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ANNONSBLAD
FÖR ÄLVSBYBYGDEN

JAKTMÖTEJAKTMÖTE
Onsdag 22/3 kl. 18.00
Älvsby Folkhögskola, kapellet

Alla hjärtligt välkomna!
Styrelsen Jägareförbundet Älvsbyn

 Jägareförbundet Älvsbyn

ÅRSMÖTE
Söndag 26 mars 

kl. 20.30 i träningslokalen.
Välkomna!

Älvsby Shotokan Karateklubb

Storgatan 16, Älvsbyn
Telefon 0929-550 00

        @sportringenalvsbyn

1.099:-

1.199:-

Vi har HJÄLPMEDEL för onda fötter!

Stödstrumpor • Pelotter • Sulor • Inlägg för hålfot, hälsporre m.m.

ALLT I FORDONSGLAS
Från skadeanmälan
till färdigt rutbyte,

även stenskottslagning

0929-102 57 
070-555 34 99

Sågfors 3

edinsglas.se | info@edinsglas.se

073-039 61 22 • Vidsel
www.barbroshemot.se

Vi hjälper er med bl. a: 
• Fönsterputs
• Flyttstädning
• Byggstädning
• Veckostädning
• Sanering
   
     Finns även på facebook!

Barbros Hem & Trädgård

Få en plan för 
ökad tillväxt
Med en skogsägarplan får du god 
överblick på din skog i dag och hur 
den växer. Vi inventerar din fastighet 
och ger råd för skötsel och framtida
åtgärder anpassade efter din skogs 
förutsättningar.

Beställ Skogsägarplan  senast 
31/3 och få 20 % rabatt!

Ring Jacob så berättar han mer.
073-719 15 25



Foccacia i långpanna
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Lätt

SUDOKU

Gör så här:

Värm mjölken till fingervarm 37 grader. Smula sönder 
jästen i en bunke. Tillsätt lite mjölk och rör tills jästen 
löst sig. 
 Tillsätt mjölk, nästan allt mjöl, salt samt olivolja och 
arbeta ihop till en deg. Jäs foccaciadegen i 40 minuter 
under kökshandduk. 
 Pensla en långpanna med olivolja. Arbeta ihop de-
gen i bunken och häll foccaciadegen direkt i långpan-
nan. Tryck ut degen jämt.
 Låt jäsa övertäckt med handduk i 30 minuter. ensla 
med olivolja, strö över några nypor gourmetsalt samt 
lite rosmarin. Tryck om du vill ner oliver, soltorkad 
tomat samt fetaost lite här och där. Jäs i 10 minuter till. 
 Sätt ugnen på 200 grader. Baka foccacian i nedre 
ugnen i 25 minuter tills den fått fin färg. 

Ingredienser:

50 gram jäst 
6 dl mjölk 
1,5 tsk salt 
0,5 dl olivolja 
4 dl durumvetemjöl 
1 liter vetemjöl 
Olivolja att pensla foccacian 
och långpannan med 
Att strö över: 
Gourmetsalt 
Torkad eller färsk rosmarin 
Soltorkade tomater
Oliver
Fetaost



LUNCHER v. 11
Vi serverar lunch kl. 10.30-13.30.
Torsdag: Hemmagjorda köttbullar,
 potatismos och gräddsås
Fredag: Vår egna rostbiff med
 choronsås och potatis-
 gratäng
Till lunchen ingår sallad, bröd, smör, 
måltidsdryck, kaffe och kaka.

Pris lunch ................105:-/person

MATLÅDOR v. 12
• Raggmunkar med stekt fläsk
• Fläskfilé black and white
• Chorizostroganoff med ris

Matlådor 65 kr/st
Beställ senast tisdag 21/3 
kl. 09.00 på 0929-105 40 

eller via våra sociala medier.
Hämtas/levereras söndag 26/3

kl. 14.00-15.00.
Beställ 5 matlådor eller fler 

för fri leverans inom Älvsbyn.
Facebook: Restaurang Canis

Instagram: @restaurangcanis

CANIS
R E S T A U R A N G  

Älvsbyn

ÅRSMÖTE
Söndag 19 mars kl. 11.00 

i Fluxens visningsrum vid entrén

Gästföreläsare: Robert Westin – ”Fiske och miljö i fokus”.
Årsmöteshandlingar tas efteråt. Vi bjuder på dryck med fika.

