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Älvkarleby Fjärrvärme investerar år-
ligen över 100 000 kronor för att upp-
muntra unga människor i Älvkarleby 
kommun att tänka hållbart.

Den 14 maj var det uppmärksammad utdel-
ning av Älvkarleby Fjärrvärmes Hållbar-
hetspris på Älvkarleby Turisthotell. Priserna 
delas ut till skolor och föreningar eller som 
resestipendier till skolelever uppvuxna i 
kommunen.

- Vi har under åren bekostat stipendieresor 
till såväl Alaska, Kina som Arjeplog.

I år premierades sju olika ansökningar 
– bland annat Skutskärs Fiskeklubb, Marma 
Vision, Bodaskolan och Camp Chinook Älv-

Prisade för hållbar utveckling
karleby Indianförening, säger Peter Kontturi, 
kundansvarig på företaget.

Lära som företaget lever
Älvkarleby Fjärrvärme äger fjärrvärmenätet 
i Skutskär och närvärmenätet i Älvkarleby 
och distribuerar hetvatten för uppvärmning 
till kommunens lokaler, företag och villor. I 
Skutskär är källan i huvudsak biobränsleel-
dad spillvärme från Skutskärs Bruk. I Älv-
karleby är energikällan biobränsle.

- Vi vill lära som vi lever, med att hela tiden 
tänka i termer av ekologisk-, social- och eko-
nomisk hållbar utveckling.

Flyga drake
I september håller Älvkarleby Fjärrvärme 
den årliga Klimatdagen för alla skolelever i 
klass 8 då även den prestigefyllda draktäv-
lingen skall avgöras. Varje år inbjuds även 
kommunens skolelever i klass 4 att rita teck-
ningar på temat hållbar utveckling. De tolv 
bästa bidragen, plus ett omslag, trycks sedan, 
med Älvkarleby Fjärrvärmes försorg, till en 
kalender. Dessa kalendrar kan sedan eleverna 
sälja med ren vinst till klassaktiviteter.Älvkarleby Fjärrvärme delar ut Hållbarhets-

priser på Turisthotellet i Älvkarleby i maj.

026-66 94 26
info@alvkarlebyfjarrvarme.se
www.alvkarlebyfjarrvarme.se

Älvkarleby Bildemo AB vid Södra industriområdet i Skutskär är en auktorise-
rad bilskrot som varsamt återvinner inlämnade fordon. För oss är det vikitgt 
med miljön. Vi är miljögodkända.

Förutom demontering av fordon och försäljning av begagnade bildelar och däck erbjuder Älv-
karleby Bildemo även däckservice, reparationer och montering med garanti vid köp av begag-
nade delar.

Älvkarleby Bildemo – redan idag störst i kommunen – utvidgar verksamheten med ytterligare  
3 500 kvadratmeter i sommar. Då kommer du kunna plocka delar för halva priset. Välkomna!

Älvkarleby Bildemo utvidgar
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Fastighetsmäklare Rolf E Ekström 
erbjuder just nu en unik villa- och fri-
tidshustomt vid Östanån, Älvkarleby. 

Arean för tomten är 3/9-delar av 54 820 
kvadratmeter, alternativt mindre delar. 
Tomten har fi skerätt med nät och möjlig 
byggrätt ovan strandskyddet. I köpet ingår 

Fantastiskt läge vid Dalälven

Tel: 026-14 28 00 
Mobiltel: 070-669 38 63 

rolf.e.ekstrom@telia.com

Fastighetsmäklare 
Rolf E Ekström

Vid Dalälvens södra strand erbjuder Fastighetsmäklare Rolf E Ekström en unik villa- och fritidshustomt till försäljning, där fi skerätt och landrätt ingår.

även grillkåta, fi skestuga, plastbåt med ut-
ombordare och husvagn. 

Utgångspris 1 950 000 kr.

Mäklare utan geografi ska hinder
Det är Gävleprofi len Rolf Ekström, fastig-
hetsmäklare och civilekonom, som erbjuder 
denna större tomt till försäljning. Rolf har 

tidigare varit marknadsområdeschef för 
Vasakronan AB i Gävle (1993-2001) och är 
numera även lärare på Mäklarhögskolans 
kommersiella fastighetsprogram.

Rolf verkar idag i huvudsak som fastig-
hetsmäklare (tomter, fritidshus, villor, bo-
stadsrätter, lantbruk och kommersiella fast-
igheter) över hela Sverige.


