
Kulturutbud.
Kyrka,gudstjänstlokal byagård.
Kyrka. (4 st.)
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Kyrkan Kulturhus Folkhögskola.
Kyrkan.
Köpcenter, Gallerior, Krogar och Restauranger med närodlad grödor, kött, fisk mm. För
mycket pizzerior här på orten.
Körbara gator, mer parkeringar mellan gårdings-kommunhus..minst 5 till går ordna med
rak kant längs cykelvägen. folk handlar ej om de inte slipper gå från andra sidan coop,
gamla ica.
Körsång.
Laddplats för elbilar där jag ska bo.
Lugn och ro.
Luktfri natur.
Läkare och ambulans.
Längtar till simhallen är klar!
Medbestämade och mer demokrati i Komunen.
Mer affärer gärna lågprisaffärer.
Mer affärer.
Mer butiker.
Mer lekplatser åt barnen.
Mer restauranger!
Mer sysselsättning för barnen, Skatepark i kommunen.
Mer utbud av restauranger, platser att träffas på.
Mer vandringsleder i hela kommunen.
Mera butiker!
Mera cykelvägar i Centrum. Enplansradhus (Bostadsrätt) i ett plan, med egen ingång och
uteplats, ca.3 rum. Ett boende för äldre pensionärer, som klarar sig själv.
Mera cykelvägar.
Motionsspår. Vandringsleder.
Motionsspår/elljusspår, skidspår, gym, kulturen av olika slag. hälsocentral,
äldreboenden.
Musik.
Möjlighet att tanka bilen. Ett vettigt badställe vore inte helt fel heller.
Möjlighet till att bo med så lite insyn som möjligt.
Möjlighet till jakt.
Möjligheter att röra sig i skog och mark det vill säga fina naturområden som sköts
ordentligt. Det finns personal som plockar skräp efter dem som inte har förmågan att
fixa det.
Mötesplats och aktiviteter för alla över 70 år, kommunala verksamhetsinitiativ för äldre.
Anställ en fritidskonsulent som har ansvar för både ungdomar och äldres
fritidsaktiviteter, samverkan mellan ung och äldre på olika sätt.. Sen kan man förena tex
fritids och äldreboende i samma lokaler, exempel i Roknäs där Dagis/Fritids delar ex
matsal med barnen och även träffas under dagarna. Helt suveränt och uppskattat av
alla.
Natur.
Natur/Vatten.
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Någon typ av kommunikationer in till centrum tex en buss/bil som gick runt i
bostadsområdena och in till centrum, så att man kan bo kvar i villaområdet fast man inte
har bil.
Nära till skoterleder.
Om jag skulle flytta skulle jag önska att flytta i närheten av en busslinje så att jag kan
bo "utanför" men fortfarande ta bussen till/från Älvsbyns fina centrum! På så vis är jag
inte beroende av att ha egen bil (vilket vore drömmen!!).
Om ni hjälper mig att flytta till en villa kommer ni att göra mina barn lyckliga. Flickan
drömmer om att bo i en villa.
Padel hall Välvårdad fotbollsplan Motionsslingan Berg att vandra upp i.
Padelhall vid Sporthallen o Badhus.
Padelhall, ett bilvårdcenter, se över föreskoletider ! Det har varit upp i tidningen
åtskilliga ggr men ingenting görs. Ni vägrar lyssna på familjer som bor här.
Padelhall. (2 st.)
Paketutlämning, bensinstation mm.
Paketutlämning.
Parker.
Parkering garage.
Parkering.
Parkeringsplats i närheten. Parkområden. Tillgång till kommunala utrymmen tex
Folketshus.
Parkeringsplatser för bilar.
Pendlarparkering/samåkningsparkering. Behövs fler sånna, (efter covid då såklart).
Plats där man kan samlas för möten ( Förenings lokal ).
Platser för kultur, så som folketshus, kyrkor. Platser där körer sjunger, konserter ges,
teaterpjäser spelas.
Platser som främjar rörelse/fysisk aktivitet, både utomhus och inomhus (t.ex. fina
tennisbanor). En spaanläggning i centrala Älvsbyn (kanske vid Selholmen). En
utomhuspool för barnfamiljer.
Polis. Rallycrossbanan.
Portöppning inkluderad i skatten....
PRO-förening boulebana.
Promenad/cykel vägar. Helt enkelt stigar, gångstigar något liknande eftersom jag har
hund och vill att det ska vara tryggt att vara ute med henne.
Promenadstråk. (2 st.)
Promenadvägar.
Pub.
Rekreationsområden, mötesplatser, friluftsbad.
Restauranger, cafeer, parker.
Rimligt lätt att ta sig till andra kommunikationer som tåg och flyg, antingen genom att
bo nära eller genom bra bussförbindelse från en busshållplats man har nära till.
Saknar inte nått nära till allt man behöver.
Samlingslokaler för större evenemang och för aktiviteter för Vidsel med omnejds behov.
Bagarstuga i Vidsel skulle vara önskvärt.
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Samlingslokaler, skola, idrottsanläggningar, lantbruk, små industrier, verkstad och dylikt.
Små industrier behöver ej ligga i tätorten. En väl fungerande postgång och
bredbandsuppkoppling.
Sammanhållning/gemenskap med grannar och boende runtom.
Simhall mycket viktigt, lika så varmvattenbassäng.
Simhall, fina planer utomhus både fotboll och hockey. Kultur, bio, teater, bibliotek och
musik. Finare restaurang samt kanske uteservering vid trevlig plats.
Simhall, simhall, simhall.
Skapa attraktiva miljöer, både för kommuninvånare och turister. Tex dra nytta av älven
(knyta ihop promenad-/cykelstråk tex längs älven, utveckla fiske-möjligheter vid älven
kring centrum, utveckla campingen vid Selholmen etc). Bra saker händer vid Kanis under
vinterhalvåret, men gärna komplettera med sommaraktiviteter.
Skateboard park/ ungdomsaktiviteter för ungdomar, gärna utomhus. Bygg och
målerifirmor/handel.
Skidspår, alpinåkning, tågstation, kyrka, handikappanpassade fritidsområden tex
fiskebryggor.
Skjutbana.
Skoaffär.
Skola F-åk 9, frisör, bensinstationer, distriktsmottagning, verkstäder, arbetstillfällen
(företagare) idrottsföreningar o föreningsliv Välfärdssystemet i övrigt, fiber.
Skola i byarna, satsning på mindre ställen inom kommunen.
Skoterleder, återvinningsstation.
Skoterspår,fiskevatten.Sportanläggning-badhus,kanis.Servicehus ex fluxen.Affärer med
bra och brett utbud.
Skulle vara trevligt med någon uteservering. Ett aktivitetshus där man kan ses på
dagarna, kanske ta en kaffe, träna, spela sällskapsspel mm.
Slalombacke.
Som sagt, en padelhall som i nuläget är väldigt långt bort.
Stormarknad.
Systembolaget.
Tandläkare och tandhygienist. Slippa åka 3,5 mil enkel väg, för det, särskilt som det är
nog dyrt ändå.
Tankstation.
Telecom, bredband.
Tillgång till allt det som räknades upp i förra frågan behövs i större eller mindre
utsträckning oavsett min prioritering för att mindre samhällen skall överleva. Tar man
bort något helt så minskar man underlaget för vilka som vill bo där (tex högstadieskola)
och då lägger man ner nästa och så vidare, tills det tillslut är helt omöjligt att bo kv ar
när all samhällsservice är borta.
Tillgång till återvinningsstation eller soptippen.
Transparent ledning med öppna kort.. tillsätt en 'jury' med vanliga invånader/svennar.
Typ fackligt förtroendevald...
Trevliga grannar!
Trevliga utomhusmiljöer, resturang, uteservering, minigolf, utomhusbad.
Trygghetsboende.
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Tycker att skola från 0- årskurs 9 är viktigast att ha på orten, men den har ni lagt ner.
Tystnad, garage.
Ungdomsgård för unga. Motorgård för unga/vuxna. Mer affärer i centrum, mycket
tomma lokaler.
Ungdomsgård.
Utbud av olika aktiviteter som passar olika åldersgrupper.
Utbyggt internet med fiber.
Uteplatser med ex bänkar för gemenskap.
Utlämningsställe för paket.
Utomhus pool.
Utomhus-bad för familjer på sommaren så alla slipper åka till grannkommunerna.
Utomhusbad, gång och cykelbanor, fina promenadstråk i naturen.
Utvecklingsorienterad bygg/ miljö förvaltning på kommunen! Fiber på landsbygden,
Kosträsk!!
Vackra välvårdade planteringar på gator och torg, parkbänkar, belysningar. Plogade
gator och trottoarer.
Va-nät, internet, bra vägar/vägunderhåll, badplats, prisvärd energi, gatubelysning.
Varmvatten bassäng. Bättre och trivsammare vid Selholmens badplats.Exempel ombytes
rum, toalett och några bord och bänkar.
Varmvattengymnastik för äldre. Bättre tillgång till folktandvård och läkare. (2 st.)
Verkstäder, Affärer, Återvinning.
Vet ej.
Vi tappar fler och fler butiker vilket är en mycket nedgående trend. Ska vi ha tag på ex
skor så måste vi till andra platser ex Luleå, Piteå. De butiker vi har är välsorterade men
det räcker inte och vi vill vara köptrogna hos dem som finns.
Återvinningsstation och miljöstation.
Återvinningsstation och återvinningscentral. Naturstigar.
Äldreboende Violen!
Även om man bor i hyresrätt så vill man kunna ta del av saker som man kan göra om
man har en villa. Tvätta sin bil, tillgång att boka en bastu på området, kunna grilla, och
framförallt att känna sig trygg. Vissa vill kunna odla, kolonilotter mellan järnvägen och
stigarna kanske? Trevliga gångstråk (stigar, elljusspår mfl som är fräscha, säkra,
underhålls och att man kan gå på vintertid med).
Önskar att barn i Älvsbyn ska ha mer aktivitet att välja mellan.
Önskar att barn i Älvsbyn ska ha mer aktiviteter att välja mellan.
Öppentider på befintliga anläggningar.
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Finns det något ytterligare du anser är viktigt
att din bostad har? I sådana fall vad?
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2 toaletter vid 3:a eller större Stora förråd, samt förråd i lägenheten för mindre grejer.
Lekplatser till mindre barn.
2 toaletter, badrum + en gästtoalett. Hiss.
AC.
Alltså... vill inte att bostaden skall vara lgh som dessa svar baseras på?
Ang. fråga om att tänka sig flytta till lägenhet i Älvsbyn. Pga. nuvarande ålder och familj
är det inte aktuellt att flytta. Anser dock att det är viktigt att både centralort och b yar
kompletteras med nya bostäder för de med behov av lägenhet centralt eller i byarna.
Vore jag av högre ålder skulle jag finna det aktuellt att flytta till lägenhet i centralort
eller i Vistträsk.
Anpassa dörrar för evenntuel rullstol, bra utrymme i toalett.
Anpassade för äldre.
Att bostaden är väl isolerad från ljud och har bra ljusinsläpp.
Att den ligger i bottenplan.
Att den är ljus och mycket glasytor.
Att man kan komma in med rullator på toa.
Badkar.
Balkong i sol-läge, och att den rymmer utemöbler. Sen tvättmaskin,diskmaskin och att
det finns stort kylskåp och frys, även om det är en 2:a.
Barnanpassade utomhusytor, alltså staket/stängsel i träbyggnad område så man kan
andas medan de är ute och leker, även om det är 30/40 i centrala Älvsbyn finns det
många som kör alldeles för fort.
Bastu Skibacke.
Bastu som kan boka.
Bastu. (3 st.)
Behövs inte byggas nya bostäder, det stor tomma hyreslägenheter i Vidsel, satsa på att
få Vidsel levande istället.
Billig drift, god värmekomfort.
Billig uppvärmning. (2 st.)
Billigare fjärrvärme.
Bor på en gård så det viktiga för mig är naturen, att jag har nära till vattnet, gott om
plats att röra mig på runt huset, garage, uthus mm.
Bra badrum.
Bra fläkt.
Bra förvaring!
Bra ljudisolering för att kunna se film sent utan att störa grannar.
Bra och rymliga förråd både inne och ute, tex i form av en bra klädkammare eller rikligt
med garderober och skåp inomhus för sådant som behöver vara inomhus OCH rymliga
uteförråd lätt tillgängliga uteförråd, garage som rymmer både bil och cykel och lite
förrådsutrymme eller motsvarande för skrymmande, men icke stöldbegärliga saker som
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bara fyller en klädkammare i onödan eller är smutsiga och man därför inte vill ha
inomhus.
Bra och rymligt kök.
Bra planlösning som möjliggör att alla i familjen har en egen plats / eget rum och att det
även fungerar med att jobba hemifrån. Minst en sida av bostaden som är lugn, tyst och
där man kan vistas någorlunda privat och insynsskyddat.
Bra service.
Bra teckning, fibernät.
Bra utrymmen, kodlås vid entrén, välstädat trapphus.
Bra utsikt och funktionellt planlösning.
Bra utsikt, att inte bara se hyreshus eller tak. Vill se trafik, folk som rör sig på byn, vill ej
bo i höghus, max två våningar.
Bra utsikt. En bristvara i massor av bostäder i Älvsbyn. Lägenheterna har i regel utsikt
mot annan byggnad eller grusås.
Braskamin Badkar.
Bredband. (3 st.)
Bredband.. har inte det idag, men vill ha.. kan det vara så svårt när det finns i backen
utanför huset?
Bredbandsanslutning.
Bredbandsnät.
Bättre standard.
Centraldammsugare, handdukstork.
Centralt framför allt.
Centrumnära=rullatoravstånd till centrum för ev framtida avstånd.
Det är viktigt att det är fräscht och fungerande. Behöver inte vara lyxigt men absolut
inte ofräscht och nedgånget. I hyresområden är det mycket viktigt att man inte har folk
som skapar otrivsel och otrygghet, vilket det blivit mer av på senaste åren med
förändrad demografi och mer missbruk.
Egen grillplats.
Egen gård.
Ekonomisk och miljövänlig uppvärmning, avstånd till grannar, öppna vyer.
En fin utikt och Grönområden!
En trädgård, odla hemma! Varför inte bygga kolonilotter i älvsbyn? Jag skulle hyra 5!
Enskilt läge.
Ett bra badrum så man ryms att duscha, inte för trångt.
Ett bättre fibernät,det som finns idag är under all kritik!!!!!!!!! !!!
Ett vettigt pris/hyra borde vara en självklarhet så alla människor har samma möjligheter
att hyra!
Fiber bredband så att det går jobba hemifrån...
Fiber saknas!!
Fiber.
Fin utemiljö.
Fin uteplats för samvaro med grannar och vänner. Tvättstuga för större tvättar.
Fin utsikt, bastu och pool.
Fin utsikt. Lugnt, ej störande trafik.
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Fler jordade vägguttag.
Fri baksida av tomten utan grannar. Nära till skoterled, lugnt område.
Fri utsikt. Air condition. Titthål.
Frihet.
Fritt läge.
Fräscha ytor.
Fungerande el och rent vatten. Tak och väggar.
För boende i lägenhet är balkong med utsikt viktigt. Får ej vara lyhört från trapphus in
till lägenheten.
För äldre, mindre lägenheter med uteplats.
Förråd. (2 st.)
Garage.
Garderober, stort kök.
Gemensamma ytor att hyra, både gemensamt garage, uteplats men även större lokal
med tex kök (som kan bokas till större tillfällen) gärna med anslutning till grönområde
dvs markplan.
God internetuppkoppling.
God ljudisolering från buller och grannar.
God ventilation och ljud nivåer man ska inte höra grannar.
Golvvärme i hallen. Viktigt med att hålla tider när det ska vara tyst på kvällen.
Grönområde, bord och bänkar, plats för utespel ex krocket, kubb, boule.
Gångavstånd till centrum.
Gärna 2- 3 sovrum och kök med öppen planlösning mot vardagsrum.
Gärna pool.
Gästparkering.
Handikappanpassad dusch.
Har nyligt renoverat huset för att kunna bo livet ut. Tragiskt att Älvsbyns banker inte
ville låna ut några pengar till detta ändamål samtidigt som de erbjuder tex lån till nya
bilar. Tack vare bankernas snålhet (och dumhet) blev jag inte kund hos dem utan behöll
min bank i annat län. Bankerna ska väl inte bestämma var människor ska bo?! Nu löste
det sig för oss, men alla har inte samma förutsättningar. Och att koppla i fiber från vår
tomtgräns skulle bli så extremt dyrt att det är ju inte rimligt! Åter igen: skämmes! Se till
att mobilnätet fungerar bättre, för sedan vindkraftsbyggarna började hyra husen här i
Vidsel har mobiltäckningen blivit usel. Innan hade vi mycket bra täckning, aldrig några
problem med telefoni eller internet. Nu måste man vara uppkopplad.
Hemlarm, portkod,mm.
Hemtrevliga grillplatser.
Hiss. (3 st.)
Husdjursvänligt.
Hyreskostnaden! Som ensamstående och har arbetat inom kommunal verksamhet finns
ingen möjlighet att betala för ett hyfsat boende. Prisnivåer på hyfsade boende ligger på
över 10000. Vi som arbetat hela livet i Älvsbyn och betalar hyran själv har inga
alternativ.
Högt läge för fin utsikt och rymd.
Inga nära grannar.
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Innetemperaturen är viktigt; inte för kallt på vintern och framförallt inte för varmt på
sommaren. Sen är det också viktigt att det inte är för lyhört.
Inte för liten.
Inte nära en bilväg och gärna grönområden i närheten.
Ja ska kunna pissa ute på gården.
Jag bor i en etta på Fluxen och trivs enormt bra med lägenheten. Allt väl om inte
kommunen raserat det ursprungliga aktiviteter som snickarbod samt vävstolar med
tillbehör när Fluxen byggdes. Även restaurangen har raserats, den behövs för de som
bor på Fluxen.
Jag kan inte tänka mig att flytta i lägenhet ännu men på ålderns höst vill jag det.
Klimatsmart uppvärmning och hållbara material.
Kodlås till trapphuset.
Kommunalt vatten och avlopp.
Kunna höja värmen så man inte behöver frysa som i Lekenhuset. Gärna AC- anläggning.
Ha möjlighet sätta upp markiser.
Kunna parkera de boendes ev rullatorer innanför ytterdörren.
Lagom stora välplanerad tvåa, inte som tvåorna som är i samma storlek som i
"Lekenhuset" med en dålig planlösning. Stor toalett med plats för att kunna torka tvätt,
en ordentlig fläkt över spisen, inte med timer eller typ "självdrag" utan en vanlig fläkt.
Att det finns fullstor kyl och frys. Ordentligt rymligt förråd med hyllor på ena väggen.
Många uttag i köket samt även i alla hörn i rummen. Gärna en dubbel städskåp. Ett
hobbyrum man kan hyra/ha tillgång till. En stor tvättmaskin för mattor. En stort
torktumlare och ett ordentligt torkskåp.
Ljudisolerad bostad från andra boende, det ska inte höras att folk pratar i trapphuset,
slår igen port och spolar i toan. Jag svarade NEJ på att vilja flytta i nyproducerad
lägenhet därför att de är alldeles för små och trånga, annars skulle det vara ett lyft.
Garageplatser alt carport med motorvärmare, större förråd med väggar, inte nät. Egen
luftkonditionering som jag kan styra. Breda fönsterbänkar för stora blommor och
persienner innanför så inte blommorna fastnar i dessa.
Ljudisolerad.
Ljudisolerade fönster/väggar.
Ljudisolerade väggar.
Ljudisolerat. Öppet.
Ljudisolering. Så man inte stör varandra så mycket grannar emellan.
Ljus och öppen planlösning, vill inte känna mig instängd. Fönster åt mer än ett
väderstreck.
Ljusa och djupa fönster växthus.
Komposteringsmöjligheter.Energisnålt,solcellspaneler,spara vatten -ta tillvara
möjligheter.
Luftiga utrymmen.
Luftkonditionering, garage/verkstad, tvättstuga, mer än en toalett/badrum.
Luftkonditionering.
Lugnt och tryggt.
Låga hyror.
Långt avstånd mellan husen och samtidigt ha möjlighet att få fiber indraget.
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Långt till grannar.
Långt till grannarna, bra vägnät naturen på gården, bra sjukvård, Skola inom 20km.
Lägre kostnader el vatten sopor.
Markiser mot solsidan.
Markplan uteplats.
Massor. Golfbana, tennisbanor. Mmmm.
Miljötänk både i källsortering, hållbara material, trädgård/natur.
Min bostad har inget med denna enkät att göra. Den här handlar enbart vad ni vill/ska
bygga för typer av bostäder i tätorten så att kanske nån vill hyra eller köpa. Samtidigt
som ni nekar och motarbetar personer i byar utanför tätorten att köpa, starta upp och
utveckla byggnader och bostäder. Konstigt att vi ska spara "små summor", i jämförelse
med vad dessa nybyggnationer kostar, på barn, äldre och i verksamheter medan det
verkar finnas massa pengar till utveckling i tätorten.
