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Returpapper
Miljövänlig färg

ANNONSBLAD
FÖR ÄLVSBYBYGDEN

ÖPPET HUSÖPPET HUS i Muskus byastuga 
Lördag 3 december kl. 11.00-14.00
Försäljning av fika och matbröd i julens smaker.
Lotteri med möjlighet att vinna brödlådor.
Laxmackor, fika och kaffe/the finns till försäljning.
Arr: Muskus byaförening

Storgatan 16, Älvsbyn
Telefon 0929-550 00

SKATESKIDA
Vuxen, från ............... 2.495:-
SKINSKIDA
Vuxen, från ............... 2.695:-
I priset ingår bindning, montering
och en grundvallning. 

Vi har skate- och skinskidor 
även till junior.

SLALOMSKIDOR från 90 cm

Vänsterpartiet 
Älvsbyn

Vänsterpartiet i Älvsbyn 
bjuder in till 

ÖPPET HUS på ABF

”Framtid Norrbotten”
Föreläsning med vår ombudsman Elisabeth Qvarnström. 

Vi bjuder på fika till alla våra gäster, medlemmar och nyfikna.

Varmt välkomna!

Söndag 4 december 
kl. 18.00-21.00

Stiftelsen Pastor Enar Björkqvists minnesfond

Nu är det dags att söka 2022 års stipendier!
Enskilda, institutioner och sammanslutningar i Älvsbyns kommun 
kan söka stipendier. Stipendierna skall användas till trivsel- och 
trygghetsfrämjande åtgärder för ensamma, sjuka och äldre; kort sagt: 
Ge tillvaron en guldkant.
Ring till oss för att få en enkel 
ansökningsblankett, som ska vara inlämnad 
till föreningen senast 6 december 2022.

För Föreningen till Enar Björkqvists minne:
Robert Lidström 070-592 86 32
Barbro Josefsson 070-282 67 40
Alf Nordlund 070-556 68 75

Älvsby Handel

VINN PRESENTKORT!VINN PRESENTKORT!
1:a pris:  ............  5000 kr5000 kr
2:a - 5:e pris:  ....  1000 kr1000 kr
6:e - 10:e pris:  ...... 500 kr500 kr

PresentkortÄlvsby Köpmannaförening
www.alvsbyhandel.se

Personlig närvaro vid 
dragningen den 21/12 =

DUBBEL VINST!DUBBEL VINST!

PRESENTKORTSJAKT
Årets presentkortsjakt i Älvsby Handels butiker
startar 25 november och pågår t.o.m. 21 december.

Handla för minst 300 kr i någon av Älvsbyns butiker
så får du en lott. Max 3 lotter per köptillfälle.
Presentkortsjakten gäller ej Canis Restaurang, Coop,
ICA Supermarket, OKQ8 eller Gulf.

Dragning sker på Lilla Julafton 
21 december kl. 18.00 på Storgatan 
mellan Coop och Herrman.

Älvsby Handels

i samarbete med 
Älvsby Tryck & Design AB

Välkommen till Liberalerna Älvsbyn .

BLI MEDLEM
Swisha 50 kr till 123-148 12 41.
Uppge personnummer och e-postadress.
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Nästa annonsblad utkommer 

tisdag 6 december
Annonsanmälan senast 
torsdag 1 december kl. 12.00
0929-135 55 • annonser@alvsbytryck.se
www.alvsbytryck.se/alvsbybygdens

ANNONSBLAD FÖR ÄLVSBYBYGDEN   
Ansvarig utgivare: Anneli Olofsson 

Älvsby Tryck & Design AB, Älvsbyn 2022



Älvsbyns Nyheter ges ut tillsammans av Älvsbyns kommun, Företagarna i Älvsbyn, Sparbanken Nord och Älvsby Handel.

