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och vill ha Boden Bild går det bra att 
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Sommaren står för dörren och det 

blir en period laddad med aktivite-

ter. Den allra största händelsen är 

givetvis O-ringen, där vi får hälsa 

ungefär 15 000 gäster välkomna till 

Boden under en intensiv vecka i juli.

Men det är självklart inte bara orientering 
som gäller i sommar. Samtidigt som O-
ringen är det urpremiär för Spionoperan, 
en musikalisk teaterföreställning baserad 
på Enbomaffären, på Bodens nya utom-
husscen Kläppenteatern.

PON börjar bygga
Utöver det finns det många andra händel-
ser att glädja sig åt. PON startar bygget 
av sin nya verkstadsanläggning i Boden. 
Vid full drift kommer det att arbeta om-
kring 60 personer där. I närheten ligger 
också vårt hästcentrum Hästkraft där 
det startar en klinikverksamhet på hög 
internationell nivå. Det handlar om mot-
svarigheten till ett djuruniversitetssjukhus, 
men främst avsett för hästar. Det kommer 
att vara en viktig grundsten att bygga en 
fortsatt utveckling av hästnäringen på. 

Utveckling i stad och land
Handelshuset 43:an har nu invigts och 
handeln i Boden får ytterligare en vitamin-
injektion. I sommar ska huvuddelen av 
grävningarna vara klara, så att vi kan röra 
oss och mötas ute på stadens gator. Fokus 
ligger på att skapa ett levande centrum, 
med god tillgänglighet och säkerhet för 
alla.

Men det är inte bara i centrum som det 
händer saker. Boden vann det så kallade 
Ullbaggepriset, SM i landsbygdsutveck-
ling, för satsningen på servicepunkterna.

Nu dras även bredband till stora delar 
av landsbygden. Första etappen omfattar 
bland annat Gunnarsbyn, Harads och Un-
byn. I kommande etapper som vi nu söker 
statsbidrag för täcks exempelvis Skogså, 
Sörbyn och Bodträskfors. Vi hoppas att 
kunna fortsätta utbyggnaden så att alla 
större byar erbjuds bredbandsanslutning.

Malmens väg har rustats med stöd 
från kommunen. Vi har även under året 
betalat ut ungefär 400 000 kr i stöd till 
enskilda vägar på landsbygden. Dessutom 
kan vi med glädje meddela att vi återinför 
subventionerade bussresor för universitets-
studerande till hösten. 

Burgetarbete och planering
Det råder ingen brist på idéer. I budgetar-
betet som pågår finns det många kreativa 
förslag på hur kommunen kan fortsätta 
med nya satsningar och förbättrad service. 
Samtidigt har vi en ekonomisk verklighet 
med hårda gränser att förhålla oss till. 
Debatten om den framtida kommunala 
verksamheten pågår i första hand fram 
till 17 juni, då fullmäktige tar beslut om 
den strategiska planen för perioden 2014-
2016. 

Vi hoppas du som medborgare tar del i 
diskussionen och framför dina synpunkter 
till de förtroendevalda. Det är då demo-
kratin fungerar bäst.

Med önskningar om en riktigt fin och 
händelserik sommar.

Torbjörn Lidberg            Bosse Strömbäck
kommunalråd (s)            kommunalråd (v)

Händelserik sommar i Boden
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O-ringen

En månad kvar till 

orienteringsfesten
Med bara en månad kvar till O-ring-
en laddar nu Boden för att ta emot 
mellan 12 000 och 15 000 gäster i 
världens största orienteringsäven-
tyr. I skrivande stund är deltagare 
från mer än 40 länder anmälda, 
men veckan kommer även fyllas av 
evenemang för bodensarna.

Mellan 20 och 26 juli arrangeras O-ringen 
i Boden. Självklart uppmuntras bodensarna 
att ställa upp i någon av etapperna, men 
även för dig som inte vill orientera kommer 
tävlingen bjuda på en hel del arrangemang.

Chans att visa upp kulturen
Till exempel kan du besöka O-ringen-
staden strax utanför Boden Arena. Här 
kommer det finnas en mässa och mark-
nadsgata med en rad olika aktiviteter som 
är öppna för både tävlande och andra. 
Här finns, förutom chans att shoppa loss, 
även ett restaurangtält där du kan njuta 
av lunch eller middag.

Arrangörerna vill även erbjuda en kul-
turhörna för de från Norrbotten som vill 
visa upp sitt speciella hantverk, konst eller 
annat. Denna möjlighet är tänkt att vara 
gratis för de som erbjuder lokal kultur 
men inte har de ekonomiska förutsätt-
ningarna att betala för en plats. 

Orienterarna uppskattar att få se lokal 
kultur så hör gärna av dig! Se kontakt-
uppgifter till generalsekreterare Thomas 
Lindell nedan. 

Puls på stan
Även inne i centrala Boden kommer 
pulsen öka under veckan. Exempelvis 
kommer uteserveringar, restauranger och 
pubar att ha öppet längre, så passa på att 
mingla runt tillsammans med alla O-ring-
endeltagare som söker sig in till stan. 

Funktionärsbehov
För att hela arrangemanget skall lyckas 
måste organisationen få cirka 900 funk-
tionärer. Att ställa upp som funktionär 
gynnar ungdomarna i Boden eftersom 

ersättningen till de ideella föreningar som 
ställer upp kommer bli bra. Så gör en 
insats för att våra ungdomar ska få en vär-
defull fritid och anmäl dig som funktionär. 
Se kontaktuppgifter till generalsekreterare 
Thomas Lindell nedan.

Hyra ut husvagn?
Många av orienterarna vill gärna hyra en 
husvagn på plats i Boden. Har du möjlig-
het att hyra ut din vagn så anmäl det på 
info2013@oringen.se.

Och slutligen – kom ihåg att vi alla är 
ambassadörer med uppgiften att sätta Bo-
den på kartan och ge deltagarna en riktigt 
positiv bild av Boden och Norrbotten. 
Genom att åstadkomma ett bra arrang-
emang ökar möjligheten att få liknande 
arrangemang i framtiden.

