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Returpapper
Miljövänlig färg

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

En dagslända eller 
ett etablerat media
Vem kunde ana att ett litet lössläppt påstå-
ende i ett telefonsamtal skulle leva vidare i 
drygt 10 år?
 För den 17 oktober 2009 så pratade 
undertecknad med min gamle vän Tony 
Berglund per telefon och vi enades om att 
kanske starta upp en lokal webbplats med 
Älvsbyn i centrum.

Vår vision då, var att vi ville lyfta fram allt 
som händer i och påverkar boendet i Älvs-
byns kommun.
 Genom att visa de positiva sidorna av 
denna härliga plats vi bor på, så kanske vi 
kunde inspirera fler att flytta hit. Då såväl 
fysiska, som mentala Älvsbybor kunde bi-
dra till innehållet i bild, text och engage-
mang.
 Detta har sedan växt och växt på alla led-
der sedan dess. Första målet var att nå 1000 
läsare fram till årsskiftet 2009/2010. Idag 
drygt 10 år senare är sidan ett välkänt och 
väl inarbetat varumärke i mediasverige och 
ett av landets 170 hyperlokala media, med 
en fast förankring på/med orten.
 Över 17 miljoner har klickat in sig på 
sidan sedan starten. 4500 klick per dygn 
på alvsbynews.se och utöver det finns cirka 
2000 klick till per dygn på vår Facebook-
sida, som fungerar som löpsedel för nyhe-
terna, det är ganska slående siffror.
 Med en ny styrgrupp lever vi vidare även 
om Tony Berglund lämnat verksamheten.
 Vi är idag ett hyperlokalt media som står 
helt utanför den traditionella branschen, där 
alvsbynews.se blivit en dominerande ny-
hetskanal som uppdateras flera gånger om 
dagen.

Varken reklam eller betalväggar har varit 
aktuella att införa. Utan i stället har vi för-
sökt att få fler att bjuda ut vårt innehåll i 
tryckt form.
 Vi har fått medverka i kulturdeparte-
mentets medieutredning, vara föreläsare 
vid Södertörns Högskola och medverkat i 
forskningsarbete om lokala medier i norr-
ländsk glesbygd via Mittuniversitetet i 
Sundsvall.
 Så om vi från början sågs som en dags-
lända med kort överlevnad, så lever och fro-
das vi på samma goda sätt som vid starten 
den 17 oktober 2009. 

Detta i minst 10 år till kanske...

Sterling Nilsson
Ägare och Chefredaktör
Älvsbyn Just Nu
www.alvsbynews.se

Under hösten 2019 blev Älvsbyn av med 
sin optiker, när Linneruth Optik valde att 
lägga ner sin verksamhet efter 13 år på or-
ten. Efter nedläggningen har Älvsbyborna 
därför varit tvungna att åka till någon av 
städerna när man varit i behov att besöka 
en optiker. Under företagarfruskosten i maj 
blev det dock ändring på detta, då Luleå-
borna Jesper Malmelöv och Hanna Niemi, 
från Niemis Optik, meddelade att man pla-
nerar att öppna upp en filial i Älvsbyn.
 – Självaste idén till just det här föddes 
när en Älvsbybo sa till mig att vi skulle ha 

Niemis Optik planerar att etablera sig i Älvsbyn

Jesper Malmelöv och Hanna Niemi berättade om sin etablering under näringslivsfrukosten den 29 maj.

hur mycket kunder som helst i Älvsbyn. 
Den där meningen satte sig i min skalle, så 
vi började fundera och planera. Så nu tittar 
vi på en eventuell etablering här i Älvsbyn 
med start någon gång nu under hösten, be-
rättar Jesper.
 Antalet dagar som man kommer att hålla 
öppet beror på hur stort behov det är. Utö-
ver de sedvanliga optikertjänsterna tittas 
det även på att i framtiden eventuellt kunna 
erbjuda ögonläkartjänster. Men det är dock 
inget som är spikat.
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Företagarna i landet har sagt sitt och re-
sultatet av den första delen av företagskli-
matet är nu ute. Bäst i Norrbotten är Älvs-
byns kommun, som med sina 3.8 poäng 
klättrat 45 placeringar i den nationella 
rankingen. 

– Placeringen i sig är glädjande, men det 
som är mest glädjande är att vårt betyg stiger 
för tredje året i följd. Det borgar för att vi 
i dialog med företagen gör rätt saker, säger 
Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns 
kommun.
 Varje år presenterar organisationen Svenskt 
Näringsliv en undersökning där de tagit tem-
pen på företagsklimatet runt om i landet. 
Över 30 000 företagare i landets 290 kom-
muner har i en enkätundersökning fått säga 
sitt. För Älvsbyns del var temperaturen god, 
då man efter den senaste undersökningen klätt-
rat upp till förstaplaceringen i Norrbotten.
 – Att Älvsbyns kommun är i topp är ett 
kvitto på att arbetet med att stärka företags-
klimatet och att stärka kommunikationen 
mellan företagen och kommunen, har burit 

Älvsbyn har bäst företagsklimat i Norrbotten
frukt. Men vi får inte känna oss nöjda och 
luta oss tillbaka och tro att vi nu är färdiga.
Hur har kommunen arbetat för att förbättra 
klimatet?
 – Älvsbyns kommun jobbar bland annat 
med att i dialog med företagen skapa för-
ståelse för våra respektive roller och med att 
förenkla kontakter i fråga om tillståndspröv-
ning och diverse kontroller som kommunen 
är ålagda att genomföra.

Hur känns det att arbetet gett resultat?
– Företagarna är en del av samhället som 
är enormt viktigt. Hade vi inte haft dem så 
skulle det vara svårt för hela samhället att 
överleva. Så framgångsrika företag är något 
som vi måste eftersträva. Naturligtvis känns 
det bra att arbetet ger frukt.

Vill fortsätta att förbättra dialogen
Härnäst väntar en analys av materialet, för 
att se hur man kan fortsätta att förbättra kli-
matet. En av de viktiga punkterna som man 
vill bättra på är dialogen med de minsta 
verksamheterna.

– Vi måste förbättra dialogen med de allra 
minsta företagen, de som inte har någon na-
turlig kontakt med kommunen, de är oftast 
små och har svårighet med tid och möjlighet 
att prioritera en dialog med kommunen.

Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns 
kommun.
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Ett nytt medborgarlöfte har skrivits under 
mellan lokalpolisområde Piteå älvdal och 
Älvsbyns kommun.

