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Returpapper
Miljövänlig färg

ANNONSBLAD
FÖR ÄLVSBYBYGDEN

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

FÖRETAGSMÖTE
med Region Norrbotten
Planerar ni att utveckla ert företag och är 
intresserade av vilka möjliga investeringsstöd 
som finns att söka?

Ta tillfället och boka ett individuellt möte. Varje möte är 
30 minuter och genomförs via Teams. Begränsat antal platser.

Anmälan och tidsbokning görs senast 29 mars till:
naringsliv@alvsbyn.se

3
april

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!

L Ä S  M E R  O M  TJ Ä N S T E R N A  PÅ  S TO R F O R S E N . S E

VILL DU JOBBA MED OSS I SOMMAR?

Nu söker vi sommarvikarier som vill hjälpa oss
leverera service i världsklass till våra gäster!

Mer information och kontaktuppgifter
hittar du på vår hemsida.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

H OT E L L  |  KO N F E R E N S  |  R E S TA U R A N G  |  E V E N T  |  C A M P I N G

RECEPTIONEN

VAKTMÄSTERIET
KÖKET & RESTAURANGEN
TURIST INFORMATIONEN

KAFFESTUGAN

STÄDET
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Våffeldagen
Lördag 25 mars

ÅRSMÖTE

VARMT VÄLKOMNA

Söndag den 2 april
kl. 13.00 i klubblokalen.

Vi bjuder på våfflor, kaffe, dricka!

Om vädret tillåter blir det klubb-
mästerskap på skidor kl. 11.00. 

Anmälan på plats 20 kr.

Behöver du en kontrollansvarig?



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

Skidspåren i Kanis och Dalen lockar dagligen 
många åkare. Det är inte att undra på, för där 
finns rundor för alla, från nybörjare till av-
ancerade åkare. Vill du åka på platten, brant 
upp och ner eller mittemellan? Allt finns! Vill 
du åka på lägdorna, i skogen eller på berget? 
 Det är bara att välja. Vädret ställer förstås 
till det ibland, men ärligt talat, spåren är näs-
tan alltid jättebra tack vare de kompetenta 
pistmaskinsförarna på kommunens parkför-
valtning. Naturligtvis finns det också flera an-
dra fina och välskotta skidspår i kommunen, i 
Vidsel till exempel och flera andra byar. 
 Kanis skidbacke är också den ständigt 
välpreparerad och erbjuder varierad åkning 
i pister, skogsspår och den nya snowparken. 
För de allra minsta (och andra som känner 

för ett pulkarace) finns barnbacken – och 
bandet gör ju att man inte ens behöver gå 
upp! Att sitta vid en eldstad mellan åken är 
inte fy skam en solig vårvinterdag.
 Att åka skogs- eller turskidor för nöje 
och motion ska inte underskattas och inte 
heller att gå med snöskor som blivit allt-
mer populärt. Möjligheterna är oänd-
liga i kommunen. En lätt tur är till exem-
pel att gå över Granselsheden till vackra 
Brudforsen. Eller varför inte välja något 
av alla fina berg med utsikt över nejden. 
 Att köra och åka skoter är ett sant nöje för 
många. Det finns nästan 60 mil skoterleder 
i komunen. De hålls i gott skick av frivilliga 
medlemmar i skoterklubbarna, och ger en 
fantastiskt möjlighet att komma till fiskesjöar 

Njut av vårvintern!
 
Den bästa årstiden (enligt många) är här! Och tänk vilka fantastiska förutsättningar 
för att ta vara på vårvintern vi har här i Älvsbyns kommun.

och grillplatser på vackra platser. På tal om 
fiske, så är ju pimpelfiske en populär aktivi-
tet den här årstiden, och det kan man ju göra 
på i stort sett vilken sjö som helst, eller välja 
någon av de sjöar där ädelfisk finns inplante-
rad. Vilket fiskekort som behövs håller man 
såklart reda på.
 Ett besök i Storforsen på vintern är magiskt 
och att på vårvintern se stora isblock som 
ryckts loss av solens värme och vattenmas-
sorna är fascinerande och unikt.
 Ja, visst är det härligt att vara aktiv och 
nyttja alla möjligheter till sport och motion 
den här ljuvliga årstiden, men ibland är det 
oöverträffat att bara sitta vid en solig vägg 
och höra takdroppet.