Kontakta O-ringens generalsekreterare 
Thomas Lindell på epost thomas.lindell@
oringen.se om du vill boka plats på kultur-
hörnan eller ställa upp som funktionär. 

Program för O-ringenveckan
19 juli Mässa och marknadsgata öppnar och 

håller öppet hela veckan

20 juli Salomon Trail Tour, Invigning kl 16.00 
vid Boden Arena, AXA stafett 

21 juli Bodenetappen, vid Motorstadium

22 juli Luleåetappen, vid Motorstadium

 På kvällen Stadssprint med världs-
eliten, BEAB etappen, start och mål 
Björknäs

23 juli Aktivitetsdag

 Luleå kommun genomför prisutdelning 
etapp 2 inne i Boden kl 18.30.

24 juli Piteåetappen i Storklinten

25 juli Jokkmokketappen i Storklinten

26 juli Försvarsmaktsetappen i Åberget. 
Jaktstart

Boden i bilder längs Bodån

skärpa i många av bilderna och formatet 
bidrar till en bra bildupplevelse.

Passa på att ta en fotopromenad längs 
Bodån.

Wallströms hörna. Bilden är tagen 1957. På 
samma plats öppnar nu Köpkvarteret 43:an. 
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Inför sommaren blir det ett traditionellt 
bildbyte på fototavlorna längs Bodån. I 
år är det dags för bilder från 1950- och 
1960-talen. En riktig nostalgitripp för dig 
som vill se hur det som idag förändras 
såg ut på den tiden.

TEXT: NILS SuNdBERG

För femte året visar kommunens bildarkiv 
bilder från Boden förr längs med Bodån. I år 
hittar du aktuella godbitar som kläppbadet 
och bilder från Wallströms hörna och flera 
andra motiv som hänger ihop med utveck-
lingen i dagens Boden.

Precis som tidigare är det en fantastisk 

FOTO: O-RINGEN
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Årets by

AI Svartbjörnsbyn, Årets by i Bodens 
kommun, sjuder det av aktiviteter. 
På Perbackagården som byborna 
driver i egen regi är det uthyrt i 
stort sett varje dag året runt. Här 
möts ungdomar, här tränas det kör-
sång och i sommar hyrs hela gården 
ut under O-ringen.
TEXT: ANNA BERGSTRöM. FOTO: PETRA ISAkSSON

tt hålla en by levande är nästan 
som att driva ett företag. Det krävs 
engagerade människor i alla led, 

från idésprutor och ledare till slitvargar 
och människor som jobbar i bakgrunden 
och skapar trivsel. Ett återkommande vin-
nande koncept i livskraftiga byar är ofta 
mixen av pigga drivande pensionärer och 
stort ideellt engagemang. En förutsättning 
är också att det finns tillväxt i byn, med 
unga familjer och inflyttning.

Ideella krafter
Svartbjörnsbyn är ett strålande exempel 
på en by där alla dessa pusselbitar finns 
med och skapar drivkraft. I bräschen 

går två heltidsarbetande pensionärer, Bo 
Johansson och Christer Strandberg, ord-
förande och kassör i Svartbjörnsbyns IF. 
De beskriver sig som ett team som kom-
pletterar varandra bra, den ena vill satsa, 
den andra vill ha koll, och ingen av dem 
är rädd för att hugga i och jobba. Men 
utan personer som exempelvis Gunnel och 
Janne som bakar allt som behövs i fikaväg 
till Perbackagården, eller de 70-talet ide-
ellt arbetande på den årliga loppisen, eller 
alla som hjälps åt och steker hamburgare 
och ordnar aktiviteter på Björnsdagen, 
skulle man inte komma så långt.

Bygdegård för alla åldrar
Hjärtat i Svartbjörnsbyn är Perbackagår-
den som byn övertog av kommunen 2010. 
Perbackagården och en stor del av byns 
aktiviteter drivs av idrottsföreningen. Vid 
BodenBilds besök möts vi av mäktig kör-
sång. Det är kören Thaleia, som tidigare 
hette Perbackakören, som tränar inför 
Valborgsfirandet på Perbackagården. 

Sedan Idrottsföreningen övertog Per-
backagården har man renoverat och må-
lat, drabbats av en vattenskada och fått 
renovera ännu mer. Men insatserna har 
givit resultat. Perbackagården var under 
2012 bokad över 220 dagar. Varje vecka 
håller Christer Strandberg med medhjäl-

sjudande aktivitet i Årets by
Christer Strandberg och Bo Johansson, kassör och ordförande i driftiga Svartbjörnsbyn, är draghästarna i Svartbjörnsbyns IF som driver både Bossevallen och 
Perbackagården.

Sammanhållning och gemensamma aktiviteter 
för både unga och gamla är en av nycklarna till 
framgång i livskraftiga byar. I Svartbjörnsbyn är 
Valborgsfirandet ett exempel på det, liksom den 
årliga loppisen, pubaftnar och Björnsdagen.
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pare i en mycket välbesökt ungdomsgård. 
Thailändsk afton, somaliskt bröllop, kon-
ferenser och en mängd byasammankoms-
ter är andra exempel på vad gården har 
nyttjats till.

Bossevallen
Svartbjörnsbyns IF driver också idrotts-
platsen Bossevallen, med fyra omkläd-
ningsrum, bastu, klubbrum och flera 
gräsplaner.

– Vi har nog Bodens finaste klubbhus. 
Det är på 200 kvadratmeter, byggt utan 
lån på ideell väg, berättar herrarna Jo-
hansson och Strandberg.

Under sommaren får föreningen ett 
antal sommarjobbande ungdomar som 
hjälper till med gräsklippning och andra 
praktiska göromål. Annars är det helt på 
ideell basis allt snurrar runt.

Blickar framåt
Med den maffiga Björnsboken på flera 
hundra sidor i ryggen blickar man framåt 
mot nya mål. Närmast förestående är 
Bygdegårdarnas Riksförbund som ska ha 
bankett för 170 personer på Perbackagår-
den i juni. Därefter är det bara att börja 
ställa i ordning till O-ringen då ett 60-tal 

Perbackagården som togs över av byborna 2010 
nyttjas flitigt, bland annat av kören Thaleia.

personer från en schweizisk orienterings-
klubb ska flytta in i gården.

