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Redan som 14-åring blev 
Marie intresserad av sam-
hällsfrågor. Det var när 
hon upptäckte att det fanns 
många orättvisor i samhäl-
let. Hon frågade sig då vad 
hon kunde göra för att för-
ändra.
– Jag känner stor ödmjukhet inför 

uppdraget som är ett stort ansvar. 
Marie Larsson blir Älvkarleby kom-
muns nästa kommunalråd. Tillträ-
der gör hon den 1 januari 2015. Ma-
rie blev nominerad av medlemmar-
na i sitt parti, Socialdemokraterna, 
när det efter valet visade sig att hon 
var den, av kandidaterna, som fått 
fl est personröster.

Två mandatperioder har det redan 
blivit i Kommunfullmäktige. Dess-
utom har hon suttit i Landstingsfull-
mäktige i Uppsala. Så politisk erfa-
renhet saknas inte.

– Jag drivs av att stå upp mot orätt-
visor och har en stark längtan av att 
förändra. Jag brinner också för att 
människors lika värde ska bli en 

självklarhet, säger Marie med efter-
tryck.

På frågan vad som blir hennes 
största utmaning blir svaret, “kom-
munens ekonomi och behålla väl-
färden”. Marie kommer att jobba 
aktivt för att ge kommunens verk-
samheter resurser för att kunna 
jobba förebyggande. Något som det 
också måste arbetas aktivt med är 
den höga ungdomsaarbetslösheten. 
Ett arbete med många parter inblan-
dade har redan påbörjats och det 
fortsatta arbetet är något som kom-
mer att prioriteras.

En stor anledning för engagemanget 
i partiet är intresset för samhällsfrå-
gor och människor. Ett driv fi nns för 
att stå upp mot orättvisor och en stor 
längtan efter att förändra. Marie 
trycker också på vikten av att mång-
falden ska spegla samhället. Något 
som hon arbetat för under de sex år 
hon verkat som integrationshand-
läggare i kommunen.

Nytt för den här mandatperioden är 
att Socialdemokraterna och Vän-
sterpartiet inte längre har egen ma-
joritet, utan kommer att samarbeta 
med Miljöpartiet. Det oroar inte 
Marie, som säger att en av hennes 
styrkor är att kunna samarbeta på 
ett bra sätt.

– Det är ett stort ansvar att ta hand 
om det förtroende jag fått och jag 
ser med glädje fram emot uppdra-
get, avslutar Marie Larsson.

Marie Larsson nytt kommunalråd:
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Fiskeriförsöksstationen fyller 100 år
Älvkarlebys historia är till mångt och mycket 
fi skets och fi skodlingens historia.1871 anla-
des ett kläckeri för fi skyngel i anslutning till 
Kronans laxfi ske i Älvkarleby. Anläggningen 
var då en av de första i landet. När kraftverket 
stod klart 1915 hade även det säregna sten-
huset vid Brobacken med inrymd fi skodling 
byggts. Sedan dess har lax och havsöring 
fångats in och använts som avelsfi sk till kom-
pensationsutsättningarna.

Viktigt avelsarbete
Mellan maj och september fångas mellan 7-8 
ton fi sk vid fångstminan på Laxön. Fångstan-
ordningen vittjas dagligen varje vardag och 
är öppen för besökare. Cirka hälften av den 
fångade fi sken används för avel. I avelsarbe-
tet ingår också en omfattande insamling och 
registrering av forskningsdata, försök med 
olika märkningsmetoder samt regelbundna 
provtagningar för kontroll av hälsoläget.

Uppfödning av fi sk som ska sättas ut i sjöar 
och vattendrag följer särskilda principer. 
Det är viktigt att fi sken behåller sina natur-
liga egenskaper från en generation till nästa. 
Föräldrarna till den fi sk som sätts ut i Daläl-
ven kommer från Dalälven och de fi skar som 
används för avel väljs ut för att få en så stor 
genetisk variation som möjligt.

Forskning och fi skodling
SLU ś fi skeriförsöksstations uppgift är att 
producera lax och öring för Dalälven. Totalt 
sätts cirka 140 000 ett- och tvååriga smolt ut 
årligen.

Vid Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby 
fi nns ett antal anläggningar som är byggda 
för försök och forskning på fi sk i strömmande 
vatten. Forskningsverksamheten bedrivs till-
sammans med forskare från SLU eller från 
andra universitet och högskolor.
Brobacken, Älvkarleby
Tel: 010-478 42 611
E-post: tommy.rosendahl@slu.se    
www.slu.se/fi skeriforsoksstationen

SLU – Fiskeriförsöksstationen
Institutionen för akvatiska resurser 

På bilden sker romtagning från en havsöring, 
som är fångad i Dalälven för avelsarbete.

Norconsults breda kompetens
ger stora fördelar

Jan Deborg är marknadsansvarig inom affärs-
området Energi i Sverige. Kunderna är fram-
förallt kraft- och nätbolag.

Norconsult hjälper elproducenter med miljö-
tillstånd och tekniska utredningar. Det kan 
gälla till exempel modifi eringar av vatten-
kraftstationer eller byggande av vindkrafts-
parker. När nya energikällor tillkommer mås-
te förstärkningar av elnätet göras. Planering 
av sådana förstärkningar är ytterligare ett ex-
empel på Norconsults verksamhet.

Norconsults kompetens fi nns inom
följande branschområden:

 ■ Arkitektur och Samhällsplanering
 ■ Mark och Vatten
 ■ Väg och Bana
 ■ Energi

– Genom den breda kompetensen i företaget 

behöver kunderna anlita enbart ett företag is-
tället för fl era. Det är en av fördelarna med att 
anlita oss, förklarar Jan.

Norconsult är också ledande inom området 
bevarandet av biologisk mångfald. Det kan 
till exempel röra planering av fi skvandrings-
vägar förbi kraftverk.

En av kunderna som kontoret i Älvkarleby 
jobbar med nu är Fortum. Målet med det 
uppdraget är att säkerställa att kraftverken 
kan ta hand om allt vatten vid mycket höga 
fl öden. En stor fördel i detta sammanhang är 
vårt samarbete med Vattenfall Research and 
Development för modellförsök, avslutar Jan.

www.norconsult.se

” Hjälper el-
producenter med 
miljötillstånd 
och tekniska
utredningar

Jan Deborg

Norconsult är ett internationellt konsultbolag som är till hundra procent perso-
nalägt. Många av de 3 000 anställda fi nns i Norge. I Sverige jobbar 400 personer 
utspridda på fl era orter. Fyra av de anställda fi nns på kontoret i Älvkarleby.