– Medborgarlöftet är en viktig signal om att 
medborgarna har möjlighet att påverka vad 
polisen och kommunen ska göra. Trygghet i 
samhället är inte bara polisens sak och det är 
inte bara kommunens sak utan vi gör detta 
tillsammans för medborgarnas bästa, säger 
Andreas Nyberg, t.f. lokalpolisområdeschef 
Piteå älvdal.
 Lokala medborgarlöften är en utveckling 
av de samverkansavtal som sedan tidigare 
finns mellan polisen och Älvsbyns kommun. 
I arbetet med att ta fram medborgarlöften ska 

Nytt medborgarlöfte i Älvsbyns kommun
medborgarna göras delaktiga och ges möjlig-
het att påverka inriktningen på det brottsföre-
byggande arbetet i kommunen.
 – Det är ett sätt att lyssna av medborgarnas 
behov där de känner otrygghet och det ger en 
bild av var vi bör prioritera våra gemensamma 
satsningar för att öka tryggheten, säger Tomas 
Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.
 För femte året i rad har nu ett nytt medbor-
garlöfte undertecknats sedan det första skrevs 
under 2016.
 – Medborgarlöftena förändras lite grann 
från år till år men på det stora hela är de un-
gefär detsamma eftersom de lokala problem-
bilderna är ganska likartade mellan olika år, 
säger Andreas Nyberg.

Personal från olika arbetsgrupper i social-
tjänsten i Älvsbyn har fått utbildning i att 
dokumentera enligt ett internationellt sys-
tem som heter ICF.  Det är en struktur och 
ett standardiserat språk för att klassificera 
en brukares funktionstillstånd och funk-
tionshinder i förhållande till personens 
hälsa. 

Syftet med ICF och med utbildningen är att 
personalen ska skapa enhetliga vårdplaner och 

Vad betyder medborgarlöftet för 
kommunen?
– Samarbete är alltid viktigt. Medborgarlöf-
tet ger också genom medborgardialogerna en 
gemensam plattform för samtalet med med-
borgarna som inte fanns förut på ett naturligt 
sätt, säger Tomas Egmark.

Varför är det viktigt att medborgarna 
kan påverka?
– Medborgarna är våra uppdragsgivare. Det är 
för deras skull vi finns till, säger Andreas Ny-
berg, t.f. lokalpolisområdeschef Piteå älvdal.

Dokumentation som verktyg för högre kvalitet
dokumentation som sätter brukaren i centr-
um och bidrar till att öka brukarens självbe-
stämmande och delaktighet i vårdplanering 
och genomförande av vård och omsorg. Ef-
tersom ICF är ett internationellt system ger 
det också förbättrat underlag för statistik och 
forskning.
 Vid sex tillfällen har undersköterskor från 
olika arbetsgrupper genomgått en utbildning 
som kallas Coachande kontaktmannaskap och 
riktar sig mot deras ansvarsområden. Sjukskö-

terskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter 
utbildas vid tolv tillfällen under tre år. Deras 
utbildning kallas Dokumentationsanalys och 
är inriktad på deras ansvarsområden.
 Ledare för utbildningarna är distriktsskö-
terskan Tyra Graaf från Kalmar som leder 
dessa utbildningar över hela landet. Hon är 
också medförfattare till boken Planering och 
dokumentation av vård och omsorg av äldre.
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Företagsprofilen
Här kan du läsa om ett av alla 810
aktiva företag i kommunen. Har du tips 
på ett företag som du skulle vilja att vi 
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

I förra numret av Älvsbybladet råkade vi tyvärr publicera fel text som var en tidig skisstext om 
Emmas Hudstudio. Därför kommer här den rätta texten. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Ett företag i tiden. Inriktat på männis-
kors välmående, hälsa och utseende. Så 
kan man beskriva Emmas Hudstudio 
som håller till på Storgatan i Älvsbyn.

Emmas Hudstudio öppnade på skyltsön-
dagen 2015. Sedan dess har många kunder 
fått behandling där.
 – Jag tror att jag öppnade i rätt tid när 
fler än förr väljer att lägga tid och pengar på 
sitt välmående, säger Emma Granberg som 
är auktoriserad hud- och spaterapeut och 
äger hudstudion.
 – Många kunder känner förtroende 
och trygghet eftersom de vet att jag är 
auktoriserad, vilket innebär att jag har för-
djupade kunskaper om de hudproblem som 
mina kunder har. Jag har också gesällbrev 
som visar att jag har kompetens att utföra 
de behandlingar jag gör, samt är godkänd 
medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksför-
bund, vilket också är ett utbildnings- och 
kompetensbevis, fortsätter hon.

Med fokus på hud och ansikte
Emmas Hudstudio har inte bara kunder 
från Älvsbyn. De kommer också från Luleå, 
Boden, Piteå, Arvidsjaur och Arjeplog för 
att få de behandlingar de önskar.
 – Jag tar det som ett bevis på att min 
kunskap är omtalad och det är också väldigt 
roligt att få bidra till att människor från an-
dra orter kommer hit och tar en promenad 
i centrum innan de åker hem.
 Bland kunderna finns män och kvin-
nor i alla åldrar. De kommer till exempel 
för att få behandling mot eksem och andra 
inflammationer i huden som acne och roca-
cea eller för en skön stund med ansiktsbe-
handling eller massage. Många önskar anti-
agebehandling eller micropigmentering (en 
slags tatuering) av ögonbryn och eyeliner. 
De kan också komma till exempel för att 
forma ögonbryn och ögonfransar eller för 
manikyr och pedikyr.
 – Jag tar också bort solskador och 
pigmentfläckar, förutsatt att de först är 
undersökta av läkare.

För att få använda de elektriska apparater 
som Emma Granberg jobbar med krävs att 
man är auktoriserad hudterapeut och speci-
alutbildad på dem. Att vara auktoriserad är 
också ett krav för att få använda de medi-
cinskt utvecklade hudvårdsprodukter som 
hon använder i sina behandlingar.
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Flytt av elever till 
Älvsbyn
Efter kommunfullmäktige i slutet av 
april blev det klart, högstadiet i Vidsel 
och Korsträskskolan läggs ner. Efter 
sommarlovet kommer samtliga elever 
på högstadiet i Vidsel, samt skolelever 
i Korsträsk, att påbörja sin undervis-
ning i centralorten. Bland orsakerna 
till detta är kommunens ekonomi och 
det låga antalet elever där under läsåret 
2020/2021.
 – Tittar man exempelvis på högsta-
diet i Vidsel skulle det ha gått 23 elever 
där nästa år. Det elevantalet ger i den 
resursfördelningsmodell som vi har i 
skolan två lärartjänster för tre årskurser 
med 17 ämnen. Det är helt omöjligt att 
driva den verksamheten om man inte 
får pengar till det. Alternativet hade va-
rit ha en åldersblandad verksamhet för 
årskurs 7-9 i samma klass, vilket inte 
hade varit så optimalt då varje årskurs 
har olika mål och behov som ska uppfyl-
las, säger Jan-Erik Backman, skolchef i 
Älvsbyns kommun.