– I framtiden planerar vi också för att 
fräscha upp köket och söka alkoholtill-
stånd så vi kan ta emot större sällskap, 
berättar Bo Johansson.

Svartbjörnsbyn får behålla sitt epitet 
Årets by fram till skördefesten i augusti 
då titeln lämnas över till nästa års by – 
Överstbyn.

Skönsång i Perbackagården när Thaleia repeterar.

Björnsboken är en guldgruva för de som 
vill veta mer om Årets by.

”Vi har nog  
Bodens finaste klubbhus.” 
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I sommar kommer en ny lokalbuss-
linje köra mellan flera platser som 
är fina utflyktsmål i sommarvärmen. 
Bland annat kan du snart ta bussen 
till Aldersjön, Bodforsen och Präst-
holmen. Nästa vecka går starten 
och linjen kör sedan under hela 
sommaren.

nder sju veckor sommaren 2013 
genomför lokaltrafiken i Boden ett 
försök med en ny busslinje. Linjen 

ska komplettera de övriga linjerna under 
dagtid och erbjuda möjligheten att komma 
till fler platser som kan tänkas vara attrak-
tiva för bussresenärer. 

Vi kommer bland annat köra till Alder-
sjön, Kårbacken, Bodforsen och Prästhol-
men.

  
Busslinjen körs mellan måndag och lör-
dag under perioden 24 juni – 11 augusti. 
Biljettpriset är detsamma som för övrig 

ta nya busslinjen  
till Bodens sommarpärlor

Snart kan du hoppa på bussen till Aldersjön och 
andra sommarutflyktsmål. Mellan 24 juni och 11 
augusti kör Bodens lokaltrafik en helt ny ringlinje, 
se den röda markeringen på kartan.

lokaltrafik. Om man redan har busskort 
fungerar självklart det. Kom även ihåg 
att det är fri övergång mellan olika linjer 
inom en timme. 

För exakta tider se busstidtabellen eller 
lokaltrafikens webbplats boden.se/lokal-
trafiken.

Vi ses i bussen!

Kommunikation
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Favorit i nytappning  
på Försvarsmuseum i sommar

Extraöppet  
under O-ringen
Under O-ringenveckan håller Försvars-
museum i Boden öppet längre och har 
även en aktivitetsdag. Självklart är 
både bodensare och hitresta oriente-
rare välkomna.

Mellan 18 och 26 juli har Försvarsmuseum 
kvällsöppet till 20.00 mellan söndag och 
torsdag. 

den 23 juli är det dessutom dags för 
En fartfylld dag, då militära fordon rullar 
utanför museet och olika arrangemang går 
av stapeln både i parken utanför och inne 
på Försvarsmuseum. 

Bland annat blir det en miniorienterings-
bana i parken för barnen. Museet bjuder 
deltagarna på blåbärssoppa.

Kvinnlig skaparglädje på 
Försvarsmuseum
I alla tider har kvinnor sparat och tagit 
tillvara tyg och sen återbrukat det till nya 
användbara alster. En teknik är kviltning, 
något som Bodenföreningen kanonkviltarna 
ägnar sig åt där de håller liv i både gamla 
och nya sömnadstekniker.

I sommar kan du se kanonkviltarnas verk 
på Försvarsmuseum mellan 2 juni och 1 
september.
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I sommar kan du se Kanonkviltarnas textilut-
ställning på Försvarsmuseum.

Med sommaren kommer även den 
efterfrågade utställningen Rörelse 
tillbaka till Försvarsmuseum. Ut-
ställningen består av en spännande 
hinderbana inomhus och passar 
leksugna barn i alla åldrar.

en 27 maj öppnade äntligen Rö-
relse, den efterfrågade hinderbanan 
inne på Försvarsmuseum Boden. 

De som inte upplevt museets sommar-
aktiviteter undrar kanske vad som är så 
speciellt med en hinderbana. Vad är det 
egentligen alla talar om? 

Nytt för 2013-års upplaga är att den 
mycket uppskattade utställningen har 
fått flera tillägg. En klättervägg tillhör de 
populäraste utmaningarna tillsammans 
med stocken, en favorit i repris. Men 
även vippbrädor, rullande rutschkanor 
och balansbommar hör till nytillskotten i 
årets version av museets hinderbana. 

Dessutom erbjuder också årets upp-
laga av utställningen utmaningar för de 
mindre barnen. 

Så ta med hela familjen till Försvars- 
museum, åk kana, klättra, balansera och 
gunga. Kom och besök Rörelse, en ut-
ställning med fart.

Ta med hela familjen till utställningen Rörelse på Försvarsmuseum.
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Flyttningar i stadshuset  
för bättre arbetsmiljö

Snabb VA-information med ny teknik

I april och maj påbörjades ombygg-
nationer och flyttningar i och utan-
för Bodens stadshus. Detta för att 
uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på 
socialförvaltningens lokaler. Under 
flyttiden kommer du som bodensare 
hitta flera av kommunens enheter i 
nya lokaler.

fter krav från Arbetsmiljöverket på 
bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet 
för socialförvaltningens anställda 

har nu omfattande flyttningar och om-
byggnationer i och kring Bodens stadshus 
påbörjats.

– Vi anpassar lokalerna för socialför-
valtningen och åtgärdar de arbetsmiljöpro-
blem som funnits, bland annat gällande 

skalskydd och ventilation, säger 
Håkan Hansi, kommunchef.

IFO till Sandenskolan
För att göra anpassningarna 
måste flera enheter tillfälligt 
flytta. Bland de första som flyt-
tade var socialförvaltningens 
ungdomsenhet som från den 10 
april finns i tillfälliga lokaler 
i Sandenskolan istället för på 
Kungsgatan 49. 

Därefter stod socialförvaltningens indi-
vid- och familjeomsorg på tur. De flyttade 
från stadshuset och även de finns nu i 
tillfälliga lokaler i Sandenskolan.

Klart i början av 2014
I början av 2014 beräknas allt vara klart. 