Min bostad är ca 60 kvm. Har avskilt sovrum för två personer. Väl tilltaget badrum,
klädkammare med klädstång även upp under taket. Resten av ytan utgörs av hall, kök
och vardagsrum i en sammanhängande yta med väl tilltagna arbetsytor i köket!
Minste 50 m till närmste granne Hundgård.
Mångkulturellt och åldersblandat i huset.
Möjlighet till hundgård (ar).
Nej. (8 st.)
Nä.
När jag svarar på frågorna och tror att ni genuint vill veta vad vi i kommunen önskar. Så
ser jag helt plötsligt att ni frågar för att veta hur ni ska bygga ert nya hyreshus på leken
tomten. Vilken besvikelse.
Nära till natur, glest mellan grannarna.
Nära till service Livsmedelsaffär.
Nära till vatten och kvällssol.
Närhet till naturen.
Närhet till sjö, båtplats.
Ordning och reda, klara regler för boendet med krav.
Parkering under tak är det viktigaste, helst varmgarage. Sen diskmaskin och tvättmaskin
i min bostad.
Persienner.
Portkod. (2 st.)
Portkoder.
Portlås kvälls och nattetid om jag skulle bo i lägenhet. Ordentligt med fönster som
ljusinsläpp. Klädkammare är en stor fördel. Lite större tomter i centralorten skulle vara
ett plus.
Rimlig hyra inget skrytbygge alla ska ha råd med hyran ung som gammal.
Rimlig hyra.
Rimlig kostnad. Gärna bostadsrätt.
Rymlig, inte som lekenhuset. Barnvänlig utemiljö.
Rymligt kök med modern och funktionell köksinredning. Kakel i badrum, helst två
toaletter beroende på lägenhetens storlek. Stor balkong. Hyra som är rimlig att betala
för.
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Rök. Och. Superit och låg ljudnivå från andra boende.
Rökfritt!
Skulle gärna ha utsikt från balkongen över en del av Storgatan.
Skyddsrum, utrymme för extra förnödenheter i händelse av kris.
Smart planlösning, gärna stora fönster för ljusinsläpp och välskött gård.
Som pensionär med låg inkomst vill jag ej ha för dyra lägenheter.
Stor balkong som välkomnar till umgänge, gärna plats med soffa och möjlighet till att
äta ute och grilla. Gärna solläge på balkongen.
Stor förvaringsmöjlighet. Tillåtet att grilla på balkong/uteplats. Möjlighet att
välja/uppdatera tapeter etc.
Stor härlig balkong.
Stor inglasad altan, fint kök och våtrum.
Stor kul och frys.. alltså hel stor kul och frys och ett stort skafferi.. och många
garderober de är viktigt för mig..
Stor och fin gård, stå ganska för sig själv utan att ha grannar för nära.
Stor tomt och glest mellan grannar.
Stor tomt, alla villatomter i Älvsbyn är i minsta laget. Även nya tomterna på Bäckängen
är små trots att kommunen tror att dom är stora.
Stor tomt.
Stort badrum som rymmer ev rullator/rullstol. Rymligt kök Bra med
garderober/klädkammare Vanligt kök/vardagsrum - inte öppen planlösning Skafferi.
Stort Badrum.
Strippstänger, handbojor och kedjor i sängen, porrbelysning på skithuset, bastu, utespa.
Större frysar, torktumlare.
Större kök, gärna kombinerat med allrum, TV-rum, stor toalett, bra utsikt.
Ta bort gamla telestolpar.
Tillgång till uteplats,,kanske mindre gemensam trädgård,,för bärbuskar och årsväxter
ex.jordgubbar eller kryddörter.
Tillåter husdjur.
Trevlig omgivning då man tittar ut genom fönstret.
Trevlig utemiljö, rent och snyggt. Ang frågan om hur jag vill bo kunde man bara lämn a
ett svar. Möjlighet till flera alternativ hade varit önskvärt. Om man alltid bott i eget hus
spelar det kanske ingen roll om man bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller kooperativ.
Standard på boendet och utemiljö och om det är ett trevligt område väger t ungt vid val
av bostad. Och om hyresvärden har ett bra rykte och håller efter lägenheter och t ex
trapphus och utemiljö.
Trevligt närområde.
Trygghet är viktigt. Att porten låses en viss tid är bra.
Trädgård/ Natur.
Två toaletter.
Tvättmaskin. Hiss.
Tvättstuga inkl dusch och mycket garderober, så kan man underlätta all tvätt-logistik.
Tysta grannar.
Underhåll vid behov.
Uteplats för lite odling och en trädgårdsgrupp.
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Utsikt från stor balkong. Vardagsrum/kök.
Utsikt mot vatten och natur.
Utsikt, skog och gröna ängar.
Utsikt.
Utsikten.
Vacker utsikt från något håll iallafall.
Vaktmästare, välisolerade väggar, insynskydd, persienner, Brandvarnare.
Varma golv.
Vet ej något mer.
Vet ej. (2 st.)
Vi bor längst ner på gatan, vi får mycket plats och har så gott som alltid fått vara för oss
själva, DET är viktigt för mig! Nu kommer det en cykelväg utanför vårt hus och vi får
inte längre den möjligheten. Men cykelväg är ju helt klart positivt också. Men jag räknar
med att kommunen återställer träden som fanns mellan oss och stora vägen. DET är
också VIKTIGT.
Viktigt med hög standard vad gäller ytskikt, kök och badrum.
Viktigt med närhet till sjö/vattendrag.
Vill betona vikten av hiss, och en hiss med utrymme så att nyinköpta möbler ryms tex.
Även viktigt med sprinklersystem och carport eller garage.
Välisolerad, vädringsluckor, rimlig hyra, bra ljudisolering så man inte behöver höra alla
som går i trapphuset eller harklar sig i sin lägenhet.
Välskött in- och utsida, isolerande rutor, välisolerade väggar, ingen lukt, fibernät.
Värme.
X.
Öppen planlösning, ljus lägenhet, stora fönster Markiser.
Öppen planlösning, stora fönster.
Öppen planlösning. (3 st.)
Övervakningslarm och stöldlarm både vid garage och bostad.
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Finns det något ytterligare du anser är viktigt
att din bostad har? I sådana fall vad?
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Sänk fjärrvärmepriset. - Erbjud bussresor till LTU. - Fyll tomma lokaler efter storgatan. Erbjud förskoleplats på heltid för studerande föräldrar. - Fler motions-/naturstigar.
? Många saker Kommunhuset? trygghet för oss alla i kommunen Sjukvård? Polis?
Barnens säkerhet.
”Bo nära naturen” talas det om, men finns ingen möjlighet att bo nära naturen då det
inte finns tomter eller områden där man kan bygga/bo nära naturen. Anser att
bäckängen är mer nära skola/idrott än nära naturen. Samt förbättra och utöka
förskolan/skolan så fler barnfamiljer väljer att bo kvar eller flytta hit. Med för stora
barngrupper redan som det är och fler som ska in blir det svårt att vilja bo kvar här.
1: Då man inte orkar bo kvar i sitt hus längre men inte ännu är redo för Fluxens boende
borde det finnas fina bostadsrätter med inglasad balkong som man kan flytta till, jag vet
många som har sålt sitt hus och flyttat till andra orter som har just det fina bostadsrätter
med inglasad balkong och hiss. 2: inte bygga så små lägenheter koperativa
lägenheterna vid Ica är för små.
2 våning trähus med uteplats nere. Många vill flytta hit redan men svårt att hitta
boende!!
Alvsbyn.se.
Ambassadörer som marknadsför orten. Reportage som lockar i massmedia. Rabatter när
man flyttar hit första året.
Annonsera och bedriva mer "populära" affärer där tex, gamla Ica ligger övergivet.
Kanske satsa på att bygga en mindre galleria med populära butiker?
Anordna mer evenemang, vare sig det är musik, mat, kultur, bilträffar. Behöver inte
alltid vara alkoholfritt och dagtid. Det har blivit en riktigt tråkig kommun senaste åren.
Enda fördelen är naturen och att det är relativt billigt att bo här.
Anpassa öppettiderna på återvinningscentralen, så vi som kommer hem 17:30 hinner dit ,
att stänga 13:00 Fredagar är ju inte ok. Det är ju den dag folk kanske kan sluta tidigare.
Bra att det är kvällsöppet på Torsdagar, men om du till exempel tränar dina barn i
någon idrott så är ju väldigt sällan du hinner dit. Mera kvälls och helg öppet d et är ju en
samhällstjänst.
Anställa en fotograf på heltid som tar snygga bilder året om i hela kommunen, som man
kan sprida på olika sätt typ sociala medier och som man även kan sprida gratis till andra
som vill marknadsföra kommunen.
Arbete och affärer. Gått med förskoleklasser.
Arbete åt alla, skola, vård omsorg, fritidsaktiviteter, köpcentrum.
Arrangera utomhusevent där man visar upp den vackra naturen. Kan locka
friluftsmänniskor, ex. klättring, stigcykling, orientering, vandringar. Allt detta finns nära
för den som vet och vill dra ut själv men att skapa gemenskap kring det. Mötesplatser.
Att bostadsförmedlingarna är mer tillmötesgående.
Att de är fridfullt, billigt att bo, natur.
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Att fortsätta upprätthålla bra service i form av affärer parker, snyggt centrum (inga
tomma affärshus ex. gamla ICA!). Gynna ortens service, (det får våra villor att stiga i
värde!).
Att framhålla: Nära till affärer och mycket bra service. Nära till fritidsaktiviteter och
natur; älven, sjöar, berg och skogar. Badhus, idrottshallar, slalombacke, skidspår. Väl
fungerande skola och förskola. Hälsocentral, Folktandvård, äldreomsorg och
äldreboende. Svenska Kyrkan som en viktig del av infrastrukturen i Älvsbyn; dess
verksamhet och kulturutbud bl.a. Alla byar runt om tätorten. Rimligt pendelavstånd för
arbete och studier i orterna i fyrkanten; Boden, Luleå och Piteå. Bra
transportmöjligheter; tåg- och bussförbindelser.
Att få de unga stanna kvar.
Att ha ett levande Centrum.
Att ha mer aktiviteter inte avekla utan utveckla skapa cuper inom idrotten samt att alla
får vara med utan att det kostar en massa pengar för dom som vill anmäla sig å vill vara
med samt planera innan man bygger nya hyreshus mm finns mycket man skulle kunna
göra finare i centrala älvsby n byggnader mm som står tomma skulle gå göra något bra
åt synd bara att dom flesta byggnader som står tomma är privatägda. En undran har jag
kan inte kommunen begära att den som äger en affärs byggnad som bara står tom å
övergivna att man kan ställa krav på dom så de inte bara står och förfaller mm.
Att hoppas på att det fylls upp i alla tomma butiker, att inte eftersträva storstäderna
med priset på hyrorna. Tror många gillar älvsbyn, lite hemtrevligt, gulligt samhälle och
lite billigare att bo här...för vi har inte samma utbud som andra städer. Gårdsbutik ??
Att inte bostadspriserna stiger för hyresbostäder och bostadsrätter. Att vi har en rörelse
mellan lägenheter och villor så att de som tänker på att flytta till kommunen har ett
bostadsval att tillgå. Att kommunen satsar på förskola och skola, vi är en liten kommun
med rikt föreningsliv och delvis attraktiva arbetsplatser, såväl inom kommunens som
arbetsgivare som privata företag. Det innebär att barnfamiljer vill och kan flytta hit pga
ev arbetstillfällen men idag vet vi att det är viktigt för individer att fritiden fungerar men
också att få förskoleplats med kvalitet samt grundskola och gymnasium. Vår kommun
har ingen slogan, som andra kommuner har mer än den som står i styrkortet, men den
framförs inte och är inte tillräckligt attraktiv. Vad står framtidsrika Älvsbyn för om vi inte
kan beskriva vad som är framgångsrikt. Nu är det Kanis som gör oss bra men vem
beskriver vår fantastiska skola och förskola tex. Det som nu sprids är besparingar,
felaktigheter i bolag och kommun.
Att inte lägga ner skolor så barnfamiljer vill bo kvar.
Att kommunen aktivt medverkar via reklam, även utomlands, exempelvis Norge.
Att kommunen blir bättre på sociala media, och satsar mer på områden utanför tätorten.
Att kommunen tar över elnätet från Vattenfall. Det skulle göra det mer attraktivt för folk
att bosätta sig i kommunen. När man jämnför nätavgiften med Luleenergi och
Bodenenergi och Vattenfall i Älvsbyn så är det en skillnad som natt och dag. Den stora
skillnaden gör att många drar sig för att flytta till vår kommun.
Att komunpolitikerna börjar sköta sina jobb.
Att kunna erbjuda en trygg skolmiljö med skola upp till gymnasie, bevara byaskolorna,
bra Bussförbindelser, fritidssysselsättning för alla åldrar, lite olika affärer, är viktigt för
att locka hit/få ungdomar att stanna kvar.
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Att lyssna mer på medborgarna.
Att samtliga medborgare (inkl lokaltidningarna) ska ta sitt ansvar att marknadsföra
Älvsbyn som ett bra ställe att bo och verka i!
Att storgatans ödslighet vänds till aktiviteter, fyllda butiker, mötesverksamhet mm.
Att sätta press på att privata hyresfastigheter i kommunen rustas upp både in och
utvändigt.
Att ta till vara på att vara en liten kommun, att ha nära till jobb, skola och naturen.
Tycker redan att det framhålls ganska bra!
Att vi har så fint natur.
Att vi värnar om miljön vad gäller t.ex. gruvnäring. Lugnet, att kunna röra sig i skog och
mark blir viktigare i detta stressiga samhälle, inte bara för turister utan även för
befolkningen. Kämpa för de 3 bena i byn, skola, affär och idrottsplats.
Att visa och lyfta fördelar, men först måste kommunen sträva mer för att göra centrala
delen mer attraktiv, centrum är alltid den del av en kommun som visar (ansiktet utåt)
kanske måla fasader, lägga nya tak, modernare kulörer på redan befintliga byggnader.
Göra något åt gamla Ica som står mitt i centrum som ett spökhus, med ful fasad och
som står tom. Även mer plantager/ blommor i krukor som förr, tex i rondellen vid gulf.
Sedan 5 år tillbaka så har stora delar av centrala Älvsbyn gått ner sig i utseendet,
parkförvaltningen förr fixade blommor/ träd och buskar. Nu är det inget sådant!
Attraktivt boende nära vatten Underlätta arbetspendling Riktade insatser mot ungdom
Inventera och förbättra utbud av fritidsaktiviteter.
Badhus blir ju bra! Polar bageriet! Arbetsplatser!
Bebygg åsen. Toppenläge med utsikt över älven. Skulle ge mer liv kring älven.
Berätta om närheten till natur, friluftsliv. Tryck på att vara företagarvänlig kommun. Hur
kan vi locka fler att våga driva butiker på orten? Satsa på byarna. Där finns mkt
kreativitet. Vi halverade vår boendekostnad genom att flytta till Älvsbyn. Tryck på att här
kan man bo bra, samtidigt ändå billigare än på många andra ställen. Tryggt för barn,
närhet. Lägg lite krut på att göra allmänna ytor tilltalande, bra lyft i lomtjärnsparken.
Men, det går att göra mer. Tätare samarbete mellan kommun och lokala aktörer i olika
ändamål ex kolonilotter, iordningsställande av utemiljöer- sånt som gör att msk trivs och
mår gott på orten.
Bevara skolor i byarna. Se till att bussar går från och genom byarna.
Billigare boenden även i nya hyreshus, samt att det är redan nu billigare att bo här i
kommunen än i städerna utanför. Nära till naturen med fiske, jakt, skidspår, slalom osv.
Billigare fjärrvärme vill vi ha! Bra skola.
Bli bättre på att använda alla sociala medier. Det är bättre att ha högre krav på
innehållet man lägger ut istället för att lägga ut skräp oftare. Bli bättre på att välkomna
nyinflyttade (ett välkomstpaket kanske?) min sambo fick inte ens ett brev då han
flyttade in hos mig.
Borde finnas mer tillgång till utomhusbad.
Borde finnas något för ungdomarna att göra. En träffpunkt för pensionärerna.
Bra bussförbindelser mellan Ä-by-Lulea och Ä-byn-Piteå.
Bra ställe för barn att växa upp på. Natur och fritidsaktiviteter. Skapa fler jobbtillfällen
och gör reklam via sociala medier.
Bredband i småorterna.
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Bredband till alla inom kommunen även på landsbygden utanför tätorten.
Bredband.
Bussförbindelser mellan tätorten och byarna är under all kritik.
Bygg en utomhus pool så flera kanske campar här på sommaren.. fräscha upp lekparken
som nyss va så fin i lomtjärn som har förfallit rejält.. och en minigolfbana skulle va
roligt..
Bygg mera kommunala lägenheter.
Bygga fler hyreslägenheter med en rimlig hyra. Försöka få hit fler butiker med större
utbud. Skapa en mer levande by där det finns sittplatser där äldre och yngre kan sitta
ner och prata istället för bänkarna inne på Coop. Göra det lättare för ungdomar att
träffas på platser där dom inte känner att dom stör. Göra Älvsbyn mer attraktivt med
blommor och städade grönområden.
Byt ut fuskarna på kommunhuset.
Byt ut konen (eller vad de nu är) i Norrabyn rondellen, ser förjävligt ut. Sätt dit en pärla
med rinnande vatten eller nå annat istället, då byn ändå kallas för "Norrbottens pärla"
och de blir lite reklam för storforsen också. Man blir ju deprimerad när man möts av de
där som är där nu...
Byta ledning och inställning i kommun.
Bättre bussförbindelser från/till Älvsbyn (fyrkanten). Återinföra pendlingsbidraget med
buss. (Dyrare åka buss än köra bil).
Bättre bussförbindelser i kommun och till luleå piteå helger osv lokalbussar som går ofta
i kommunen då skulle fler söka sig hit.
Bättre förskolor, äldreomsorg och mer arbetesmöjligheter.
Bättre förtroende för dom som styr kommunen.
Bättre plogning speciellt gång och cykelväg.
Bättre shopping, fler krogar, mer aktiviteter. Mer likt en storstad.
Bättre skola.
Bättre skyltning och marknadsföring av Älvsbyns sevärdigheter.
Bättre/tätare kollektivtrafik inom fyrkanten. "Leken" tomten, gör den till liten park eller
liknande. I alla fall grönyta, dammar mycket från den. Gågata del av storgatan med
sittplatser och träd eller liknande (Från Gårdings till Coop) Rondell vid bron bredvid
reningsverket. Utöka pendelparkeringsplatser, typ den vid bron. Mer närvarande poliser,
när hösten infaller så försöka få stopp på tjuvligorna som cirkulerar i länet.
Börja sköta om hela kommunen.
Börja tänka på och involvera mer av landsbygden inom kommunen så att fler som inte
vill bo centralt kan välja att flytta till kommunen. Ex. Skolor i landsbygd så barn inte
behöver trängas och uppleva varken osynlighet eller utanförskap för att det är för stora
klasser med för många elever i varje så varje barn har förutsättning att få den hjälp de
behöver i skolan både angående gemenskap och utbildning.
Cafeer som är öppna längre, och där man kan sitta och studera.
Centrum ser förfallet ut, skulle behöva fräschas upp. Utemiljö som parker och sådant
som lockar till byn behöver också skötas om.
De centrala delarna måste hållas snyggare och välstädade, särskilt på sommaren så att
Älvsbyn ser mysigt och trevligt ut. Skicka infomaterial/inbjudning till utflyttade Älvsbybor
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som är i bilda familj-ålder. Skapa fler arbetstillfällen för högskoleutbildade eftersom
många som flyttat från Älvsbyn har gjort det för att studera.
De flesta som väljer att flytta till kommunen, flyttar inte hit för att bo i centrum. Då
väljer de en större ort. Det är främst barnfamiljer som lämnar centralorten för sina barns
skull. Pröva göra det mer attraktivt för de att komma hit.. och för de som redan bor här,
att stanna. Värna om fungerande skola/förskola/fritids/livsmedelsbutik, sådant som är
nödvändigt för att vi ska kunna leva och bo här. Jag kan inte pendla 16 mil om dagen
för att hämta och lämna barn i överfulla skolor. Jag är inte heller intresserad av att bo i
centralorten. Flyttar jag härifrån, så lämnar jag kommunen. Jag flyttar inte in till
centralorten för det uppfyller inte de behov som jag och min familj har.
Dels är det en mindre kommun, men med stor potential med många olika företag, av
olika sort. Dels den fina naturen, runt omkring i våran kommun, vi måste visa fördelarna
med att bo i våran kommun, lansera oss, vi har bra skolor, lugnt tempo.
Det behövs nog snarare skapas fler arbetstillfällen, för tomma hus och bostäder finns
det inte mycket av. Fördelarna med Älvsby kommun är ju inte fler än i andra kommuner.
Det är nog snarare så, hur kan politikerna och medborgarna skapa fler fördelar med
Älvsby kommun. Något som inte finns på alla ställen. Men jag menar, det finns mobbing,
droger, fylla, mycket olagligheter, fula rackliga hus, trånga skolor, tomma butiker. Vänd
trenden samt hitta mer saker som är positivt. Man kan inte bara slå sig för bröstet för att
vi har bra företagsklimat och bra resultat i skolorna. Jag menar, skaffa den bästa
äldrevården, sjukvården, fina fritidssysselsättningar kvällar och helger, stödpersoner i
skolorna, arbeta på gräsrotsnivå, samarbeta mellan byar, instanser och partigränser.
