FRAMTIDSRIKA
ÄLVSBYN
– JOBBA OCH BO
HOS OSS!

ÄLVSBYN – EN DEL AV LULEÅREGIONEN
Luleåregionen är en kraftfull tillväxtregion med fler än 170 000 invånare. Luleåregionen är en
gemensam arbetsmarknad och varje dag arbetspendlar 14 000 personer mellan Boden, Kalix, Luleå,
Piteå och Älvsbyn. Och det går snabbt att ta sig fram! Till exempel tar det bara 40 minuter att åka de
fem milen mellan Älvsbyn och Boden.
I Luleåregionen finns en världsledande basindustri inom stål, trä, vattenkraft och papper. Informationsoch kommunikationsteknik, småhustillverkning och livsmedelsproduktion är andra framträdande
branscher. Under de kommande åren planeras investeringar på 200 miljarder i Norrbotten, vilket
kommer att stärka regionens konkurrenskraft ytterligare. Genom att samverka ökar vi tillväxten.

Bergsäkra
Entreprenader
Sprängning
Spräckning
Sågning
Betongsprutning
Nätning

Wolgan Karlsson 070-625 02 36
Andreas Christoffersson 070-621 19 28

www.bergteknik.se
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ETT GYNNSAMT FÖRETAGSKLIMAT
Av 78 kommuner norr om Uppsala har Älvsbyn det bästa näringslivsklimatet. Det visar Svenskt
Näringslivs undersökning från 2015. Men för oss är placeringen i sig inte det viktigaste, istället är det
den positiva trenden vi haft de senaste åren som är värd att lyfta fram. Vi kan dock aldrig slå oss till ro,
utan vi jobbar ständigt med att identifiera förbättringsområden.
Näringsliv och utveckling är högt prioriterat i kommunen. Det starka varumärket är frukten av ett
samarbete mellan oss, politikerna och företagen. Vid etableringar finns en grupp inom kommunen som
arbetar tillsammans.
Vårt fokus i nuläget ligger på internationella datacenter, tillsammans med grannkommunerna har vi
bildat ett marknadsbolag som heter The Node Pole. Här finns goda förutsättningar för nyetableringar.
På lång sikt tror vi att Bolidens planerade koppargruva kommer att erbjuda bra utvecklingsmöjligheter
för kommunen.
Entreprenörsandan, som stimulerar de små företagen och deras tillväxt, är också väldigt viktig. Den har
alltid funnits i Älvsbyn.

CONSCIUS:

HANDLEDNING OCH ORGANISATIONSUTVECKLING
MED GEDIGEN KUNSKAP OCH LÅNG ERFARENHET TILLHANDAHÅLLER CONSCIUS VERKTYG ATT HANTERA BÅDE ARBETSRELATERADE OCH PRIVATA FRÅGESTÄLLNINGAR. CONSCIUS ERBJUDER HANDLEDNING, FÖR INDIVIDEN, GRUPPEN, LEDARSKAPET OCH ORGANISATIONEN.
Handledning ger tid för eftertanke och reflektion i en tid när mycket ska hända fort och inom snäva tidsramar. Verkligheten är inte alltför
sällan komplex och det är mycket man behöver ta hänsyn till. Handledningen innebär att vrida och vända på en tanke i godan ro.
Det är också ett tillfälle då stressnivåerna går ner och vi får större tillgång till den kognitiva delen av hjärnan.
Idag består Conscius av mig, Ann-Helen Johansson, och jag vänder mig till kunder som söker verktyg för att hantera frågeställningar som uppstår i arbetssituationer och/eller i privatlivet; då dessa delar alltid samspelar och
inverkar på vårt sätt att hantera och fungera i tillvaron.
Välkommen till min hemsida www.conscius.se för mer information om hur jag
kan hjälpa dig och ditt ledarskap!
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HYR DIN BOSTAD ELlER LOKAL HOS
BDB FASTIGHETER