Då ska stadshusets B-hus helt och hållet 
bestå av olika enheter från socialförvalt-
ningen. 

För att möjliggöra detta flyttar även 
andra förvaltningar; Utbildningsförvalt-
ningen flyttar från B-huset till A-huset och 
tekniska förvaltningen flyttar från A-huset 
till lokaler på Kungsgatan 49 samt till Äss-
jan på Torpgärdan, Gjutvägen.

Vattenläcka på kvarteret? Nu får du 
som bodensare snabbt information 
om planerade eller akuta VA-stör-
ningar direkt i telefonen. Med kom-
munens nya system får du sms eller 
ett automatiskt telefonsamtal vid 
störningar av vatten och avlopp.

ack vare den nya tekniken kan in-
formation gå ut med någon minuts 
varsel till alla boende inom ett områ-

de som drabbats av exempelvis störningar 
i dricksvattnet.

Du som bodensare behöver inte anmäla 
dig till tjänsten eftersom den automatiskt 
hittar fasta telefoner och mobiler inom ett 
angivet geografiskt område.

Positivt med snabb info
Systemet provkördes redan i höstas, men 
sedan årsskiftet är det i full gång i hela 
Bodens kommun. Hittills har det främst 
använts för att skicka information om 
avstängningar i dricksvattnet, planerade 
VA-arbeten eller akuta vattenläckor. 

Alla bodensare över 16 år som har ett 
officiellt mobilabonnemang kopplat till 
en adress inom det aktuella området får 
ett sms. De som inte har ett sådant abon-
nemang blir istället uppringda via fast 
telefoni och får information genom ett 
förinspelat röstmeddelande. 

Systemet har hittills använts ett 15-tal 
gånger och reaktionerna har varit mycket 
positiva. 

Även krisinformation
Sedan tidigare används systemet även i 
flera andra kommuner i landet, som Stock-
holm, Sundsvall och Norrköping. I Norge 
har det också använts med framgång under 
många år. 

Vid större olyckor eller andra allvarliga 
händelser kan även räddningstjänsten och 
kommunens krisledning använda systemet 
för att snabbt få ut information till boende 
inom ett bestämt område eller hela kom-
munen.

Sedan i våras finns kommunens ungdomsenhet samt individ-och 
familjeomsorg i Sandenskolan. Där blir de kvar tills stadshusets 
B-del är ombyggd och arbetsmiljön är säkrare och bättre. 
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Vid akuta vattenläckor eller planerade VA-avbrott får nu alla berörda bodensare snabb information 
direkt i mobilen eller telefonen.

T
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Projekt

Med hjälp av KBT, kognitiv beteen-
deterapi, ska kommunikationen 
mellan lärare och elever förbättras 
och elevernas självkänsla stärkas. 
Det är tanken bakom det Sverigeu-
nika projekt som Brönjaskolan nu är 
igång med.

ed hjälp av ett statsbidrag på 
nära 600 000 kronor har skolan 
fått möjlighet att gå i bräschen 

för den mer självstärkande pedagogik som 
är så viktig i dagens samhälle. Skolan har 
anställt projektansvariga Susanne Nord-
berg som ska se till att lärarna på Brönja-
skolan vidareutbildas inom KBT-området, 
det vill säga kognitiv beteendeterapi.

Inte terapi
Men projektet innebär inte att eleverna 
ska gå i terapi, utan att lärarna ska hjälpa 
elevernas utveckling genom ett KBT-rela-
terat förhållningssätt.

– KBT är i grunden en terapiform, men 
många delar är användbara i pedagogiska 

projekt för ökad  
självkänsla på Brönjaskolan

samtal, säger Mikael Lindberg, rektor 
Brönjaskolan och fortsätter:

– Tanken är att alla elever på skolan 
ska ha coachande samtal med lärarna 
för att få ökad självkänsla och mer tillit 
till sin egen förmåga. Till hösten kom-
mer samtalen vara inlagda på alla elevers 
schema.

Följer upp med intervjuer
Genom samtalen hoppas man även på 
att kommunikationen mellan elever och 
lärare förbättras ytterligare, vilket skapar 
en trygghet i skolan och ökar känslan av 
tillhörighet. 

För att veta om samtalen ger resultat 
ska skolan sen intervjua eleverna för att 
höra om coachningen ökar deras motiva-
tion samt om de känner sig mer sedda och 
bekräftade av lärarna.

– Det blir intressant att se om vi kan 
öka elevers självkänsla och utvärdera om 
det i sin tur påverkar möjligheten att nå 
högre kunskapsmål, säger Mikael Lind-
berg.

Glöm inte  
att söka bygglov
Nu i sommartider kan det vara lockande 
att snickra eller ändra på huset. Glöm 
bara inte bort att söka bygglov hos kom-
munen innan du börjar.

Om du ska bygga ett helt nytt hus be-
höver du så klart bygglov, men även om 
du ska göra förändringar på ditt existeran-
de hus så måste du ordna bygglov först. 
det kan exempelvis handla om att du vill 
sätta in en kamin, glasa in altanen, ändra 
storleken på dina fönster eller bygga till. 

Sök i tid
kostnaden för bygglov varierar beroende 
på vad du vill bygga och var. kontakta 
kommunens samhällsbyggnadskontor på 
0921-621 58 om du har frågor.

kom ihåg att du kan få böta många 
tusenlappar om du börjar bygga utan 
bygglov.

Och sök bygglov i tid, som längst kan 
det ta tio veckor innan allt är klart.

Sök bygglov på nätet
Ansökan om bygglov gör du enkelt via 
kommunens e-tjänster. Gå in på boden.
se och se E-tjänster en bit ner på sidan. 
klicka sen på Bygga och bo – Bygglov – 
Gå vidare till bygglovsansökan och logga 
sedan in med exempelvis e-legitimation.

Genom denna tjänst kan du också följa 
dina ärenden.

du kan även skicka in en skriftlig 
ansökan till Bodens kommun, Samhälls-
byggnadskontoret, 961 86 Boden eller på 
e-post sbk@boden.se.
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Med hjälp av pedagogiska samtal ska lärarna hjälpa eleverna på Brönjaskolan att få bra självkänsla 
och tillit till sin egen förmåga.  
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Det är inte bara när du bygger nytt som du ska 
ansöka om bygglov. Även om du tänker glasa in 
altanen eller sätta in en kamin måste du ha till-
stånd från kommunen.