Hur kommer undervisningen äga 
rum efter sommarlovet?
– När det gäller högstadiet i Vidsel så 
har de fått sina klassplaceringar på Äl-
våkraskolan. De har fått träffa sina nya 
klasser och har en färdig dialog med sin 
blivande lärare. Korsträskeleverna går in 
i befintliga klasser på Knut Lundmark-
skolan.
 I de nämnda byarna kommer det 
dock att fortsätta skolverksamhet för de 
yngre eleverna. I Vidsel kommer under-
visning fram till och med årskurs sex att 
fortsätta, medan Korsträsk kommer att 
behålla förskolan.

Diggiloo ställer in 
årets turné
Den 15 maj meddelade produktionsbo-
laget Krall Entertainment att årets upp-
laga av Diggiloo ställs in. Anledningen 
till detta är den rådande coronapande-
min som härjar runt om i världen. Detta 
är första gången som den uppskattade 
folkfesten ställs in, sedan starten 2003. 
För de som redan har införskaffat sig en 
biljett meddelar bolaget att den kom-
mer att fortsätta att gälla under nästa års 
konsert.
 Sommarens konsert i Storforsens na-
turreservat flytta till nästa sommar, den 
14 juli 2021. Mer information finns på 
diggiloo.com

Sopor innehåller farliga ämnen. De kan 
vara giftiga, cancerframkallande, frätande, 
fosterskadande, miljöfarliga, smittförande 
eller brandfarliga. Det här har du förstås 
hört många gånger, men vad händer om du 
inte sorterar bort farliga ämnen från dina 
sopor? 

Jo det finns risk att dessa farliga ämnen sprids 
till vattnet som vi dricker, till jorden som vi 
odlar i och till marken där vi plockar bär och 
svamp. Sopförbränningsanläggningarna kan 
nämligen inte rena alla ämnen. Ett exempel 
på sådana ämnen är kvicksilver. Det finns i 
gamla termometrar, vissa batterier, lysrör, låg-
energilampor och en del elektriska produkter. 
Om kvicksilver hamnar i naturen stannar det 
kvar länge. En tesked räcker för att förgifta en 
medelstor sjö. Kvicksilver lagras i kroppen hos 
människor och djur. Om vi får i oss det, till 
exempel genom fisk, kan det skada det centra-
la nervsystemet, njurarna och ofödda foster.

Farligt avfall är verkligen farligt
Bly och kadmium som finns i elprodukter 
och batterier blir också kvar länge om det 
hamnar i naturen. Det kan ge njurskador, 
skelettskador, försämrad inlärningsförmåga, 
sämre mörkerseende, blodbrist och störningar 
i nervsystemet.
 Andra farliga produkter är färger, olja, 
kemikalier som kan finnas i rengörings-
medel, tändvätska och bekämpningsmedel 
samt lösningsmedel som bland annat finns i 
färg och lack. De bryts ner väldigt långsamt 
i naturen och kan till exempel ge minnesstör-
ningar, retlighet, cancer, påverka arvsmassan 
och möjligheten att få barn. Kemikalier kan 
ge allvarliga skador redan i små mängder.
 Därför det är viktigt att du inte kastar 
farligt avfall i soporna utan tar det till återvin-
ningscentralen.
 – Jag hoppas att alla Älvsbybor tar detta 
ansvar för sin egen skull, för sina barns och 
barnbarns skull och för alla andras skull, säger 
Mattias Broström, vd för Älvsbyns Energi.

Att sortera sopor är bra för miljön. Det hin-
drar gifter att komma ut i naturen och det 
ger en ökad återvinning så att jordens re-
surser sparas. Det vet alla. Men hur många 
har tänkt på vad det kostar att inte sortera 
sopor?

Osorterat avfall kostar. Det vet Älvsbyns En-
ergi som ansvarar för att ta hand om kom-
munens avfall.
 – 2019 körde vi bort osorterat avfall för 
260 000 kronor, säger vd Mattias Broström.
Vad betyder det för privatpersoner och före-
tag? Jo renhållningstaxan är baserad på kost-
naden att ta hand om avfallet. En lägre kost-
nad skulle ge en lägre taxa. 
 – Möjligheterna att bli av med osor-terat 
avfall kommer att bli svårare och kostnaderna 
för det kommer att öka. Det kan medföra att 

Osorterat avfall kostar
även renhållningstaxan kan öka, fortsätter 
Mattias Broström.
 Det finns med andra ord en ekonomisk 
fördel för privatpersoner och företag att 
bli ännu bättre på att sopsortera. All sor-
tering är viktig. Mycket kan återvinnas. 
Trä flisas och eldas upp som biobränsle. 
Riven asfalt och betong krossas och åter-
vinns i byggprojekt. Löv, ris och trädgårds-
avfall återvinns till matjord. Plast, glas och 
metall återvinns. Hushållsavfall återvinns 
till biogas. Brännbara sopor går till ener-
giproduktion. Farligt avfall tas om hand. 
Det borde vara fullt möjligt att det inte skulle 
finnas något osorterat avfall i Älvsbyn. Tar du 
ditt ansvar för att bidra till det? 
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Föreningsprofilen
Här kan du läsa om en av alla 114 
föreningar i kommunen. Har du tips på 
en förening som du skulle vilja att vi 
skriver om? Hör av dig till Älvsbybladet.

För snart 60 år sedan startade Arvidsträsk 
byaförening upp i den pittoreska byn 
strax söder om Korsträsk. Det var efter 
att man tappat den förra samlingslokalen 
som man valde att slå till och starta upp 
något nytt för byborna.

– Vi hade en tidigare i den dåvarande sko-
lan, men den brann upp. Så vintern -62 for 
vi och hämtade en skogskoja som låg några 
kilometer ute i skogen, som vi fick av då-
varande domänverket, med häst och vagn, 
säger Börje Pettersson, kassör i föreningen.
Sedan starten har föreningen växt och blivit 
en väl uppskattad förening och har i dags-
läget cirka 200 betalande medlemmar, be-
stående av både husägare och hemvändare. 
Den gamla skogskojan har blivit utbyggd 
och fått en trevlig inredning, både vad gäl-
ler möbler men även flertalet tavlor.
 – Förutom att vi träffas och har med-
lemsmöten brukar vi även anordna lite kur-
ser här också. Till exempel de flesta tavlorna 
som hänger här är det bybor som har målat.