Det finns flera och bra ställe att koppla av. Eller man kan göra aktiviteter tillsammans
med familjen.
Det finns många äldreboenden/hemtjänst höja statusen och löner så att fler utbildar sig
och, stannar kvar, kommer att behövas mer personal inom snar framtid.
Det finns så mycket vackert att se och upptäcka som kan belysas. En turistinformation i
centralorten med mötesplats för de som nu samlas på COOP och pratar. Skapar i så fall
både utbyte och gemenskap.
Det första vi borde göra är att se till att hyresvärdarna håller sig till kölistor, och inte ger
lägenheter främst till familj och vänner. Detta är det största problemet som jag ser idag.
Man måste generellt sett känna någon som känner någon om man ska få en lägenhet i
Älvsbyn som inte är på stigarna. Och sen, för att prata om stigarna. Rusta upp skiten så
kanske fler än dem som MÅSTE bo där VILL bo där. Mycket bra potential där, men
väldigt dåligt skött av kommunen.
Det måste finnas saker att göra på fritid, både för unga och gamla.
Det räcker inte med att marknadsföra Älvsbyn. Man måste skapa Älvsbyn göra det
attraktivt att leva, bo och besöka Älvsbyn. Kommunen ska skapa goda förutsättningar
för detta genom att hålla Älvsbyn i bra skick med miljöer och möjligheter. Det är bra att
man satsar på badhus och sporthall. Vi har även tennisbanor och friluftsmiljöer. Många
saker har fått förfalla då man har/haft ansvariga som underlåtit att sköta om miljöer som
Selholmen, Åsens elljusspår (bänkar och bord). Att sätta upp skyltar om var Jägarna
spelats in är pinsamt och ett tecken på att man har för lite annat att vara stolt över. Om
man satsar på evenemang på Forum, kultur och nöje, kommunikationer, både fysiska
och digitala, möjlighet att starta/driva företag (bra att man utvecklar industriområdet)
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men även att göra ett mer attraktivt och levande centrum. Både sommar- och vintertid.
Älvsbyn ligger väldans långt norrut, det är viktigt att det året runt finns ett utbud.
Människor som ska flytta hit kräver substans, inte vackra ord och marknadsföring.
Vuxenutbildning är bra. Satsa även på landsbygden. Vissa kanske vill ha hyreshus nära
naturen, strax utanför Älvsbyn. Ett centrum runt kyrkan i sekelskiftesstil (1800 -1900)
kanske med småföretagarcentrum och matställe.
Det ska se trevligt ut att komma in i byn. Ta hand om lekparker, grönområden,
badplatser så det ser städat och trevligt ut. Värna om byarna och inte lägga ner allt som
inte ligger i Centrala Älvsbyn.
Det är nära till allt!
Det är nära till naturen, nära till bra kommunal service - utom i byarna där servicen är
dålig! Stötta lanthandlarna! Värna om byaskolor! Väg 374 i dåligt skick.
Detaljplanera mer runt sjön i tex pålsträsk då bostadspriser är dyra i kuststäder att så
vore det attraktivt med rimligt pris nära vatten och arbete.
Digitala möjligheter, exempelvis visitalvsbyn är en bra marknadsförings kanal. Påvisa
allas ansvar att prata gott om hembygden. Näringslivskontoret har en viktig uppgift.
Djur och natur.
Dom flesta kör in till rondellen vid gulf eller ner för backen vid lomtjärn, röj undan sly
och fixa kantstenarna vid lomtjärn, kratta och beskär buskar. sätt ut fler blomlådor för
att väcka intresse när folk kör förbi.
En idé kan vara att ha en större parkering för husbilar så att turister med husbil kommer
in i centrum. På detta sätt blir det nog fler turister som är och handlar och därigenom får
de se vårat fina centrum i Älvsbyn.
En kampanj där invånarna får "uppdrag" att testa på aktiviteter/utflykter i Älvsbyn med
omnejd, de får ett kit förberett med saker som är bra att ha för aktiviteten och sedan
publiceras det som en artikel i annonsbladet samt promotas på sociala medier. För att
visa vad man kan göra i Älvsbyn!
En kommun för alla åldrar, en levande landsbygd, där människor kan bo leva försörja
sig.
En oftast lugn och trivsam kommun, men att komma ihåg att gynna ortens
entreprenörer/ butiker/ näringsidkare...så att vi får en levande bygd efter denna
pandemi...
En plats där man kan bo utan grannar, nära naturen.
En välstädad/välskött kommun, trevliga utsmyckningar", olommor. Att fler kan öppna
affärer. Nu är det "ledsamt" på byn. Tomma lokaler är inte kul.".
Enligt min uppfattning finns det gör lite lägenheter (2:or) och måste ungdomarna ta
större lägenheter så har dom inte råd. Billigt boende gör ju att folk gärna bor här.
(Hoppas jag).
Erbjud lägre skatt, nattdagis, kanske bidrag till nyinflyttade som bosätter sig i 3 år eller
mer. Ta bort den nytillkomna avgiften i längdskidspåren (inte alla har råd med denna
men friskvård och hälsa som träning gynnar hela samhället och verkar för mindre
sjukvård, kostnadseffektivt i längden).
Erbjuda bra och fräscha idrottsanläggningar. Bra skolor ej för stora klasser. Satsa på
grundskolan. Erbjuda större tomter så att husen inte står intryckta på små villatomter
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som i grannstäderna, här i Älvsbyn finns det plats. Tex Bäckängen för små tomter och ej
iordningsställt område/grönytor.
Ett problemet är att det inte finns akademiska och utvecklade utmanande arbete att
erbjuda unga människor som flyttat för studier. Visa på möjligheter till distansarbete.
Facebook.
Festival/Rallarsvängen, ungdomsgård, motorgård, utomhuspool som en gång fanns i
Nyfors. Mer affärer, är så mycket tomma lokaler, ser ju inte bra med ut med gamla Ica
bland annat som står tomt. Mycket av affärerna som finns är ju typ samma restauranger
och frisörer efter Storgatan.
Fiber i hela kommun.
Filmer på sociala medier där det förutom naturen görs reklam för våra framgångsrika
skolor, arbeten med högskoleutbildning, idrottsaktiviteter samt positiv integration i
samhället.
Fin natur, skulle önska längre vintrar.
Fin presentation på internet, Älvsbyn kommun.
Fina Naturupplevelser!
Finns inget hopp.
Finns inte många fördelar.
Fiskereklam.
Fixa till grön områden där gammal som ung kan utöva aktiviteter och träffas även ute i
dom olika kvartererna runt om i Älvsbyn.
Fler affärer, ny hälsocentral.
Fler arbetsmöjligheter för högutbildade så att de som flyttat för studier kommer
tillbaks/stannar.
Fler arbetsplatser.
Fler billiga bra bostäder!
Fler butiker, mer yta centralt för aktiviteter som utebad, golfbana, parker för utflykter i
samband med älven.
Fler Jobb kanske.
Fler möjligheter att bo nära vatten.
Fler personal till skola och omsorg, dvs mindre grupper på dagis t.ex. Satsa mer pengar
på underhåll av kommunens ytor och fastigheter. Mer fritid- och kulturutbud för alla
åldrar.
Fler seniorboende med samlingsrum, utöka aktiviteter. Kunna ha sammankomster med
mat/dryck.
Fler utrymmen så som lomtjärn för gemenskap och umgängen, något liknande lomtjärn
för våra ungdomar att hänga och umgås. Bänkar med bord utspridda runt om i byn för
att kunna möta sina vänner/familj ute. Grönare platser, fixa upp stora rondellen så man
möts av ren och fin miljö när man kommer in till älvsbyn, kanske göra något med
vägarna in till byn från reningsverket så känslan blir mer välkomnande.
Fokus på att utveckla kring barn istället för att stänga ner skolan. Livet finns inte bara i
centrum.
Fokus på att utveckla kring barn istället för att stänga ner skolor. Livet finns inte bara i
centrum.
Fokusera på barnens välbefinnande.
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Folk är negativt inställda till kommunen för att den har noll framtidstänk och noll tänk på
hur man ska göra för at folk ska trivas, och är det egentligen inte de enda folk vill?! Var
kreativa, tänk utanför boxen.
Fortsätta satsa på att bygga nytt men att också hålla efter de byggnader och parker vi
redan har. Förskola och skolan behöver byggas ut för att skapa trygghet och bra
undervisningsmöjligheter för eleverna. Som det är nu, och har varit länge, saknas lokaler
som främjar detta. Viktigt om vi ska behålla och locka barnfamiljer till Älvsbyn!
Framhäv naturvärdet som kommunen har att erbjuda som andra kommuner inte har.
Framhäva älven, underlätta för de som vill bygga nytt med snabbare handläggningstider,
gör en mysig utomhusmiljö på turklövern, utomhusbad på sommaren.
Frivilliga volontärer som ingår i olika grupper med olika funktioner och
arbetsuppgifter.Att kontinuerligt sopa och hålla borta skräp från gator och grönområden.
Där man också krattar och rensar ogräs. Ser till att plantera växter och blommor runt
hela centrumområdet. Personerna som ingår i grupperna får också en bra möjlighet att
ingå i ett sammanhang. Ett bra sätt att lära känna fler medborgare.Att göra om
Storgatan till en gågata. Med försäljning och mindre marknader under säsongerna. Att
affärerna verkar för att ha gemensamma öppettider. Så man lättare kan hålla reda på
när det är öppet. Det finns mycket att göra.
Främja handeln, utan butiker är det dött.
Fräscha till infarterna till byn, gör rastplatser där folk vill stanna. Se till att skapa
attraktiva arbetsplatser.
Fräscha upp storgatan kosmetiskt. Fasaderna på byggnaderna ser bokstavligt ut som
skit. Fruktansvärt gråa å slitna ! Det förstör bilden av centrum.
Få hit fler företag som kan skapar arbeten. Satsa på utbildning/skolor.
Få lägre kostnader för service, då jag är fattigpensionär.
Få upp lönerna generellt här i Norrland. Rikta in er på människor med jakt, fiske eller
motorintresse.
Få Älvsbyn att leva upp igen med tex Rallarsvängen som den var när den var som störst.
Försöka hjälpa dom som vill starta egna företag och försöka få in dom i en lokal efter
Storgatan.
För att förbättra helhetsintrycket för Älvsbyn; fixa till infarter till Älvsbyn (utsmycka,
städa). Ex. röja buskage vid Östermalmsleden i älven. Fixa till något trevligt vid Norra b y
rondellen (något man förknippar med Älvsbyn). Välkommenskylt. Plantera något, någon
form av skulptur vid reningsverket och även på andra ställen.
För att se det fina måste det som förfallit rivas. Skola och närhet till den är viktigt.
För rekreation och ingen gruva i Laved Cykel-gångvägar ex. runt gamla järnvägsbron
Spara tomten vid nya ICA för ev. småbutiker Bygg på gamla lantmanna och mot gamla
gårdings Beröm våra företagare Prioritera ytterområdena.
Förbättra tillgången till tandvård och höja standarden, kvalitén på vårdcentralen,...pratas
mycket om det, ger dåliga signaler till eventuella nya Älvsbybor. Ta bort lägenhets
avgifterna på va räkningarna...räcker det inte med grundavgifterna🤔 ocker är vad det
är, eller samlas det på hög för investeringar!? det tror jag inte. Men en extra avgift är
det, eller hur?
Förbättra utomhusmiljöerna och ordna fler aktiviteter för barn och ungdomar.
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Fördelarna med att bo i älvsbyn är att vi har en väldigt fin natur runt knuten, att kunna
gå men hunden i en fin skog som man har runt husknuten är väldigt trevligt. Även att
man på vintern kan ta skotern från sitt hus och uppleva naturen från sin bästa sida är
något jag uppskattar. Det borde även gå att framhäva den vackra piteå älv som rinner
genom hela byn som bjuder på fiske, bad och vackra sommarkvällar. Att man med en
kortare promenad kan gå upp på tex. rackberget och elda och göra mat är något man
borde uppmärksamma fler om då det är väldigt avkopplande. Kort sagt kan man säga
att jag tycker man ska marknadsföra den fina natur vi har som är väldigt nära. Jag tror
inte det är så många kommunder som har naturreservat(rackberget) som man kan nå
med 15 minuters cyckeltur från centrum och sen en liten promenad. Männskor är nog
snart lite trötta på sociala medier och sitta inne å stirra på en skärm och kommer att
själva vilja börja uppleva saker då är älvsbyn en mycket attraktiv kommun med den
vackra och relativt orörda natur vi har.
Fördelen att det är en mindre kommun med billigare boende, affärer ligger centralt till.
Önskar att det fanns ännu mer affärer så vi inte ser tomma lokaler.
Förkorta tiden på handläggningen för bygglov. Skandal att husköpare fått backa ur
nybyggnationer pga detta. Ex. på Bäckängen.
Först ta fram vilka fördelarna är om vi har några gentemot Piteå, Luleå och Boden och
sen göra reklam för dem.
Försöka vidga vyerna mot omnejden och inte låsa in sig på tätorten.
Förverkliga de åsikter som framförs och lev upp till Framtidsrika Älvsbyn så kommer nog
fler att få upp ögonen för Älvsbyns kommun. Fråga husvagnsfolket i Kanis, de har
kanske goda idéer även på sommaraktiviteter så att Älvsbyn blir mer levande då. Hur får
vi Storforsenbesökarna att upptäcka Älvsbyn?
Galleria, fler bostäder, aktiviteter.
Ge fler jobbmöjligheter och fasta jobb eller vikarierat. Ha många linjer på gymnasiet och
inte stänga ner linjerna. Locka så tonåringar vill gå gymnasium här Göra olika
evenemang (inte nu under corona) men annars.
Genom att ha bra levnads och boende villkor för alla åldrar och stor bredd i arbetslivet.
Att ha en levande, bättre och mer användarvänlig hemsida med mer information om
kommunen.
Genom att jobba tillsammans med alla orter i kommunen, små som stora.
Genom att låta byarna leva och inte samla allt inne i centralorten.
Genom att marknadsföra kommunen bättre i media.
Genom att stödja boende på landsbygden, men som jag sagt förut bidrag till jordvärme,
som alltid funkar, landsbygdesboendes största kostnader är.
Genom sociala medier, tidningar, och reklam.
God underhåll av gång/ cykelstigar. Kanske mera trottoaren, som det är nu går man på
gatan. Mera säker på en trottoar.
Gratis buss för ungdomar till grannkommunerna.
Gör iordning gamla lekparker, måla upp förråd/lekstugor på förskolor så det ser
trevligare ut.
Gör något för invånarna ej bara för topp tjänstemännen.
Gör tvärtom och satsa på skola i glesbygd många vill inte bo i centrala byn.

58 (92)

Bilaga 2: Öppna svar

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Älvsbyns kommun
Medborgarundersökning 2021

Gör Älvsbyn till den sk. Pärla den en gång var,med många grönområden,bersåer,parker
& välskötta bloster/trädgårdsaktiga ytor,,det var fint tidigare i Älvsbyn, vad som hänt
med trivseln yttrar sig i folkets mående,generellt!
Göra byn mer attraktiv att vistas i. Behövs mer saker att göra kvällstid för att få yngre
att välja att stanna i kommunen istället för att flytta till större städer. Går väl inte att ha
samma utbud men något måste väl kunna gå att fixa som är öppet längre än till 18.
Fik/bio/fritidsgård/soft uteställe att ta ett glas på etc.
Göra centrum mer attraktivt både gällande det estetiska såsom utsidor på
hus/byggnader men också hjälpa exklusivitet. Se till turismen som finns. Ta vara på alla
besök som görs i Storforsen och locka besökare in till Älvsbyn. Det finns massor med
lokala företag som kan erbjuda unika varor. Kött, ost, inredning till exempel. Saluhall!
Göra en roligare hemsida, än den kommunen har nu, där man kan visa mer bilder, eller
små filmer på naturen, som Piteåälven, olika berg i kommunen, m.m. "Events " och
evenemang som presenteras på ett fräscht sätt med lite tuffare, frän layout. (Eller att
man kan länka till en sån hemsida från den ordinarie.).
Göra kommunen mera attraktiv.
Göra mer PR. Lockerbjudande (till inflyttande), ex. Kanis, badhus.
Göra riktade pr-insatser med bra reklam.
Göra storgatan mera attraktiv med att hyresvärdarna piffar upp sina bostadsfasader.
Göra rondellen på Norrabyn trevligare och inbjudande att köra in till Älvsbyn. Kanske
göra en fin park där gamla Ica står...!
Göra Älvsbyn mer attraktivt. Fräscha upp fasader i centrala Älvsbyn, ha ett större utbud
av allmänna fritidsaktiviteter, fräscha upp och rensa i Konradsparken, erbjuda någonting
som inte förväntas kunna hittas i en liten kommun t.ex. utebio på storskärm i
Lomtjärnsparken eller liveband på Lomtjänsscenen. Utnyttja Lomtjänsparken till fullo för
det är en plats som har väldigt stor potential.
Göra Älvsbyn till en trivsam kommun att bo i. Se till att det finns aktiviteter för alla
åldersgrupper, även ungdomar som inte idrottar eller rider. Bygga padel-hall, med
banor.
Ha ett fungerande styre i kommunen som ser en levande kommunen utanför centrala
Älvsbyn.
Handlar nog mycket om att visa och använda vad vi har... Att det händer saker och
ting... Aktiviteter, levande kultur och nöjesliv, bra möjligheter för föreningar att verka.
Heltidsarbeten åt den som vill. Satsa på utbildade inom förskolan och inte ta in
outbildade istället som det bara görs nu. Ta in barnskötare och fylla alla
förskollärarplatser. Finns inga förskollärare som kan ta dessa platser. Ta in barnskötare
istället för outbildade personer.
Hemmareportage från de olika områdena;) Kanske i Älvsbybladet?
Hitta lösningar för ALLA människor inklusive vi som bor här att bygga nära naturen, och
mitt önskemål vid vatten MED överkomliga priser.
Hur vi kommunicerar positivt om Älvsbyns kommun. Focusera på det som är bra.
Hyggligt pendlingsavstånd för arbete inom Fyrkanten".".
Håll efter i kommunen. Satsa på byarna. Skaffa gatlampor efter småvägarna där barn
kan behöva gå ensamma till bussen. Skaffa fina och fräscha lekparker. Gör kommunen
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till en plats där man kan trivas och får samma förutsättningar oavsett vars man bor, visa
att landsbygden är lika viktig som tätorten. Visa att ni är måna om era invånare.
Håll samhället städat och prydligt så dom som kommer utifrån ser här skulle jag vilja bo
en plats för mig.
Hålla rent och snyggt som det är nu är det mer lite som att det duger. Tex va händer
med ytan vid folkhögskolan där dom som har flytta i nya hus där och dumpat grus mm.
och skräp inget gräs det är bedrövligt och så tippen mot gamla skjutbanan gräs löv träd
sågspån mm.
Höj hastigheten till 40 km/tim Fler butiker i centrum Bättre vårdcentral.
I centralorten eller i kommun? Ofta glömmer ni nämligen allt utanför tätorten. En
levande kommun? Många idéer finns för det. Men ingen medvind från polit iker. Tungt
att alltid arbeta i motvind, men skam den som ger sig, snart mojnar det. Går ju att börja
med att granska och rannsaka era beslut, se långsiktigt till hela kommunens invånare.
Inte bara det som gynnar tätorten, men även de som kan gynna byar, barn och de som
faktiskt inte vill bo med grannens arsle i fönstret.
Identifiera fördelarna, troligtvis fler än Storforsen. Sprid dessa.
Informationsblad, reklam, visa upp naturen, närheten till vatten, visa alla
aktivitetsmöjligheter som finns (ex slalombacke, nybyggd idrottshall/simhall), bowling,
konstgräs fotbollsplan, skolor (och även tätheten av ex utbildade pedagoger(!!)),
lomtjärn...
Informera mer om naturen omkring Älvsbyn. Ordna och stödja föreningar, t.ex. fiske och
sport.
Inga tomma lokaler vid storg,ingen positiv syn det första man ser av Älvsbyn.
Ingen åsikt.
Inte allt för dyra hyror.
Inte stänga byaskolorna, utan behåll t.ex. Vidsel. Satsa på byarna mer och inte bara
centrala Älvsbyn.
Integrera våra nysvenskar så de vill stanna.
Ja lägenheter är billigare än i andra kommuner.
Ja, att arbeta för en levande landsbygg utanför tätorten. Istället för att centralisera" allt
till den "stora byn" testa fördela "centralisering" till byarna. I dessa digitala tider borde
det gå alldeles utmärkt. Vilket har visat sig under pandemin - med hemarbeten osv.".
Ja.
Jag har bott i kommunen i 50 år och förstår fortfarande inte att man inte marknadsför
fördelarna med kommunen på ett kraftfullare sätt. För mig var och är upplevelsen av
närheten till naturen fantastisk. Att exempelvis skidbacken ligger så nära. Förstår inte att
man inte utvecklar campingplatsen och ordnar till en bra badplats alt fixar den gamla i
Pålsträsk. Tycker också att det vore fantastiskt med vandringsleder, tänk er
midnattssolsvandring en bit efter älven med stopp för korvgrillning, "slobben" eller
halstrad strömming!