M
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Konsumentrådet
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I år har hemtjänstens nattpatrull i 
Boden funnits i 25 år. Den utgörs 
av en liten styrka på totalt tio an-
ställda som jobbar fyra personer 
per natt. Med sina två bilar gör de 
50-70 planerade besök varje natt, 
från Gunnarsbyn till Bredåker och 
i hela centrala Boden. Därutöver 
tillkommer upp till 15 oplanerade 
larm, även till personer med privat 
hemtjänst.
TEXT: ANNA BERGSTRöM. FOTO: PETRA ISAkSSON

et regnar. Det är mörkt. Och kallt. 
Men i hemtjänstens nattpatrulls 
samlingslokal är det varmt. Här 

laddar man med kaffe och går igenom 
nattens arbete. Den här natten är det 
Marie Björklund, Anne Boman, Frida 
Lindström och Helena Selberg som ska 
jobba tillsammans. Alla har jobbat här i 
många år. Helena Selberg har varit med 

ända sedan starten för 25 år sedan.
– Sen dess har mycket förändrats. För-

sta åren hade vi bara en tredje-
del så många besök på samma 
personalstyrka. Idag krävs 
snabbare insatser och vårdtyng-
den är större då fler bor kvar 
hemma längre.

Speciellt jobb
Att arbeta i nattpatrullen är lite 
speciellt och passar inte alla. 
Vissa klarar inte alls av det, 
andra tycker att det är det bästa 
jobb man kan ha. Därför är det 
en ganska intakt arbetsstyrka 
med lång erfarenhet.

Kvällens grupp beskriver 
arbetet som flexibelt och posi-
tivt, med bra arbetskamrater där 
alla kan jobba med alla. Men 
man måste kunna hantera stress, 
människor och akuta situationer. 

När trygghetslarmet har gått hos någon 
vet man inte alltid vad som väntar. Arbetet 
kan också vara fysiskt tungt.

– Men vi har bra uppbackning av rädd-
ningstjänsten som vi får ringa ut om det 
behövs, de är alltid väldigt positiva och 
tillmötesgående, säger Marie Björklund.

Många i nattpatrullen beskriver också 
nattjobbet som en bra typ av arbete när 
man har familj. Man arbetar två till fyra 
nätter i sträck och är ledig i två upp till tio 
nätter mellan varje arbetspass, beroende 
på hur stor tjänst man har och hur sche-
mat ser ut.

– Man åker till jobbet när familjen ska 
gå och sova, och så sover man medan 
barnen är i skolan så man får ju nästan all 
vaken tid tillsammans, konstaterar kväl-
lens nattpatrull.

Lång natts färd mot dag
Efter genomgång inför utfärden fördelar 
nattpatrullen den gigantiska nyckelknip-
pan med ett särskilt system som gör att 
ingen utomstående ska kunna räkna ut till 
vem varje nyckel går. Personalen delar upp 
sig två och två och betar sedan av varsina 
delar av kommunen. De flesta vårdtagare 
har gått till sängs redan vid första besöket, 

Nattpatrullen alltid redo

Marie Björklund går igenom nattens arbete innan patrullen ger sig ut i bilarna.

Nattpatrullens två bilar går ut i alla 
väder, året runt, varje natt. Här gör 
sig Frida Lindström och Helena 
Selberg redo för nattens runda.
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men en som sitter uppe och väntar denna 
kväll är nattugglan Viola Nilsson.

– Det är jätteskönt att nattpatrullen 
finns, man känner sig trygg när man vet 
att de kommer, säger Viola Nilsson le-
ende, innan hon säger god natt och går till 
sängs.

Nattpatrullen fortsätter sin färd. Det är 
inte alltid vårdtagarna märker att nattpa-
trullen kommer, de smyger in och ut lika 
tyst. Men alla besök registreras digitalt så 
att alla ska veta var de har varit och när. 
För tillfället är nattpatrullen med och pro-
var ut ett nytt system där besöken registre-
ras via en app i mobiltelefonerna.

50–70 besök per natt
Under natten återgår de båda arbetstea-
men till hemtjänstlokalen en stund för en 
bit mat och lite avstämning innan de beger 
sig ut på en tidig morgonrunda. Antalet 
planerade besök är cirka 50–70 per natt. 
Till detta kommer alla trygghetslarm, 
mellan 5 och 15 per natt. Kommer larmen 

Viola Nilsson är en av alla bodensare som får 
besök av nattpatrullen varje natt. Både hon och 
hennes dotter känner sig trygga med vetskapen 

att någon tittar till henne.

Marie Björklund och Anne Boman är två av nattpatrullens anställda. Totalt hinner patrullen med 50–70 besök runt om i Boden varje natt.

 Det är många nycklar att hålla ordning på.

från byarna några mil utanför centrum 
kan det bli många mil fram och tillbaka 
innan natten är över. Är någon akut sjuk 
larmar nattpatrullen ambulans. Det finns 
också möjlighet att ta råd av en sköterska 
via telefon. 

Innan hemgång är det återsamling i 
hemtjänstlokalen igen och avrapportering 
till morgonpersonalen.
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enkelt för bodensarna att lämna skräp

in flera klagomål om nedskräpade tomter 
och marker. 

Som markägare riskerar du anmäl-
ningar eller böter om du inte håller efter 
din tomt. Lagstiftningen är tydlig med att 
både nedskräpning och förvaring av so-
por, avfall, däck, batterier eller skrotbilar 
inte är tillåtet och kan ge straff.

Skrotbilar – miljöbomber
Gällande dina gamla uttjänta bilar måste 
du själv ordna transport till en bildemon-
tering. Däremot kan kommunen ge dig 
råd om var du ska vända dig och vad 
som gäller. Om bilarna bara får stå finns 
stor risk att de förorenar naturen och 
vårt grundvatten. Därför ska du kontakta 
kommunen om du ser bilar stå övergivna i 
skog och mark.  