Text: Elisabet Nordebo

Nypistat och redo för en härlig dag i Kanisbacken. Foto: Victor Lindgren, pistvakt.

Storforsen. Foto: Elisabet Nordebo

Även Kanisområdets längdspår är preparerat och klart. Foto: Victor Lindgren, pistvakt.



VÄLKOMMEN TILL

ÄLVSBY FÖRSAMLING

TACOFREDAG i Vistträsk
Fredag 24 mars kl. 17.30 i EFS missionshus
Tillsammans med EFS i Vistträsk bjuder vi in till
tacofredag! Vi börjar med att äta tacos, sedan
finns aktiviteter för barnen och innan kaffet 
firar vi en enkel gudstjänst.
Välkommen!

GUDSTJÄNSTER 22 mars - 5 april

För mer detaljerad info, se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/alvsby

SOMMARKYRKAN 2023

 

ÄLVSBY KYRKA
Onsdag 22/3 18.30 Veckomässa – ”läsningar från Johannes-
  evangeliet vecka 4”, Stig Strömbergsson. 
  Välkommen att stanna kvar eller ansluta till 
  kyrkan för öppna samtal om kristen tro.
Söndag 26/3 11.00 Gudstjänst med nattvard, Karl Johan Emgård.
  Kyrkokören medverkar.
Onsdag 29/3 18.30 Veckomässa – ”läsningar från Johannes-
  evangeliet vecka 5”, Samuel Hellgren.
Söndag 2/4 11.00 Äventyrssöndag, Anna-Karin Thorngren
  Bergman m.fl. Barnkören medverkar. 
  Kyrkkaffe i församlingsgården.
Onsdag 5/4 18.30 Passionsgudstjänst Älvsbyn, Karin Marklund.

VIDSELS KYRKA
Söndag 26/3 16.00 Gudstjänst, Karl Johan Emgård. Kyrkkaffe.
Onsdag 5/4 18.30 Passionsgudstjänst Vidsel EFS, Mikael Ågren.

BIBELSTUDIUM
Tisdag 28 mars kl. 18.30 
i Församlingsgården
Vi samlas kring bibelordet och vandrar 
tillsammans igenom texterna. Alla är 
välkomna och ingen förkunskap krävs.

ENSKILD BÖN OCH LJUSTÄNDNING
Måndagar kl. 19.30 i Älvsby kyrka
Älvsby kyrka är öppen för enskild bön och ljuständning.

Älvsby församling söker medarbetare 
till Sommarkyrkan 2023
• Vill du arbeta med vår sommarkyrka och är 15-18 år?
• Vill du prova på att arbeta inom Svenska kyrkan?
Arbetet består av att gruppen tillsammans med ledare möter 
människor i församlingen. Vi kommer bland annat att medverka 
i gudstjänster, sjunga på äldreboenden och delta i barnverksamhet.
Sommarkyrkan jobbar veckorna 24-27.
Vi söker dig som tycker om att sjunga och som tycker om att möta 
människor i alla åldrar. Dessutom är det meriterande att finnas med 
i Kyrkans unga och/eller ha gått Ledarkursen eller motsvarande.
Skriv ett brev där du beskriver vem du är, varför du vill jobba 
i Sommarkyrkan 2023, vilka erfarenheter du har som kan vara 
värdefulla i Sommarkyrkan (t.ex. ledarskap, barn och unga, musik, 
idrott m.m.). Vi förutsätter att du som söker tillhör Svenska kyrkan, 
är döpt och helst konfirmerad.
Anställningsformen är timanställning. Du som söker ska vara 15-18 
år (d.v.s har fyllt 15 år innan anställningen påbörjas). Skicka din 
ansökan senast 18 april till karl-Johan.emgard@svenskakyrkan.se 

