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Boden fick i första omgången ta emot 65 miljoner 
kronor som vi kommer att fördela över tre år. 
I den nu aktuella vårbudgeten finns förslag om 
 ytterligare 43 miljoner kr till Boden ur de så  
kallade välfärdsmiljarderna.

Det är välkomna pengar. Staten lämnar ju inte 
bara ut stöd, utan förväntar sig satsningar som 
ska bidra till en fungerande integration av de nya 
svenskarna och upprätthålla en långsiktig välfärd. 
Det är vårt ansvar lokalt att arbeta fram sådana 
satsningar.

Här i Boden har föreningslivet presenterat 
flera bra projekt som stärker de nyanländas eta-
blering i samhället. Kommunen gör en markerad 
satsning på att skaffa praktikplatser och anordna 
utbildning för de grupper som står långt från 
arbetsmarknaden (i första hand ungdomar med 
kort utbildning, människor med funktionsned-
sättning och nya svenskar med kort utbildning).

Det här ligger helt i linje med kommunens 
målsättning att växa. Vi ska bli 30 000 invånare 
senast år 2025.

Därför är det glädjande att byggföretagen tror 
på Boden. Nu finns det planer för både bostads-

rätter och hyreslägenheter inne i centrala Boden. 
Det finns efterfrågan på villatomter i stan och 
på landsbygden. Därför släpps i juni de första 
tomter na i kvarteret Brännan, Sävastön. Här 
finns plats för totalt 75 tomter, varav 44 säljs i 
första omgången. 

Nu måste resten av samhället kunna ta emot 
den förväntade folkökningen. Därför har kom-
munen inlett planering för att bygga ut skolan 
på Sävastön. Vi arbetar med en ny VA-plan för 
att säkra vattenförsörjningen för kommande 
generationer. Och dessutom pågår arbetet med en 
ny översiktsplan, som även behandlar frågor om 
strandskydd och vindkraft.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på över sikts-
planen. Det formella samrådet pågår fram till 
31 augusti. I Bodendialogen som pågår fram till 
slutet av 2016 kan du dessutom framföra syn - 
punkter om kommunen i stort. Var med och på-
verka kommunens framtida satsningar. Det är för 
dig och övriga bodensare som den kommunala 
organisationen finns till.

LEDARE 

Nu satsar vi!
Ledartexten i förra numret av BodenBild handlade till stor del om flykting-
strömmarna genom Europa. Många sökte sig under hösten till Sverige och 
staten har gått in med flera olika åtgärder. En av dessa är extra stöd till 
kommuner som tar emot många asylsökande, däribland Boden.

Topplacering av
utbildade lärare 
i Sverige, 
sidan 20.
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Syftet är att bjuda in medborgarna att lämna synpunkter 
på kommunens verksamhet och vad som är viktigast inför 
framtiden. Kommunen arrangerar olika former av möten och 
aktiviteter under året. Dessutom finns möjlighet för föreningar, 

2014 fastställde kommunfullmäktige en ut-
vecklingsplan, där den långsiktiga handlings-
linjen för Bodens kommun pekades ut. En av 
de grundläggande punkterna i planen handlar 
om kommunikationen med medborgarna. Som 
en följd kommer Bodens kommun att genom-
föra ett stort medborgarsamråd under året. 
Samrådet har fått namnet Bodendialogen 
2016 och består av flera delar.

Bodens framtid växer fram i dialog
privatpersoner och företag att bjuda in kommunala represen-
tanter för att diskutera aktuella frågor.

En av de största frågorna gäller den nya översiktsplanen. 
Samtidigt behandlas även frågor som rör landsbygdsutveckling  
i strandnära lägen (LIS) och vindbruksplanen. För att så många 
som möjligt ska kunna ta del av planen och framföra syn-
punkter  genomför kommunen under juni en serie av lokala 
dialogmöten i Harads, Gunnarsbyn, Unbyn och Sävast. Dess-
utom genomförs ett möte i centrala Boden.

Mer information 
För närmare information om översiktsplanen, 
besök kommunens hemsida 
boden.se/oversiktsplan

För information om Bodendialogen, besök 
boden.se/dialog2016. Du kan även skicka 
e-post: dialog2016@boden.se.

Känner du någon 
som borde belönas 
för ett bra 
miljöarbete?

Vem ska få årets
miljöstipendium?

Foto: Signe Lindgren

Text: Jan-Olov Bäcklund.

Du kan nominera en person, grupp, förening 
eller ett företag som kandidat.

Miljöstipendiet på 10 000 kr delas ut un-
der Skördedagarna i augusti till den eller dem 
som på ett framträdande sätt arbetat med att 
förbättra miljön i Bodens kommun. Det kan 
vara såväl stora som små insatser.

Förslag på kandidater, 
med motivering, lämnas 
senast 30 juni till:
Samhällsbyggnadskontoret
Bodens kommun
961 86 Boden
E-post: sbk@boden.se
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Bodens nye kommunchef blev en hemvändare. 
Mats Berg har under de senaste åren arbetat 
som kommunchef i Piteå, men pendlat från 
bostaden i Boden. Nu är det slut på 
pendlandet.
- Boden är intressant för många nu. Det 
känns spännande att få vara en del av den 
ut  veck lingen, säger Mats Berg.

Vi träffas på Mats Bergs kontorsrum i stadshuset. Det är de 
sista dagarna i april, men vårvädret har ännu inte kommit på 
allvar. I tankarna är Mats redan långt fram mot sommaren, 

 eftersom arbetet med strategisk plan och budget pågår som bäst. 
När han får frågan om vad som är viktigast för kommunens 
utveckling på lång sikt kommer svaret snabbt:

- Kompetensförsörjningen! Den är direkt avgörande för 
kommunens utveckling. Om inte den kommunala organisationen 
fungerar bra slår det även mot de privata företagen.

Det handlar både om volym och kvalitet. Kommunerna står 
för en stor del av sysselsättningen lokalt och levererar många 
viktiga tjänster som ska fungera dygnet runt, året om. Det 
måste finnas kunnig personal på plats hela tiden.

- Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar inte 
bara om löner, utan alla förutsättningar måste med som arbets-
tider och arbetsmiljö. Kan jag utvecklas om jag vill det? 

Det här är ett stort åtagande att arbeta med, men det finns 
även en stor potential. Den kommun som lockar framtida 

Vi skapar en plats 
där folk vill vara

Text: Jan-Olov Bäcklund Foto: Fredrik Åström
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 arbetskraft lockar även framtida tillväxt. Boende, handel, födslar  
- allt hänger ihop.