Uppskattad fisketävling lockar 
hundratals
Sedan år 2000 har föreningen anordnat en 
väl uppskattad fisketävling, Arvidsträskdra-
get, med hundratals tävlande varje sommar 
och vinter. I samband med tävlingarna an-
ordnas även saker som försäljning av mat, 
loppmarknad, bilutställning och diverse 
småaktiviteter för besökarna.
 – Vi har haft väldigt bra uppslutning, 
som mest har det varit 200 tävlande och 
drygt 80 båtar som varit ute på sjön och 
fiskat, vilket ju känns bra. Det känns även 

fantastiskt att vi med en by på 30 personer 
orkar genomföra det här år efter år. Det är 
tack vare alla som ställer upp som vi kan 
driva det här.
 Utöver fisketävlingarna är byastugan 
även ett självklart val för många andra sam-
mankonster, exempelvis kalas och bröllops-
arrangemang. Oftast då i föreningens stora 
tält utomhus.

”Vi vill göra något som gagnar alla”
Byaföreningen är även aktiv inom andra 
delar inom Älvsbyns kulturliv. I samband 
med fisketävlingen delar föreningen ut ett 
kulturpris, samt ungdomsstipendium, till 
någon inom Älvsbyns kommun.

Arvidsträsk – den idylliska byn 
med vackert sjölandskap

 – Vi vill göra något som gagnar alla, inte 
bara byn. Vi har till exempel delat ut till 
Älvsby Parasport och Johannas Hem & 
Hobby för deras duktiga arbete.
 Tidigare gjordes en almanacka där vin-
sten gick till byastugan, samt som ekono-
miskt bidrag till Kvinnojouren och Prosta-
tacancerförbundet.

Hur ser du på framtiden?
– Om det fortsätter så här så ser det väldigt 
bra ut, speciellt nu när man har lättat på 
reglerna gällande hur nära vattnet man får 
bygga. Det måste ske en utveckling för att 
byn ska överleva. Så det känns helt okej. 

Börje Pettersson, kassör i Arvidsträsk byaförening.
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Om det hade varit som de innerst inne 
önskar så hade de bott kvar i sitt hem-
land, men kriget gjorde det omöjligt att 
stanna och de tvingades fly. De valde Sve-
rige och hamnade i Älvsbyn.

Rola, Mahtab, Mohammed, Ghader och 
Mohammad har bott i Älvsbyn i tre-fyra år. 
Yohannes har bott här i sex år. De har gått 
på folkhögskolan och lärt sig svenska och 
läst andra ämnen. Samtidigt har de börjat 
jobba så snart de har fått göra det. Några 
har pluggat för att bli behöriga att söka till 
universitet.
 – Vi har kämpat för att lära oss svenska så 
bra att vi kan studera och få jobb. Det är det 
viktigaste för oss, säger Yohannes.
 Mohammed jobbar på Klöverträskgår-
den, Rola går en arbetsplatsförlagd utbild-
ning till bagare på Konditori Centrum, 
Ghader jobbar som personlig assistent och 
läser till vårdbiträde, Mohammad och Yo-
hannes jobbar på Nyberga och studerar på 
folkhögskolan och Mahtab går allmänna 
linjen på folkhögskolan för att få gymnasie-
kompetens och kunna söka till universitetet. 
De tycker allihop att det är bra att bo i Älvs-
byn.
 – Det är lättare att få jobb på ett mindre 
ställe. Om jag sökte jobb i en stor stad så skulle 
det vara fler som ville ha jobbet. Jag skulle ha 

”Jag är stolt över Älvsbyn”
mindre chans att få det, säger Mohammed. 
- Det är sant. Man har bättre möjligheter på 
ett litet ställe, säger Mohammad.
 – Mina kompisar som bor i Stockholm 
säger att de inte finns några jobb där för 
dem, tillägger Ghader.
 De berättar att de också har hört från 
kompisar i städerna att de inte har lika 
bra resurser i skolan som här, när det gäl-
ler till exempel datorer och internet. 
 – De har inte lärt sig lika bra svenska 
som vi. Att kunna språket är nyckeln för att 
få jobb, säger Mohammed.
 När de får frågan vad som är bäst med 
Älvsbyn flödar de positiva omdömena. Det 
är bra att bo här, det är mindre stress än i 
städer, man känner sig trygg, det är lätt att 
få jobb, det finns mycket att göra, Älvsby-
borna är snälla och vill hjälpa andra, även 
sådana som de inte känner, det är lätt att få 
kompisar, det är bra för barn att växa upp 
här, naturen är fin och det finns mycket ro-
ligt att göra i den. Det är bara några saker 
av allt gott de nya svenskarna har att säga 
om Älvsbyn.
 – Vi lever ett bra liv här, säger Rola. 
 – Det är också bra att de ställer högre 
krav för att få börja jobba här, än på en 
del andra ställen. Mina kompisar i Stock-
holm har berättat att de bara behöver vara 
godkända i svenska på en lägre nivå för att 

Mohammad Hajjo, Mahtab Rahimi, Yohannes Gebremariam, Ghader Naiab, Rola Alsaeed och Mohammed Alsaeed är nysvenskar som tycker det 
finns många fördelar med att bo i Älvsbyn. 

jobba i äldreomsorgen. Här krävs godkänt 
på en högre nivå. Det tycker jag är bra och 
jag säger till kompisarna i Stockholm att jag 
är stolt över Älvsbyn, säger Mohammad.
 Efter alla dessa lovord om Älvsbyn får de 
frågan om det inte finns något de saknar i 
Älvsbyn. Svaret sitter långt inne, men till 
slut säger Ghader:
 – Det vore roligt om det fanns lite mer 
att göra för oss som är unga vuxna, till ex-
empel någonstans att spela biljard. Men å 
andra sidan så vet jag att mina kompisar 
i Stockholm inte gör så mycket när de är 
lediga, trots att det finns mycket att göra 
där. Man har ju inte råd att gå ut varje kväll.
 – Jag vill bo kvar i Älvsbyn, säger Mahtab, 
men jag vill studera på universitet och då 
vet jag inte om jag kan bo kvar här. Men jag 
kanske kan flytta tillbaka sedan.
 Mohammad vill tillägga en sak som ock-
så är bra med Älvsbyn.
 – Vattnet! Det är viktigt att bo på ett stäl-
le där vattnet är gott. I Stockholm dricker 
jag inte kranvatten, men i Älvsbyn är det 
jättegott.
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Vänner och vänfamiljer sökes! 
 
”Vän i Älvsbyn” matchar nya och gamla Älvsbybor med varandra så att de kan träffas, 
göra något trevligt och lära sig om sina hemländer av varandra.

Det kan vara både enskilda personer och familjer. Just nu är det framför allt behov av fler svenska 
familjer, men alla som är intresserade är välkomna att höra av sig. Vän i Älvsbyn ordnar också 
gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, kvinnokvällar med mera. Vän i Älvsbyn drivs av 
Älvsby Folkhögskola med stöd av Älvsbyns kommun och Älvsby församling. 
 Läs mer på folkhögskolans hemsida om Vän i Älvsbyn. Där finns också information om vem 
man kontaktar för att bli vän eller vänfamilj med någon som nyligen kommit till Älvsbyn från ett 
annat land. http://alvsbyfolkhogskola.nu/om-folkhogskolan/projekt-2/van-i-alvsbyn/
 Det går också bra att ringa Matilda Wiklund för att få veta mer om Vän i Älvsbyn, telefon 
070-322 88 52.