Välkommen!   Styrelsen

ANNONSBLAD FÖR ÄLVSBYBYGDEN   
Ansvarig utgivare: Anneli Olofsson • Älvsby Tryck & Design AB, Älvsbyn 2023

annonser@alvsbytryck.se • Telefon 0929-135 55
www.alvsbytryck.se/alvsbybygdens

Vy från Kanisberget. Foto: Anneli Olofsson ©

Nästa annonsblad utkommer 

Manusstopp senast 

torsdag 16 mars kl. 12.00

 

tisdag 21 mars



Blombutiken på landet!
Här hittar du krukväxter, fröer, 
jord, odlingskrukor och mycket 
annat som behövs för odling. 
Kurser och föreläsningar!

Se erbjudanden på 
Facebook och Instagram!
Välkommen att kontakta mig:
070-573 26 66 • Lillkorsträsk 201
annika@gronahalsokrafter.se
Annika Nyberg

Öppettider:

Tis-tors 10.00-17.30
Fre-lör 10.00-14.00
Övrig tid enligt ö.k.

Älvsbyns kommun tel. 170 00

-

Läs nyheter från Älvsbyns kommun på

alvsbyn.se/nyheter
Kanisdagen
Den 25 mars anordnas det årliga evenemanget Kanisda-
gen, en populär familjedag som är full av roliga aktiviteter 
för stora och små i Kanisområdet. Missa inte detta! 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

RiverOnline nere – tittar på andra alternativ
För ett par månader sedan stängdes RiverOnline ned. 
Nu tittas det på alternativ som skulle kunna ersätta den 
tidigare nämnda sidan, och samtidigt ta det steget längre. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Älvsbyns sportcenter – en träffpunkt för alla
Arbetet med att färdigställa den nya sim- och sporthallen 
pågår för fullt. Går allt som det ska, och tidsplanen håller, 
öppnas dörrarna i slutet av mars. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter 

Program 2023 – Öppen Träffpunkt, Mötesplats 
och Café i Älvsbyn
Öppen Träffpunkt och Mötesplatsen är en samlingsplats 
för daglediga, ålders- och förtidspensionärer, där vi samlas 
och fikar, samtalar, umgås och genomför olika aktiviteter 
tillsammans efter önskemål i den utsträckning som är 
möjlig. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Flygbilen kör dig till/från Luleå Airport
Flygbilen linje 713 trafikerar (i båda riktningar): Älvsbyn – 
Luleå Airport. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter 

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. 
Det innebär att man från det datumet kommer att behöva 
ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln 
undersköterska inom vård och omsorg. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Säg hej till vår medarbetare…
...Filippa Ekroth som arbetar som miljöstrateg och energi- 
och klimatrådgivare. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Vid möte med ren – viktigt att tänka på
Uppdaterad 20 februari. Delar av Luokta-Mávas sameby 
har sitt vinterbetesland för sina renar i Älvsbyns kommun. 
Det är viktigt att vara uppmärksam när man vistas ute på 
vägarna, eller ute i naturen, och visa hänsyn vid eventuellt 
möte. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Tips om tidigare nyheter

Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn  |  info@fastigheter.alvsbyn.se  |  0929-723 40

Är du vår nya medarbetare?
Nu söker vi en

fastighetskunnig förvaltare för
underhålls- och byggnadsfrågor

Läs mer på www.alvsbynsfastigheter.varbi.com

Rådgivning
även till 

killar/män.

När du behöver 
hjälp, stöd eller någon 

att prata med, ring

070-238 00 66

 Älvsbyns kommun utlyser
stipendier 2023
• Kulturstipendium
• Ungdomsledarstipendium
• Stipendium Unga ledare

Ansök om halltider
i sport- och gymnastikhallar
Ansökningarna gäller endast för föreningar
för säsongen ht 2023.

Ansökningsblanketter kan hämtas på biblioteket eller på 
kommunens hemsida www.alvsbyn.se

Ansönkan skickas till:

Älvsbyns kommun
Kultur & Fritid
942 85 Älvsbyn Kultur & Fritid

 Sista ansökningsdag är den 15 april.

 Sista ansökningsdag är den 30 april.
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