Älvsbyns NYHETER

I Älvsbyns Nyheter finns reportage och artiklar om 
allt möjligt i kommunen sett ur en positiv synvinkel. 
Vi vill helt enkelt peka på allt som är bra i Älvsbyn. 
 Älvsbyns Nyheter är ett samarbete mellan 
Älvsbyns kommun, Älvsby Handel, Företagarna och 
Sparbanken Nord. 
 Om du har förslag på innehåll till artiklarna så 
hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 
eller mejl elisa.nordebo@gmail.com

Kommunalråd Tomas Egmark hälsade väl-
kommen till näringslivsfrukosten i fredags 
och passade samtidigt på att tacka Älvsbyns 
företagare för allt de gör för Älvsbyns kom-
mun.
 
MindDig
Sandrine Karlsson Peraldi är chefsrekryterare 
hos den digitala rekryteringsportalen MindDig. 
Där kan företag och myndigheter presentera sig 
och de kompetenser de behöver. MindDig har 
skapats utifrån behovet att rekrytera 100  000 
personer till Norrbotten och Västerbotten.

– Norrbotten och Västerbotten ligger främst i 
världen i den gröna omställningen och för att 
fortsätta leda utvecklingen måste vi rekrytera 
arbetskraft från södra Sverige och hela världen. 
Det gäller jobb i många olika branscher. Behovet 
av personal i välfärden och serviceyrken kom-
mer också att öka när många flyttar hit, sa San-
drine Karlsson Peraldi och uppmanade företa-
gen att gå med i MindDig.
 
Kompetenscentrum i Älvsbyn
Mona Brännmark, tf chef och rektor och Anne-
lie Högkvist, studie- och yrkesvägledare berät-

tade om Kompetenscentrum vars verksamhet 
spänner över tre områden;  Vuxenutbildningen 
och Lärvux, Integration och Arbetsmarknads-
enheten.
 Vuxenutbildningen ger yrkesutbildningar till 
exempel till snickare, elektriker, chaufförer och 
vård- och restaurangpersonal. Dit hör också 
Svenska för invandrare och lärvux som vänder 
sig till vuxna med inlärningssvårigheter.
 Integration är en bred verksamhet. Det hand-
lar till exempel om att ordna bostäder till nyan-
lända och undervisa om hur olika saker fung-
erar i Sverige.
 Arbetsmarknadsenheten jobbar bland an-
nat i projektet ”Steget Fram” som vänder sig till 
människor som står långt ifrån arbetsmarkna-
den. Projektet rankades nyligen som Sveriges 
bästa arbetsmarknadsprojekt då många av del-
tagarna har kommit ut på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsenheten driver också Fritids-
banken som snart startar upp igen i nya lokaler i 
före detta posten.
 
Lyftet 
ERA Revisorer har huvudkontoret i Piteå men 
många av kunderna finns i Älvsbyn och konto-
ret här är bemannat tre dagar i veckan. Sandra 
Pettersson, redovisningskonsult i Älvsbyn och 
Andreas Olofsson som är auktoriserad revisor 
och kontorschef berättade att ERA Revisiorer 
erbjuder tjänster som bokföring, revision, dekla-
ration, bolagsbildning och företagsrådgivning. 
 De är nischade på deklarationer för jord- och 
skogsbruksfastigheter och konstaterar att det 
finns många skogsägare i Älvsbyn.
 – Vi möter en speciell företagsanda här. 
Många unga tycker att det är enkelt att starta fö-
retag, man köper en maskin och kör igång, det 
är inte mer med det. Den positiva inställningen 
gör att vi har ambitionen att öka personalstyr-
kan i Älvsbyn, sa Andreas Olofsson.
 
Information
Polis Robert Janeheim berättade att det nu är fler 
poliser i yttre tjänst i Älvsbyn än det varit under 
hösten. Han påpekade också att antalet brott har 
minskat i Älvsbyn, men att han också vet att det 
inte är alla brott som anmäls. Han uppmanade 
alla att alltid anmäla brott för om det inte syns 
i statistiken att det sker brott i Älvsbyn så kan 
konsekvensen bli att polisen inte anses behövas 
och på sikt dras in.
 Årets sista näringslivsfrukost blir den 16 de-
cember med julgröt.
 