Jag tror att det viktigaste är att se till så att det är en bra kultur i Älvsbyn där man tar
hand om barn och unga. Ett levande kulturliv med aktiviteter för alla gör att många triv s
och då sprids ringarna på vattnet. Se till att ungdomarna har en värdefull fritid så
kommer resten av sig självt. Och, skapa fler evenemang som många vill komma till,
gärna på många olika ställen i kommunen så kommer fler besökare att upptäcka olika
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platser och kanske söka sig dit fler gånger. Samt, bygg klimatsmart! Ingen vill främja en
marknad som inte ser till klimatet i första hand.
Jag tror att många idag söker en bostad och vill leva sitt liv på mindre orter. Förbättra
möjligheterna till detta genom att stötta och utveckla byarna utanför Tätorten. Det
skulle få kommunen att växa.
Jag tycker att vi bör fundera över vilket intryck vi vill göra på människor som passerar
genom samhället för för första gången. Området runt gamla ICA och övre delen av
storgatan är vårt ansikte utåt. Som det ser ut idag måste vi vara ärliga och säga att det
inte direkt för tankarna till ett framgångsrikt och välmående samhälle. Det är snarare
tvärtom; gamla ICA står tom och parkeringen där ger ett ödsligt intryck, särskilt nattetid
då det är becksvart i det som egentligen är kärnan av samhället. Hellre grönområden än
sprucken asfalt och mycket kan göras med ljussättning och punktbelysning. Parkeringar
behövs så klart men de går kanske att placera där det syns mindre. Under jord? Vilket
typ av samhälle är vi och vill vi vara? Låt det vara utgångspunkten för strategierna kring
samhällets utveckling inte bara idag utan på lång sikt.
Jag tycker vi har mycket natur som fler borde vara nyfikna på att besöka och kanske på
så sätt se fördelarna med att bo här. Vi skulle kunna marknadsföra mer så att fler
upptäcker byn.
Jag tänker att det viktigaste i första hand är att få de som redan bor här att bo kvar
snarare än att öka inflyttning. Här tror jag det är viktigt att öka möjlighet för boende
utanför centralorten, jag tycker dock detta är en fråga på statlig nivå att prioritera de
behov av bostäder och service som finns i glesbygden där kommuner inte i sin egen
budget kan uppfylla innevånarnas behov.
Jag vet inte hur det jobbas med det idag. Men naturligtvis borde det finnas någon/några
som jobbar med kommunikation/marknadsföring i länet som marknadsför Älvsbyns
fördelar.
Kommunen bör bli mer aktiva på webben, uppdaterad hemsida med relevanta
kontaktuppgifter och information. Använd sociala medier för att nå ut med information
till alla medborgare och visa upp vardagen och fördelar med att bo i Älvsbyn. Natur,
närheten till andra städer med fler jobb, billigt boende mm.
Kommunen måste snygga till/fräscha upp i centrum - ser för pinsamt/fult ut i b.la. våra
rondeller (både i centrum och t.ex. Norra byn). B.la. det motorvärmaruttag i forum rondellen"! Buskar, träd, stenparti istället för en kruka med trötta petunior 2
månader/år. Rensa upp, kräv att hyresvärdarna tar bättre hand om sina hyreshus (ja,
även "privata" husägare).".
Kommunen skulle få bort sin svägerpolitik.
Korta informationsfilmer på sociala medier, kanske även med intervjuer från innevånare.
Kostnadsjämförelse totalt och livskvalité i jämfört med övriga fyrkanten.
Lite mer marknadsföring.
Liten kommun Centralt i Norrbotten Jag har arbetat 48 år i hela Sverige 4 sjukdagar
Norrbotten, Norrland Södermanland.
Lobba för att få till tåg till Piteå, Luleå, Boden med många avgångar.. skulle göra det
enklare för personer att vilja bosätta sig. Samt bredband. Även busstrafik kan utvecklas
avsevärt. Saker som gör det enkelt att bosätta sig. Vill man dessutom öka på
arbetsmarknaden så varför inte hyra ut affärslokaler jättebilligt i centrala byn då det
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ändå är tomma lokaler i överflöd. Gratis tomter med va/el inkopplat.. då skulle alla vilja
bygga.. skulle dessutom vara fördelaktigt med Älvsbyhus så gynnar även det till tillväxt.
Bygg en vindkraftspark med 10 snurror.. skulle räcka till Älvsbyns produktion (gratis
el)samt att kunna exportera. Jag har massor med idéer.. bara höra av er🙂.
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Locka hit fler företag, skapa arbete till fler. Vi behöver butiker/kedjor som etablerar sig
här, t.ex. Clas Ohlsom, Dollar store, Rusta, Jysk, IKEA eller någon kedja som inte finns i
fyrkanten, typ Amazon. Älvsbyns kommun borde handla allt lokalt. Ska vi gynna företag i
Älvsbyn så måste kommunen handla lokalt och inte stirra upp sig blint på offerter.
Locka hit turister som kanske flyttar hit.
Locka med jobb och natur. Få butikerna att se levande ut, piffa till i rondellerna osv.
Logisticen till grannkomuner för dagspendling ej de bästa, kräver 2 bilar för många
hushåll där 2 yrkesarbetande,och ena parten har arbete på annan ort..behåll både för
studerande och arbetande subenstioner för de som kan och vill använda kollektiva
transportmedel..billig penning från vår komunalskatt ge 50 procent bidrag,det kan vid
ökad resande göra att fler linjer öppnas pga det finns underlag för externa företag öka
linjetätheten..då ökar attraktiviteten bo i älvsbyn..så använd våra skattepengar att
främja resande kollektivt..finns troligen en spinn off effekt som är bra för oss alla..och
det är inget som belastar våran komun budget,,det är annat som är ett större problem.
Lokalt producerad mat till skola o äldreboenden.
Låga villa priser under överskådlig tid samt ett litet utbud gör att väldigt få kommer att
bygga nytt då skillnaden mellan ny producerat och begagnade villor är enormt stor. Där
behövs ett nytt tänk.
Låt byarna utanför centrala älvsbyn finnas. Går inte att lägga ner skolor och flytta allt till
centrala älvsbyn. dom som vill bo i byarna utanför ska också få möjlighet till tex skola.
Låt nöjda invånare berätta (vuxna som barn) Gör något bättre av Lomtjärn Lyft det som
är bra, alltså föreningslivet (typ det enda bra) Närheten till allt.
Lägg inte ner på landsbygden.
Lätta på strandskyddet.
Man ordnar upp nackdelarna att bo här. Enda fördelen är att bostäderna är
förhållandevis billiga.
Marknadsför det Älvsbyn har att erbjuda inom mediala kanaler och tidningar för att nå ut
till andra än bara ortsbor.
Marknadsför er som pendlingskommun mot stålverket i Boden m.m.
Marknadsför lugn och trivsam miljö, bra vägar och nära till 3 större orter om inte jobb
finns på orten. Älvsbyhus, Polarbröd med flera, bra arbetsplatser. Nära till
kommunledning.
Marknadsför pendlings avståndet till piteå, Luleå men kanske framförallt Boden med
tanke på de satsningar som görs där. Ha hyreslägenheter genom de kommunala bolaget
tillgängliga för snabba inflyttar för folk som får jobb i kommunen. Det ta var viktigt för
mig när jag valde mellan två olika jobb 2019, de var enklare att få tag i bostad i Älvsbyn.
Marknadsför tillsammans med Älvsbyhus tex området Bäckängen. Låt Älvsbyhus utforma
en kampanj med exempel på olika villatyper och placering i området. Jämför vad som
gjordes då Västermalmsområdet etablerades 1976 - 1978. Producera annan PR för
orten. Beskriv fritidsanläggningar, kultur, natur, ja allt vad som finns att tillgå inom
kommunen. TV och radioreklam.
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Marknadsför Älvsbyn i storstäder, så kanske vi får några hemvändare, med tanke på
kommande arbetskraftsbehov.
Marknadsföra bättre det som finns utanför tätorten. Tex att inte Storforsen
marknadsförs som om den finns i tätorten. Att bygga nytt i byarna, allt behöver inte
ligga i tätorten Älvsbyn.
Marknadsföra kommunen som en prisvärd plats för familjer. Möjlighet till bra bostäder
med hög livskvalitet. Bra vård, skola och omsorg. Bra möjligheter till en aktiv fritid:
älvåkra med planer för fotboll, ishockey, konståkning och simhall, sporthallar närhet till
slalombacke, längdåkning, skidskytte, motorklubben, segelflyg, ridklubb mm. Arbeta för
att göra det enklare att åka buss/tåg för arbete, studier, shopping och nöje till städerna.
Och för tryggheten vill jag ha polis på orten 24/7 365.
Marknadsföra naturen och det Lilla trygga samhället.
Marknadsföra vår fantastiska natur, alla vackra berg vi har runt omkring oss, älven,
forsen. Kanske göra en reklamfilm med Udda äventyr, bergsklättring inkl. dessa toppar
man kan bestiga. Reklam med vårat kommande badhus och sporthall.
Marknadsföra Älvsbyn runtom i fyrkanten så folk får se hur billiga bostäder som finns
här, speciellt jämfört med Luleå. Marknadsföra i tex tidningen Land - har sett nån artikel
där om en by som byggt nån sorts ekoby och lockat dit flera nya familjer.
Marknadsföring mot etableringarna i våra grannkommuner. När kommunen anställer
folk, välj personer som bor så långt borta att dom inte kan pendla. Om dom är
kvalificerade naturligt vis.
Marknadsföring och engagemang för att få folk att flytta hit. Prioritera kommunens
budget så folk stannar kvar. Det är för svagt styre i kommunen nu, inget händer förutom
trams och felprioriteringar.
Marknadsföring via sociala medier främst riktad mot barnfamiljer.
Marknadsföring. (2 st.)
Marknadsföring. Bättre system för att ställa sig i bostadskö till lägenheter, att alla
hyresvärdar finns länkat från en sida med ett enkelt sätt att ställa sig i bostadskö.
Attraktivare hemsida för kommunen.
Med rätt människor på rätta platser så vi undviker negativ publicitet så säljer vi
förmodligen in oss bra bara på goda vitsord. Hålla parker å vägar å gångbanor fina å
skottade å öppna upp för mer aktiviteter främst utomhus året runt.
Med tex grund i denna undersökning ta beslut om (med flexibilitet över tid) och
kommunicera ut en tydlig bild och vision av var Älvsbyn är på väg och vilka möjligheter
och förutsättningar som finns och kan skapas, för samhälle och individ. Också såklart
sprida positiva bilder av vad vi gör bra i kommunen. Men vision, syfte o ch mål är viktigt.
Medborgarna är de bästa ambassadörerna. Marknadsföringen av kommunen måste vara
konkret, avseende vad vi har. Badhus, gym, tomter, bostäder, restauranger, förskolor,
skolor, företag, fritidsrekreation, badplatser, slalombacke, de bästa längdskidspåren,
föreningar (inkl kontaktpersoner). Undvik turistreklam med älgar, skog mm. Tala gott
om kommunen inom politik och kommunal organisation för att sprida en positiv bild av
kommunen, det kommer sprida sig till övriga medborgare. uppmuntra medb orgare som
har mer att önska att engagera sig i samhället istället för att sprida sitt missnöje på
sociala medier. Kommunicera till medborgarna om vikten av ett gott ambassadörskap
och samhällsengagemang, i perspektiv av att det faktiskt gynnar de själva. Mer
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skatteintäkter, mer välfärd, fler jobb, mer värde i fast egendom (hus lägenheter, mark
mm).
Mer att göra för ungdomarna. Spela biljard, pingis, café, skruva tillsammans.
Mer attraktiva tomter vid vatten,nyare lägenheter,mer affärer.
Mer buss, mer skola och mycket mer.
Mer butiker fler arbetstillfällen.
Mer butiker och jobb.
Mer jobb och butiker.
Mer och bättre reklam.
Mer pengar till skolan och äldrevården.
Mer reklam för kommunen. Idag åker turisterna bara igenom för att fortsätta till andra
kommuner.
Mer reklam om vad som finns i vår vackra by.
Mera aktiviteter.
Mera arbetstillfällen. Större fokus på byarna. Bättre bussförbindelse ut i byarna, när
barnen är skollediga.
Mera lägenheter till rimlig hyra. Att det finns möjlighet till jobb. Attraktiv arbet splats för
boende och personal.
Mera nybyggda lägenheter.
Min uppfattning är inte att det är marknadsföring som ger inflyttare - vad skiljer den ena
Youtubefilmen från den andra med ”Sveriges bästa kommun” som avsändare eller det
ena mässfållan från den andra på ”Hemlängtan”? Den absolut viktigaste målgruppen för
en kommun är kvinnor i barnafödande ålder. Dessa kan lämpligen lämna kommunen för
studier/arbetslivserfarenhet MEN när det är dags att bilda familj har kvinnor, antingen
inför beslutet att bilda familj eller efter några år med småbarn, ofta en längtan att
återvända till ex. släkt el mor-och farföräldrar eller till sina barndomsminnen om en trygg
uppväxt. Det är denna association som jag bedömer som den viktigaste för återvändare.
Dvs. att lägga krut på upprustade skolor, bibehållande av skolor/förskolor i Vidsel,
Vistträsk, Korsträsk, Tväråsel, upprustade utemiljöer och stöd till föreningsliv så barn
kan berika sig med vänner och aktiviteter. Det är sedan dessa associationer som gör att
man vill återvända till den miljö som man själv så tryggt växt upp i och som man vill att
sina barn sedan ska växa upp i. Det får också effekten av att högutbildade/utbildade
yrkesmänniskor kommer tillbaka till kommunen och kan bidra med olika
yrkeskompetenser i Norrbotten. Hålla inte fast invånarna men se till att de vill återvända
genom att bidra till deras positiva barndomsminnen av skola, utemiljö, aktiviteter osv.
Ett annat sätt är att ge de kvinnor i barnafödande ålder som finns i närheten de dessa
personer söker. Ponera att en LTU-student bor i Luleå i 5 år men under denna tid aldrig
sätter sin fot i Älvsbyn. Dessa unga män/kvinnor/studenter är en viktig målgrupp innan
de lämnar länet. Dvs. uppmärksamma dem/ erbjuda dem de miljöer som de vill ha en
under specifika delar av livet. Älvsbyns tätort har ingen specifik USP. Det finns ingen
självklar anledning att bosätta sig i Älvsbyn framför Piteå, Luleå m.fl. som har
förutsättningar att upprätthålla visst stadsliv. I det sammanhanget blir skolor och
förskolor i byarna istället en USP. Som högutbildad kvinna var tillgången till
förskola/skola en avgörande faktor för att bosätta i sig i Vistträsk i Älvsbyns kommun
och en plats vi nu inte vill lämna på grund av sammanhållning och möjligheterna i byn.
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Centralorten, Vidsel och Bredsel besöks pga. bibliotekslån, lekplatser, specialinköp och
restauranger, i övrigt tillgodoses bränsleinköp, förskola/skola, idrottsaktiviteter (VIF
erbjuder basket, längdspår, längdskidträning för barn, skridskobana, fotbollsträning,
barngympa, crossfit, vuxengymnastik, yoga och innebandy) samt livsmedelsinköp inom
byn. UNDERORDNAT tillgodoses önskan att leva nära möjligheten till skogs- och
naturutbud såsom jakt, fiske, skoterkörning i byn. DET är en unik säljpunkt i kommunen!
Flytta fokus från centralorten, i ett annat perspektiv är centralorten ett komplement till
byarna och inte tvärtom.
Minska invandring och satsa mer på pensionärer och unga.
Motverka vidselkänsla centralt. tomma lokaler.. be piteå tidning skriva om positiva saker
ej bara negativ shock journalistik.
Mycket jobb.
Många vill vara ute och röra på sej men vill man inte snurra runt på elljusspåren eller i
centrum finns inga långa vandringsleder. Underhållet parkerna som finns är inte
inbjudande kanske lite bänkar här och där skulle uppskattas. Röj upp kring
korsträskbäcken ev handikappsanpassa kring den + belysning. Mer platser för husvagnar
i centrum för dom som vill stanna en natt.
Många.
Måste finnas fler affärer, bl.a. skoaffär, klädaffär, sybehörsaffär m.m. Fler
livsmedelsaffärer för konkurrens. Lågprisvaruhus. Typ Jula m.fl. Bilverkstad, bilaffär.
Människorna, alla känner alla, sen att alla kunde vara köptrogna så vi slipper se tomma
fönster efter Storgatan.
Möjliggör lättare bygglovsrutiner kring befintliga byggnader nära vattendrag då många
vill bo nära vatten Pendlingsbidrag både m buss och ev bil/elbil Bättre bussförbindelser
med Piteå/Luleå helgtid för tonåringar.
Möjligheter att hyra hus/lägenheter (prova på), plats i jaktlag (tänker samarbete med
Sveaskog), fisket (t ex båthyra), nyttja Top of Älvsbyn (marknadsföra och koppla info
om kommunen kring detta), nyttja Fredriksberg (tipsslinga/info om kommunen samt
gallra i skogen nedom bakvalen så man ser forsen), karta över skoterleder samt
rastplatser (kommunved!?), samarbete med ÄIF OK (Naturpass samt erbjuda hjälp att
lära sig orientera och hitta i skog och mark, marknadsföra Kanis.
Natur och kulturturism, ekobyar och kollektiva boenden, medborgare-förslag, en
gångväg längst korsträsk-bäcken, marknadsföra kommunen och dess vackra natur som
en hållbar kommun med medvetet miljötänk.
Naturen är en fördel som vi nått fram med. Det viktigaste nu är att politikerna ser till att
kommunen och de kommunala bolagen sköter sitt arbete utifrån tydliga riktlinjer och en
bra värdegrund. PT:s granskningar som är gjorda av kommunens och de kommunala
bolagens agerande har medfört en mycket negativ bild av Älvsbyn. Kommunledningen
måste tydligt visa vägen ur detta och bli den attraktiva kommun som man vill vara.
Attraktivt är att det finns plats för alla samt att etik och moral står över allt annat!
Naturen, fiske, snö, nära hav OCH fjäll.
Naturen.
Naturupplevelser, vandringsleder.
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Nedmontera inte samhällsfunktioner i byarna! Inse att inte alla vill bo centralt. Ge
barnfamiljer möjlighet att bo utanför centralorten genom att ge dem tillgång till skola
och barnomsorg i närområdet, inte i centralorten.
Nej. (8 st.)
Norrbottens pärla med hemgjord palt och fler filminspelningar som engagerar. Sänkt
kommunalskatt de första åren för nyinflyttade.
Norrbottens pärla är den vackraste kommunen i Sverige. 3 mil till Storforsen som är en
verklig naturupplevelse. Där finns även hotell.
Norrbottens pärla är fin som den är! Viktigt är att vi alla får bibehålla rent livsviktigt
vatten och så ren miljö med natur som möjligt.
Ny kommunledning.
Några exempel: Blommor och fint ute på sommaren. Påskpynt typ Boden.
Juldekorationer typ A-jaur. Förhoppningsvis färre tomma lokaler längs Storgatan. Förslag
att fastighetsägare/affärsidkare i centrum städar sina tomter och uteytor regelbundet gäller även kommunens fastigheter t ex Fluxen och folktandvården,
kommunförvaltningen och hantverkshuset. Forum-området är ju ett sorgebarn
(åtminstone när det var pubkvällar). Nya markiser på Besökarnas hus (heter det så
fortfarande? Turklövern) - PT-huset. Jag skäms å våra besökares vägnar. Vill vi ha
turister får vi försöka hålla fint. Alla måste hjälpa till.
Nä. (2 st.)
När nu det bygga nytt badhus och idrottshall bygg även utebad och massa
bilparkeringar. Dra igång nå återkommande aktiviteter. Kanske bygga nå på kanis som
drar dit folk även sommartid. Mer händelser i Lomtjärnsparken Fotbollscupper,
hästsport, hundutst. mm annan inom djur Gör lomtjärn till isbana vintertid, ploga upp så
man kan få där Mer poliser till Älvsbyn.
Nära till naturen (friluftsliv) lämpligt stort, kommunen positiv till småföretag.
Nära till naturen, prisvärt boende, gemenskap, bra service, goda arbetsmöjligheter.
Nära till naturen. Huspriser som inte är skyhöga. Nära till Luleå, Boden, Piteå.
Närhet till fantastisk natur. Kanske skapa mer fina grillplatser på natursköna ställen som
är lättillgängliga.
Närhet till städer och byar såsom Piteå, Luleå, Boden, Arvidsjarv, Jokkmokk.
Närheten till naturen (storforsen) Gör mer reklam! Bygg en lockande camping med
badmöjligheter för barn.
Om jag visste det så skulle jag locka hem mina barn från Storstan. Här gäller det
arbetstillfällen.
Om vi skall få fler att flytta in till Älvsbyn så måste vi tillhandahålla attraktiva villatomter, satsa på underhåll och trivsel, en ren och välskött kommun. Dagens utbud av
butiker badhus etc. räcker.