Motivera och Aktivera (MoA) är ett ar-
betsmarknadsprojekt som vänder sig till 
unga mellan 15 och 29 år som inte arbetar 
eller studerar. Genom projektets arbets-
förberedande aktiviteter och coachande 
samtal får de stöd att komma in på arbets-
marknaden eller börja studera.

Det är personalen på arbetsmarknadsen-
heten och två lärare på vuxenutbildningen 
som arbetar med deltagarna i projektet. En 
del av verksamheten sker i lokalen Skutan 
på Tärnstigen. Där träffas de för bland 
annat frukost och motiverande samtal.
 – Deltagarna har ett individuellt schema 
för sina aktiviteter, berättar Malin Lejon på 
arbetsmarknadsenheten.
 Varje deltagare planerar sitt schema 
tillsammans med en arbetskonsulent. Ak-
tiviteterna är bland annat nyhetstimme, 
arbetskunskap, jämställdhet, körkortsteori, 

FAKTA:

Motivera och Aktivera är ett treårigt Eu-
ropeiskt Socialfondsprojekt. Det bygger 
på samverkan mellan Piteå, Skellefteå, 
Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner, 
samt Region Norrbotten, Sparbanken 
Nord och Samordningsförbunden i Pi-
teå och Älvsbyns kommuner. Hittills 
har 22 personer deltagit i projektet i 
Älvsbyn, ungefär lika många tjejer som 
killar. De flesta är mellan 20 och 25 år.

Stöd till arbete och studier

Stefan Lindgren, Madelene Westbom, Ann-Louise Norén, Tommy Isaxon och Malin Lejon leder 
aktiviteterna och stöder deltagarna till motivation och självförtroende för arbete och studier.

Mattias Lindgren och David Nyström har 
som en av sina aktiviteter att delta i en musik-
cirkel två gånger i veckan. Den leds av Janne 
Martinsson på ABF.

konst, musik, promenader, bakning, mat-
lagning och träkunskap.
 – Deltagarna behöver ibland stöd med 
att skapa rutiner för att få en bättre struktur 
i sin vardag. Vi är lyhörda för deras behov 
och möter dem där, säger Stefan Lindgren 
på arbetsmarknadsenheten.
 När en deltagare känner sig redo för 
arbetsträning kan hon eller han börja 
kombinera det med övriga aktiviteter. 
Sedan verksamheten startade har några del-
tagare slutat och i stället påbörjat arbete el-
ler studier.
 David Nyström och Mattias Lindgren är 
två av deltagarna. De tycker det är jättebra 
att vara med i MoA. Båda har valt musik 
som ett av sina ämnen.
 – Jag har lärt mig mycket här och det 
är första gången jag spelar med andra i ett 
band och inte bara sitter hemma och spelar 
ensam, säger Mattias.

– Det är samma för mig, säger David, och 
jag har också fått sitta på Skutan och plugga 
upp gymnasiebetygen. Det är mycket bättre 
än att vara hemma och försöka få det gjort.
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”Världens bästa jobb”
I Älvsbyn finns en yrkesgrupp där de fles-
ta har stannat i samma jobb i många år 
för att de trivs så bra och tycker att de har 
världens bästa jobb. Vi pratar om person-
liga assistenter.

Personer som har en funktionsnedsättning 
som gör att de har svårt att klara av olika 
vardagliga och personliga sysslor på egen 
hand kan ha rätt att få en personlig assis-
tent. Marie Nilsson och Marita Lundkvist 

Yrkesprofilen
Älvsbyns kommun har 100-tals olika 
kommunala jobb i sin verksamhet. 
Har du tips på ett kommunalt yrke 
som du skulle vilja att vi skriver om? 
Hör av dig till Älvsbybladet.

är två av alla de kvinnor och män som har 
detta yrke i Älvsbyn. De har varit personlig 
assistent i många år och när de får frågan 
vad som är bäst med jobbet har de inte svårt 
att beskriva det:
 – Det är roligt, varierande, utmanande, 
utvecklande, viktigt, vi känner att vi gör 
skillnad och när vi slutar ett arbetspass går 
vi hem med känslan att ha räckt till, att vi 
har haft tid att ge fokus och all uppmärk-
samhet på en person så att den kan leva ett 
gott liv.
– Att vara personlig assistent är också att få 
ett stort förtroende. Vi är nära vår brukare 
i alla situationer. Inte bara i deras hem och 
i vardagen med mat, hygien, mediciner, 
träning, aktiviteter och sömn utan även i 
fest och sorg när de umgås med vänner och 
familj. Vi finns alltid där som en förlängd 
arm men också som ett stöd i mötet med 
andra och i situationer som kan vara svåra 
och känsliga, säger Marita Lundkvist.

 För att arbeta som personlig assistent bör 
man ha utbildning till undersköterska, per-
sonlig assistent eller någon likvärdig utbild-
ning.
 – Det är också höga krav på personlig 
lämplighet. Brukarna har inte bara fysiska 
och mentala behov som vi ska möta. De är 
också i beroendeställning till oss och kan ha 
svårt att uttrycka sig och berätta vad de är 
med om, så det är oerhört viktigt att per-
sonliga assistenter har hög moral och etik 
när det gäller allt från brukarens ekonomi 
och ägodelar till upplevelser, integritet och 
rätten till sin kropp, säger Marie Nilsson.
 Personliga assistenter kan ha väldigt 
olika scheman. Det kan vara både dag- och 
kvällstid samt nätter och helger. Hos bru-
kare som har assistent dygnet runt med 
sovande natt, arbetar många i 24-timmars 
pass. Heltidstjänstgöring innebär då i ge-
nomsnitt två och ibland tre sådana pass i 
veckan.

Det blev ingen vanlig dag för underskö-
terskan Anna-Lena Englund från Nyberga. 
Det som var tänkt att bara vara ett vanligt 
utvärderingsmöte på kommunen blev nå-
got helt annat, då hon istället möttes av re-
presentanter från Vård- och omsorgscollege 
som berättade att hon blivit tilldelad priset 
som årets handledare i Älvsbyns kommun.

Årets handledare i Älvsbyns kommun heter Anna-Lena Englund
– Det känns helt fantastiskt, jag är helt i 
chock så jag finner inga ord. Men det känns 
så himla roligt, berättar Anna-Lena innan hon 
begav sig till jobbet med både tårta, diplom 
och blommor i handen.
 Detta är andra året i rad som det ärofyllda 
priset delas ut, vilket ges till en person som 
bland annat är en god ambassadör för yrket 

och har ett gott bemötande mot både perso-
nal, brukare och studerande.
 För Anna-Lenas del väntar nu en regional 
tävling till hösten. Vinner hon där går hon vi-
dare till nationell nivå och har därmed chans 
att bli årets handledare i Sverige.