Ring i så fall tekniska förvaltningen ge-
nom kommunens växel på 0921- 62 000.

Innehållet i en skrotbil
Skrotbilar är farligt avfall så länge 
inte de vätskor och komponenter som är 
skadliga för miljön har avlägsnats. Risken 
för förorening av mark och vatten är stor, 
vilket i sin tur även kan medföra risker för 
människors hälsa. 

En personbil beräknas innehålla:

7 kg bly

6 l olja

5 l drivmedel

2-3 l glykol

1 l svavelsyra

10 g kvicksilver

2 kg högaromatiska oljor från däck och 

600 kg metall.

 

I höstas utlyste kommunen en namntävling för Bodens nyaste gata i bostadsområdet 
Öfvre Sanden. 73 förslag kom in och fyra vinnare som lämnat samma namnförslag 
korades. Nybyggare i området kommer snart få flytta in på den nydöpta Ingenjörsgatan.

Nu är det klart att Bodens nyaste gata ska heta 
Ingenjörsgatan. (Fotomontage.)

Du kan lämna mycket av ditt avfall till Bodens återvinningscentraler, men skrotbilar måste ägaren själv 
forsla till en bildemontering. Får en bil stå och förfalla finns stora miljörisker för natur och grundvatten.
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Många namnförslag för nya gatan
ten är namnsatta efter gudar i den nordiska 
mytologin, Bodågatan, eftersom området 
ligger vid Bodån, samt Ingenjörsgatan, efter-
som området ligger på ingenjörsregementets 
gamla parkering. 

Beslutet togs i miljö- och byggnämnden, 
som bestämde att den nya kvartersgatan ska 
heta Ingenjörsgatan.

Eftersom fyra personer hade lämnat 
samma förslag blev fyra vinnare utnämnda: 
Martin Johansson, Roland Lindström, Sixten 
Mellkvist och Staffan Nordmark.

vinnarna fick, förutom äran, familjebadbil-
jetter till NordPoolen.

Nu när snön är borta kan en hel 
del skräp ha tinat fram. Därför har 
kommunens återvinningscentraler 
kvällsöppet så att du, helt gratis, 
enkelt kan lämna avfall från träd-
gårdsrensningar eller husrenove-
ringar.

ellan maj och september har 
återvinningscentralerna, ÅVC, i 
Boden kvällsöppet några dagar 

i veckan. Detta för att underlätta för bo-
densarna i vår- och sommarstädningen. 

ÅVC Boden har öppet till 19.00 på 
måndagar och torsdagar. ÅVC Gunnars-
byn har öppet till 19.00 på måndagar 
och ÅVC Harads har öppet till 18.00 på 
torsdagar.

Sortera innan du åker
Det mesta du har på din tomt eller mark 
kan du lämna utan kostnad, oavsett om det 
rör sig om gräs- och trädgåndsrens, plåt, 
hushållsmaskiner, elavfall och liknande.

Det är viktigt att du sorterar avfallet 
innan du åker till ÅVC. Exempelvis kan du 
inte lämna det gamla impregnerade stake-
tet i samma container som trädgårdsavfall.

Det enda avfall du som privatperson 
behöver betala för att få lämna är mindre 
mängder eternitskivor eller annat asbest-
avfall.

Böter för skräpig tomt
Tänk på att hålla snyggt på din tomt, både 
för din, grannarnas och miljöns skull. 
Under de senaste åren har kommunen fått 

I det nya bostadsområdet öfvre Sanden ska 
en kvartersgata anläggas. För att få in bra 
namnförslag till den ordnade kommunen en 
namntävling där 73 personer deltog. kravet 
på namnet var att det skulle ha anknytning 
till området eller de omkringliggande gatorna.

Fyra vinnare – ett namn
Tre förslag valdes ut till en finalomgång: 
Asagatan, eftersom flera av gatorna i närhe-

12 – BodenBild
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enkelt för bodensarna att lämna skräp

Rådiga bodensare fick pris för räddat liv

Genom att kartlägga vad lärarna 
lägger sin tid på, hur deras samar-
bete ser ut och vilket stöd de får 
från rektorerna kan skolan i Boden 
bli effektivare och bättre för elev-
erna. Denna kartläggning pågår just 
nu genom det landsomfattande pro-
jektet Prio. Först ut i Boden är Torp-
gärdsskolan och Stureskolan.
TEXT: STIG NILSSON, PROJEkTLEdARE PRIO

Bakom Prioprojektet ligger Sveriges kom-
muner och landsting, SKL, och Stock-
holms stad. Genom projektet blir skolorna 
hjälpta både med kartläggningen och för-
slag på förbättringsåtgärder. 

Prio står för planering, resultat, initia-
tiv och organisation. I Boden börjar kom-
munen med två skolor, Torpgärdsskolan 
och Stureskolan.

–  De blir lite av pilotskolor i den här 
satsningen. Det känns naturligt att arbeta 
med Torpgärds- och Stureskolan eftersom 
de redan håller på med utvecklingsverk-

samhet som liknar Prio, säger Maria 
Lundgren, chef utbildningsförvaltningen.

Stärkt samarbete
För arbetet med Prioprojektet i Boden har 
två förändringsledare utsetts; Ulrika Hag-
berg, lärare Torpgärdsskolan och Daniel 
Jakobsson, lärare Stureskolan. De har 
under våren fått en teoretisk och praktisk 
utbildning i SKLs regi som grundar sig på 
metodiken från Prio. Framförallt två saker 
är i fokus:

Att stärka det kollegiala samarbetet, 
framförallt mellan lärare, samt att ut-
veckla arbetssätt så att skolledningen styr 
skolans resurser dit de gör störst nytta.

Ulrika Hagberg och Daniel Jakobsson är lärare och nu även förändringsledare i Prioprojektet. 

prio ska göra 
Bodens skolor 
ännu bättre

”Bättre miljö, bättre resultat”
– Förändringsledarna tittar exempelvis på 
hur våra lärare använder sin tid, hur man 
skapar bättre mötesrutiner och hur man 
kan arbeta med handledning och coach-
ning, säger Maria Lundgren och fortsätter:

– Genom att ge lärare bättre möjlighe-
ter att utöva sitt yrke kan man se till att 
den gemensamma miljön för personal och 
elever uppmuntrar till lärande. Det ska 
vara en miljö där alla trivs och då kom-
mer också skolresultaten förbättras. 