Om våra politiskt valda inte skulle försöka sko sig själva med en massa fördelar eller
inhandlingar utanför avtal, så skulle det finnas mer pengar kvar i kassan till bl.a.
omsorg, skola m.m. Så låt oss hoppas att vi ej får fler negativa tidningsrubriker.
Negativa tidningsrubriker gör att folk drar sig för att flytta hit.
Orten är lagom stor för barn att växa upp i men finns det sen inte lägenheter som inte
är allför dyra flyttar ungdomar från orten...
Pendlings möjligheter! i fyrkanten.
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Pengarna på rätt ställen... Vinsten från värmeverket kan sättas på annat än skidbackar,
fordon mmm.. Satsa på barn å äldreomsorgen! Ja skulle fan skämmas å tjänstgöra åt
Kommun!
Placera säbot i en by tex Vidsel (största byn) alla vill inte bo centralt se inte bara till
problemen för de går lösa om man verkligen vill. En läkare kan vara där 2 ggr. Veckan
och samtidigt även göra hembesök hos de som har svårt komma till hc. Funkar på andra
ställen tex Harads. Detta visar att kommunen ser och satsar på hela kommunen vilket
kommer leda till ökad inflyttning, trivsel och att ungdomarna stannar kvar.
Positivare hemsida.
Rabatter om du väljer att flytta till Älvsbyn tex. Fritidsaktiviteter, idrotter, förskola med
mera. Så en familj kan välja att bo här både för fritidslivet med lite rabatter och för att
husen är billigare och att pendla är lättare än att betala ytterligare en miljon!
Reklam.
Reklamera mer för vårt skolutbud, våra fritids aktiviteter, nära till skog, natur och fiske.
Bra pendlings avstånd till städerna. Billigt att bygga villor och bo i Älvsbyn. Älvsbyn är ju
"Norrbottens Pärla", skulle vilja att det kom fram mer i reklamen om Byn.
Reklamkampanj med inflyttningserbjudande.
Rensa upp i kommunhuset nog så många ryggkliare.
Representanter från kommunen på Hemvändardagar i de större städerna söderut.
Rusta upp befintliga saker så människor som passerar Älvsbyn ser hur fint det kan vara.
T. ex lekplatser, parker, vid älven m.m.
Rusta upp centrum då det ofta är det första intrycket man får då man kommer till
Älvsbyn. Alla tomma butiker, med gamla Ica i spetsen, utgör sådant som ger ett negativt
intryck av Älvsbyn.
Rusta upp husen längs storgatan. Det ser verkligen tragiskt ut efter gågatan när man ser
bla mix-huset och gårdingshuset. Rensa i kommunen och in med vettigt folk som inte
sitter ovan molnen och funderar hur allt ser ut på pappret. Ut bland folk och prata med
dom. Öppna ögonen!
Röj upp alla skogsholmar och framhäv bäcken, Där vatten finns vill folk bo.
Sammanhållning, rikt föreningsliv, demokrati, kommunal ledning, arbete i Fyrkanten.
Satsa i tex vidsel.
Satsa mer på byarna, då ser folk och kanske flyttar hit och promota Storforsen!
Satsa mer på skolorna. Barnfamiljer vill inte flytta dit ni stänger skolorna.
Satsa mer på ungdomsidrott.
Satsa och utveckla landsbygden istället för att utarma den, Låt inte allt gå till
centralorten på bekostnad av landsbygden. Våga stå upp och säg vi är inte som
Stockholm utan vi värnar hela kommunen och landet.
Satsa pengar för en härlig och inbjudande miljö samt trevligare skolor.
Satsa på alla byar det är där man vill bo för att slippa stressen som råder idag.
Satsa på barn och ungdomar. Göra det mer attraktivt. Samlingsplats för äldre med
sittbänkar m.m.
Satsa på byarna!
Satsa på byarna.
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Satsa på glesbygden för att alla som vill bo på mindre ställen och utanför centrum ska
kunna flytta dit och att det då finns utbud samt samhällsviktiga funktioner att tillgå, ex
skola.
Satsa på hela kommunen.
Satsa på idrott, skola och hälsocentralen i Älvsbyn. Om man vill att en kommun ska
locka fler personer är ett tips att locka hit yngre personer. Då kan barnfamiljer bli kvar
om det är ett bra utbud i kommunen för barnen. Ett tips är att satsa mer på NIU på
gymnasiet. Ungdomar flyttar till kommun för att gå NIU och blir ibland kvar i byn efter
skolgång.
Satsa på landsbygden så ser barnfamiljer och människor utifrån att det är en levande
kommun. Istället för en liten kommun som krymper i riktning mot centralorten. Om
människor på landsbygden kan känna stöd och engagemang från kommunen så kommer
framtidstron.
Satsa på naturen och en levande landsbygd. Möjliggöra för företagare och
småbarnsfamiljer att befolka byarna - antingen genom att renovera gamla hus eller
bygga nytt. Satsa på skolorna. Idag har vi starka barngrupper och få/inga lokaler = barn
som mår dåligt. Visa att ni satsar på byarna så fler vågar/vill flytta ut. Turism - ge
turister fler möjligheter att upptäcka - och spendera pengar - i kommunen.
Satsa på skolan, boende och föreningslivet! Folk arbetar (gravt generaliserande) "bara
för att man måste"..... det är också enda anledningen att bosätta sig på annan ort, dvs.
karriären och större valmöjligheter inom detta...... På alla andra punkter i "livet" kunde
Älvsbyn ha ett mkt starkt erbjudande! Bästa skolan, bästa fritids/ frilufts möjligheterna,
bra och prisvärt boende såväl stadsmiljöer som landsbygd.....
Satsa på skolor, fritidsaktiviteter för ungdomar utomhus tex lomtjärn för cykelbanor.
Utomhuspool vid badhuset. Snygga upp vid gamla turklövern. Första intrycket vid
rondellen på norrabyn är kasst. Gör byn som när man äter första intrycket får man med
ögonen.
Satsa på Turism skapa en camping!
Satsa på ungdomen.
Satsa på vård, skola och omsorg och mer aktiviteter för ungdomar och personer mellan
10-45.
Satsa så våra ungdomar stannar här Möjliggöra så det finns bostäder och arbete på
orten.
Se till att det finns aktiviteter i till exempel Lomtjärn året runt. För alla åldrar. Sommar,
lekpark, kiosk, boule, minigolf, scenframträdanden osv. Vinter, skridskor, kiosk,
pulkabackar osv.
Se till att det finns möjligheter för längre tids boende och anledning att stanna för de
som kommer hit en kortare tid; tex studenter, säsongsarbetare, stafettpersonal,
invandrare etc.
Se till att ha en skola i toppklass!!!! Vi har redan bra betyg vad jag förstår.
Se till att våra besökare trivs när de är här. Bemötandet är a och o. Jobba med byarna
så att de ökar sin kreativitet istället för att de bara klagar på allt. När det gnälls på allt
upplevs inte en plats särskilt attraktiv.
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Se till att Älvsbyn, står upp för att vara Norrbottens Pärla. Tycker vi har bra
matbutiker,men saknar andra butiker, så att invånarna inte behöver åka till andra
tätorter för att handla.Det är allt för många butikslokaler som står tomma idag.
Se över vad som behövs för att öka tryggheten och trivseln i Vidsel med omnejd.
Ska fler jobbtillfällen i byn som inte är restauranger. Bygg nya lokaler för uthyrning till
företag. Ha bättre busstider för de som jobbar i andra kommuner. Ha bättre samarbete
med närliggande kommuner gällande barn som har delat boende och reser med buss.
Skapa arbetstillfällen, utbildad personal inom kommunen bla. skola, barnomsorg, och
annan omsorg bla äldrevården Fylla tomma affärslokaler! Se till att folk håller ordning
runt sina hus!
Skapa en PR film i dialog/samverkan med föreningarna och näringslivet i kommunen.
Sprid den via social medier och medborgarna.
Skapa fler arbetstillfällen. Möjlighet till distansarbete. Använd järnvägen till pendeltåg
och halvera restiden till Luleå jmf med buss. Fler småföretag, lita inte på
skatteintäkterna från få stora företag. Sänk kommunalskatten.
Skapa fler jobb än bara hos de 3 största aktörerna.
Skapa fler jobb, ge stöd till dem som vill bo på landsbygden. Stärka skolorna.
Skapa jobb så klart.
Skapa mer jobb, få mer företag att vilja satsa på Älvsbyn.
Skapa på orten " mun mot mun metoden" är bästa reklamen inga dyra
reklamsatsningar. Inse vikten av att få viltstängsel på vägarna till Luleå och Piteå så ska
ni se att en trygg pendling sätter Älvsbyn på önskelistan som boendekommun med tanke
på villapriser och NÄRHETEN till allt vi behöver och hoppas på att få behålla.
Skatepark, mer aktiviteter för yngre Rusta upp Selholmen (udden) Utomhusbad. Rusta
upp Kanis (eldstäder, hundkapp).
Skola 1 till 9.
Skola upp till klass 9.
Skolan fritiden för undomar.
Skolor i alla byar. Avgå alla.
Slopa idiotiska fartgränser!
Sluta avveckla landsbygden, vill man bo centralt i en stad kan man bo någon
annanstans.
Sluta med slöseriet och fusket i kommunledningen.
Släpp fler sjö/älv-tomter. Bättre hjälp med jobb för nya som väljer att bo här.
Släpp mer och större tomter. Håll ett lågt pris på tomterna och var inte så omständiga
när någon vill satsa och bygga nytt. Tomter nära vatten borde finnas. Rusta upp gator
och omgivning. Plantera mer. Erbjud bullerplank till de som bor nära större vägar tex
Arvidsjaur vägen.
Släppa mer strandnära tomter för fritidshus!!
Sociala medier!
Sociala medier, skapa en välkomnande miljö. Visa att älvsbyn är ett rent och tryggt
samhälle där det finns möjligheter till aktiviteter. Och se till att fylla lokalerna längs
Storgatan så att det inte ser ut som en by som dör ut.
Sociala medier. (2 st.)
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Som ungdom skulle inte jag se många fördelar att flytta till Älvsbyn pga att jag tycker
det ska satsas mer på idrottsanläggningar såsom padelhall och rusta upp ishall och
tennisbanor.
Sparka sosse-adeln och stimulera ekonomin genom att slopa ALL skatt..
Sparka ut alla invandrare, knarkare och bidragsfuskare!!!
Spela in fler avsnitt av jägarna så dom får se hur fint det här och mer arbetstillfällen.
Sporthall med många sport alternativ, hyresradhus små och stora, bmx/cykelbana för
ungdomar, skatepark, bättre parkeringar kring pärlans förskola....
Sprida en positiv bild av Älvsbyn genom sociala medier.
Stadsplanera lis områden i altervattnet, pålsträsk och tvärån. Anvisa attraktiva områden
till privata byggherrar.
Starta ett instagramkonto, intervjua dem som bor här, fånga kärnan i kommunen, vi
måste ändra andra människors bild av att bo i en by, en "håla" - visa allt det vackra, fina
och positiva!
Stimulera tillväxt och grova.
Stirra er inte blinda på centrala Älvsbyn. Ta er ut i skog, natur och byarna runt omkring.
Älvsbyn borde inte marknadsföra Storforsen i Älvsbyn då den alltid legat och kommer
fortsätta ligga i Bredsel. Vi ligger endast 30 minuter in från de andra städer/samhällen i
Norrbotten, ca 40 min från flygplats.
Storforsen. Nära till natur. En del av fyrkanten nära till de stora satsningar som sker i
Bodenområdet. Trafikverket bör kontaktas för att skapa nya och bättre vägar till de
tilltänkta byggen som sker.
Strandnära.
Större utbud av kultur typ underhållning, film, dans, information, inte bara för oss äldre
utan för alla åldersgrupper.
Synas mer på sociala medier och upptäcka fördelen med att bygga relationer till
personer som har en stark anknytning till kommunen (medialt uppmärksammade
personer).
Synliggöra vår fina naturkommun där även byarnas natur och rekreation blir synlig. Det
handlar om HELA kommunen inte bara Älvsbyns tätort för där finns bara parker som
absolut skulle kunna utvecklas och bli mysigare och mer användbara.
Sänk skatten, minska invandringen.
Sänka priserna på alla varor och hyrorna. Mer konkurrens, mer butikskedjor. De måste
hålla lägre priser än städerna och en saluhall från olika länder. Bättre bussförbindelser
sommar/vintern och helger. Mer musik, kultur, dans. Mer aktiviteter för ungdomar, en
motorgård för ungdomar/vuxna.
Ta hem minnena efter forskaren Knut Lundmark från den nu bortglömda arkivkällaren
Norrbottens Minnen i Luleå och inrätta Knuts forskarhörna i Älvsbyns bibliotek. Ta även
hem material från Uppsala, Lund och Oslo, där han verkade. Skapa ett Knuts
forskningscentrum, där skolelever får lära sig forska. Ta vara på gamla recept från
Konrads limpa, Älvsbyosten och Vistträsks tunnbröd och ordna bruksdagar då de
tillverkas på nytt. Anordna en tysk Oktoberfest, med mat och öl, inklusive alkoholfritt, på
Älvsbyns samtliga serveringar. De låga bostadspriserna är okända för de flesta i
kringliggande kommuner. Området Fällforsen är helt okänd för andra än Älvsbybor. Gör
området känt som utflyktsmål. Marknadsför Älvsbyn som filmort, en rad kända filmer har
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spelats in här och platserna går att torgföra. Utveckla koncept kring Raimos bar och
anordna jägarutbildning samt fiskeveckor med veckoboende och turism. Anlägg
ställplatser för husbilar vid frikyrkan på Prästgärdan. Kraften hos kvinnorna i Älvsbyn tas
nu inte tillvara, en rad förslag, inklusive de nu lagda, rättar inte heller upp den saken.
För övrigt, hur många i Älvsbyn vet hur Älvsbyn och byarna tillkom? Det bästa sättet att
få folk att känna stolthet över sin bygd är vetskap om rötterna. Lär av britterna. Lyft
fram stora profiler genom tiderna, och då menas främst okända kvinnor som gjort det till
synes omöjliga. Bensinmuseet är storartat, men finns på en omöjlig plats. Det borde
ligga intill Storforsen Hotell. Världens längsta bänk finns vid havet nära Oskarshamn i
Småland. Slå rekordet, med Världens längsta bänk i trä (självfallet i Älvsbyn) och placera
den vid stranden till Storforsen, nedanför hotellet. Makalös kombination. På Norra Byn
sammanstrålar alla vägar, en från Norge/Kiruna/Jokkmokk, en från Norge/Arvidsjaur
samt en från Piteå/södra Sverige och en från Luleå/Finland. Bilisterna kör vidare. De
borde åka mot Älvsbyn. Bygg en portal i trä över väg 94 i närheten av Älvsby Däck.
Portalen ska ha det vackra kommunmärket (som för övrigt lyfts fram alldeles för dåligt).
Portalen ska heta Pärleporten, med koppling till Norrbottens pärla. Enda möjligheten att
med säkerhet komma in genom Pärleporten är alltså att åka till Älvsbyn. Utveckla
Fällforsen till ett utflyktsområde. Flytta parkeringen till andra sidan vägen och anordna
grillplatser vid nuvarande p-plats. Anlägg en kort vandringsstig. Ställplatser för husbilar
ordnas. Vägen dit behöver rustas upp och breddas.
Ta hjälp av alla fina företag vi har i vår kommun och låta de visa upp sig via
reklamfilmer om Älvsbyn, samt även de som valt att flytta hit, vad lockade de att flytta
hit?...Fördelarna är många; i princip gratis bussresor för LTU studerande, närheten till
flyget, tåget dundrar förbi här, en enorm service från alla våra företagare. Här kan vi
låna hem kläder, vi kan åka till sågen och be de kapa till det vi vill ha, det finns en
trygghet med att "alla känner alla" vi har fina skolor och barn kan utöva i princip vilken
sport de vill. Vi har närproducerad mat, vi har en storslagen natur som är svår att slå, en
tillit till varandra som är så viktig.
Ta vara på byarna o dom ödehus som har potential, mkt bättre hemsida, bättre
marknadsföring.
Ta vara på den natur och parker som finns i dagsläget och håll efter / "renovera" dessa.
Till att börja med en hemsida som man åtminstone kan söka enkelt på, pinsamt dålig
sökmotor....
Tilltagna villatomter till ett fördelaktigt pris. Bra bussförbindelser till grannkommunerna.
En medgörlig kommunal organisation. Fördelaktigt fjärrvärmepris. Levande byar med
förskola och skola.
Trevligare parker, evenemang (ex Rallarsvängen), gratis eller reducerat pris på busskort
för pendlare.
Trist att bo i Älvsbyn, liten ort, inte mycket att göra, särskilt för unga. Då är det
superviktigt med mycket jobbutbud, så att folk slipper pendla, vilket får de att flytta från
kommunen. Även att lättare skaffa boende. Fler lättillgängliga lägenheter gör att fler
vågar sälja sina hus som i sin tur gör att fler barnfamiljer kan stadga sig.
Trots allt det negativa skrivandet senaste månaden om Älvsby Kommun i media så är
det dags att lyfta blicken, göra omtag och en nystart inför framtiden. Det är viktigt att
våra förtroendevalda är beredda på att stå upp för vår slogan "framgångsrika Älvsbyn"
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eller "framgångsrika Älvsby Kommun " som det borde heta. Att kommunen presenterar
en konkret marknadsföringsstrategi för hela kommunen inkl Vidsel där alla nuvarande
och framtida fördelar presenteras för resten av Sverige. Norrbotten är ju i nuläget ett
starkt framtidslän med många och stora investeringar. Vill vill ju så klart att fler ska
flytta till Älvsby Kommun, vi ligger centralt i länet i en verkligen naturskön miljö,
Norrbottens Pärla ska skina och lysa som aldrig förr. Satsa på både ung och gammal,
våga investera och pröva nya vägar. Hoppas vårt nya kommunalråd nu förstår att hon
måste bli Älvsbybo på riktigt ! Att hon blir ett kommunalråd som Luleås Karl Pedersen,
ett kommunalråd som är ute bland folk, träffar Älvsbybor och Vidselsbor och alla andra
kommunmedborgare, hon ska vara folkets förlängda arm i det praktiska arbetet på
kommunen. Jag önskar henne all lycka och framgång i det nya jobbet.
Trycka på att det ligger på pendlingsavstånd för Piteå, Luleå och Boden med tanke på
bostadspriser, kanske bättre pendlingsbussar.
Tukta bankerna! Se till att kartellbildningen som nu finns (naturligtvis ej officiellt)
förhindras så medborgarna ska slippa vända sig till företag på andra orter för att få
marknadsanpassade priser. Se till att bromsa uppköpen av bostäder i tex Vidsel, vilka
sedan hyrs ut till säsongsarbetare utan att man underhåller fastigheterna. Det bromsar
den naturliga återväxten av yngre generationer. Se till att "bärplockarna" inte
återkommer till Vidsel. Visa lite muskler nu! Beakta den sociala dumpningen, den finns!
Sedan måste byggandet av en ny och modern hälsocentral prioriteras! Nuvarande är så
sliten och icke ändamålsenlig så men förfasas! Sunkigaste lokalerna jag någonsin varit in
i, som ska gälla hälso-och sjukvård.
Turistbyrån i centrala byn, skulle locka in fler besökare till kommunen och främja handel
och besöksnäring och inflyttande. Som det ser ut nu, åker turister och besökande direkt
till storforsen.
Tycker att jag redan angett detta. Det finns inget idag som direkt lockar i centrala
delarna, ej heller i byarna. Det är alldeles för mycket asfalt och dålig stadsplanering.
Bygg in Storgatan under tak, skapa sittytor, sätt mer gröna områden, ta bort biltrafiken
på Storgatan, fixa handikapplatser enbart här och där. Ordna torgområden.
Tycker det är bra här i Kommunen men önskar att våra ungdomar skulle ha någonstans
att vara.
Tyvärr inte.
Tänk företagsmässigt, se kommunledningen och kommunala tjänstemän som företaget
och innevånarna som kunderna. Tänk därefter på kundnöjdhet ”kunden har alltid rätt”.
Jag upplever att kommunledning och tjänstemän är väldigt dåliga företagsledare, många
skulle inte platsa i det privata näringslivet där det ställs helt andra krav på kompetens,
engagemang och kundvård. Uppmuntra till utveckling istället för att bromsa och bara
försöka visa vem som bestämmer. Erfarenhet främst från Byggnadskontorets nyare
medarbetare och Älvsby energi, gator och torg. Men det är nog en kultur som
genomsyrar hela organisationen. Några konkreta exempel, det är dyrt att värma sitt hus
i Älvsbyn p.g.a. dåliga höga enlnätsavgifter och dyr fjärrvärme. Huspriserna är inte allt,
det är månadskostnaden som räknas i slutändan. Dryga kommentarer och behov att
hävda sin makt vid frågor om bygglov retar mig. Återigen, tänk företagsmässig och
försök hjälpa till istället.
Tänk på de äldre öppna Fluxenrestaurangen.
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Tänka bl.a. i ett geografiskt vidare perspektiv när vi skall utveckla kommunen som
helhet.