0929-551 40 • 0911-23 07 00
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SKOLA OCH BARNOMSORG
I Älvsbyn är vi måna om den yngre generationens medborgare och deras utbildning.
Vi erbjuder en trygg skola och barnomsorg i kombination med ett kvalificerat pedagogiskt
arbete i en miljö där varje barn/elev ges goda och likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas
utifrån sin egen förmåga. Här finns också tillgång till vuxenutbildning och SFI.
För dig som är lärare kan vi erbjuda spännande och utvecklande arbetsplatser.
Välkommen att utvecklas med oss, du också!
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HÄR ÄR DET SKÖNT ATT LEVA OCH BO
Det är vi alla tillsammans som är kommunen, vi gör samhället attraktivt att leva i. Vi har nära
till naturen och trygghet i vår vardag. Älvsbyn är en stark företagarkommun och har ett rikt
föreningsliv. Vi erbjuder helt enkelt en välfärd som medborgarna vill ha. Och engagerade
medborgare tar ansvar för skapandet av framtidens samhälle.
För dig som vill flytta till Älvsbyn finns lägenheter hos både kommunala och privata hyresvärdar.
Det finns även en marknad för villafastigheter, som under de senaste åren visat en god
prisutveckling. Dessutom finns det lediga tomter i befintliga bostadsområden, både inom
tätorten och ute i byarna.
Men mer behöver göras på bostadssidan och i Älvsbyn är vi i full gång med olika projekt. I
centrala Älvsbyn planerar kommunen ett nytt flerbostadshus med cirka 25 lägenheter, byggstart
2016/2017. Dessutom projekterar vi ett nytt villaområde som är byggklart under senare delen av
2016. Ytterligare ett villaområde finns planerat för att projekteras vid behov.

Älvsbyns Fastigheter är ett kommunalt bostadsbolag med fokus på kundservice, kompetens och
flexibilitet. Vi äger och förvaltar hyreslägenheter, lokaler och ansvarar för samhällsnära tjänster i
kommunen där simhall och gym ingår. Vi sköter också om driften av kommunens lokaler, parker och
fritidsanläggningar.
Älvsbyns Fastigheter AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och vårt övergripande syfte är att främja bostadsförsörjningen
inom Älvsbyns kommun. Detta gör vi genom erbjuda våra nuvarande och framtida hyresgäster ett boende med hög kvalitet.
Vi jobbar även ständigt med att försöka hitta nya, innovativa boendeformer för att uppfylla allas behov.
Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kommunföretag AB.
Förutom att bygga, köpa, äga och förvalta egna bostäder, tomträtter, affärslägenheter samt kollektiva anordningar, så sköter
vi därför även mycket åt kommunen. Dessa uppgifter innefattar drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd, parkoch fritidsanläggningar samt skogsmark. Utöver detta har vi även ansvar för inköp och energirådgivning.
Som en följd av vårt stora antal ansvarsområden är det viktigt att klargöra var
vårt fokus främst ligger. Målen vi har på Älvsbyns Fastigheter AB är att vi ska:
•

Erbjuda bra service och sätta kunden i centrum.

•

Tillhandahålla bostäder samt lokaler med en god boendemiljö och attraktiva utemiljöer med grönytor och lekplatser.

•

Erbjuda ett brett utbud av boenden till hög kvalitet och rimliga hyror samt aktivt
verka för utveckling och förnyelse av det existerande utbudet.

•

Medverka för att lösa kommunens skyldighet att tillgodose bostadsefterfrågan för
äldre och handikappade

•

Vara ekonomiskt självbärande och ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

www.alvsbynsfastigheter.se
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EN AKTIV FRITID I EN STORSLAGEN NATUR
För naturälskaren är Älvsbyn ett paradis, inte minst för den som också gillar fiske. Här finns ett
flertal fiskeställen med mycket fisk. I kommunen finns även 17 naturreservat, där du kan vandra.
Ett av naturreservaten är Rackberget, som ligger två kilometer öster om Älvsbyn. Rackbergets och
Hundbergets formationer har, i kombination med vatten och ofta hög sommartemperatur, skapat en
speciell växtmiljö likt ett naturligt drivhus. Här finns även uppmärkta stigar, gäststuga och grillplatser.
Ett annat naturreservat är Nakteberget, som är ett stort urskogsområde där du kan ta paus i enkla
raststugor. För bergsklättrare är Dödlassbergets lodräta stup en populär destination. Hitta ditt eget
smultronställe!