Om Prioprojektet faller väl ut på Stu-
reskolan och Torpgärdsskolan kommer 
det att utvidgas till att omfatta alla skolor 
i Boden.

I maj delades Årets trygghetsinsats ut för första gången 
i Boden. utmärkelsen ska gå till någon som vågat agera och 
exempelvis räddat liv, hindrat en olycka eller ingripit för att 
förhindra brott. 

under en ceremoni i stadshusets fullmäktigesal delade 
kommunalråd Bosse Strömbäck ut priset inför kommunfull-
mäktiges ledamöter. utmärkelsen, som i fortsättningen ska 
delas ut årligen, gick i år till Pernilla Landsing och Tobias Nils-
son som med fara för eget liv räddade en medmänniska från 
en brand genom att visa stort mod och civilkurage.

Bodensarna har själva fått nominera någon eller några som 
gjort mer än vad som kan förväntas för att rädda liv, hindra 
olyckor med stora miljökonsekvenser eller på ett positivt sätt 
ingripit för att förhindra brott.

Bakom Årets trygghetsinsats står Rådet för trygghet och 
hälsa, en central del i kommunens arbete för att främja folk-
hälsan, öka tryggheten samt motverka kriminalitet och droger.
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Pernilla Landsing och Tobias Nilsson fick Bodens kommuns första utmär-
kelse för Årets trygghetsinsats.

Skola
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Hästkraft som nav i norra sverige

Ha koll när telefonförsäljaren ringer

Boden är norra Sveriges hästtätaste 
kommun och nu ska nyinvigda Häst-
kraft bli ett naturligt nav för hästnä-
ringen i norra Sverige. Tanken är att 
hästvård, forskning, utveckling och 
utbildning så småningom ska sam-
las under ett och samma tak. 

I mars invigdes Hästcentrum Boden 
och i samma veva genomfördes även en 
namnceremoni och öppet hus med drygt 
300 besökare. Byggnaden kommer fort-
sättningsvis heta Hästkraft, vilket var ett 
av de 150 förslag som kom in i namntäv-
lingen som utlystes under vintern. 

Specialister behandlar
I samband med invigningen startades 
också Hästkliniken i Norr AB, som hyr 
delar av Hästkraft. 

– Här kommer man som hästägare att 
kunna få frisk- och sjukvård för hästen. 
Med stöd av Hästkrafts delar som skapas 
i etapp två kommer vi att erbjuda omfat-
tande utredningar, behandlingar och före-
byggande vård, berättar Lars Steinwall, en 
av ägarna, och fortsätter:

– Till att börja med kommer kliniken 
att bemannas med tillresta specialister 
istället för att hästarna transporteras långa 
sträckor. Djurskyddet och patienternas 
villkor förbättras.

Hästfokus med centrum och tomter
Hästcentrum Boden är ett projekt som 
startades 2011 och första etappen av 

Känner du till dina rättigheter när 
telefonförsäljaren ringer? Att folk 
känner sig lurade och påtvingade 
varor eller tjänster händer då och 
då. Här får du lite tips som är bra 
att ha i bakhuvudet nästa gång nå-
gon vill sälja dig något över telefon. 

Det första du bör känna till är att du alltid 
har 14 dagars ångerrätt om du köpt något 
från en telefonförsäljare. Vill du nyttja ång-
errätten så gör det gärna via e-post eftersom 
vissa oseriösa företag inte alltid registrerar 
att du ringer in och ångrar ditt köp. 

Gratisprov?
Tänk också på att ett företag inte får be-
gära betalning för varor och tjänster om 
du inte uttryckligen har beställt dem. Fö-
retaget ska även se till att du har förstått 
vad du har köpt.

– Om ett gratisprov eller en vinst kom-
mer att följas av fler varor som du ska 

betala för så måste försäljaren tala om det, 
säger Carina Gabrielsson, konsumentväg-
ledare Bodens kommun.

Skriftlig bekräftelse
Ett företag som kontaktar dig via telefon 
är bland annat skyldigt att ge dig informa-
tion om sitt namn och adress, pris inklusive 
skatt och avgifter, leveranskostnader, ång-
errätt och avtalets kortaste bindningstid.

Om du gör en beställning så är före-
taget även skyldigt att skicka en skriftlig 
bekräftelse på avtalet samt lämna skriftlig 
information om ångerrätten och namn 
och adress till dit ångerrätten ska riktas.

Företaget måste också meddela adress, 
telefonnummer eller e-postadress dit du 
kan vända dig för att framföra klagomål 
och ge dig information om eventuella 
garantier och vilken service som gäller.

Om du känner dig missnöjd kan du få 
hjälp via kommunens konsumentvägle-
dare Carina Gabrielsson. Henne når du på 
telefon 0921-621 03.

Lars Steinwall är en av ägarna till hästkliniken som nu är igång. ”Vi kommer ta in tillresta specialister 
till kliniken istället för att hästägarna ska behöva transportera sina djur långt”, säger han.

projektet löper ut sommaren 2013. Då 
tar etapp två av projektet vid, vilket enligt 
planen innebär fler byggnader där även 
forskning, utveckling och utbildning ska 
in under samma tak.

Dessutom finns planer på att skapa 
hästtomter kombinerat med boende på 
området södra Bränslan. 

Tio tips för att undvika  
att bli lurad i telefon
•	Om	du	blir	uppringd	så	fråga	från	vilket	

företag försäljaren ringer.

•	Betala	bara	för	varor	du	har	beställt.

•	Se	upp	för	telefonförsäljare	som	erbju-
der gratisprover då det inte alltid är så 
bra som det låter.

•	Om	ett	företag	kräver	dig	på	pengar	för	
varor du inte har beställt, bestrid kravet 
genom att meddela dem skriftligen via 
ett rekommenderat brev eller e-post.