- Möjligheten att kunna påverka hemstadens utveckling är 
det bästa med jobbet. Just i en kommun är det så nära mellan 
beslut och resultat. Det är spännande. Du märker snabbt om 
något lyckas eller misslyckas, tycker Mats.

Inga monument
Att vara en del av det som händer och bidra till att skapa 
utveckling är centralt i Mats visioner för arbetet. Det handlar 
däremot inte om att bygga några monument.

- Det viktigaste som ska byggas är gemensamma målbilder, 
modet att göra nya saker och stoltheten över att vara bodensare. 
Boden fick några tunga år efter besluten om länssjukvård och 
avvecklingen av värnplikten. Nu händer det bra saker igen. 
Boden är intressant och det ska vi ta tillvara!

Att göra nya saker är en del av arbetet med företags-
utveckling. Boden satsar på miljöteknik, kreativa näringar och 
hästbranschen. Utvecklingen måste ske i samspel med branschen.

- Kommunen driver inte företag. Vi finns till för bodensarna. 
Inte som artister, utan vi krattar manegen. Vårt viktigaste verk-
tyg är en dialog som förs med ömsesidig respekt. Utvecklingen 
sker genom gemensamt arbete mot gemensamma målbilder, 
säger Mats.

Levande centrum – levande landsbygd
För att främja utvecklingen vill Mats lyfta fram ett levande 
centrum. Där har handel och besöksnäring en viktig roll för att 

skapa en miljö där människor vill vara. Där ingår boende, 
nöjen, butiker och många olika typer av upplevelser och 
 aktiviteter.

- Ett av mina tydligaste minnen från barndomen är hur det 
doftade bröd från butiker och konditorier. Det bär jag fort-
farande med mig som något positivt med att växa upp i Boden, 
säger Mats. 

Att utveckla centrum står inte i motsats mot att utveckla 
landsbygden. Boden driver flera projekt för landsbygdsut-
veckling och fler finns i startgroparna.

- Boden har gott rykte för det utvecklingsarbete som 
bedrivs. Servicepunkterna i Harads och Gunnarsbyn som fick 
Ullbaggepriset 2012, till exempel. Nu planeras för ytterligare 
utveckling av servicepunkterna. Till det ska vi lägga utbyggna-
den av bredband – en väldigt viktig infrastruktur för företag på 
landsbygden.

Att förvalta och utveckla demokratin är ett 
svårt uppdrag
Som kommunchef arbetar Mats Berg mycket nära politikerna, 
både från majoritet och opposition. Åren i offentlig tjänst har 
gett honom en stor respekt för det arbete som förtroendevalda 
lägger ned. I många fall helt ideellt.

- Politiken får ofta väldigt besvärliga bedömningar att 
göra. Det blir att väga äpplen mot päron, med många skilda 
intressen att hantera. Det är en fascinerande del av demokratin 
och det är enormt stimulerande att få vara en del av allt som 
händer, avslutar Mats Berg.
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Under en projekttid på ett år 
testar Bodens kommun möjlig-
heten att ha två undersköterske-
tjänster insatta för hemsjukvård. 
Deras insatser kompletterar och 
avlastar hemtjänst och distrikts-
sköterskor och skapar trygghet 
och kontinuitet hos patienterna.

Trygghet och kontinuitet
med hemsjukvård
Bland äldre som bor hemma, med eller utan hemtjänst, är 
det en del som har mer medicinska vårdbehov. Hittills är det 
distriktssköterskorna som har utfört dessa insatser, och i viss 
mån hemtjänsten. Under 2016 har Bodens kommun infört två 
projekttjänster där undersköterskor på delegation får utföra de 
medicinska åtgärderna i hemmen. Det innebär dels en trygghet 
hos patienterna att det är samma person som är ansvarig för 
löpande vård varje dag och vecka, och en ökad möjlighet att 
följa upp effekten av vårdinsatserna. Hemsjukvårdens jobb 
frigör samtidigt tid för distriktssköterskorna och minskar 
därmed väntetid för andra patienter, och är ett bra komple-
ment till hemtjänstens omvårdnad. För en del patienter innebär 
möjligheten till hemsjukvård också att de inte behöver ta sig 
till hälsocentralen för alla prover eller omläggningar som ska 
göras utan kan få det utfört lugnt och skönt i sitt eget hem.

Nöjda patienter
- Det här är verkligen jättebra. Jag är så nöjd, berättar den 
äldre kvinna som Boden Bild får följa med på besök hos. 

Hon berättar att hon har haft ett elakt bensår i två år 
men att det har blivit påtagligt bättre. Hon poängterar att 
det inte var fel på det som har gjorts tidigare, utan pekar på 
vad det  betyder att samma person har ansvar för vården hela 
vägen, vet vad som fungerar och vad som går mindre bra. Att 
dess utom slippa ha många olika personer i sitt hem och i sin 
personliga integritet betyder också mycket, tycker hon.

Trivs och vill fortsätta
Det är Ulrika Nyström som besöker henne tre gånger i veckan, 
idag med hjälp av Mona Johansson. Båda har arbetat på äldre-
boenden i Bodens kommun och lockades att söka tjänsterna 
som hemsjukvårdare då de kom ut.

De berättar att de har stor nytta av sin erfarenhet av att 
arbeta med äldre och dementa. Men som hemsjukvårdare får 
de använda sina sjukvårdskunskaper på ett annat sätt än på 

KOMMUNYRKET 

ett äldreboende där det handlar om så mycket mer runtom-
kring. Inom hemsjukvården är det rena medicinska insatser 
som exempelvis provtagning, insulingivning, kateterspolning, 
kompressionslindning och såromläggningar.

Nya utmaningar
Dagen inleds gemensamt med kommunens distriktssköterska 
och arbetsledning för fördelning av och genomgång av dagens 
akuta insatser utöver de fasta återkommande. Ulrika och 
Mona åker sedan oftast åt varsitt håll och jobbar ensamma ute 
i hemmen förutom i de fall där de måste vara två.

I varje hem som besöks har de fyllt upp ett mobilt sjuk-
vårdsförråd med allsköns hjälpmedel som behövs. Arbetskläder 
har de köpt på eget initiativ, både för hygien och smittspridning  
och sin och patienternas skull.

- Det är lite utmaning att jobba så här, man får vara lite 
uppfinningsrik, säger Mona.