Inte bara ett traditionellt tryckeri
Design, layout och tryck? Kontakta oss!

0929-135 55 • Förrådsgatan 1, 942 36 Älvsbyn
info@alvsby-tryck.se • www.alvsby-tryck.se

Välkommen
in i värmen
Varje gång du väljer att ta bussen är du snäll
mot miljön och du åker säkert.
Dessutom är det enkelt och prisvärt.

Busstider och kundservice 0771-100 110
www.ltnbd.se
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Personlig assistanslvsbyn!
iÄ
Olov Lundberg 076-838 37 37 • olov@bjurasassist.se

tag inom säkerhetsbranschen. Vi
har sedan starten 1976 arbetat
för våra kunder med produkter som
system och kameraövervakning.

Norrlarm AB
Tel: 0920-25 75 25 • www.norrlarm.se • info@norrlarm.se

STORFORSEN – EN UPPLEVELSE
Att se forsen en vinterdag, frusen och insvept i vitt är stort. Att se forsen om sommaren är
än större. Då är hon vild och egensinnig, mjuk och sensuell på samma gång.
Det är svårt att beskriva Storforsen med ord. Storforsen har fascinerat människor i
tusentals år och lär göra det många år till. Storforsen är Europas största obundna fors och
ligger vid väg 374, 40 kilometer väster om Älvsbyn. Förutom själva forsen kan man se
”Döda fallet”, jättegrytor och raviner med sällsynta växter. Här finns ramper anpassade
för funktionshindrade, hantverkshydda, skogsbruksmuseum, flottningsmuseum och
servering. Museet sköts av Norrbottens museum.
Storforsen besöks varje år av cirka 150 000 personer och är därmed ett av Norrbottens
mest besökta turistmål.

www.storforsen.se

UPPLEV
STORFORSEN

en av Norrbottens vackraste platser

Vi erbjuder allt från vilsam rekreation till spännande äventyr och
oförglömliga upplevelser med moder naturs eget konstverk alldeles
runt hörnet. Här finns något för alla, stor som liten.
Hotell • Camping • Restaurang • Evenemang • Bröllop • Konferens
Aktiviteter • Paket • Relaxavdelning • Lunchbuffé • Raimos bar

www.storforsen.se | 0929-721 00 | info@storforsen.se
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KOMMUNENS STÖRSTA
ARBETSGIVARE
I Älvsbyns kommun arbetar ca 1200 personer i många olika
yrkesroller. Det gör oss till kommunens största arbetsgivare.
Alla är viktiga för att vi ska kunna ge kommuninnevånarna
en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg,
skola, vård/omsorg, samhällsplanering, miljö, kultur, fritid
med mera. Vi har Sveriges viktigaste jobb.

VI BEHÖVER DIG
SOM MEDARBETARE
De kommande åren kommer vi att behöva många nya
medarbetare, kanske du är en av dem? Hos oss är framgång
en laginsats där vi tillsammans möjliggör det goda livet
för invånarna i kommunen. Vi erbjuder Dig meningsfulla
och stimulerande arbeten. Du får möjlighet att påverka
samhället på ett positivt sätt och därigenom leva i en god
miljö med många utvecklingsmöjligheter.

Läs mer om att jobba i Älvsbyns kommun
på vår hemsida www.alvsbyn.se

FRÅN FÖRSTA SPADTAGET TILL
NYCKELN I DIN HAND
Vi följer dig hela vägen hem - oavsett om det gäller nyproduktion, byte av kök eller ombyggnationer.
#lokalproducerat #arkitektritat #hållbart #totalleverantör #kök #värmepump #bonorbygg.se
Vi erbjuder räntefri delbetalning!