•	Spara	en	kopia	på	brev	du	skickat.

•	Du	har	alltid	14	dagars	ångerrätt	på	
varor och tjänster du köper via telefon 
inom Sverige. detta gäller från det att 
du fått varan eller den skriftliga bekräf-
telsen, om det gäller en tjänst. 
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Hästkraft som nav i norra sverige

Ha koll när telefonförsäljaren ringer

Evenemangskalender sommaren 2013

Elda säkert  
i sommar
Nu när grillsäsongen är igång så lägg en 
extra tanke på säkerheten. För din egen, 
grannarnas och brandsäkerhetens skull 
ska du alltid fundera på när, var och vad 
du eldar. Ansvaret ligger alltid hos dig.

det finns en hel del att tänka på vid den 
populära sommargrillen. Till exempel är el-
tändare ett säkert och miljövänligt sätt att 
tända grillkol eller briketter. det finns även 
andra alternativ som tändpapper, tändgelé, 
tändblock och liknande. Men om du använ-
der tändvätska, välj en miljövänlig produkt 
och följ bruksanvisningen.

Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller 
T-sprit för att få fyr på grillen.

Farliga engångsgrillar
Om du grillar ute i naturen, tänk då på att 
engångsgrillar lätt kan orsaka bränder, de är 
lömska och kan bli mycket varma. Ställer du 
en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld. 
Lämna därför aldrig en grill som inte brunnit 
ut utan uppsikt. Släng heller inte heta en-
gångsgrillar i sopkorgar och ha alltid vatten i 
närheten för att kunna släcka en brand.

Använder du en flergångsgrill så kontrol-
lera tätheten i gasolgrillar och att sladdar och 
kontakter i elgrillen är hela.

Och du, glöm inte att ta reda på om rädd-
ningstjänsten utfärdat eldningsförbud.

Mer information om brandsäkerhet finns 
på boden.se, se avsnittet Tips och Råd på 
räddningstjänstens sidor. 

Evenemang

Juni
12 juni Skrytresan, busstur Råne älvdal
12–14 juni Sommarkul för barn IOGT-NTO,  
 Råbäcksgården
12 juni Sommarkväll Gruvbergets kulturområde
14 juni dans i Björknäsparken
15 juni Festkväll v75 Western Farm
15–16 juni Bodens sommarspel friidrott Björknäs- 
 vallen
16–19 juni Bollskola Björknäsområdet
17–19 juni Tältläger för barn,IOGT-NTO.  
 Råbäcksgården
21 juni–4 aug Sommaröppet Laxholmen
22 juni Friluftsgudstjänst och midsommarfest  
 kläppgården
28 juni dans i Björknäsparken
29 juni Musikunderhållning på Laxholmen

Juli
3 juli dans i Björknäsparken
3–7 juli SM i nationellt pistolskytte. 
 Rödbergets skjutbanor
5 juli dans i Björknäsparken
6 juli Musikunderhållning på Laxholmen
6 juli Premiär för bilbingo i Heden
6 juli Retro och bluesfestival, hembygds- 
 området
6 juli Summerparty Western Farm
12 juli dans i Björknäsparken
13 juli Musikunderhållning på Laxholmen
13 juli Bilbingo i Heden
13–14 juli Premiär Enbom – En spionopera från   
 kalla kriget. kläppenteatern
19 juli dans i Björknäsparken
19–21 juli Enbom – En spionopera från kalla kriget.  
 kläppenteatern
19–26 juli Bussturer till Bodens fästnings  
 hemliga platser
20 juli Musikunderhållning på Laxholmen
20 juli dans i Björknäsparken
20 juli Summerparty 2.0 Western Farm
20–26 juli O-ringen Boden 2013
21 juli öppen trädgård i Bodens kommun
23 juli En fartfylld dag, Försvarsmuseum

23–27 juli Enbom – En spionopera från kalla  
 kriget. kläppenteatern
26–28 juli Bodens sommarmarknad  
 hembygdsområdet
26 juli dans i Björknäsparken
27 juli Musikunderhållning på Laxholmen
27 juli Bilbingo i Heden
31 juli Stor loppis och auktion i 
 Svartbjörnsbyn

Augusti
2 augusti dans i Björknäsparken
3 augusti Retrorallyt, Retro Café
3 augusti Loppis i vibbyn
3 augusti Musikunderhållning på Laxholmen
3 augusti Bilbingo i Heden
4 augusti Friluftsgudstjänst Laxholmen
9 augusti dans i Björknäsparken
10 augusti  Minigolfens dag Björknäs
10 augusti Bilbingo i Heden
10 augusti Säsongsavslutning Western Farm
11 augusti Sävastdagen 2013
16 augusti dans i Björknäsparken
17 augusti vernissage Blaziuz, 
 Bodens konstgille
23 augusti dans i Björknäsparken
23–25 aug Skördefest och miljödagar  
 hembygdsområdet
24 augusti Boden cruising -13, kvarnängen
24 augusti Bilbingo i Heden
24 augusti dans i Björknäsparken
29 augusti Höstmöte med växtauktion, 
 Församlingsgården
30 augusti  dans i Björknäsparken
30–31 aug Lappen Cup 2013, handboll
31 augusti Bilbingo i Heden

Fler evenemang och mer information hittar du 
på upplevboden.nu. Här kan du även tipsa om 
ditt evenemang, helt gratis! Har du frågor besök 
Turistbyrån i Enter galleria eller ring dit på 
0921-624 10.
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Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt 
att göra upp eld, men en möjlighet att elda under 
säkra förhållanden. Håll därför koll på din en-
gångsgrill eller brasa ute i naturen.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

”Det bästa är    
 läget”

Den här staden har ett fantastiskt läge. Våra utländska 
kunder älskar naturen, norrskenet och snön. Det är ett  
stort plus att berätta var man kommer ifrån. Boden är 
en exotisk plats ute i världen. Närheten till naturen och  
tystnaden gör intryck på besökare. Det är en stor fördel 
att bo i Boden om man vill göra affärer med världen.

Staffan Preutz

www.boden.se

För oss som bor här.
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