Text/foto: Elisabet Nordebo

Sandra Pettersson och Andreas Olofsson från ERA Revisorer, Annelie Högkvist och Mona Brännmark 
från Kompetenscentrum och Robert Janeheim från polisen samt Sandrine Karlsson Peraldi från Mid-
Dig (inte med på bilden) talade på näringslivsfrukosten i fredags.

På minddig.com kan företag och myndigheter söka efter personer med den kompetens de behöver till 
sin verksamhet. 

November månads näringslivsfrukost



Älvsbyns kommun tel. 170 00

-

Läs nyheter från Älvsbyns kommun på

alvsbyn.se/nyheter
Mötesplatsen har bytt lokal
Sugen på något nytt? Ni som är dagledig, ålder- och för-
tidspensionär är välkommen till en träff där vi pratar om 
eventuella förslag till olika aktiviteter som du önskar ha på 
denna mötesplats. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Erik Isaksson Foto: privat

Säg hej till vår medarbetare…
Erik Isaksson som arbetar som samhällsplanerare på 
Samhällsbyggnadsenheten. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter 

Avtackning av jubilarer
Den 10 november hölls en gemensam avtackning på 
Restaurang Canis för personal på Älvsbyns kommun, som 
antingen jobbat på kommunen i 25 år eller gått i pension 
2021. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Parkeringsövervakning längs Storgatan påbörjas 
Storgatans parkeringar är avsedda för de som ska besöka 
en butik, restaurang eller för annat tillfälligt ärende. Ett 
fordon får max stå tre timmar parkerad på Storgatans 
angivna platser. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Utställda samrådshandlingar för Vistträsk 
industriområde
En detaljplan har upprättats av Älvsbyns kommun, Sam-
hällsbyggnadskontoret i oktober 2022. Detaljplanen syftar 
till att skapa planmässiga förutsättningar för industriverk-
samhet och handel inom ett sammanhållande område i 
anslutning till byn Vistträsk. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Olof är tillbaka som rektor på Älvsbyns gymnasium
Sedan den 1 oktober är Olof Johansson ny rektor på Älvs-
byns gymnasium. Olof har en lång och gedigen erfarenhet 
inom skolvärlden, både som lärare men framför allt som 
rektor. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Tips om tidigare nyheter

LUNCHER v. 48
Vi serverar lunch kl. 10.30-13.30.
Torsdag: Raggmunkar med stekt fläsk
Fredag: Kotlettrad med potatisgratäng 
 och pepparsky
Till lunchen ingår sallad, bröd, smör, 
måltidsdryck, kaffe och kaka.

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

MATLÅDOR v. 49
• Korvstroganoff med ris
• Majskycklingfilé med tryffelpuré, 
 ratatouille och rödvinssås
• Spagetti och köttfärssås

Matlådor 65 kr/st
Beställ senast tisdag 6/12 
kl. 09.00 på 0929-105 40 

eller via våra sociala medier.
Hämtas söndag 11/12 

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  

Nu blir det uppehåll med 
matlådor, vi är tillbaka igen 

efter storhelgerna!

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

START-START-
BATTERIERBATTERIER
Stor sortering

Bra priser

070-512 50 25 • 0929-200 25

0929-305 04  •  Älvsbyn

Din kompletta bilverkstad!
Olja och filterbyte 
från.............................990:-

Köp glasögon av Hoyas bästa glas
OCH FÅ

*extra par
UTAN

KOSTNAD!

Värde upp till

4000 kr

www.niemisoptiklulea.se

ÄLVSBYN  •  STORGATAN 10 A  •  0920-20 06 06

– Specialist på ögonhälsa –

*Gäller standardglas index 1,5
med utvalda bågar.

Vid svårare besvär
kan du få snabb hjälp av

ÖGONLÄKARE
Greg Olsson-Lalor

Ring för att boka tid!
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