Älvsbybladet nr 2 – 2020 | 11

Det var inte många som visste att musi-
kerna Britta Bergström och Stefan Gun-
narsson höll två konserter i Älvsbyn den 
fjortonde maj.

De två TV-kända artisterna som är vana att 
uppträda inför stora publikmassor som All-
sång på Skansen och Melodifestivalen och 
som många har sett i Så mycket bättre och 
Så ska det låta uppträdde denna gång inför 
en liten men väl utvald publik, nämligen de 
äldre som bor på Ugglan och Nyberga. De 
som tillhör dem som blivit som mest isole-
rade på grund av pandemin för att de tillhör 
den grupp som löper störst risk att bli allvar-
ligt sjuka om de skulle smittas av coronavirus. 
Från sina balkonger fick de se och höra Britta 
och Stefan stå nere på gården och spela och 
sjunga. 
 Det var härliga, kända låtar som En gång 
jag seglar i hamn, Nu tändas åter ljusen i 
vår lilla stad och ett potpurri med trallvän-
liga allsånger som Ett glatt humör är mer än 
pengar och Säg det med ett leende. När Stefan 
Gunnarsson sjöng Frank Sinatras My way och 
brast ut i det avslutande I DID IT MY WAY 
med Britta Bergström på understämma var 
det nog många som rös av välbehag, så bra 
var det.
 Det var Britta Bergström som tog initiativ 
till konserten. Som så många andra musiker 

Kändisar spelade utanför Nyberga och Ugglan
har pandemin gjort henne och Stefan Gun-
narsson arbetslösa och mer eller mindre utan 
inkomst. Kan inte publiken komma till kul-
turen så får väl kulturen komma till publi-
ken, tänkte hon, och sökte bidrag hos Region 
Norrbotten för en turné som skulle kunna 
glädja några av de mest utsatta i dessa tider. 
Bidraget beviljades under förutsättning att de 
besökte minst tre kommuner. Det blev Luleå, 
där de har gjort konserten utanför fyra särskil-
da boenden, två i stan och två i byarna, Boden 
där de har gjort konserten i stan och i Harads, 
och som sagt Nyberga och Ugglan i Älvsbyn. 
På balkongerna satt de boende med jackor, 
plädar och mössor denna kylslagna majdag, 
men solen tittade fram och hjälpte till att 
värma sinnet. ”Det här var riktigt bra och ett 
trevligt avbrott i tristessen” sa en man efteråt.

Om artisterna
Britta Bergström bor i Måttsund. Hon är 
en av den svenska underhållningsbranschens 
mest anlitade körsångerskor. Bland annat är 
hon med som körsångerska i de populära tv-
programmen Så mycket bättre och Allsång på 
Skansen. Hon har också medverkat som kör-
sångerska i melodifestivalen i 20 år vilket har 
resulterat i två eurovisionsschlagerguld, med 
Måns Zelmerlöw och Loreen.
 Stefan Gunnarsson kommer från Boden 
och är kanske mest känd som pianist och lag-

ledare i det svenska TV-programmet Så ska 
det låta. Han har också medverkat som mu-
siker, sångare och producent på skivor med 
bland andra Janne Schaffer, Joseph Williams, 
Peter Friestedt, Raj Montana Band och David 
Carlsson.

Boende och personal på Ugglan uppskattade konserten som de kunde se och höra från balkongen.

Boende och personal på Nyberga fick höra och se 
Britta Bergström och Stefan Gunnarsson spela 
och sjunga på innergården.
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I sommar blir det en ny lösning på Sel-
holmens camping, som ägs av Älvsbyns 
kommun. Med kort varsel tog en ny en-
treprenör på sig uppdraget så att Älvs-
byns populära camping kan ha öppet i 
sommar.

Gymnastikföreningen Älvsbygymnasterna 
som drivit campingen de senaste åren har 
avsagt sig uppdraget i sommar på grund av 
svårigheter med ideella krafter och corona-
pandemin.
 – Under rådande coronapandemi har 
Älvsbygymnasterna denna sommar tyvärr 
inte möjlighet att bedriva campingen med 
ideella krafter, säger Anna Berglund ordfö-
rande i Älvsbygymnasterna.
 I och med att föreningen har drivit cam-
pingen under så lång tid ser kommunen 
det som en trist nyhet att de har avsagt sig 
driften i år, samtidigt som man har full för-
ståelse för det i och med rådande omstän-
digheter.

Familjen Carlberg har tagit över driften 
av Selholmens camping

– Det känns synd att Älvsbygymnasterna 
efter ett stort antal år känner sig tvungna 
att lämna skötseln av Selholmes camping. 
Coronapandemins påverkan på sommarens 
turism gör det för riskabelt för dem att fort-
sätta, säger Tomas Egmark, kommunalråd i 
Älvsbyns kommun.

Inga dystra moln – solen fortsätter att 
skina över campingen
Selholmens camping har länge varit ett 
klart val för turister att förlägga sin vis-
telse på under sin sommarsemester. Med 
kort varsel innan säsongen startade gjorde 
Älvsbyns Fastigheter, som ansvarar för cam-
pingen åt kommunen, ett försök att kunna 
öppna i sommar genom att ta kontakt med 
CE Allservice, som tog över driften av Ka-
nisbackens vintercamping tidigare i år. Där 
möttes de av ett positivt svar och familjen 
Carlberg via sitt företag CE Allservice läg-
ger till Selholmens camping till sina verk-
samhetsområden.

– Jag är glad att vi på kort tid hittade en 
temporär lösning för sommaren. Risken 
med en stängd camping i år är att vi tap-
par våra stamgäster, då skulle det bli svårt 
att återstarta den i framtiden, säger Annelie 
Vinsa, vd på Älvsbyns Fastigheter.
 Campingen öppnade 15 juni och har öp-
pet fram till och med sista augusti. Hur det 
blir nästa år återstår dock att se.
 – Vi kommer att göra en upphandling av 
skötsel av campingen inför kommande sä-
song, säger Tomas Egmark, kommunalråd 
Älvsbyns kommun.
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UPPLEV
Använd sommaren till att se och uppleva 
allt bygden har att erbjuda, oavsett om du 
bor här eller är på besök. På kommande 
sidor finns tips på upplevelser, aktiviteter 
och boenden. Tänk på att under rådande 
coronasituation så kan öppettider variera 
med kort varsel. Mer information hittar du 
på visitalvsbyn.se och i turistinformationen 
vid infarten till Hotell Storforsen. 

