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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:

Marie Larsson blir Älvkarleby kommuns nästa kommunalråd. Hon tillträder den 1 januari 2015.
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Just nu erbjuds unika och 
mycket väl tilltagna tom-
ter till försäljning i Älv-
karleby.
– Falludden ger möjlighet 
till ett naturnära, aktivt 
och harmoniskt liv. Sam-

tidigt fi nns här i regionen 
tillgång till en stor ar-
betsmarknad, säger aukt. 
fastighetsmäklare Rolf 
Ekström. 

En av Falluddens nya villaägare är 
Älvkarleby kommuns nya närings-

livschef Martin Andaloussi. Han 
köpte sitt hus genom Rolf Ekström, 
Mäklaraktörerna AB, i augusti.

Tomas Tillstrand på Byggtill i Gäv-
le AB byggde huset för snart fem 
år sedan. Uppdraget att sälja huset 
gavs till Rolf Ekström på Mäklarak-

törerna i Gävle. Trots 
ihärdiga säljförsök 
lyckades han inte hitta 
någon köpare. Därför 
återtog Tillstrand ären-
det till förmån för en 
annan mäklare. 

Men inte heller den nye 
mäklaren hittade nå-
gon spekulant.

Därför fi ck Rolf Ek-
ström säljuppdraget en 
andra gång.

Under ett års tid hände ingenting, 
trots att den nygamla mäklaren 
gjorde kraftiga säljansträngningar.

Hyrde ut huset under
19 månaders tid
Kommunens bostadsmarknad har 
under senare tid varit allt annan än 

het. Därför behövdes 
ett nytt tänkande för 
att räta upp situatio-
nen. Både Tillstrand 
och Ekström har goda 
kontaktnät – som del-
vis korsar varandra. 
Ett av de företag som 
Tillstrand kontaktade 
var Kraft Foodservice. 

En dag blev Rolf Ek-
ström uppringd av en 
kvinnlig kontakt på 
Kraft Foodservice i 
Stockholm. Hon und-
rade om han kunde 
ordna fram en tjäns-
tebostad åt en av de-
ras specialister från 
London. Den engelske 
tjänstemannen kom 
därför att under drygt 
1,5 års tid jobba på 

Gevalia i Gävle och hyra Falludden-
huset i Älvkarleby

Efter hyrestidens 
slut lades objektet 
ut till försäljning, 
åter igen. Efter en 
kort tid föll huset 
”på läppen” hos 
kommunens nye 
näringslivschef och hans familj – 
som köpte huset.
  
Tomas Tillstrand gillar Rolf Ek-
ströms och Mäklaraktörernas sätt 
att arbeta.

– Han är ärlig, har många idéer och 
är bra att ha göra med.

Fem tomter har bergvärme 
Det nya bostadsområdet Falludden 
har en underbar utsikt över Daläl-
ven och dess omgivning. Tack vare 
de generösa tomterna kommer de 
boende, oavsett vilken tomt man 
väljer, att få en förtrollande vy över 
vattnet och den lilla pittoreska ön 
med park som ingår i samfällighe-
ten. Ön, med en gemensam vedel-
dad bastu, är förbunden med Fallud-
den via fl era små gångbroar.
 
Alla tomter har VA- och elanslut-
ningar vid tomtgränsen och extremt 
generösa byggrätter. Bergvärme har 
redan borrats till fem tomter, vilket 
medför att driftskostnaderna kan 
minimeras. 
  
Jakt, fi ske och Riviera
Falludden har en pendelstation, för 
tåg och bussar till Stockholm, Upp-
sala och Gävle, inom gångavstånd. 
Dessutom fi nns på Falludden en 
egen sandstrand och båtplats, när-
het till golfbana (Lugnets golfbana 
4 km bort), ridhus, stallar, Sveriges 
bästa laxfi skevatten och oändliga 
strövområden i skog och mark. Den 
frilufts- eller jaktintresserade har 
allt bokstavligen intill husknuten.
 
– En för många oupptäckt pärla

– och som för 
tankarna till 
Medelhavet 
– är de kilo-
me t e r l å ng a 

sandstränderna Rullsand, Kläck-
grund och Brämsand. Upplands 
egen Riviera ligger bara elva kilo-
meter från Falludden, avrundar Rolf 
Ekström på Mäklaraktörerna AB.

Bo generöst med egen strand 
och båtplats vid Dalälven
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Falludden har en pendelstation, för tåg och bussar till Stockholm, Uppsala och Gävle, 
inom gångavstånd. Dessutom fi nns på Falludden en egen sandstrand och båtplats.

Det nya bostadsområdet Falludden har en underbar utsikt över Dalälven och dess omgivning.
Tack vare de generösa tomterna kommer de boende, oavsett vilken tomt man väljer, att få en
förtrollande vy över vattnet.

Fastighetsmäklare
Rolf Ekström

        Han är ärlig, har 
många idéer och är
bra att ha göra med”

Fakta om Mäklaraktörerna:
Mäklaraktörerna AB säljer …

 ■ tomter på Falludden i Älvkarleby, varav fem har bergvärme
 ■ villor
 ■ tomter

 ■ bostadsrätter
 ■ kommersiella fastigheter

 ■ fritidshus  
 ■ lantbruk

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.