Det kräver också en respekt och ödmjukhet att arbeta ute i 
de privata hemmen.

- Vi trivs jättebra och hoppas verkligen att det här får fort-
sätta, säger Ulrika.

Projektet utvärderas under hösten och förhoppningen är att 
de positiva resultaten ska leda till en fortsättning.

Att samma person återkommer vid varje insats betyder mycket för både trygghet och 
kontinuitet i vården.

Mona Johansson och 
Ulrika Nyström är under-
sköterskor från äldreom-
sorgen som idag arbetar 

som hemsjukvårdare 
inom hela Bodens 

kommun.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors
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Under hösten 2014 kom det in förslag från ungdomsfullmäktige 
att Boden var i behov av ett alternativt kommunikationsätt. 
 Behovet var uppenbar och det vill Bodens kommun vill 
tillgodo se.
 
Vad Bodens invånare vill ha
De populäraste tjänsterna från Bodens webbplats finns också 
att nå genom appen. 

- Vi har lyssnat på ungdomars kommunikationsbehov 
eftersom de är huvudmålgruppen för appen. Sen har vi valt att 
presentera de mest efterfrågade sidorna från webben i app-
format. Information om vanliga frågor och telefonnummer har 
kommunväxeln hjälp till att ta fram, säger Fredrik Åström, 
kommunikatör på Bodens kommun.

I appen går det att söka efter evenemang, använda e-tjäns-
ter, läsa e- böcker, felanmäla, söka busstider, hitta YouTube, 
leta Facebooksidor och mycket mer.

 
Ladda ner appen till din telefon
Det är möjligt att ladda ner appen från Google play och App 
store. Sök på ”Bodens kommun” så hittar du rätt.

Boden har en app
Bodens kommun har en app sedan ett tag tillbaka som 
togs fram efter ett förslag från ungdomsfullmäktige. Den 
hjälper kommunens invånare att kommunicera med tjänste-
människor, att använda e-tjänster, att felanmäla, att ta reda 
på information i kommunen och mycket mer.

Mer information

Läs på www.boden.se eller kontakta Fredrik Åström, 
kommunikationsenheten, 0921-621 15
fredrik.astrom@boden.se

Bodens kommun är en av få kommuner i 
norra Sverige som erbjuder sjuksköterskor 
specialistutbildning. Vårdförbudet har till-
sammans med Bodens kommun tecknat  
ett kollektivavtal gällande Akademisk special-
tjänst göring (AST) som är en satsning för att 
öka kompetens och fylla de behov som finns 
inom hälso- och sjukvård.

Det var under hösten 2015 som en dialog mellan Vårdför-
bundet och Bodens kommun startade med tanken att hitta en 

I Boden erbjuds
kompetenshöjning i tjänsten

lösning för att kunna erbjuda AST till kommunens 
sjuksköterskor. Den dialogen har lett fram till ett 
kollektivavtal rörande en modell för specialutbild-
ning i tjänsten.
 
Utbud av utbildning
De utbildningar som kan komma att erbjudas inom 
ramen för AST är distriktsköterskeutbildning, 
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri och 
specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre. 

- Genom utbildningen kommer Bodens kommun  
höja kompetensen inom hälso- och sjukvård och 
på sätt höja kvalitén och patientsäkerheten, säger 
 Maria Persson, avdelningschef på Hälso- och 
sjukvårds enheten, Bodens kommun.

Text och bild: Fredrik Åström

Text: Sara Ruthberg
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Nya grepp mot
algblomning i 
Bodensjöarna
Ett nytt grepp i den mångåriga kampen mot 
övergödning av Bodensjöarna är att anlägga 
en damm med naturliga växter som ska  fånga 
upp fosfor innan det når sjöarna. Arbetet 
sker inom ramarna för ett LOVA-projekt, lokalt 
vattenvårdsstöd, inledningsvis med fokus på 
Svartbyträsket.
Text: Anna Bergström Foto: Bodens kommun

Svartbyträsket, Buddbyträsket och Bodträsket brukar kallas 
för Bodensjöarna. De tre sjöarna ligger i direkt anslutning till 
Boden och har ett gemensamt utlopp till Luleälven via Bodån.  
Efter utbygganden av Bodens kraftstation rubbades den natur-
liga balansen i vattensystemet och sjöarna har i många år visat 
problem med övergödning och algblomning. Störst har proble-
men varit i Svartbyträsket. 

På 1980-talet  bildade kommunen en förvaltningsöver-
gripande arbetsgrupp bestående av VA-avdelningen, gatu-
avdelningen, mark- och plan och miljötillsyn. Gruppen har 
kontinuerligt arbetat för att förbättra statusen i Bodensjöarna 
genom att bland annat ta prover och dokumentera tillståndet 
i sjöarna i kombination med olika åtgärder. Reduktionsfiske, 
ökad vatten omsättning genom vattenhävert och inpumpning av 
älvvatten är några exempel. 

Ny damm
Under 2015 genomfördes ett så kallat LOVA-projekt. Projektet 
resulterade i en rapport med sammanställning av historiskt 
vidtagna åtgärder och förslag till nya kommande åtgärder. Till 
det fortsatta arbetet har Bodens kommun fått medel från  
Naturvårdsverket via Länsstyrelsen för en fortsättning av 
LOVA -projektet under kommande två år.

- Vi ska bland annat anlägga en fosfordamm i sommar. 
Dammen ska ha en djupdel och en grundare del och planteras 
med växter som hjälper till att ta upp näringen på naturlig väg 
och därmed minska tillförseln av näringsämnet fosfor, berättar 
Cecilia Kvibacke, mark- och exploateringsingenjör.

Dammen ska ligga mellan norra och södra Svartbyn.

- En konkret insats nu i sommar blir också att avsluta an-
vändningen av hävert för att se effekten av det, berättar Malin 
Svensson, miljöinspektör.

Möjlighet till en översilning i våtmark/strandlövskog i an-
slutning till Kyrkogårdsbäcken ska också utredas, alla resultat 
och åtgärder ska även följas upp och utvärderas. 
Sedan 1990-talet är målet att få Svartbyträsket i ekologisk ba-
lans och att sjön kan nyttjas för bad och fiske. I målsättningen 
ingår att totalfosforhalten inte får överstiga 25 µg/l, totalkvä-
vehalten inte får överstiga 1 mg/l samt att siktdjupet ska vara 
minst 1-1,5 meter. 