Underlätta för attraktiva fritidsaktiviteter, försköna närmiljön visuellt med enkla
planteringar som medvetna placeringar av träd/buskar, möjliggör för unga att kunna
stanna kvar i älvsbyn genom arbete. sträva efter professionalitet i kommunens
verksamheter.
Undvika svågerpolitik inom kommunen och prioritera utvecklingen av aktiviteter.
Ungdomsgår Trevliga uteplatser både i parker och resturanger.
Uppföra några kolonilotter att hyra eller köpa. Öppna upp för fritt fiske i älven och några
sjöar i kommunen.
Upplåt attraktiva sjönära tomter med farbara vägar.
Utbildning även för vuxna Idrottsgymnasium flera inriktningar Utomhuspool med
fritidsaktiviteter golf mm Uteserveringar Fixa vid Sligama låt människorna få
odlingsområdet (lotter) Låt biörastagare få sysselsättning Enkla arbeten som att röja i
skog o mark - skapar meningsfullhet för alla.
Utbudet av olika fungerande idrottsföreningar Arbetstillfällen Naturen, berg, fina leder
och skidspår.
Utbyggnad av Järnvägen, Nya och trevligt inredda vagnar, liggvagnar, sovvagnar.
Nybyggd Golfbana ( 9 el. 18 hålsbana).
Utnytja naturen skapa arbetstillfällen. Gör bättre reklam för den vackra naturen men
utan att stänga ner byarna utanför centrala Älvsbyn. Kommunen behöver ett lika stort
utbud som Arvidsjaur och fler invånare ute på landet.
Utveckla byarna istället för att avveckla det som finns. Många vill bo utanför
centralorten, skaffa förutsättningar för det.
Utveckla byarna, se till att behålla skolor, busstrafik. Visa att HELA kommunen räknas.
Utveckla parkerna så att det är något man vill gå till som vuxen utan barn också
skateramper! Kiosker på badplatser, mer bussar.
Utöka parker och lekplatser, fler tomter vid ex. Altunastranden och i Dahlen.
KOLONILOTTER för de som vill odla och sköta trädgård fast bor i lägenhet. Mindre
asfalthav, ett till gym, ta hand om tomma lokaler (ICA I CENTRUM) rusta upp sunkiga
ställen som ex. Sibylla hyreshuset, gamla veterinären, skapa park och lekplats vid
björkgatan, rusta upp Åsens förskola, gör stigarna tryggare, Få hit naturen!
Vara aktiv på sociala medier, är det unga man vill locka hit så kan man oftast hitta dom
på Facebook eller instagram. Publicera regelbundet alla fördelar som finns med Älvsbyn,
badhuset som renoveras, fina läget att bygga hus på Bäckängen (bättre priser skulle inte
heller skada samt ta upp samarbetet med Älvsbyhus), foton på naturen i vår närhet,
osv. Visa upp alla stoltheter!
Vara en mindre bakåtsträvande kommun.
Vara tydlig med att presentera vilka möjligheter som finns i kommunen, för att starta
upp företag. Ge positiva bilder av vår kommun, rekreation, och arbete. Kanske lyfta fram
småföretag som i sin tur kan uppmuntra andra att våga flytta hit. Visa upp alla faciliteter
som kommunen kan erbjuda.
Verka för att tomma affärslokaler används till affärsverksamhet, att uthyraren inte får
låta de stå tomma hur länge som helst, ser illa ut tex gamla ica. Man får ju inte ha en
obebyggd tomt hur länge som helst.
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Verka för mer utomhus-aktiviteter för invånarna. Cykelstigar, bergstips, utomhusgym,
promenadstråk, hundinhängnad! Simhallen är jättebra! Men även utomhus-pool BEHÖVS
till vår fina kommun! Aktiva invånare mår bra, DET kommer synas utåt!!
Vet ej. (3 st.)
Vet inte, typ ta hand om oss som bor här, sluta spara er till döds i skola och förskola
bara för att låta soc ta den smällen sen. Tänka lite större och inte bara se till varje
avdelnings specifika budget.
Vet inte.
Vi hade tex en familj som flyttade till Vidsel just på grund utav att det fanns en ett
högstadium så deras barn kunde gå från förskola och hela vägen upp till nian. Tyvärr så
tog ni bort den fördelen med att bo i Älvsbyns Kommun. Älvsbyns kommun är inte bara
Centralorten. Det är HELA kommunen, speciellt alla byar runt omkring som bildar hela
Älvsbyns kommun och tyvärr kan jag inte se att Älvsbyn har några fördelar med att bo i
den här Kommunen än vad andra kommuner har. Tyvärr tar ni inte vara på
möjligheterna som finns för att få fler att bo i kommunen när ni inte satsar på byarna
utanför, det är där många vill verka och bo, leva och låta sina barn växa upp. Älvsbyns
Kommun hade tex kunnat vara en banbrytande kommun där man hade kunnat locka folk
med att flytta till kommunen med att säga "Vi satsar på högstadium även på
landsbygden".
Vi har ju redan stor efterfrågan av att bo på landet och pendla lite till arbetet. Så fortsätt
satsa mer på landsbygden, så unga familjer får möjlighet att se deras barn växa upp i en
trygg inspirerande miljö till lek och friluftsliv.
Vi har nära till det mesta.
Vi har Polarbröd, Älvsbyhus. Det skulle kunna komma flera större arbeten till Älvsbyn. Vi
har Sveriges godaste vatten. Vacker natur.
Vi kan inte stänga ner skolor i landsbygden och ha allt centralt. Vi måste vara steget före
att bygga bostäder så att det finns för inflyttning och bra attraktiva tomter vid vattnet
och centralt.
Vi måste få igång handeln på storgatan. Kanske få husägarna att sänka hyrorna!
Viktigt att kommunen, politiker och tjänstemän är engagerade i utveckling av
kommunen. Kommunikation är viktigt.
Viktigt med bra underhåll av kommunens ägodelar tex skolor, gator, vatten och avlopp.
Vilka är fördelarna? För ungdomar ?
Visa att vi oftast har det riktigt varmt på sommaren. Bussturer för att visa vart "Jägarna"
är inspelad.
Visa att vi tänker på framtid och inte riva alla skolor och verksamheter utanför
centrum/byn. För att få hit folk måste man visa att det är värt att bygga upp ett ”liv” här
eftersom att vi tänker långsiktigt 😊.
Visa den fantastiska naturen runt Älvsbyn fräscha upp i centrala Älvsbyn nu är det rent
bedrövligt.
Visa upp en levande landsbygd.
Visa våran fina natur.
Våga vara stolta över det vi har, och då ska även byar få vara med i planeringarna. Visa
upp vilka företag vi har, även föreningslivets alla fördelar.
Vår vackra natur sjöar skog älven och tystnaden.
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Återställ Fluxen i dess ursprungliga skick. Vi behöver en plats att gå till och umgås med
varandra. Inte kontor och Gym-.
Älvsbybor" här kommer lite fakta om väg sträckor. Sträckan Älvsbyn - Vidsel som
sträckan Vidsel - Älvsbyn är exakt den samma! Tro mej eller ej men så är det.".
Älvsbyn borde inse att det är en väldigt liten kommun, höga hyror är inte attraktivt i
Älvsbyn. En renoverad trea i Älvsbyn (10.000) utan socialt liv, utan närhet till barer,
klubbar, klädaffärer, möjlighet att dra raggen eller ens någonting så enkelt som
Dollarstore eller Max ska inte kosta mer än det gör att bo i en fyra i Luleå (9.000) där
man har tillgång till allt detta. Acceptera och anamma den lilla bymentaliteten istället,
om man inte vill bygga som en stor stad vill säga. Håll hyrorna låga, parkerna
underhållna, laga vägarna så att det ser välkomnande ut. Äntligen är det fixat skyltar så
att utombördes hittar i byn, men det bör ordnas mer från ett "utombördes" perspektiv
om man vill bli attraktiv för andra att flytta hit. Plus att sluta riva våra parkeringar.
Älvsbyn kallas för Norrbottens pärla. Det stämmer inte alls. Infarten mot Älvsbyn saknar
gatlyktor och är kolsvart på vinterhalvåret. Det finns inget attraktivt när man kör in i
byn, flera gamla trähus med trist utomhusmiljö. Kommunen och innevånarna måste
rycka upp sig så att det ser trevligt ut. Anställ arbetslösa att ex röja bort sly som växer
överallt. Riv gamla ICA-huset som är mer än anskrämligt. Storgatan är fruktansvärd,
plantera och ställ ut blommor på sommaren. Fram för en polering av "pärlan" !!!!
Ändra beslutet om 30kmh i älvsbyn och minska invandringen.
Ändra den politiska inriktningen. Satsa mer på byarna istället för att aktivt avveckla.
Många idag vill bo på landsbygden men politiker gör detta oattraktivt genom att aktivt
avveckla byarna. Det är trångt i Älvsbyn och detta verkar politikerna lösa" genom att
stänga ner allt i byarna. Inte bra!".
Öka arbetstillfällen, justera den nedsatta hastigheten till tidigare hastighet.
Öka hastigheten till 40 km/h. Mer gång- och cykelvägar. Billiga bostadspriser.
Pendlingsbidrag som togs bort. Fler busstider på helgerna.
Önskar att det fanns fler hyreslägenheter för barnfamiljer som vill flytta hit till Vidsel.
Torghusen kan vi ju bara glömma. Det är ju inne att flytta ut på landet, till byar, men
det saknas ju bostäder. Hela kommunen ska ju leva" heter det ju. Fördelar: lugnt och
tryggt för barn att växa upp i kommunen, mindre klasser, bevara skolorna.".
Öppna laver :).
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Är det något mer du skulle vilja nämna för
Älvsbyns kommun vad gäller ditt boende eller
bostadsmarknaden i kommunen?
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•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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- Sänk fjärrvärmepriset!! Vi har betydligt dyrare fjärrvärme i Älvsbyn än övriga
Norrbotten. - Erbjud vattenfelsbrytare kostnadsfritt vid byte av vattenmättare
(inkommande vatten).
(eg Trafikverketfråga) Skulle önska att det var 80 km/h ända uppifrån övre
Lillträskinfarten alt kamera. Här körs det fort och det känns ibland otryggt de ggr man
går/cyklar de sektioner man tvingas ta Ajaurvägen ned till Korsträsk och nya cykel- och
gångvägen.
+ Plogningen vintertid mycket bra i centrum + gångvägar - Plogningen på Klockarvägen
får väldigt ofta höga karmar in på gårdarna Går inte köra ut bilen från utfarten före
skottning kan vara upp till 30 - 50 cm.
Alla ska ha tillgång till fiberuppkoppling.
Alldeles för dyrt överallt i byn. Särskilt nu då kommunen har fått dille på att riva vägarna
och ska smalna av dem "för säkerhets skull". Detta är inte Piteå eller Luleå, det är okej
att stå på vägen här, om ni har problem med att bilar står på vägen och hindrar
snöröjningen och sedan blir arg på er för att de blev överskottade, måste ni kanske se
över era rutiner kring när ett fordon ska bogseras bort. Men får man bogsera bort ett
fordon om det står på en vanlig väg utan parkeringsförbud-skylt? Det måste ni kolla
upp, för ni vill väl inte fuska?
Allt är okej.
Anser att det finns för lite stora lägenheter för dom som vill avsluta sitt villaboende och
har pengar men inte orkar bo i Villa.
Arbeta aktivt för att få fler att bygga på Bäckängen. Nu ser det eländigt ut. Går det inte
sälja alla tomter så gör det attraktivt med fina grönområden etc.
Asfaltera om vägarna i och runt älvsbyns byar.
Att boendekostnaderna ä rimliga.
Att det blir mer attraktivt att bo på landsbygden.
Att det blir strängare med tvättider. Att man inför ett kortlås till tvättstugorna. Man gör
en app eller hemsida som gör att man endast kan komma in på den tid man bokat. T.ex
att jag bokat kl. 15-19, då kan endast jag komma in under dessa tider och den som haft
innan kommer in en halvtimme efter sin tid ifall att den inte hinner före min tid börjar att
hämta sina kläder.
Att det byggs för seniorer mindre småhus med grönytor.
Att fler bostäder (hyreslägenheter) byggs med egen ingång och en liten plats för altan,
utemöbler, kanske kunna ha en pallkrage med lite örter och dylikt. Känna gräs- och
markkontakt.
Att grannar i villa ofta samlar på bråte/ bra att ha grejer synligt vid tomtgränser.
Att hålla priserna nere så att vi som har en låg pension har råd att bo där. Om man har
en pension på 14500 före skatt har man inte råd att bo i en lägenhet om priserna ligger
mellan 8000 - 10000.
Att kolla upp vilka hyresgäster som ofredat sina grannar sedan innan.
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Att man byggde småhus med inte så många lägenheter i varje Och att det fanns en
altan eller balkong så man kan sitta ute. Det finns ju redan några småhus som kan vara
lämpade för människor som inte vill ha så mycket ljud av andra. Men fler hyreshus med
egen tvättmaskin och dylikt. Hoppas på att hitta något som passar mig.
Att man får bygga närmare vatten!
Att möjliggöra nybyggnad ute i byarna. Ska jag bo centralt så väljer jag en ort med
flygförbindelse, snabbjärnväg och stort universitets sjukhus med kompetens.
Att när man letar lägenhet hittar man i princip bara privata hyresvärdar. Att samla alla
dessa tillsammans vore väl bra för både dem som hyr ut + de som leta.
Att om ni bygger nya lägenheter så inte så dyr hyra, vi pensionärer har inte råd att
betala.!
Att snöröjningen sköts bättre både för bilar och trottoarer för gående (P.S + sandning.).
Attraktiva och prisvärda lägenheter för äldre så att yngre får möjlighet att köpa hus.
Dessa lägenheter bör ha gemensamhetsutrymmen, anpassade för funktionshindrade
samt hiss.
Billigare fjärrvärme. (2 st.)
Billigare tomtpriser.
Boende på landet.
Boende till rimlig kostnad, många har låg pension.
Bostadsförmedlingen Sparbanken Nord ska inte motarbeta för att folk utifrån andra
kommuner vill flytta till Älvsbyn.
Bostäder anpassade för yngre så att de har råd att flytta hemifrån.
Bostäder med rimliga priser nära natur och vatten inte allt för långt ifrån centrum. Mer
nöjen för oss unga.
Bredband till byarna!
Bredband utbyggs till alla.
Bredbandsnät, bättre mobiltäckning.
Bygg 2 plans hyreshus gärna med stor inglasad balkong.
Bygg billiga och bra bostäder!
Bygg en bro mellan Korsträsk sjön och lillträsk sjön så.man kan åka båt mellan sjöarna
en gå bro över till industri området från kanis som ansluts till den nya gångvägen bygg
fina fika platser runt sjöar fixa upp badplatser.
Bygg ett nytt hyreshus.
Bygg ett till hus på Lekentomten.
Bygg fler lägenheter så de yngre kan ta över villor.
Bygg fler lägenhetshus.
Bygg hyreslägenheter, utan lyx, för att hålla nere hyrorna, och med plats för
grönområden runt hyreshuset.
Bygg i trä! Plottra inte sönder boytan med onödiga väggar, dörrar och garderober.
Bygg inga fler hus! finns vansinnigt många hus med ensamboende men inga attraktiva
alternativ om man inte vill bo på storgatan eller stigarna.
Bygg lägenheter. Alla ska ha tak över huvudet. Inga uteliggare. Hyran ska vara
anpassad till de som inte har så stor inkomst.
Bygg mer hyreslägenheter.
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Bygg mer lägenheter som t.ex. Vetegatan där man har egen ingång/utegård/altan.
Borde även finnas tillgång till att hyra fler hus.
Bygg mer markbostäder, inte höga hyreshus!
Bygg mindre bostadshus för ex 4-6 fam Bygg boende för ungdomar som de har råd att
bo i.
Bygg på dom tomter som finns, vissa gator har tomter som inte används, där hus kan ha
rivits utan att nått nytt har kommit upp.
Bygg på tomten vid ICA och vid gamla djurkliniken. Eller åtminstone städa upp dem, de
ser förjävliga ut!
Bygg så att man har råd att bo där.
Bygg ut fibernätet i byarna då endast ett fåtal saknas. Återför Köping och landsbygds
kommun så ser vi hur centraliseringen blir.
Bygga fler lägenheter i byarna och inte bara i Centralorten.
Bygga fler mindre parhus för äldre med rejält garage/förråd typ de som finns idag på
Turistgatan fast med större garage/förråd.
Bygga hyreslägenheter så billigt som möjligt för att passa ungdomar och pensionärer.
Bygga lägenheter/äldreboende på nedre området kring Lomtjärnsgatan.
Bygga mer lägenheter till humana priser så man kan sälja sitt hus och har någonstans
att flytta till med humana priser.
Bygga mera bostäder ex: lägenheter som inte kostar så fruktansvärt mycket. Att hyra en
nybyggd 3:a för ca10.000kr i månaden är alldeles för mycket för många av oss.
Byggt fler små lägenheter för ungdomar och pensionärer.
Bättre priser för pensionärer.
Bättre service av Älvsbybostäder.
Bättre trafiksituation för cyklister och fotgängare, påminnelse om regler, nu cyklas det
på trottoarerna och på fel sida av gatan.
Dagisplatser som finns skulle locka. Fler skolor på landsbygden och inte för stora klasser
i centralorten som kommunen vill ha. Bättre inblick i äldreomsorgen så stackarna där
inte går på knä.
Det borde finnas fler bostäder i Älvsbyn.
Det byggs för lite centralt. Mer arbetstillfällen för unga.
Det finns absolut inget system för att kunna få bostad här. Om du vill hyra får du jaga
olika personer i månader, och du vet aldrig vad som finns tillgängligt. Det är dessutom
väldigt fokuserat på vem du känner och vem du är släkt med för att "litas på" för att
hyra. Underhåll på lägenheter och skyldigheter för bostadsägare som hyr ut är också
extremt låg och du ska mest vara tacksam att du har boende. Samtidigt får du inte fixa
något själv. Standarden är extremt låg på lägenheterna trots att de flesta är väldigt
gamla, och hyrorna kontinuerligt går upp utan upprustning eller uppdatering. Och det
enda alternativet är stora, dyra hus unga inte har råd med. Så dom flyttar härifrån.
Det finns för få hyreslägenheter, både små och större lägenheter. För en ung vuxen är
det nästan omöjligt att hitta en första lägenhet...
Det finns ställen som förfaller, vore bättre då folk flyttar från sina bostäder att de säljs.
Såg att de i nån grannkommun inventeras övergivna hus, kontaktas ägarna och höra
med dem om de vill sälja, det var ett bra initiativ.
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Det saknas fräscha lägenheter. Skulle idag aldrig bo i en lägenhet i byn. Ev. parhus eller
liknande då jag hellre skulle vilja parkera bilen utanför dörren.
Det saknas hyreslägenheter som man känner att man vill bo i och inte tvingas bo i p g a
sina ekonomiska förutsättningar. Vem väljer till exempel att bo på Stigarna? Skulle du
vilja bo där? Skulle jag? Dit flyttar bara de som av olika skäl inte har något annat val. Vi
behöver fler alternativ. Jag förstår så klart att det i grunden är ekonomi som sätter
ramarna. Tittar man exempelvis på Luleå så verkar det byggas som aldrig förr. Jag tror
att det lockar och attraherar. Vi människor vill gärna vara en del av det vi upplever som
framgångsrikt.
Det skall vara enkelt att bygga/bygga ut/bygga om. Undvik paragrafryttare i
kommunkontoret. Underlätta för småföretagare att bo nära företaget.
Det skulle vara bra med hyresrätter som har en rimlig hyra för fattiga pensionärer.
Det vore bra att gynna företagen här ikring, samt göra allt för att Laver och andra
ställen som skapar arbetstillfällen tycker Älvsby kommun känns som en attraktiv ort att
ha sin verksamhet i.
Det vore coolt att ha ett svinhögt hus typ turning torso och kanske ett hotell uppe på ett
berg som ser ut som den stolta polarrenen där man bor i kroppen och åker hiss upp i
benen.
Det är alldeles för krångligt att bygga hus i Älvsbyn. Alla säger olika och det är svårt att
få klarhet i vilka riktlinjer som gäller. Alldeles för svårt och för höga krav för att få bygga
på landsbygd och åkermark. Lantmäteriet säger en sak och kommunen en och båda
skyller på att den andra har fel. Om ni vill att fler ska vilja bygga hus och att ni vill att
fler ska bosätta sig i Älvsbyn och på landsbygden, visa det. Var tillmötesgående och
försök hjälpa till. Gör det enklare och tydligare och visa att kommunen är med och inte
emot. Det är mitt tips.
Det är bra att leva och bo i kommunen.
Det är för glest med lägenheter i centrum och för få seriösa bolag.
Det är ont om lägenheter i centrala orten, man får stå i kö länge, kan inte säga upp
lägenheten, ännu minde sälja sitt hus och stå ingenstans.
Det är svårt att hitta en hyreslägenhet i älvsbyn, och även en som passar mig, jag skulle
uppskatta att det fanns diskmaskin och tvättmaskin. Man vill inte behöva gå till ett annat
hus för att tvätta kläder. Vill även kunna sitta ute på en balkong mot solen. Dock vill
man inte betala en hyra som blir orimligt dyr för att det är nybyggt.