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 21/2 
kl. 09.00 på 0929-105 40 

eller via våra sociala medier.
Hämtas/levereras söndag 26/2

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  

LUNCHER v. 12
Vi serverar lunch kl. 10.30-13.30.
Torsdag: Raggmunkar med stekt
 fläsk
Fredag: Fläskfilé Black and White
Till lunchen ingår sallad, bröd, smör, 
måltidsdryck, kaffe och kaka.

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

MATLÅDOR v. 13
• Hemmagjord pytt i panna
• Fläskpannkaka
• Pluma med rostad potatis och 
  hemmagjord bbq-sås

Matlådor 65 kr/st
Beställ senast tisdag 28/3 
kl. 09.00 på 0929-105 40 

eller via våra sociala medier.
Hämtas/levereras söndag 2/4

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  

Manusstopp senast 
torsdag 23 mars kl. 12.00

annonser@alvsbytryck.se
Telefon 0929-135 55

www.alvsbytryck.se/alvsbybygdens

ANNONSBLAD FÖR ÄLVSBYBYGDEN   
Ansvarig utgivare: Anneli Olofsson

 Älvsby Tryck & Design AB Älvsbyn 2023

 

Nästa annonsblad utkommer

tisdag 28 mars



Älvsbyns kommun tel. 170 00

-

Läs nyheter från Älvsbyns kommun på

alvsbyn.se/nyheter

Foto: Robin Nilsson

Ansök om skolskjuts för ht-23 och vt-24
Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 23/24.
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Tipsa oss om era rekryteringsbehov!
Inom projektet North Sweden Green Deal anordnas en 
gemensam medverkan på Europas största emigrantmässa; 
Emigration Expo i Houten, Nederländerna 1-2 april.
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Stipendier och halltider
Älvsbyns kommun utlyser tre stipendium för 2023 och 
har nu öppnat ansökningsperioden för halltider för HT 
2023. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Företagsmöte med Region Norrbotten
Du som vill utveckla ditt befintliga företag har möjlighet 
att söka finansiellt stöd för det. Det finns ett antal olika 
typer av stöd som företag kan söka.
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Projektpengar till Kreativa Byar i Norrbotten 
ek. förening
Det blev ett glädjebesked för Kreativa Byar i Norrbotten 
ekonomisk förening när Naturvårdsverket beviljade orga-
nisationen pengar för projektet ”Organisation vandrings-
leder i Pite älvdal”. Läs mer på www.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 

Tips om tidigare nyheter

Storgatan 16, Älvsbyn
Telefon 0929-550 00

        @sportringenalvsbyn

på vinterkläder, skidkläder
och utvalda skor!

Gäller t.o.m. lördag 1 april

ÅRETS CYKLAR HAR KOMMIT

HALVA HALVA 
REAPRISETREAPRISET

OBS! Nytt datum!

ÅRSMÖTE
Torsdag 27 april 

kl. 20.30 i träningslokalen.

Älvsby Shotokan Karateklubb

Beställ ditt gåvobevis på 
naturskyddsforeningen.se/hyllningsgava

Gratulera med en 
gåva till naturen

Foto: Christian Lindsten

0929-135 55 • Förrådsgatan 1 • info@alvsbytryck.se

www.alvsbytryck.se

Ditt lokala tryckeri
– Från idé till färdig produkt!

med kulturskolan Älvsbyn, brass och stråk 
– tisdag 28 mars kl. 18.30
Efter konserten fika och ÅRSMÖTE 
med Älvsby Brass & Stråk.      Medarr:

Hjärtligt välkomna!

KONSERTKONSERT
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