Alltid gratis hembesök
från en av våra köksexperter! Låt dig inspireras på creoform.se!

BONOR BYGG
0929 - 26 000 | info@bonorbygg.se | bonorbygg.se | creoform.se | fgnordic.se
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Värmepumpar som är
anpassade för nordiskt
och svenskt klimat!

FRAMTIDA REKRYTERINGSBEHOV
DE NÄRMASTE ÅREN:
Lärare
Förskollärare
Socialsekreterare

Sjuksköterskor
Personliga assistenter
Undersköterskor

Chefer
Specialister
Handläggare
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Vi behöver
dig och din
kompetens
DÄR DIN HÄLSA ÄR CENTRAL
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ETT RIKT FÖRENINGSLIV
Älvsbyn har ett rikt och spännande föreningsliv, där engagemanget bland kommuninvånarna är stort.
I föreningarna möts människor över åldersgränserna, vilket bidrar till en ökad gemenskap och trygghet
för alla. Populära idrotter i Älvsbyn är till exempel fotboll, ishockey, motocross och längdskidåkning.
I kommunen finns bland annat skidanläggningen Kanisbacken, med både skidbacke och längdspår.
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NÄRHET TILL ALLT
Närhet är nyckelordet i Älvsbyn. Närhet till djur och natur, närhet till kust och fjäll. Men
framförallt närhet mellan människorna och närhet till glädje och skratt.
Mjukt inbäddad mellan skogsbeklädda berg, intill älven, ligger Älvsbyn. Den talande
benämningen ”Norrbottens pärla” har sitt ursprung i en liknelse mellan Älvsbyn sett
uppifrån och en ädelsten, med ett glittrande azurblått band i ena kanten, infattad av
höga och branta berg. Vida vidder, stor gammelskog, öppna landskap, sjöar, berg
och älv. Ja, allt finner du här.
Förutom fantastiska naturupplevelser erbjuder Älvsbyn även ett blomstrande företagsklimat, här
finns flera kända och stora företag. I kommunen är det också skönt att leva och bo. Möjligheterna
till ett aktivt liv är fantastiska, samtidigt som du kan du njuta av ett behagligt lugn.

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries
Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva
lösningar för byggnader och industrier.
Caverion i Luleå och Piteå är din lokala tekniska leverantör och finns för alla kunder, stora
som små. Hör gärna av dig så berättar vi mer.
Luleå tfn. 0920-388 30
Piteå tfn. 0911-224 080
caverion.se
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Metria | Mäter det mätbara
Metria samlar in och karterar världen från mark och jord. Vi är experter på satellitdata och kunniga återförsäljare kartor och ortofoton. Behöver
du snabbt samla in data kan våra UAS-plan vara rä lösning. Vi hjälper dig med kartproduktionen och analyserna också. Testa oss!
Metria - länken mellan kartan och verkligheten
Skanna QR koden eller läs mer om mätning på www.metria.se
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ÄLVSBYNS KOMMUN
STORGATAN 27, 942 85 ÄLVSBYN
TEL: 0929-170 00

40.000 familjer har hittat hem,
gör det du också!
Babysim på måndag, yoga på tisdag, barnkalas på
onsdag, bio på torsdag, tacofest på fredag och så
kommer favoritkusinen till helgen.
Vi tycker livet är mer än att bo. Med ett nyckelfärdigt
hus från Älvsbyhus får du tid och pengar över till
sådant som betyder något för dig.
Ett smart val, helt enkelt!
Vi har byggt hem till familjer i över ett halvt sekel.
Det tänker vi fortsätta med.

Psst!Du vet väl att vi är en av Älvsbyns största

arbetsgivare och är alltid i behov av duktiga
medarbetare?
www.alvsbyhus.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 9665 • www.jssverige.se • Foto: Lennart Kekkonen, Marcel Köppe, Sara Bohlin, Peter Lundberg, Ulrik Bylander, Sterling Nilsson

KOMMUNEN@ALVSBYN.SE
WWW.ALVSBYN.SE