Det är svårt att låna pengar för att renovera husen utanför centralorten - husen står öde
och förfaller. Kan kommunen bli bättre på att marknadsföra sig? Projekt ödehus har
andra kommuner gjort, letat upp ödehus och försökt förmedla en försäljning.
Det är trots allt billigt boende här. Annars hade vi ej bott här.
Det är tråkigt att så många privata hyreshus inte sköts om, inte ens fasaderna är
målade. De är en skamfläck för det trevliga Älvsbyn.
Driva och verka för att förutsättningar finns och skapas för att utveckla olika typer av
bostäder i attraktiva yttre boendemiljöer så att människor väljer att bygga eller flytta in.
Både centralt men även utanför centralorten (gärna tex vid älven eller sjö).
Dålig skolmiljö för stora klasser Bättre buss förbindelser Fasta läkare Dålig skolpolitik
urdålig schema.
Där jag bor just nu är det väldigt dyrt och har ingen källare.
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Eftersatta hyreslägenheter i Älvsbyn. Har vänner som prövat söka lägenhet i Älvsbyn
men som upplever att standarden är för låg, ex. inte möjlighet att installera tvättmaskin
och diskmaskin (krav för barnfamiljer) samt generellt icke-upprustat bostadsutbud. Har
även vänner som önskar flytta till nyetablerade bostäder med hög standard men som
uppfattat att bostadsutbudet riktar sig till äldre. Tre utomstående familjer i
bekantskapskretsen som ville flytta till Älvsbyn från Stockholm/Örebro har även mötts av
kommentarer då det ringt till kommun/fastighetsbolag att det inte finns några tomter i
Älvsbyn och Vistträsk och blivit hänvisade till s.k. lucktomter från 70-talet som inte
rymmer planerade bostadshus eller som ligger i oattraktiva lägen och som numera
kostar 120 kronor kvm, dvs samma pris per kvm som för A-lägen (!). Tomterna ska
givetvis prissättas, men det är inte rimligt att endast tillämpa en prissättning per
kvadratmeter för så vitt skilda kvaliteter på kommunala tomter, det finns ju en anledning
till att de aldrig blivit sålda. En standardutrustad bil kostar inte lika mycket som en fullt
utrustad bil exempelvis. Dessa högutbildade familjer etablerade sig istället i Luleå. En av
familjerna ställde frågan att få köpa tomt i det ännu inte etablerade området vid
Timmersvansen men fick till svar att markförhållandena var för dåliga och att kommunen
inte tänkte sälja några tomter där. Varför har det då gjorts en detaljplan? Dessa familjer
hade varit superviktiga att fånga upp och erbjuda fastigheter, då hade vi haft ytterliga
barnfamiljer, högutbildade och nybyggda bostäder i Älvsbyn. Vet markägaren i Älvsbyn
hur det går till att detaljplanelägga, stycka av och sälja tomter eller tror dessa att det
endast är i större städer som detta sker? Det säljs tomter i Piteå stadsnära och i byarna
på löpande band med ständigt nya upprättade detaljplaner. Är det troligt att
marknadsläget för nya tomter skulle vara dött i Älvsbyn ca. 6-7 mil därifrån eller är det
kvalitén och lägena på de fastigheter som är till salu som är för dålig och för oattraktiva.
Jag skulle personligen leta en fastighet för nybyggnation av bostadshus med ett
vattennära läge i en by utanför Älvsbyn med stor fastighetsarea för viss självhushållning.
Detta erbjuds inte i Älvsbyn.
En arbetar kommun ska inte vara med och bekosta seniorboende som kräver insats för
att få bo.
En central databas där alla företagare o privata kan lägga ut lediga lägenheter och hus
som man kan hyra. Idag finns det flera ägare till lägenheter och det kan vara svårt för
utomstående Älvsbybor att hitta boende Även en funktion där hyresintressenter kan
ställa sig i kö.
En mer "progressiv" syn på satsningar och nybyggnationer vore önskvärt! Förenkla
byggande genom att avveckla byråkrati så långt möjligt. lägre priser på bygglov mm. 30 40 kkr för ett bygglov på en sådan här marknad är rena stölden.....
En mer samlad aktiv sida för lokala hyresvärdar.
En padelhall vore trevligt. Upplevde att det var svårt att hitta information på hemsidan
om praktiska saker som sophämtning osv när vi flyttade till kommunen. Det borde även
finnas bättre information på hemsidan om aktiviteter som finns på byn tex för barn.
Basketträning, skidor, karate, vuxen&barn osv och länkar till föreningarna.
Ett enkelt överskådligt system där man ser ALLA lediga lägenheter i kommunen.
Fiber till alla!
Fiber till brukte.
Fina grönområden inplanerade i alla bostadsområden.
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Finns alldeles för få hyreslägenheter som kan inhysa en familj på fyra eller fler.
Finns för lite lägenheter för ungdomar. De bör vara billigare.
Finns inga lägenheter för yngre som vill flytta hemifrån.
Fjärrvärme vatten avlopp och sophämtningskostnaderna. är förbi smärtgränsen,
undersök och sök möjligheter vad gör andra kommuner för att få ned dessa kostnader!
Fjärrvärmen räknade jag in i månadskostnaden fastän det inte stod uppräknat. Brist i
enkäten.
Fjärrvärmen är för dyr men bra ur miljöperspektiv, sänk priset så fler ansluter ger
miljövinster.
Fjärrvärmen är för dyr.
Fjärrvärmen är hutlös ! Att köra brännmaterial till grannkommuner är tragiskt ! Man
bygger om värmeverket men man ser inte till att kunna tillse bränsle för uppvärmning av
fjärrvärme i hushållen. Det är tragiskt. Man lovar ett pris på fjärrvärmen för att sedan
höja priserna då många valt det. Se till att fjärrvärmen drivs av egna medel så ni slipper
köpa material för att få det att funka !!!!
Fler fina grönområden.
Fler gruppboende för dementa och handikappade.
Fler lägenheter med egen uteplats, möjlighet att kunna köpa tomt för att bygga
fritidshus.
Fler möjligheter att bygga nära vatten.
Fler tillgängliga exklusiva lägen att bygga på. Marknadsför samtliga lediga lägen på ett
och samma ställe. Snygga upp på bäckängen Samarbeta med fastighetsägare efter
Storgatan så det inte gapar tomt i skyltfönstren. Fixa en pub, med uteservering. Typ
Bishops. I söderläge så att det går att sitta ute på vår sommar och höst. Fixa en
strandpromenad efter korsträsk-bäcken. Där kan puben vara.
Fler tomter vid sjö eller älv.
Fler treor att hyra, varje 10årsperiod man bor i en lägenhet blir dec. månad hyresfri,
JULKLAPP!
Få bostadsrätter finns i kommunen vilket trissar upp priserna.
För dåligt utbud av fräscha, moderna lägenheter med diskmaskin och tvättmaskin.
För få bostadsrätter och för höga priser allmänt på bostadsmarknaden.
För lite lägenheter: agera.
För små villatomter, tidigare.
Förbjud burka, muslimer, islam, svartskallar, invandrare, knarkare och bidragsfuskare!!!
Förbättra väghållningen på vintern, snö kommer det alltid, så om det snöar tex i oktober
är det inget konstigt eller i April.
Försök frigöra tomter i och nära centrum.där det fortfarande bedrivs och finns företag
som har stora ytor och ej bedriver detaljhandel...för att bygga där seniorboende där de
flesta klarar sig själva. men jag tror det behövs enkla 1:or med sovrå och mindre 2:or
där hyror är låga,,de behöver inte allt det jag vill ha.de vill bara ha något som är deras
bostad för alla ungdomar som vill bo kvar här för studier eller arbete.
Förutsättningar för att kunna bygga hus med utrymme nära vatten.
Generellt låg standard på hyreslägenheter men priset på bostäder är orimligt höga,
speciellt lägenheter för att så få kommer ut.
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Genom att marknadsföra den bättre med sin plats i fyrkanten kan man göra den mer
attriktiv att flytta till.Samt kämpa mer för en större gruvetablering i kommunen.
Genom att nedmontera skola i byarna har värdet på boenden i byarna minskat. Vill
verkligen kommunen att det bara blir utländska sommarstugeägare i byarna och att de
husen bara används periodvis under året och ägarna inte inbringar skatteintäkter till
kommunen.
Glöm inte bort byarna!
Grunden för trivsel är trygghet.
Går inte att få fiber där jag bor, om det gick att lösa på något vänster skulle det vara
fantastiskt.
Gör Bäckängen attraktivt. Börja med att asfaltera gatorna.
Gör det mer lockande att vilja bo kvar. Så tomt, när man vill göra något så åker man till
en grannkommun. Kanske fixa båtplatser man kan hyra och ha i älven eller någonstans.
Mer attraktiva badplatser, kiosk/restaurang. Flera lekplatser vid villakvarter, t.ex. bakom
polisstationen är det ju en lekpark men hade kunnat vara större.
Gör en liten översyn av grönområdena i centralorten, rensa och fixa till. Se över
lekplatserna ute på villaområdena. Placera ut fler eldstäder på vackra platser kanske vid
älven, bäcken eller i någon av parken vid polisstationen eller i Lomtjärn. Gör en enkel
cykelbana som numera finns de flesta kommuner där barn/ungdomar kan cykla. Det är
uppskattat. Utomhuspool så alla barnfamiljer slipper åka till grannkommunerna hela
tiden.
Gör mer för att göra området vid bäckskolan attraktivt. Städa upp.
Gör Stigarna till ett boende för Älvsbyborna själva framför allt,,inte tillnågot som skall
vara en förvaring av nyanlända som INTE villl bo i en liten ort som Älvsbyn! De har inte
sina intressen i att det skall vara atraktivt,då de inte heller har för avsikt att bo kvar i
kommunen Älvsbyn. Stigarna ÄR ett MYCKET VACKERT beläget Hyreshusoråde! Jag är ej
alls en Rasist,men gör Stigarna till ett område som människorna vill bo i och växa upp
i,,inte till de människor som inte har för avseénde att bo kvar i Kommunen alls. Givetvis
en fråga om alla MIGRATIONSLÄGENHETER,som gjort att ingen annan får eller vill bo
där!
Göra ett bättre system för tvättider. Tex. App eller kort.
Göra stora tomter när man bygger nytt.
Ha ett 4 år på gymnasiet för eleverna!
Hade varit kul att kunna köpa ett mindre hus som vuxen singel. Som inte är Älvsbyhus
på rad..
Handikappvänligare och hiss.
Har en relativt dyr omkostnad (främst el, fasta avgifterna) med tanke på hur liten min
villa och förbrukning är. Kan tänka mig att bo inom de flesta områden i kommunen så
länge villan har nära till vatten samt fiber.
Har pendlat till mitt jobb i Piteå över 20 år. Har varit småbarnsförälder och nu
tonårsförälder. Men känner att komma hem det gör jag och mår gott här i Älvsbyn. Värt
att pendla när man får komma hem till Norrbottens Pärla.
Hela kommunen skall leva. Idag får tätorten allt.
Helt fantastiskt.
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Hur än vårt boende ser ut är det viktigaste kanske att vi bemöter varandra vänligt. Är
tacksam för att jag har fått ta del av Älvsbyns resurser under mina år här och hoppas
jag en dag kan återgälda detta.
Hus för äldreboende Centralt.
Hyr privat men skulle gärna bo i kommunens lägenheter om det fanns nåt.. Det är brist
på lägenheter förutom kanske hos privata men då får man en annan service än åt Älvsby
Fastigheter..Har själv erfarenhet av det...
Idag har vi ett fantastiskt bra boende med några meter till älven. Den Dan vi inte orkar
bo kvar såhittar jag idag inget attraktivt boende. Jag vill ha en lägenhet med en stor
balkong.
Informera även de som inte är med facebook.
Inga höghus, endast markplan.
Ingen idé att bygga nya bostäder för det är alldeles för dyrt att leva här. Ingen vill flytta
hit. Förut kom de från andra kommuner hit och handlade här men inte längre. De tycker
att det är för dyrt här.
Inget jag kommer på just nu.
Innan Bäckängen ”byggdes” skulle det ha genomförts en undersökning över vilka
områden som var mest attraktiva att bygga på. Av drygt 20 tomter är 5st bebyggda på 5
år. Hade ett annat område förberetts för tomter kanske fler hade byggt nytt.
Inte enbart tätorten.
Inte marknadshyror!
Internet försvinner hela tiden ä.
Inventera och redovisa var det finns tomter, även ute i byarna finns det tomter med
framdraget VA som ägs av privata. Det finns många lämpliga platser för att bygga
bostäder och för småföretagare.
Jag bor väldigt trivsamt vid en sjö. Ej trivsamt att användandet av vattenskoter ökar.
Sedan skulle jag önska att landskapens hölls mer öppet, men det är ju markägarnas fel.
Slyet får ta över och det vackra öppna försvinner. Boendet i sig tror jag inte kommunen
kan göra något åt. Jag trivs super bra. Hyfsat dyr sophämtning kan jag tycka för att bara
hämta 1 gång i månaden. Är det samma i centralorten? Det vet jag inte.
Jag hade hoppats på att Nyberga skulle göras om till lägenheter - fantastiskt läge
skogsnära och centralt.
Jag har bott i Älvsby Fastigheters bolag i 20 år, för 9 år sedan flyttade jag till
Björkgatan. Det har bara varit problem med grannen under som inte tål ljud.
Hyresvärden har inte gjort något åt problemen, han har trakasserat de sista fem
familjerna som bott här. Söker bostad i annan kommun och kommer att flytta så fort
som möjligt. Kommer att bli problem att få folk att bo kvar i den här lägenheten om det
inte görs någonting åt det som verkligen är problemet.
Jag har ju inget emot att det byggs i samhället. Men, tycker inte det ska byggas
lyxlägenheter som många inte har råd att bo i. Exempelvis de som flyttar i Älvsbyn till
någon ny lägenhet från troligtvis ett eget hus är ju oftast pensionärer och de flesta av
den kategorin har ju dålig inkomst.
Jag kan ibland, fundera över, var jag som pensionär, skulle vilja bo, om vi inte kan bo
kvar i våran villa. Jag känner o vill att det finns fler alternativ, än att flytta till
Fluxenhuset.
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Jag som är äldre önskar att kunna bo kvar i vår villa många år till, kanske med hjälp av
hemtjänst...
Jag tror att en billigare, smidigare och snabbare process vad gäller förändringar kring
tomter, byggnader, nybyggen, åkermark osv skulle medföra att fler bygger och etablerar
sig i kommunen.
Jag tror att framtiden är klimatsmart och tycker att Älvsbyn ska sträva efter att vara i
framkant när det gäller detta, särskilt eftersom Älvsbyn har så otroligt fina naturområden
att stoltsera med.
Jag tycker att det är mycket sorgligt att se alla dessa eftersatta hyresfastigheter runt om
i centrala Älvsbyn.Balkongerna med numera synliga armeringsjärn i betong golven..
Fasader som inte målats om på evigheter.Söndertorkade persienner som hänger som
solfjädrar i fönsterna.. Många 40-talister flyttar från kommunen till Luleå eller Piteå tex.
Där finns bostadrätter och hyresrätter med betydligt bättre standard. Har man reparerat
sin villa och är van med en viss standard hittar man inte något här i Älvsbyn. Kommunen
förlorar en massa skatteintäkter på detta sätt.
Jag tycker att diskmaskin, tvättmaskin skulle den som flyttar in köpa eget för att få ner
hyran. Samma sak med TV-utbudet.
Jag vill ha bredband till min fastighet..
Jag vill ha små bostäder, då kan man bo billigare men bra på ålderns höst.
Jag är för att bygga men inte lyxlägenheter, så att man har råd att bo där.
Jag är nöjd med mitt boende nu, men min höga ålder kan innebära att jag snart kan
behöva flytta in till något seniorboende eller i värsta fall särskilt boende i centrala
Älvsbyn.
Jag är nöjd med vår hyreslägenhet men letar efter hus. Tomterna kunde vara billigare, t ex på Bäckängen. Känns svårt att hotta ett hus vi vill ha och för dyrt att bygga ett nytt.
Jobba för att Stigarna ska bli mer attraktivt som boende, här finns en stor segregering i
vårt samhälle. Längst upp på Storgatan är ett skämmigt område, här står skrotbilar.
Infarterna till Älvsbyn bör fixas till inte bara med en reklamskylt.
Jävligt dumt och onödigt att skära bort asfalt på bostadsområdena!! Prata m. dom som
plogar/skottar hur man håller en gata öppen för 2 bilar att mötas.
Kanske att se det som något positivt när folk vill bygga nya bostäder här och ta lite
lättare på bygglov osv.
Kommunal plogning till boende utanför den fastställda rundan. Många äldre måste förlita
sig på grannar och vänner och får själva stå för denna kostnad.
Kommunen behöver bygga mycket mera, sälj ut en del av beståndet för att få loss
pengar till att bygga nytt.
Kommunen borde lägga pengar till vägar för alla hushåll med enskilda vägar. De som
flyttar till Norrland önskar skog och natur när knuten, med bredband för ev. arbete
hemifrån.
Kommunen bör ordna attraktiva tomter där man har lite större plats att bygga för eget
företagande.
Kommunen har ansvar för alla med.
Kommunen kanske på något sätt kan arbeta med frågor som inte bara rör
hyres/bostadsrätter. Utan även villor... många söker i dagsläget en villa att bosätta sig i
- men fastighetsbyrån och JNF arbetar bara för att sälja, tjäna pengar. Kommunen
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kanske kan arbeta för att verkligen hjälpa dem som behöver det. Vet ej hur detta skulle
gå till..
Kommunen måste börja att satsa på byarna och inte allt till centralorten. Inte ens
flaggorna till genom byn sätter upp dem (det görs av ortsbor). Med små medel går det
att göra att människor trivs. Nu är det mest att kommunen motarbetar allt.
Låt aktörer bygga bostadsrätter i centrum! Det gynnar alla om man kan investera,
renovera och sköta om sitt eget boende. Tex när man inte längre orkar bo kvar i sin
villa. Välskötta fastigheter är viktigt för samhället! Då ser det attraktivt ut i vår pärla.
Uppmana fastighetsägare att hålla välskött runt tomterna, särskilt längst stråken in och
ut ur Älvsbyn. Det ser attraktivt och inbjudande ut för de som passerar Älvsbyn och
förstärker bilden av byn, positivt (välskötta hus och gräsmattor) eller negativt (förfallna
hus med skrotbilar och midjehögt gräs).
Låt de som vill bygga på landsbygden bygga på den yta som finns, dvs att man ska
kunna bygga på odlingsmark där det lika finns utrymme.
Låt folk bo kvar på landsbygden med bra service. då behöver man inte bygga nå mer i
centrala älvsbyn.
Låt folk bygga nära vatten, vi har gott om mark vid vatten.
Låt HELA kommunen ha möjlighet att leva!!!
Låt privata aktörer som vill investera i Älvsbyn bygga lägenhetshus med bostadsrät ter! Vi
behöver behålla skattepengarna i Älvsbyn och idag flyttar många 60+ till
grannkommunerna, när de säljer sin villa.
Låt Älvsbyhus sätta upp hus på de nya kvarteren, så att de blir nya "färdiga" kvarter.
Små och större hus. Det ska finnas nåt för alla. Ingen vill flytta till ett kvarter som
riskerar att vara byggområde i 10 år...
Lägg inte ner mer i Vidsel nu. Om ni gör det lägg ner allt på en gång så att vi boende
vet att ni inte vill ha oss kvar här, klargör öppet vad ni har för framtidsplaner med
Vidsel. Låt oss inte dö svält döden utan gör lidandet kort. Det är vi värda i alla fall.
Lätta på strandskyddet.
Man måste nog tänka en del på hyrorna då man bygger om det blir nytt, tror inte man
vill betala 7000:- för en lägenhet (2-3rum) oavsett om den är ny eller ej.
Marknadsföring och aktivt engagemang till grannkommunerna som har bostadsbrist.
Bygg hyreshus. Se till att ha en bostadskö värd namnet.
Med tanke på hur samhället utvecklas överlag borde kommunen ansöka om tillstånd för
övervakningskameror. Den nya gångleden vid industrivägen bör fortsätta med säker
överfart till Korsträskvägen.
Mer boenden för äldre som vill bo centralt nör dom blir äldre.
Mer bra/kul reklam i media om Älvsbyn! Se över våra dyra fjärrvärmepriser!
Mer lägenheter behövs så äldre kan flytta från sina hus. Inte för dyra då pensionen inte
räcker långt.
Mer möjligheter till allmänna kommunikationer.
Mer seniorboende då bostadskön är 7-8 år för en tvåa.
Mera fina lägenheter som finns att hyra då man säljer sitt hus.
Mindre lägenheter som passar både yngre o äldre. Hyresrätter Bra boende för äldre typ
Fluxen Slopa hus som "Icahuset". Lägenheterna passar inte klientel et +80 som bor där.
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Trångt, små badrum, dåligt med öppen planlösning/ svårt rymma både
köksmöbler/soffgrupp. Svårt ta sig fram med rullator/rullstol.