Genom åren har det tagits kontinuerliga prover 
i Bodensjöarna. Här ses konsulten Lennart 

Lindelöf som tar ett sedimentprov.

Gatunamn till nytt
bostadsområde
Kommunen har nyttjat allmänhetens kreativitet i 
samband med pågående utveckling av det nya bostads-
området Brännan på Sävastön. Det har funnit möjligheter 
att lämna namneidéer till de nya gatorna på Facebook-
sidan ”Bygga och bo i Boden”. Några av namnförslagen 
som lämnats in är Glädjevägen, Solskensvägen, Vackra 
Vägen och Älvstrandsgatan. Namnförslagen kommer 
beaktas innan beslut fattas av Miljö- och byggnämnden.
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Kommunen planerar för en utveckling med 
ökad befolkning, nya bostäder och arbetsplats-
er. Planeringen sker på olika nivåer, från strate-
gisk nivå genom översiktsplan till detaljplaner-
ing av nya verksamheter och bostadsområden. 
I planeringsprocessen är kommuninvånarnas 
delaktighet otroligt viktig.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och samråd genomförs 
under sommaren 2016. Utgångspunkten är hur Boden ska växa 
till 30 000 invånare och hur det påverkar användningen av 
mark- och vatten och utvecklingen av den byggda miljön.  
Arbetet med översiktsplaneringen innehåller frågor som vind-
bruk och landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
- Med olika dialogformer kan invånarnas erfarenheter och 
upplevelser fångas upp.  På så sätt har vi möjlighet att ringa in 
viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen, säger 
Lars Andersson, samhällsbyggnadschef. 

Tyck till om översiktsplanen
En förutsättning för den långsiktiga planeringen är att ha 
stöd hos allmänhet och andra aktörer, det finns därför flera 
möjligheter att tycka till om översiktsplanerna. Bland annat 
genomförs öppna dialogmöten i Harads, Gunnarsbyn, Unbyn, 
Sävast och Bodens centrum. Handlingarna finns på kommu-
nens hemsida, stadshuset och stadsbiblioteket.   
- Översiktsplanerna är utställda för medborgarsamråd hela 
sommaren fram till slutet av augusti och det kommer att finnas 
möjlighet att prata översiktsplanering med oss under Skörde-

festen och miljödagarna, säger Emma Lundqvist, översikts-
planerare på Samhällsbyggnadskontoret. 

Offentliga möten är en viktig del
Offentliga möten och utställning av handlingar är en viktig del 
även när det kommer till detaljplanering. Det är då kommunen 
mer i detalj kan reglera hur kvareter och områden ska utfor-
mas och vilken markanvändning de ska ha.
- När vi tar fram detaljplanförslag kommunicerar vi med 
fastighetsägare och andra berörda. Handlingarna finns också 
alltid utställda på stadshuset, stadsbiblioteket och kommunens 
hemsida, säger Lars Andersson, samhällsbyggnadschef.

Kommuninvånarnas tankar och idéer
är viktiga för framtiden

Invånarnas uppfattning är viktig när centrum ska utvecklas. I 
projektet ”Centrum för alla” görs en kartläggning av offentliga 
platser ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet har därför star-
tat med en enkätundersökning där bodensarna har fått möjlig-
het att lämna synpunkter kring offentliga platser i centrum. 
 - Intresset har varit stort och nästa 400 personer har berättat 
om sin uppfattning av platserna, vilka kvalitéer de har och hur 
de kan förbättras. Vi kan se skillnader vad gäller hur kvinnor 
och män upplever vårt centrum, säger Sofia Bergvall, planarki-
tekt på Samhällsbyggnadskontoret. 
Samtal kring centrummiljöerna har också förts i samband med 
stadsvandringar. Syftet med kartläggningen är att på ett tydli-
gare sätt integrera jämställdhetsperspektivet för planeringen av  
kommunens utveckling.  Resultatet av projektet kommer att 
redovisas genom en särskild utställning under Skördefesten och 
Miljödagarna den 26 - 28 augusti. 

Centrum för alla! 
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Foto: Mats Engfors



10 | Boden Bild Nr.2.2016

Över cykelväg, över 3,2 m

Över körbana, minst 4,6 m

Över gångbana, minst 2,5 m

Varje år skadas människor i för att sikten skyms av för höga 
plank, buskar med mera. Det behövs bara några enkla åtgärder 
före och under sommaren för att rädda liv.

Utfart mot gata: Vid utfart bör du se till att dina växter inte är 
högre än 80 centimeter från gata inom markerad sikttriangel. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångvägen. 

Du som har hörntomt: Om din tomt ligger intill en gång- och 
cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 
80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter 
åt vardera hållet. 

Vad gäller - plank, murar,
staket samt skötsel av tomter

Ska du bygga en mur eller ett staket på din 
tomt kan du behöva söka bygglov. Bodens 
kommun har tagit fram riktlinjer för att reda ut 
begreppen.

Vill du veta mer
Kontakta samhällsbyggnadskontoret på telefon 0921-621 58.

Behöver du söka bygglov för staket, mur eller kantstöd kan 
du göra det direkt på webben. 

Gå till www.boden.se och klicka på E-tjänster. 
Under Bygga och bo hittar du bygglovansökan.

Kräver bygglov:
• En mur, ett kantstöd eller ett plank som är 

högre än 50 centimeter

Kräver inte bygglov:
• Staket upp till 120 centimeter
• Murar och kantstöd upp till 50 centimeter
• Stängsel och spaljéer

Skydd för uteplats:
• Behöver inte bygglov om det inte stäcker sig längre 

från bostadshuset än 3,6 meter, inte är högre än 1,8 
meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 
meter. Tänk bara på att även om du inte behöver 
bygglov får ditt skydd inte utgöra betydande olägen-
het för dina grannar.

Du som har tomt intill gata: Häck och buskar bör växa inom 
eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig 
ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd 
för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

Buskar, häckar och träd
I bostadsområden där tomter och gräsmattor gränsar mot 
varandra ska gräsklippning ske minst en gång per månad under 
en normal växtsäsong. 

Växtlighet som buskar, häckar och träd ska hållas i sådant 
skick att det inte orsakar problem för grannar. Det innebär att 
ägaren är skyldig att klippa eller beskära delar som sticker ut 
över angränsande tomt eller fastighet.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför 
tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centi-
meter innanför tomtgräns.