Du kan även ringa turistinformationen på 
0929-108 60 eller mejla till turistinfo@
alvsbyn.se.

UTFLYKTSMÅL & AKTIVITETER
 

Storforsenområdet 
Här kan du uppleva Storforsen, som är Europas 
längsta fors och är omgiven av en urskogslik skog 
med rikt växt- och djurliv. I området finns också 
Storforsen Shop, som säljer lokala hantverk, och 
Kaffestugan där det under sommartid serveras 
lättare måltider, godis, bakverk, glass med mera. 
 Vid Hotell Storforsen hittar du sommarens tu-
ristinformation och även Storforsens kapell, som 
förmodligen har Sveriges vackraste altartavla; ett 
panoramafönster mot den mäktiga Storforsen. 
Kontakta hotellets reception för att se kapellet. 
 Mitt emot hotellet börjar naturstigen Upp-
levelseskogen Bredselsberget. Stigen går upp på 
berget längs en lättgången led med informations-
skyltar om natur och växtlighet längs vägen. På 
berget finns en stuga och grillplatser med bänkar 
och vindskydd. 

Kyrkmalmen 
Älvsbyns kulturella centrum, där du kan besöka 
Älvsbyns kyrkstad och de 32 kyrkstugor och tre 
stall som finns bevarade. De flesta är byggda un-

der 1800-talet och många används än idag som 
övernattningsstugor. Promenera runt bland de 
små pittoreska husen och känn historiens ving-
slag.  Knut Lundmark-monumentet, till minne 
av professor Knut Lundmark, och Älvsby kyrka, 
en ljus och vacker träkyrka från 1800-talets bör-
jan, finns också på Kyrkmalmen. 

Laver  
Laver är en kulturmärkt gruvby. 1936-1946 fanns 
här en koppargruva som ledde till att ett samhälle 
växte upp. Det betecknades som ”Sveriges moder-
naste samhälle” på sin tid. Området är både in-
tressant gruvhistoria och ett trevligt utflyktsmål. 
 
Manjärv 
I Manjärv finns en arkeologstig med stenålders-
gravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångst-
gropar med mera. Under 3000 år höll jägare och 
fångstfolk till i detta område. I området finns ett 
tjugotal platser med spår av bosättningar, samt 
två gravar med rödockra.

Kantabergsheden 
En arkeologiskt intressant plats är Kantabergshe-
den med samiska härdar, forntida boplatser, läm-
ningar efter äldre tiders skogsbruk och tjärdalar. 
Platsen ligger lite ensligt till, men från vägen förbi 
Södra Vistträsk svänger du av i närheten av den 
bro som korsar Vistån. Där finns tydliga vägvi-
sare som för det lätt att hitta rätt via en 1,5 km 
lång fornminnesstig. På Kantarheden finns också 
många lämningar efter äldre tiders skogsbruk och 
tjärdalar.

En liggande höna 
På Stormyrberget finns ett så kallat uppallat 
block, eller liggande höna som det ibland kallas. 
Det är en stenformation där ett stort flyttblock 
ligger på tre små pallstenar. En liggande höna tros 
ha bildats genom att inlandsisen förde med sig ett 
flyttblock som stannade på ett lager av sand, grus 

och mindre stenar. Det har sedan eroderat eller 
spolats bort, utom de tre pallstenarna som suttit 
fastklämda under det stora blocket. Den liggande 
hönan på Stormyrberget är ett trevligt utflykts-
mål. Till Stormyrberget kommer man från vägen 
mellan Arvidsträsk och Teugerträsk. Ungefär mitt 
emellan byarna svänger man söderut på skogsbil-
vägen Stavträskvägen. Efter 3,8 km svänger vägen 
svagt vänster. Där parkerar man. Hönan ligger 
några hundra meter upp på berget. En mer eller 
mindre tydlig snitsling visar vägen. 

Fällforsen 
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen 
med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en lax-
trappa där man om man har tur kan få se laxen ta 
sig upp. Rastplats och eldstad finns bredvid fallet.  

Kanis friluftsområde  
Kanisberget med skidbacke och längdskidspår 
är förvisso ett fritidsområde för vinteraktiviteter, 
men även på sommaren är skogen ett härligt ställe 
för till exempel vandring och bärplockning. Från 
toppen av berget har man fin utsikt över samhäl-
let och bygden. Kanske inspirerar kanisbacken.se 
till ett besök även till vintern!

Lomtjärnsparken 
Lomtjärnsparken ligger fint i centrala Älvsbyn. 
Där finns en modern och mycket populär lekpark 
som är anpassad även för barn med rörelsehinder, 
samt ett sommarcafé. 
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Bad  
Det finns många fina badmöjligheter på olika 
ställen i Älvsbyns kommun, till exempel vid Sel-
holmen, Lillstrand, Pålsträsk, Krokträsk, Gran-
sträsk, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel.

Bensinmuseum 
Gör dig redo för en riktig nostalgitripp! I Ben-
sinmuseet finns Sveriges största utställning av 

bensinmackar från 1920-tal till 1960-tal och an-
nan kuriosa så som reservdelar, reklamprylar och 
motortidningar. Bensinmuseet finns på Altuna 
Industriområde i Älvsbyn. Information: 070-378 
21 60, caltex.nu

Tennis  
Nedanför kyrkstugorna på Kyrkmalmen finns två 
fina tennisbanor. Man kan boka tid för 50 kronor 
per timme på Sportringen, eller spela obokat utan 
kostnad när banorna är lediga.

Klättring 
I Älvsbyns kommun finns flera bra platser för 
sportklättring och bouldering. På Död-Lassber-
get finns leder i alla svårighetsgrader. Hundber-
get, Kälsberget och Kantarberget är andra bra 
klätterställen. 
Information: sverigeforaren.se

Udda Äventyr  
Vildmarksridning med cowboystuk. 
Information: 0929-511 70, 070-585 11 71 
uddaaventyr.com

Canis Hästkrafter  
Turridning, handikappridning och hästkörning.  
Information: 070-573 26 66
canishastkrafter.se

På land och vatten 
Naturupplevelser, fiske och forsränning. Bastu 
och badtunna. 
Information: 070-218 23 36
plov.nu

Nordik Way 
Hundtrekking. 
Information: 070-456 16 68
nordikway.com

Naturfiskeguiden 
Guidade fiskeupplevelser och kurser i flugfiske. 
Information: 073-183 95 82
naturfiskeguiden.se

VANDRING 
Naturreservat   
Det finns sjutton naturreservat i Älvsbyns kom-
mun. Urskogar, klapperstensfält, vackra skogs-
tjärnar, häftiga berg, fantastiska utsikter, ovanliga 
växter och strida forsar är bara några av de na-
turupplevelser man kan få när man besöker dem. 