Mitt boende kommer bli bra vi flyttar in där Öberga har varit en gång i tiden har själv
jobbat där i fem år det byggs fina lägenheter Två treer i varje hus blir väldigt fint. Tror vi
kommer trivas bra där.
Mobiltelefon + dator fungerar ej hos mig.
Motverka att det är tomma ödsliga" lokaler utmed Storgatan.".
Mycket gammalt bestånd av hyreslägenheter, vissa i dåligt skick.
Många lite äldre kan tänka sig att sälja sina bostäder men har inte råd att hyra enligt
sina önskemål.
Möjliggör nybyggen på landsbygden (Vidsel med omnejd). I dessa fall möjliggör ej de
lokala bankerna finansiering trots goda ekonomiska förutsättningar. Vad vill kommunen
göra? Vill de göra något? Vidsel har ca 400 skattebetalare som bidrar till kommu nens
välfärd och det önskar vi öka på istället för att minska.
Nej, inget för tillfället för jag tänker bo kvar här så länge det går, sen får vi se vad det
blir.
Nej, men när jag/vi är redo att söka oss till centralorten skall det vara enkelt hitta sig ett
boende inte allt för långt från centrum, med kostnader som en pensionär klarar av.
Ni har ju kvävt Vidselområdet, så någon bostadsmarknad finns ju inte.
Ni är som alltid sent ute. Bostadsbyggandet skulle ha påbörjats långt tidigare för att
möta behovet. Som återvändare till Älvsbyns kommun är jag mycket förvånad över att
det inte hänt något avgörande på de 45 år sen jag flyttade härifrån. Var finns
visionerna? Hur kan ni låta alla ungdomar flytta härifrån? "Framtidsrika Älvsbyn" kan ni
skrota, man skrattar ju bara åt det.
Nya tomter måste vara så stora att en normalstor villa med dubbelgarage ryms. Det
verkar som att det finns ett starkt intresse för unga vuxna att bosätta strax utanför
stadskärnan. Skapa förutsättningar för dessa.
När man blir gammal kan man inte åka land och rike för att handla, låt oss hjälpas åt för
att behålla och utöka den servicen som finns för oss alla. Ser även fram emot det nya
badhuset som byggs och idrottshallen, tror och hoppas det kommer att dra andra
människor hit.Låt oss hjälpas åt att berätta för andra och även för oss själva, hur fint
samhälle vi har. Med de förändringar som jag har gett förslag till och de som byggs och
finns sen tidigare,tror jag att Älvsbyn kan bli Norrbottens Pärla igen.
När ni bygger så bygg så att unga och pensionärer har råd att bo.
När ni bygger, oavsett vad, bygg inte för litet..
Oerhört viktigt att vaka över att livsmedelsbutikerna i Vidsel och Vistträsk bibehålls.
Skolgång i de stadier som idag finns i byarna måste behållas så långt det går.
Oj, här hade jag kunnat skriva mycket: Jag flyttade hit pga att jag fick ett arbete på
orten. Har bott i ganska många kommuner runt om i Sverige. När jag flyttade hit så var
det första kommunen som inte skickade ut någon form av välkommen till kommunen
information (det var bra att många av pizzeriorna hade fina kartor över kommunen). Det
som är en stor brist i Kommunen är information om föreningar och aktiviteter. En bra
föreningslista för kommunen samt en ”det händer i Älvsbyn” kalender hade löst detta
enkelt. Flyttade till kommunen pga ett ingenjörsarbete på RFN, och det som jag förvånas
över är att man inte direkt försöker ”nyttja” möjligheten till att ha en högteknologisk
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arbetsplats inom kommunen (inspirera ungdomar i skolan, få fler av de som anställs att
vilja flytta hit). För mig är det tråkigt att se att det största fokuset ligger på att utveckla
centrala Älvsbyn, och att man på vägen dit missar byarna. De främsta faktorerna som
gör att jag just nu letar boende på annan ort är: - Det intryck kommunen ger i att inte
vilja ha en levande kommun, fokuset verkar helt och hållet vara att prioritera
centralorten. - Avsaknaden av pålitlig internetuppkoppling, men även en plan för en
framtida utveckling. - och sist men inte minst... den oro i och kring studiemiljön inne i
Älvsbyns grundskolor i kombination med att man lägger ner de mer harmoniska
byaskolorna, gör att jag är ytterst tacksam över att jag inte har barn i skolåldern.
Om det ska byggas en läkarstation/ äldreboende. Bygg den i kvarteret där gamla
lantmanna,gamla gårdings(som brann ner) var. Ett förfallet kvarter som skulle bli en
central, lättåtkomlig byggnad för kommuninnevånarna. Bygg ihop den med en
kulvert(under Mark) med Ugglan och gamla läkarstationen. Ett stort byggprojelkt. Men
då skulle man få allt samlat och många kan ta sig dit utan att behöva färttjänst som de
andra förslagen utanför centrum är föreslagna. Bygg även ett Hyreshus där gamla ICA
står. Det är en förskräckligt ful byggnad, man kan tro att det är en övergiven
industrilokal. Bygg en fin vinkelbyggnad med stora inglasade balkonger. Kanske
kombinera som Hyresrätt och bostadsrätt. Något som blir ett lyft är när man byggt om
Storgatan förbi Polar hotell och Järnvägen. Hoppas man planterar många träd så
Storgatan härifrån känns som en Alle´gata. Ser possitvt fram på när det blir klart.
Ordna bostäder med hiss, ska äldre kunna sälja sina hus så vill de ha hiss för att kunna
bo hemma även när benen blir trötta. Idag är alternativen inte många för de som inte
orkar gå i trappor, att få en lägenhet på bottenplan kan ta år. Jag själv kommer inte att
flytta till ett hyreshus utan hiss, för mig är det ett måste.
Pendling kollektiv, flyg, tåg, samfärdas!
Plogning av gator ska utföras försiktigare. I nuläget har stora skador uppstått på både
gator och tomtgränsen. Bättre förr.
Prioritera landsbyggden mera, så blir landsbyggden mer attraktiv att bo i, och fler väljer
att stanna i kommunen.
Priserna är bra, verkar vara svårt för såna som vill hyra att hitta bostad.
Producera fler tomter naturskönt för nybyggnad av villa.
Restaurang på Fluxen.
Rimligare priser.
Saknas bredband i småorterna.
Samarbete med Älvsby.
Satsa mer aktivt på orterna utanför Älvsbyn så att centrumet får större chans att vara
centralort.
Satsa på bostadsområden nära de sjöar som finns runt tätorten. Satsa på
trygghetsboenden i Korsträsk och Vistträsk.
Satsa på byarna runtomkring centralorten.
Satsa på byarna/landsbygd.
Satsa på tomtplanering med stor tomt och fint läge med vattnet som granne (älv/sjö).
Allt fler inser tjusningen med att bo enskilt men med närhet till centralorten. Läget är
allt!
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Se föreg fråga + utbyggnad av bredband, underhåll av vägar i byarna, stöttning för att
bevara byarna levande. Att vi betalar samma skatt vare sig vi bor i älvsbyn eller i
byarna. Att vi får vara delaktiga i beslut som fattas och att beslut inte tas över våra
huvuden. Hade jag inte suttit fast med bostad i min by hade jag flyttat ut ur kommunen
så pass besviken är jag på ledningen. Och om ni vill ha inflyttning i komm så ska det
gälla hela kommunen.
Se människan! Se kommun-medborgarna som mer än en ekonomisk resurs. Rensa ut all
svågerpolitik!
Se till att nu fixa fiber till Nybyn så att vi kan jobba hemifrån. Våga satsa på byarna så
byggandet ökar.
Se till att renovera eller riv alla gamla 50-60-tals hyreshus, innan de rasar ihop.
Seniorboende. Centralt.
Skapa attraktiva tomter vid älven och sjöar utan krångel. Bli billigare på era tomter så
fler blir sugna på att bygga hus.
Skapa lägenheter så ungdomarna har råd och vill stanna i kommunen.
Studentlägenheter för Luleå universitet + reducerat busspris.
Skulle gärna bygga nytt Älvsbyhus på en större tomt med fin utsikt i anslutning till
centralorten. Plats för större garage, men ingen tomt där verksamhet ska bedrivas. Pga
bristen på attraktiva tomter funderar vi på att bygga nytt i angränsande kommun.
Skulle tänka mig hyra i nya huset.
Skulle vara trevligt med ett hyreshus vid älven, då ett / några tvåvåningshus med en fin
utemiljö.
Skulle vara trevligt om det fanns fler strandnära tomter utanför tätorten i exempelvis
korsträsk och muskus.
Skulle vara trevligt om man fick renoverat ens lägenhet om det ej gjort på 20 år. men
finns väl andra som går före, eller att det inte finns pengar alls.
Sluta lägga allt fokus på centrum, utan satsa på hela kommunen.
Sluta lägga ner skolor och förskolor. Starta upp nya istället, så de blir folk av dagens
ungar. Ju större samlingar av barn, desto värdelösare ungar.
Släpp fler tomter för byggande av fritidshus nära vatten. Vi har så otroligt många fina
platser vid sjöar där det redan finns fritidshus. Då borde det vara möjligt för fler tomter i
nära anslutning. Det finns fortfarande så många sjöar där ingen bebyggelse finns och
där man kan njuta av orörd natur.
Släppa fler tomter på bättre ställen, t.ex. nära vatten, utanför centrum, till rimliga priser.
Större tomter.
Små billiga lägenheter centralt till yngre generationen.
Småhus med altan med rimligt pris.
Snälla försök att se till att villaägare städar sina tomter! Om inte detta förändras
överväger vi att flytta från kommunen. Uppryckning av kommuninvånare behövs!!!
Snälla öäs det jag skrivit innan och ta till er. Det är många som önskar detsamma i min
omgivning.
Som sagt innan. Jag tror att det är tragiskt när det inte finns kollektiv trafik och man är
tvungen skaffa ett körkort och bil. Det är inte alls miljövänligt!!!
Som sagt på föregående sida, mera Fluxenlägenheter, alldeles för lång kötid.
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Sopkorgar vid busshållplatserna. Minigolf i Lomtjärn. Önskemål av 11:åring är en
snurrplatta" (ser ut som en liten karusell) i Lomtjärn. Mer aktiviteter i Lomtjärn på
sommaren. Sommarjobbare skulle kunna anordna aktiviteter för barn. Mer för vuxna på
kvällar o helger. Familjefilm, när det blivit mörkt, i Lomtjärn.".
Stigarna har ett fint läge vid Åsen tyvärr är det mycket nedgånget och oroligt. Röj upp
runt sjöar och vattendrag, uppmuntra markägare att göra det ökad trivel.
Större tomter, flexibla vid behov.
Större tomter, för hemmakontor, trädgårdsland och uteaktiviteter, hönsgård osv.
Större villatomter. Så billiga som möjligt utan att Kommunen tappar pengar på att
iordningställa dom. Se till att sälja det man har först innan man upprättar nya områden.
Subventionerade tomter. Främst till nyinflyttade i kommunen.
Svårt att få bostad!
Synd att de flesta husen i byarna nu köps upp av uthyrningsföretag. Det kommer att
bidra till byarnas långsamma död som redan igångsatts av er nedrustning.
Säker övergång (väg 94) från prästgärdan till skolorna.
Sänk priserna på tomter.
Sänk priserna, inte så attraktivt att flytta hit när det kostar lika mycket som att bo i
Piteå.
Sänka hyror, satsa på bättre kommunala gemensamma plattformer där man bor.
Sänka tomtpriserna.
Ta inte betalt för soptömning när ni inte tömmer, fjär värmen bör ha samma temperatur
hela dygnet inte kallare på natten. kommunen borde se till att medarbetare bor i
kommunen å inte runt om i länet.
Tillgängliggör tomter i byamiljö. Nära byn men lite avskilt är efterfrågat. Fler lägenheter
måste till för att motivera generationsskiften i villor. Kanske fler radhus som ger
villakänslan men mindre yta att ta hand om?
Tillåta mer strandnära byggen på landsbygden.
Tror det finns massor att diskutera.. men inte i en enkät.:).
Tycker att man ska skapa möjligheter för äldre att kunna sälja sitt hus men ändå kunna
bo kvar i sin lilla by. Bygga t.ex. små parhus, enkelt boende där t.ex. byföreningen kan
hjälpa till med skötsel. För många äldre är det väldigt värdefullt att kunna bo kvar i sin
födelseby.
Tycker att vi har så många platser som är vackra och behöver upprustning och lite
kärlek.Korsträskbäcken är ett sånt exempel, gallra och gör den synlig. Plantera blommor
i lådor som hängs på broarna som går över bäcken.🌺🌹🌺.
Tycker de borde finnas fler lägenheter där folk me tidigare skulder ej döms och kan få
en chans till att ha en bra bostad. mer fiber i lägenhetshus och bättre på annonsering av
lägenheter i älvsbyns kommun.
Tycker det är viktigt för en glesbyggds kommun som Älvsbyn att just prioritera
glesbygden och inte bara centralorten.
Tycker dom ska klippa gräs och hålla efter deras grönyts områden, det ser så mycke
trevligare ut då! Speciellt då så många hushåll har problem med råttor.
Tänk om o tänk nytt. Skapa möjligheter till boende o företagande även ute i byarna. Då
menar jag de stora bitarna: skola, barnomsorg, äldreomsorg, enklare sjukvård,
livsmedelsaffär, bensinstation.

89 (92)

Bilaga 2: Öppna svar

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Älvsbyns kommun
Medborgarundersökning 2021

Tänk smart, inte kortsiktigt!
Tänka på att hålla ner hyrorna lagom stora lägenheter med lagom standard.
Tänka på hiss om de bygger nya boende.
Under min lägenhet är det en kall källare så hela vintern är mina golv mycket kalla. Får
köra el-element från November till Maj månad. Så hyran blir dubbelt så dyr med
elförbrukningen. Inte bra bo här. För sjuk och gammal för att flytta.
Uppmuntra folk på landsbygden att sälja vidare till yngre. Gratis buss in till centralorten
för unga och 6 stycken.
Utbyggande av kommunalt vatten och avlopp till attraktiva områden utanför centrum.
Vad gäller lägenhetsboende handlar beror trivseln och attraktiviteten så mycket om
hyresvärd, servicenivå, planlösningar och annat som är svårt för kommunen påverka
politiskt, men som däremot Älvsbyns fastigheter, som kommunalt bolag kan påverka i
form av servicenivå i lägenheterna, vilka planlösningar de godkänner när det byggs nytt,
underhåll av befintliga fastigheter osv och Älvsbyns Fastigheter är den bästa hyresvärd
jag haft. De har bra service till oss boende och är framför allt fantastiska på att
underhålla de existerande lägenheterna utan renovera upp hyran för stora steg i taget.
All heder åt dem.
Var lite mer medgörliga och tillmötesgående när folk vill bygga. En snabbare hantering
och ett enklare sätt. Tycker ni är lite väl mycket paragrafryttare.
Varför används inte området kring Lomtjärnsgatan till bostadsområde för hyreshus eller
äldreboend?
Variation behövs. Det finns nog de som vill ha en lite finare bostad. Men även billiga
men OK bostäder. Det ska nog inte vara för dyrt i en sådan här ort. Men gör områdena
mer levande, möjligheter till fler aktiviteter och möjligheter och håll det fräscht.
Personalen på Älvsbyns Fastigheter måste förstå hur extremt viktigt det är att hålla
miljön fräsch, hel, ren och trivsam.
Vet ej. (3 st.)
Vet om att en del yngre vill bygga lite utanför centrum närmare naturen, finns dåligt
med tomter.
Vi borde ha mer lägenheter/mindre bostäder som ska vara tillgängliga för
UNGDOMARNA, de ska ha råd att betala hyran utan att behöva jobba hela fyrkanten
runt, vi måste spara och hålla kvar våra ungdomar för det är trots allt dem som är vår
framtid. Vi måste få ungdomarna att vela stanna här istället för att flytta till stan.
Vi har ett fantastiskt boende och by. Vi har möjligheter till natur, fiske, bad. En
sammanhållning som är underbar, barn som kan springa och leka, åka skidor, cykla,
spela fotboll, åka skridskor få växa upp med skog och natur runt hörnet. En frihet
många barn saknar i dagensläge. Vi har en bra skola, av det som är kvar, med bra
lärare, en underbar förskola och pedagoger. Vi hade det ännu bättre förr med underbar
skolmat som även de äldre fick ta del av. Att priserna är låga i detta område har lockat
familjer från andra delar av Sverige, människor från andra länder, företagsamma
människor lever och flyttar in och de har berikat hela kommunen. Synd bara att det inte
tas tillvara av kommunens styrande.
Vi ska simmar, simmar, simmar.. Alla kommentarer har simhallen i ute för sommaren
men Älvsbyns kommun har inte simhallen vanligt.
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Vi är många som gärna skulle vilja bo kvar i våra hus ute i byarna om det bara fanns
vettiga bussförbindelser med centralorten. Alla har inte tillgång till egen bil eller tvingas
sluta köra bil av ålders- eller hälsoskäl. Många har fina välskötta och trevliga hus som vi
helst skulle vilja behålla. Många renoverade och påkostade. Men om vi tvingas sälja får
vi i princip "skänka" bort husen eftersom det blivit något av en tradition att i t.ex.Vidsel
ska man inte betala mer än 250-300 000 kr. Inte blir det bättre när vi miste högstadiet i
Vidselskolan pga av en tillfällig svacka i elevantalet. Det är svårt att locka barnfamiljer
att flytta till en ort där skolan inte har stor prioritet. Utan inflyttning av barnfamiljer få
husen ännu sämre värde. Här är det viktigt att kommunen är med och hjälper till. Vi har
en mycket fin livsmedelsaffär som vi är rädda om. Men med vikande
befolkningsunderlag blir det kanske svårt att få den att gå runt. Katastrof!! Många av
våra fina hus köps upp av tyskar som använder dem till sommarhus några veckor under
året och sedan står tomma.
Vid nybygge av lägenheter, bygg högre och bygg med vacker utsikt så de boende
verkligen får se vackra naturen och bergen runt kommunen.
Vidsel har i nuläget ytterst få hyreslägenheter i beboerligt skick. Torghusen i Vidsel är en
skamfläck för byn!
Viktigt att bo där det är vacker utsikt.
Viktigt att det finns prisvärda lägenheter för ungdomar/familjer att flytta till där
boendeytan inte är för liten för ex en familj på 4-5 personer. Trevliga stora
balkonger/uteplatser är viktigt. Se över parkområden och lekplatser och gör dessa mer
attraktiva framförallt i bostadsområdena.
Viktigt att driva utvecklingsfrågor.
Vill att det ska finnas fiber i Bredsel trots att intresset inte är störst. Tänka på att eran
landsbygdspolitik har påverkat våra lokala banker att husen har låga värden i Vidsel m
omnejd. Frågar man mäklare och banker i grannområden värderar de högre och kan ge
mycket högre lån.
Vill bo här i Sävdal där vi bor nu, men det blir svårare och svårare med nedläggning av
högstadium och besparingar inom förskolan att våga satsa på ett liv här med en ettåring
och en treåring. Måste vi flytta kommer det förmodligen inte bli inom kommunen tyvärr,
utan då får vi försöka söka oss till någon kommun där det mer känns som om de värnar
om invånarna även utanför centralorten, i och med att vi vill bo skogsnära. Sen är det
såklart roligt med de satsningar som görs på ex badhuset, för det är ju något som
kommer att komma även oss i byarna till gagn och glädje.
Vill återigen påpeka tanken om kollektivhus. Det är en populär boendeform i många
städer och skulle säkert bli populär i Älvsbyn också.
Ville ha mera gatubelysning var jag bor.
Våga bygga och satsa!
Väntetiden till seniorboendet Fluxen är alldeles för lång ca 7 1/2 år. Bygg ett till.
Åtgärda parker, rondeller och trottoarer. Nu finns trasiga kantstenar, osopade vägar,
osv. Bygg lägenhetshus på Lekentomten och flytta ICA:s infart, ligger fel, anser jag.
Älvsbyns kommun byggdes åt fel håll, bort från arbetsmarknaden. Människor måste få
bo där de vill, men en kommun styr i hög grad utfallet. På 1970 -talet gjordes Vistträsk
och Korsträsk till villaområden. Pendlingsavståndet till arbetsmarknaden i Piteå, Luleå
och (på den tiden) Boden blev övermäktigt. Varför anlades inte bostadsområden in mot
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Fyrkanten, i byar som Pålsträsk, Tvärån och Salberg samt, på närmare håll, Nygård,
Brukte och Vernerslund.
Älvsbyns kommun drivs av puckon!.
Älvsbyns kommun har en otrolig fördel med att vi har "fyrkanten" vilket gör att folk
väljer att bo i kommunen fast man kanske jobbar i andra kommuner. arbetspendlandet
är både in och ut genom kommunen och detta har påverkat bostadspriserna på ett
positivt sätt, folk väljer att bygga nytt i kommun, renoverar, bygger och satsar sina
pengar här för man trivs och det spelar ingen roll om man inte arbetar i kommunen.
Öka infrastrukturen, så som mobil- och internettäckning för hela kommunen inklusive
småbyarna.
Önskar att det fanns mer sjönära tomter.
Öppna upp för nybyggen i Pålsträsk.
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