Foto: Pixabay
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Boden är en fin stad att cykla i med många cyklar i  
rörelse, speciellt på våren, sommaren och hösten. Men 
cyklarna är inte ensamma på våra gator och torg, här 
vistas alla människor och det är viktigt att parkera  
cykeln i cykelställ som är placerade runt om i Boden.   

I Boden finns det många hundar och det är 
viktigt att ta upp bajset efter hunden och 
slänga det i rätt avfallskärl.
Text och foto: Signe Lindgren
 
Hundbajset ska placeras i hundlatriner som finns både inne i stan 
och längs gång- och cykelvägar. Det kan även sorteras i ditt eget 
brännbara avfall. Hundbajs får inte slängas i någon annans avfall 
eller matavfall. Om hundbajset lämnas kvar på marken kan det 
spridas sjukdomar till andra hundar. Att inte plocka upp efter sin 
hund kan vara straffbart och ansvaret ligger på dig som hund-
ägare.

Boden är en cyklande stad
- tänk på var du parkerar din cykel

Det är speciellt viktigt för att rörelsehindrade och syn-
skadade ska kunna ta sig fram utan problem. Tänk på 
att fasader är ett naturligt ledstråk för människor med 
synnedsättning. 

Viktigt att sopsortera 
hundbajset rätt

Text och foto: Signe Lindgren
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Bodens nya
platsvarumärke
Bodens nya platsvarumärke har en logotyp som är lätt 
att känna igen, där o:et i Boden ersatts av den universella 
symbolen för en plats som ofta syns på kartor. Ett plats-
varumärke är dock mycket mer än en logotyp. Förenklat 
kan man säga att ett platsvarumärke är detsamma som 
ett vanligt varumärke för en produkt eller ett företag, 
med skillnaden att det speglar en specifik ort, kommun, 
stad eller land. I det här fallet Boden.

Målet med platsvarumärket är att göra Boden till en 
så attraktiv plats att det blir fler som bor, besöker och 
driver sina företag, föreningar och organisationer här. 
Genom platsvarumärket ska vi med andra ord skapa 
positiva associationer för att på så sätt öka tillväxten i 

kommunen. Därför är det viktigt att vi laddar varumär-
ket med värderingar och innehåll som vi vill att platsen 
Boden ska förknippas med. För att lyckas med det krävs 
hårt arbete och stort tålamod.

I vår kommunikation jobbar vi med ett helt eget 
begrepp, närhetsliv. Det är det vi vill att platsen Boden 
ska förknippas med och upplevas som. Vad betyder då 
närhetsliv? Det liv du lever där du har nära till allt som 
är viktigt och lite till. Välkommen till Boden, välkommen 
till närhetslivet!

> Läs mer på närhetsliv.se

Stolta bodensare är en 
del av platsvarumärket

En sol som ofta
ler är en del av
platsvarumärket

Naturupplevelser är en
del av platsvarumärket

Framgångsrika entreprenörer
är en del av platsvarumärket

Ett starkt och framgångsrikt
föreningsliv är en del av plats-
varumärket

Skolan är en del av 
platsvarumärket

Roliga familje-
aktiviteter är
en del av plats-
varumärket

Kulturen är en del
av platsvarumärket

En levande
landsbygd är en del
av platsvarumärket
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Storsäljarna biskvi, myrstack, windsorkaka och dammsu-
gare får snart ge plats åt en ny bakelse som kanske blir en 
riktig klassiker. Som en del i Bodens nya platsvarumärke ska 
det an rika konditori Opalen ta fram en Bodenbakelse, detta 
dessutom i år då Opalen firar 50-årsjubileum. Opalen drivs av 
bröderna Mikael och Krister Kraus som i princip har vuxit upp 
i konditoriet vid sidan av föräldrarna som drev Opalen under 
många år. Opalen har alltid varit en populär mötesplats i Bo-
den, och på senare år vuxit till en central plats i Enter galleria. 

Idén med en Bodenbakelse kommer från Opalen själva 
som ville skapa något nytt med Bodenprofil i samarbete med 
Bodens kommun. Det nya platsvarumärket, ”platsmarkören”, 
har tagits fram som chokladsigill som ska toppa bakverken. 

Krister Kraus har lagt ner mycket tid och tankekraft på att 
jobba fram de olika alternativen i samråd med sin bror och 
kollega Mikael Kraus.
- Det är kul att testa lite nytt, säger han.
Vid Boden Bilds besök fick personal och några morgonpigga 
gäster agera första spontana provsmakare och tyckare.
- Ååååh så gott! Den här var god!
- Och den här! Mmmm!
- Nej, den här var ännu bättre! Fantastiskt! Ojojoj!
Lovorden haglar över Krister och bakelserna. Valet lär inte bli 
lätt.

En smakbit av Boden
Portellomousse, granskottsglasskräm och 
hjort ron är några av de tongivande ingredien-
serna i de tre frestande skapelser som kandi-
derar till Bodenbakelsen. Kreatören av god-
sakerna är Krister Kraus, delägare och konditor 
på Opalen.

De tre förslagen har helt olika karaktär, men koppling till 
Boden, var och en på sitt vis.
1. Kaffebrownie med rostade hasselnötter, granskottsglasskräm 
och blåbär.
2. Mördegsbotten med björnbär, portellomousse och lingon-
glasyr.
3. Mazarinkaka doppad i mintchoklad med grädde och hjort-
ronsylt på toppen.
- Det finns ju många norrländska smaker, och portello känns 
också som Boden. Tanken var att få med det vi förknippar 
med Boden, i en prisvärd, folklig och användbar bakelse, säger 
Krister Kraus.

Uttagningen ska ske av en testpanel bestående av ett urval 
av representanter från Boden. Den vinnande Bodenbakelsen 
presenteras på Skördemarknaden i augusti. Men redan innan 
dess kommer Opalens besökare ha möjlighet att också testa 
och tycka till som en del i Opalens återkommande jubileums-
händelser.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors

Peter, Mikael, Frida (dotter till Mikael), Krister. Alla heter Kraus i 
efternamn.
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Foto: Sara Ruthberg

Sundbrovägen

Förstärkning och beläggning under 
maj till juni.

©Bodens kommun

Tekniska förvaltningen
- Det här är på gång

Sveavägen

Väg 97

Sävast

Nya hållplatslägen anläggs på 
Kryddvägen vid Hornsberg 
under juni.
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Sundbron

Färdigställande av arbetet på bron 
samt beläggning under juli till 
augusti. 