Några är väldigt lättillgängliga, andra är svårare 
att hitta och ta sig fram i. Alla naturreservat be-
skrivs utförligt på länsstyrelsens hemsida. Välj 
något eller några för sommarens skönaste skogs-
promenader.  
Information: lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal

Top of Älvsbyn 
Top of Älvsbyn pågår mellan 1 maj och 30 sep-
tember. Vandra upp till toppen på minst tre av tio 
utvalda bergstoppar och lämna in ditt startkort 
för att delta i utlottningen av priser. Kortet finns 
att köpa på Coop i Älvsbyn och att beställas på 
topofalvsbyn.blogspot.se.
 
2020 års toppar:
• Lappurträskfluren 
 (ca 1,5 km norr om Flurheden, 266 m ö.h.)
• Stormansberget (Södra Vistträsk, 319 m ö.h.)
• Salberget  (ca 1 km väster om Salberg, 202 m 

ö.h.)
• Vitbergsknacken (Vitbergets naturreservat, 
 558 m ö.h.)
• Stora Nattberget (nära Nattberget, 458 m ö.h.)
• Kvarnberget (nära Korsträsk, 182 m ö.h.)
• Död-Lassberget  (nära Riddarhällan, 226 m 

ö.h.)
• Lill-Pålsberget (nära Pålsträsket, 230 m ö.h.)
• Rackberget (naturreservat, nära Älvsbyn, 
 254 m ö.h.)
• Nakteberget (naturreservat, 566 m ö.h.)
Information: topofalvsbyn.blogspot.se och Top 
of Älvsbyn på Facebook.
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BOENDE
    
SvU-SanU Fritidshus och Friluftsliv AB 
I Vidsel kan du hyra hus och stugor av paret Sven 
och Sandra Ussling. SvU-SanU Fritidshus och 
Friluftsliv AB har öppet året runt.  
Information: 076-819 80 72, 076-819 80 99
nordschweden-ferienhaus.de 

Norrskensudden 
Charmiga och vackert belägna semesterhus för 
självhushåll. Fiske- och badmöjligheter och båt 
eller kanot att hyra.  
Information: 070-172 71 99
norrskensudden.se

 
Övrabyns Boende 
Boende med självhushåll i ett vackert gammalt 
hus i lantlig miljö, 2 kilometer utanför Älvsbyn 
och 50 meter från Piteälven med möjligheter till 
fiske med mera.  
Information: 070-682 26 54 

Nordik Way  
Stugor med egen dusch och toalett, samt fullt ut-
rustat kök. Beläget i Avaträsk 201, ca 23 km från 
Älvsbyn, väg 94.  
Information: 070-456 16 68
nordikway.com

Skatauddens lantgård  
Ett modernt familjejordbruk som drivs av fjärde 
generationen jordbrukare. Här kan du ”bo på 
lantgård” i en timrad stuga med utsikt över sjön, 
eller i bagarstugan. Vedeldad bastu och bastuflot-
te. Barnvänlig badstrand med grillplats, båt och 
kanot. Mjölkkor och katter på gården. Hemba-
geri i grannhuset.  
Information: 070-345 08 06
skataudden.com 

Älvsby Folkhögskola 
Enkel- och dubbelrum med toalett i rummet och 
dusch i korridoren. I det gemensamma köket kan 
du laga din mat.  
Information: 0929-723 00
afhs.nu

 
Polar Hotel  
Hotell i centrala Älvsbyn.  
Information: 0929-557 40
polarhotel.com

Hotell Storforsen och Storforsens camping 
Hotell och camping vid forsens fot.  
Information: 0929-721 00
storforsen.se

 
Selholmens camping 
Trevlig naturcamping i Älvsbyn vid Piteälvens 
strand. Enkla stugor och husvagnsplatser.  
Information: 070-768 20 82

Nyfors Konferens & Camping 
Camping som erbjuder stugor, rum, husvagns- 
och tältplatser, ca 3 kilometer från Älvsbyns 
centrum.  
Information: 070-335 82 96
0911-666 62

EFS Lillstrand  
Vackert beläget mot sjön Lillkorsträsket. Lämpar 
sig väl för kurser och läger och är handikappvän-
ligt. Tillgång till dusch och WC. Totalt 40 bäddar 
i rummen och lägenheter med vandrarhemsstan-
dard. Campingen är öppen för husvagn och tält 
hela sommaren. Ring och boka i förväg: 0929-
200 66 (juni-augusti)

Naturpasset 

Älvsby IF Orienteringsklubb har placerat ut 
orienteringskontroller som man kan gå eller 
springa till i valfri ordning. Det finns två olika 
Naturpass. 
Naturpasset Hundberget - Rackberget – Lö-
parheden: 23 kontroller utlagda runt området 
Hundberget – Rackberget – Löparheden. Natur-
passet finns att köpa på Sportringen, Coop och 
OKQ8 i Älvsbyn från 16 juni. 
Naturpasset Storforsen-Brudforsen: 22 kontroller 
utlagda på heden ovanför Storforsen. Naturpas-
set finns att köpa på Tempo i Vidsel och Hotell 
Storforsen från 29 maj. 
Information: Sture Norén 070-372 20 75 och 
Älvsby IF Orienteringsklubb på Facebook.

Coronapasset 
Älvsby IF Orienteringsklubb har anordnat en 
centrumnära orientering med 25 utplacerade 
kontroller. Paketet med kartor och instruktioner 
finnas att köpa på Sportringen, Coop och OKQ8 
i Älvsbyn från 18 maj. 
Information: Sture Norén 070-372 20 75 och 
Älvsby IF Orienteringsklubb på Facebook.



16 | Älvsbybladet nr 2 – 2020

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Covid-smittan sprids när människor kommer nära varandra.  
Flera aktörer har efterfrågat detaljerade riktlinjer för hur de ska  
utforma sin verksamhet för att begränsa smittspridningen. Den  
centrala principen är att folk ska kunna hålla avstånd och tvätta 
händerna. Fokusera därför på hur ni löser situationer där trängsel 
kan uppstå snarare än på att definiera hur många som får vistas 
i en viss lokal eller utrymme samtidigt. Ett exempel: en butikslokal 
kan vara väldigt stor men det kan ändå bli trångt vid kassan. Med 
markeringar i golvet eller ett kölappssystem så blir det lättare för 
kunderna att hålla avståndet till varandra. 

På msb.se hittar ni goda exempel på och inspiration från hur en del 
aktörer har anpassat sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer. Ni hittar även länkar till nedladdningsbart informations-
material så som affischer, gatupratare och bordsryttare, som ni 
själva kan använda i er verksamhet.

Välkommen till MSB:s särskilda sommarsida för företag, organisa- 
tioner och arrangörer: msb.se/minska-covid-19-spridningen

Alla vill semestra säkert  
- så här bidrar du till  

minskad trängsel
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