Kyrkogårdsgatan

Byggs om och förvandlas till en 
mer trafiksäker och attraktiv gata 
under juli till augusti. 
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Boden kommun har fått i uppdrag av Regionalt samverkans-
forum att ta fram ett aktivitets- och informationsprogram 
som sträcker sig under Försvarsmaktens rekryters första år. 
Programmet kallas för Boden-modellen där tanken är att till-
sammans skapa bra förutsättningar att rekryterna komma till 
Boden, trivas och vilja stanna kvar.

Regionalt samverkansforum Norrbotten
Regionalt samverkansforum (RSF) är en arbetsgrupp 
som består av representanter från förbandskommunerna 
i Norrbotten (Bodens kommun, Luleå kommun, Älvsbyns 
kommun, Jokkmokks kommun, Arvidsjaurs kommun), 
Länsstyrelsen Norrbotten, Försvarsmakten och FMV 
provplats Vidsel. I arbetsgruppen diskuteras aktuella 
frågor som berör Försvarsmakten och Norrbotten. RSF 
är ett strukturerat samarbete med syftet att samordna 
och tillvarata den ömsesidiga nyttan som finns för sam-
hället.

I Boden vill man att soldaterna ska trivas
Hur trivs soldaterna i Boden? Vad kan få dem 
att trivas bättre? Det är några av frågorna som 
ställdes till ett 20-tal soldater. Tanken är att se 
hur man kan få fler soldater att trivas och vilja 
stanna kvar på orten. 

Foto: Fredrik Åström

Foto: Fredrik Åström
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Under badsäsongen kommer samhällsbyggnadskon-
toret ta tre prover på badvattnet i Aldersjön, Harads, 
Sörbyn, Vändträsk, Svartbjörnsbyn och Unbyn. Två 
prover kommer tas i Gemträsk, Lakaträsk, Norriån, 
Rasmyran, Sandträsk, Svartlå, Södra Bredåker, Ubbyn 
och Valvträsk. 

Ring oss på samhällsbyggnadskontoret på telefon 
0921-622 56 om du har några frågor kring kontroller 
av badvatten.

Mer information
På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats 
www.havochvatten.se/badplatsen hittar du den senaste 
informationen om alla badplatser i hela Sverige. Där finns 
resultaten från samtliga EU-bad i Europa.

Prover på badvattnet

Foto: Pixabay

Under badsäsongen kommer vattnet 
på flera badplaster i Boden kontrollers. 
Det är en kontroll genomförs årligen på 
Bodens välbesökta badplatser.

Soldaterna får ge synpunkter
Den 25 april bjöds en grupp soldater från Artilleriregemen-
tet A9 och Norrbottens regemente I19 till en workshop som 
 Bodens kommuns Tillväxtkontor tillsammans med Försvars-
makten och Soldathemmet OII anordnade. Syftet med work-
shopen är att ta tillvara på erfarenheter och synpunkter från 
rekryterna själva om hur man kan få fler att trivas och stanna 
kvar på orten. 

- Det är jätte roligt att så många vill delta i workshopen 
och ge sina synpunkter och dela med sig av erfarenheter, säger 
Michaela Strömberg från Tillväxtkontoret. Vi kommer fortsät-
ta med ytterligare en workshop med rekryter från A9 och I19 i 
slutet av sommaren. 

Nästa steg i arbetet är att tillsammans ta fram ett program 
som bygger på resultaten från workshopsen. 

Foto: Fredrik Åström
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Bygg ditt drömhus på en fin tomt i Boden
Bodens kommun säljer tomter med olika lägen där köparen har möjlig-
het att bygga sitt drömhus. Det speciella med tomtförsäljningen är att 
det inte är någon tomtkö, snabba handläggningstider och att du kan 
boka en tomt dygnet runt. 

Bostadsbygge är viktigt i Boden och kommunen arbetar för att skapa 
bättre förutsättningar för byggande och tar kontinuerligt fram nya tomter 
allt efter efterfrågan. Det är ett arbete som sker både på en strategisk 
nivå med att ta fram översiktsplan till detaljplanering av bostads-
områden. Tomtförsäljningen är en del i målet att nå 30 000 invånare till 
år 2025. 

I Boden finns hustomter för alla smaker. Tomter i centrum, villakvarter 
eller landsbygden. Tomterna kan bokas under dygnets alla timmar via 
Bodens kommuns webbplats.

Boka en tomt på 
www.boden.se/tomter 

med e-legitimation

På Brännan, Sävastön, 
släpptes den 1 juni 44 
byggklara tomter

Sävast är en plats som har 
nära till allt - det ligger 10 
minuter från centrala Boden 
och 25 minuter från centrala 
Luleå. 

Det är en plats där det finns 
förskola och grundskola, 
butik, restaurang, golfbana 
och mycket mer, det är helt 
enkelt en plats där det är lätt 
att få livspusslet att gå ihop. 

Från Brännan på Sävastön 
ligger frilufslivet runt hörnet 
med både fiske, elljusspår 
och skoterled. Det finns även 
många idrottsföreningar.

Stor frihet under bygget

Tomtägaren väljer själv material, design och husleverantör. Generellt är tomterna stora och 
tomtpriserna är fasta. I priset ingår planavgift, lantmäterikostnader och gatuavgifter men 
också geoteknisk markdeklaration. 

Läs mer på www.boden.se/tomter

Foto: Mats Engfors

Text: Sara Ruthberg. Foto: Mats Engfors.

Bygg ditt drömhus på en fin tomt i Boden

Boka en tomt på www.boden.se/tomter med e-legitimation

Stor frihet under bygget
Tomtägaren väljer själv material, design och husleverantör. Generellt är tomterna 
stora och tomtpriserna är fasta. I priset ingår planavgift, lantmäterikostnader och 
gatuavgifter men också geoteknisk markdeklaration. 

Läs mer på www.boden.se/tomter

Text: Sara Ruthberg. Foto: Mats Engfors.

Bodens kommun säljer tomter med olika lägen där köparen har 
möjlighet att bygga sitt drömhus. Det speciella med tomtförsäljningen 
är att det inte är någon tomtkö, snabba handläggningstider och att du 
kan boka en tomt dygnet runt. 

Bostadsbygge är viktigt i Boden och kommunen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för 
byggande och tar kontinuerligt fram nya tomter allt efter efterfrågan. Det är ett arbete som sker 
både på en strategisk nivå med att ta fram översiktsplan till detaljplanering av bostads-
områden. Tomtförsäljningen är en del i målet att nå 30 000 invånare till år 2025. 

I Boden finns hustomter för alla smaker. Tomter i centrum, villakvarter eller landsbygden. 
Tomterna kan bokas under dygnets alla timmar via Bodens kommuns webbplats.



19 | Boden Bild Nr.2.2016

Bygg ditt drömhus på en fin tomt i Boden
Bodens kommun säljer tomter med olika lägen där köparen har möjlig-
het att bygga sitt drömhus. Det speciella med tomtförsäljningen är att 
det inte är någon tomtkö, snabba handläggningstider och att du kan 
boka en tomt dygnet runt. 

Bostadsbygge är viktigt i Boden och kommunen arbetar för att skapa 
bättre förutsättningar för byggande och tar kontinuerligt fram nya tomter 
allt efter efterfrågan. Det är ett arbete som sker både på en strategisk 
nivå med att ta fram översiktsplan till detaljplanering av bostads-
områden. Tomtförsäljningen är en del i målet att nå 30 000 invånare till 
år 2025. 

I Boden finns hustomter för alla smaker. Tomter i centrum, villakvarter 
eller landsbygden. Tomterna kan bokas under dygnets alla timmar via 
Bodens kommuns webbplats.

Boka en tomt på 
www.boden.se/tomter 

med e-legitimation

På Brännan, Sävastön, 
släpptes den 1 juni 44 
byggklara tomter

Sävast är en plats som har 
nära till allt - det ligger 10 
minuter från centrala Boden 
och 25 minuter från centrala 
Luleå. 

Det är en plats där det finns 
förskola och grundskola, 
butik, restaurang, golfbana 
och mycket mer, det är helt 
enkelt en plats där det är lätt 
att få livspusslet att gå ihop. 

Från Brännan på Sävastön 
ligger frilufslivet runt hörnet 
med både fiske, elljusspår 
och skoterled. Det finns även 
många idrottsföreningar.

Stor frihet under bygget

Tomtägaren väljer själv material, design och husleverantör. Generellt är tomterna stora och 
tomtpriserna är fasta. I priset ingår planavgift, lantmäterikostnader och gatuavgifter men 
också geoteknisk markdeklaration. 

Läs mer på www.boden.se/tomter

Foto: Mats Engfors

Text: Sara Ruthberg. Foto: Mats Engfors.

Bygg ditt drömhus på en fin tomt i Boden

Boka en tomt på www.boden.se/tomter med e-legitimation
På Brännan, Sävastön, 
släpptes den 1 juni 44 
byggklara tomter

Sävast är en plats som har nära 
till allt - det ligger 10 minuter från 
centrala Boden och 25 minuter 
från centrala Luleå. 

Det är en plats där det finns 
förskola och grundskola, butik, 
restaurang, golfbana och mycket 
mer, det är helt enkelt en plats där 
det är lätt att få livspusslet att gå 
ihop. 

Från Brännan på Sävastön 
ligger frilufslivet runt hörnet 
med både fiske, elljusspår och 
skoterled. Det finns även många 
idrottsföreningar.
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Foto: Maria Lindgren

Topplacering av
utbildade lärare 
i Sverige
Lärarförbundets senaste statistik visar att 
Bodens kommun ligger på andra plats i 
Sverige när det gäller utbildade lärare i grund- 
och gymnasieskolor. Utbildningsförvaltningen 
 kommer under 2016 att fortsätta stärka 
kompe tensen och göra det bättre för  
kommunens elever.

På utbildningsförvaltningen jobbar närmare 500 lärare i olika 
pedagogiska verksamheter och är kommunens näst största för-
valtning. De arbetar för att utveckla lärandet och kunskapen 
hos kommunens barn och unga. Utbildningsförvaltningen har 
även en ekonomi avdelning och HR avdelning. 

I Boden finns det totalt 22 kommunala förskolor, 13 fri-
tidshem, 15 grundskolor och en gymnasieskola, samt särskola. 
Förutom skolorna har utbildningsförvaltningen även mindre 
avdelningar som har hand om kost, elevhälsa och IT. IT avdel-
ningen arbetar innovativt med digitalt lärande och utveckling-
en av skolans e- tjänster.

Text: Maria Lindgren Foto: Mats Engfors

Inför sommaren blir det ett tradi-
tionellt bildbyte på fototavlorna 
längs Bodån. I år är det bilder från 
mötesplatser i kommunen. En riktig 
nostalgitripp för dig som var besökare 
på den tiden.

Årligen brukar vi visa bilder från olika delar av 
kommunen. I år hittar du till exempel en bild från 
när det slogs världsrekord i blockflöjtspelare i 
Boden på Medborgarplatsen, året var 1988. Precis 
som tidigare är det en fin skärpa i många av bilder-
na och formatet bidrar till en bra bildupplevelse. Så 
passa på att ta en fotopromenad längs Bodån.

Boden i bilder längs Bodån

 Världsrekord i blockflöjtspelare samlade 
på Medborgarplatsen.

Text: Fredrik Åström 
Foto: Sören Häggroth, Bodens kommuns bildarkiv
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Foto: Mats Engfors

Flera tillfälliga utställningar har visats på museet de senaste 10 
åren. Utställningar som har berört och varit viktiga. Utställ-
ningen ”(O)mänskligt” visades 2013 och den tog upp den svå-
ra frågan om rasbiologi, skallmätning och tvångssterilisering. 
Vad var det för samhälle, vetenskap och politik som gjorde 
detta möjligt?

Face the facts
Hösten 2015 visades utställningen ”Face the facts” som bygger 
på unga intagnas egna berättelser, om deras liv och vägen till 
kriminalitet. Varför blev det som det blev och när började det 
gå snett? Utställningen producerades av Arbetets museum. 
Försvarsmuseum Boden gjorde det pedagogiska arbetet och 
utställningen fick pris som bästa pedagogiska projekt.  Som 
en del i utställningen deltog även en ung man från ungdoms-
vårdsanstalten i Luleå. Drygt 1 300 skolungdomar från Bodens 
kommun kom och lyssnade på hans personliga berättelse som 
var minst sagt omtumlande.

– Tänk så många ungdomar som har sätt, hört och träffat 
personen från ungdomsvårdsanstalten. Tänk så många ung-

Under Nationaldagen 2006 invigdes Bodens 
kommuns eget museum ”Försvarsmuseum 
Boden”. Tiden har gått svindlande snabbt och 
på årets Nationaldag firar museet tio år. Det 
firas stort med tårta och många andra fest-
ligheter. Över 100 000 människor har besökt 
museet under denna tid och många har varit 
elever från Boden men också från andra delar 
av länet. 

domar som minns honom och tänk så många han berört och 
påverkat, säger Helena Svanberg, museipedagog.

Det finns en plats på jorden
Under våren 2016 öppnade den efterlängtade utställningen 
”Det finns en plats på jorden …” som handlar om Boden som 
garnisonsstad, om mönstringen, livet i lumpen men tar också 
upp frågan ”Vad händer med värnplikten idag?”. Många 
personer har varit inblandade i arbetet, allt från kamratfören-
ingarna i Boden till glasblåsare.

– Utställningen är ett komplement till den första bas-
utställningen ”Norrlands lås” som handlar om Norrlands 
försvarshistoria och konflikter runt om i världen från Första 
Världskriget fram till nutid. De två basutställningarna är 
grunden i museet och kommer att visas under flera år, säger 
museichef Ulf Renlund.

Säkerhetsställa kommunens konstsamling
Ett av museets nya uppdrag är att katalogisera och registrera 
Bodens kommuns konstsamling. Arbetet har precis börjat 
och processen kommer att ta tid. Arbetet är en nödvändig 
del i att säkerställa kommunens konstsamling, men också för 
att få en överblick om vad samlingen innehåller och vad den 
saknar. Uppskattningsvis så finns det 5 000 verk i kommunens 
samling.

Museets personal letar ständigt efter nya häftiga och viktiga 
utställningar att visa och föreläsare att engagera. Tips och 
förslag tas gärna emot och är man intresserad av att vara mer 
engagerad så planerar museet att starta upp en vänförening till 
museet. 

Gilla oss på facebook! 
facebook.com/ForsvarsmuseumBoden 
För mer information:
Telefon 0921-628 00

Öppettider under
sommaren 2016

27 juni -14 augusti 
Tisdag – Söndag 
klockan 11-16

Försvarsmuseum fyller 10 år

Text och foto: Ulf Renlund
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Eldningsråd inför sommaren
ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom cirka en 
meter i toppen. Bäst är det om ruskor kan blötas. Piska inte på 
elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar 
fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt 
ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar 
och riv bort mossa framför elden.

Balkong och flerbostadshus
Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer om 
grillning får ske på balkongen eller inte. Även om din hyres-
värd inte förbjudit grillning på balkongen får du inte störa dina 
grannar. Röken från grillen kan vara obehaglig och kan räknas 
som en störning.

Mer information finns på 
www.boden.se/raddning, 
se avsnittet Trygghet och säkerhet/Tips och råd. 
För mer information kontakta räddningstjänsten 
på telefon 0921-623 00.

Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrolle-
rad eld är trevligt, men om elden är okontrolle-
rad är det brand. Så hur undviker man det?

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i 
naturen på grund av stor brandrisk. Det är räddningstjänsten 
där du bor som utfärdar eldningsförbud och då är det förbjudet 
att elda utomhus. När du gör upp eld är det viktigt att tänka på 
när, var och vad du ska elda och ansvaret för eldningen ligger 
alltid hos dig som eldar.

Eldning i naturen
Om du väljer att göra upp en eld är det viktigt att välja en plats 
där branden inte sprids till annat brännbart som träd och an-
nan växtlighet som till exempel buskar eller gräs. Gräsbränder 
är vanliga och onödiga.  Gör en avgränsning runt eldstaden, till 
exempel med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så 
elden hålls liten.

Om elden sprider sig
Om elden råkar sprida sig ska du ringa räddningstjänsten på 
larmnummer 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd 

Text: Pernilla Kristiansen Foto: Pixabay
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Det finns en hel del att tänka på  vid sommargrillen

- Här får du några råd!
Engångsgrill
Placera grillen på ett obrännbart underlag. Botten på grillen är 
mycket het. Grillen ska släckas med mycket vatten innan den 
slängs. Ibland finns det speciella soptunnor för engångsgrillar.

Gasolgrill
Slangen mellan gasolbehållaren och grill ska inför varje grill-
säsong kontrolleras. Böj slangen. Om sprickor uppstår ska 
slangen bytas ut.

Det är bra om man har en grillhandske till hands. Om 
brand uppstår, för sök i första hans att stänga huvudventilen 
på gasolflaskan.

Gasolflaskor ska förvaras i väl ventilerat utrymme. Det är 
förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. 
I en lägenhet får du högst förvara 2 x 5 liter gasol (blå cam-
pingflaska)

Elektrisk grill
Den allvarligaste risken med en elektrisk grill är strålningsvär-
men. Därför ska den alltid placeras på ett obrännbart underlag 
och aldrig lämnas påslagen utan tillsyn.

Följ grillens bruksanvisning.
Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag 
minst en meter från brännbar vägg, husvagn 
eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det 
börjar brinna.

Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
Ha alltid vatten eller en brandsläckare till 
hands för att kunna släcka en eventuell brand.

Kolgrill
Eltändare bör användas i första hand. Det finns även 

andra bra alternativ som tändpapper, tänd-
gelé och tändblock. Förvara tändvätska 
minst tre meter från grillen.
Använd aldrig T-röd eller likande bränsle, 
då elden lätt kan sprida sig till flaskan och 
orsaka allvarliga skador. 

Lägg använt grillkol i ett obrännbart 
kärl. Grillkol kan behålla värme och glöd 
upp till tre dygn.

Ställ aldrig in en grill med kol i ett rum. 
Om kolen inte är helt släckt avger de giftig koldioxid. Text: Pernilla Kristiansen Foto: Pixabay
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Välkommen 
till närhetslivet
I Boden finns närheten till allt som är viktigt och lite till - barnens
aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shop-
ping och naturnära upplevelser. I vårt nya platsvarumärke jobbar vi därför 
med begreppet närhetsliv. Det är det primära vi vill att platsen Boden ska 
förknippas med och upplevas som. 

Boden konkurrerar med andra platser om tillväxt, besökare och invånare. 
Företrädare från näringsliv, föreningar och kommun har därför tillsammans 
genomgått ett omfattande arbete för att ta fram Bodens platsvarumärke 
som på bästa sätt visar platsen erbjudande, tillgångar som alla kan vara 
stolta över och berätta om. Med ett eget begrepp som närhetsliv bygger vi 
förväntan samtidigt som vi skapar igenkänning. Det är så vi skapar tillväxt 
som är gynnsam för hela kommunen och regionen.

Det är det vi kallar närhetsliv.

> Läs mer på närhetsliv.se


