
Nr: 3 • 2003



Boden Bild  nr. 3-2003 Boden Bild  nr. 3-2003

Ur innehållet
Socialtjänsten tar ny kurs ......................3

Märkning av avfallskärl...........................4

Välkommen till Framtidslandet ...............6

Självbetjäning på biblioteket .................. 7

Åkerbär till barnen .................................8

Skolan i Sävast växer .............................9

Så här gör vi med snön......................... 10

Felanmälan av trafikbelysning................11

EKG i luften.......................................... 12

Nu kan du få elektronisk faktura .......... 13

Elpriset klart för 3 000 bodensare........ 13

Utbildningens ABC på 30 000 m2 .......... 14

Soldathemmet i Luleå 
hamnade i Boden ................................. 16

Nr 64 från starten 1973. 
Informationstidning från Bodens kommun till 

hushåll, institutioner m fl i Boden.
REDAKTÖR OCH ANSVARIG 
UTGIVARE: Nils Sundberg
ADRESS: Boden Bild, Informations-

kontoret, 961 86 Boden
E-POST: nils.sundberg@boden.se
UPPLAGA: 17 000 exemplar. 
PRODUKTION: Luleå Alltryck AB
 Svanenmärkt  341-160 
DISTRIBUTION: Svensk Direktreklam
FOTO: Redaktören svarar för foto
 där inte annan anges.
OMSLAGSBILDER

FRAMSIDAN: Boden Alive har blivit tradition. 
Foto Jennie Segerberg.

BAKSIDAN:  Förr och nu. 
 Text och bild Eilert Gezelius

Efter en fantastisk som-
mar med sol och värme 
upplever vi nu hösten 

med färgsprakande skiftningar 
i skog och mark.

Hösten i stadshuset har präg-
lats av ett intensivt budgetar-
bete inför årsbudget 2004 och 
långtidsplan 2005-2006. Staten 
kräver en ekonomi i balans. Det 
vilar nu ett stort ansvar på samt-
liga förvaltningar, styrelser och 
nämnder om vi skall klara det.

De orosmoln som vi ser efter 
2005 är dels den utredning som 
pågår om nytt skatteutjämnings-
system och dels försvarsbeslutet 
i december 2004. Inför för-
svarsbeslutet har kommunen 
och Bodens garnison påbörjat 
ett programarbete för att visa 
och bekräfta fördelarna med 
Boden som utbildningsort för 
Försvarsmakten i allmänhet 
och den subarktiska förmågan 
i synnerhet.

Nya chefer i kommunen
Rekryteringen av förvaltnings-
chefer pågår. Ny socialchef blev 
klar under sommaren och nästa 
som kommer under hösten är 
chef för barn- och utbildnings-
förvaltningen. Den tredje är ny 
kommunchef som bör vara klar 
innan årsskiftet. Med det hop-
pas vi att det ska bli ett stabilt 
chefsläge ett tag framöver så att 
förvaltningarna får arbetsro.

Positiv utveckling
I övrigt är det mycket positivt 
som händer i vår kommun. Vi 

har hitintills i år en positiv 
inflyttning i alla åldersgrupper 
från 0 till 54 år, vilket inte hänt 
på många år. Arbetslösheten lig-
ger långt under riksgenomsnittet 
och nya företagsetableringar är 
på gång. Handelsföretag vill 
etablera sig i Boden och vi har 
goda förhoppningar om en gal-
leria mitt i centrum.

Sommargästerna ökar år för 
år. Vår besöksnäring tillsam-
mans med organisationer och 
föreningar skapar ett gynnsamt 
besöksklimat i kommunen. Bo-
den alive, SM i skytte, RM i golf, 
marknader och vår högklassiga 
travbana är några exempel. BBK:s
fantastiska fotbollsframgångar 
under sommaren och hösten har 
uppmärksammats landet över 
och ger en god PR för Boden.

Men vi får för den skull inte slå 
oss till ro. Det är den politiska 
Alliansens förhoppning att alla 
i vår fina kommun bidrar till 
en fortsatt positiv utveckling de 
kommande åren, var och en på 
sitt sätt.

Olle Lindström

Kommunstyrelsens ordförande

Ledare:

Det går 
framåt för 
Boden

Boden Bild 3/03

2 3



Boden Bild  nr. 3-2003 Boden Bild  nr. 3-2003

Socialtjänsten tar ny kurs
För ungefär två månader sedan 

tog Håkan Olsson steget in i 
Bodens socialförvaltning. Han 

tog på sig uppdraget att vara social-
chef i en förvaltning som i medierna 
sägs ha stora problem inom många 
områden. Inte minst är förvaltningens 
underskott på ca 35 miljoner kr i år 
ett tecken på att något måste göras. 
I den här artikeln ger Håkan sin syn 
på möjligheterna att få socialförvalt-
ningen på ”fötter” igen.

I skuggan av de problemen anser nog 
många att det inte är ett drömjobb att 
vara socialchef i Boden. Håkan har en 
annan syn: - Bodens svårigheter hand-
lar om mycket spännande utmaningar. 
Visst hade det varit bra med en annan 
situation både ifråga om utvecklings-
läget och ekonomin. Samspelet mellan 
personalen och de fackliga organisa-
tionerna är också ett område där mer 
finns att önska. Håkan menar att varje 
organisation måste starta sitt utveck-
lingsarbete där man är. Det finns inga 
genvägar. Om det finns en vilja till 
förändring hos medarbetarna, led-
ningen och uppdragsgivaren så finns 
den nödvändiga kraften för att få saker 
att hända. 

Finns den kraften i Boden? Håkan 
tvekar inte en sekund i sitt svar. Den 
finns! - I mina tidiga kontakter med 
tf kommunchefen Tomas Pellikkä 
och ordföranden i socialnämnden Per 
Wahlström upplevde jag en tydlig och 
stark vilja att skapa utveckling. Jag 
ser det som ett direkt uppdrag att 
tillsammans med förvaltningen söka 
modeller för utveckling som säkrar 
kvalitet, ekonomi och inte minst gör 
socialförvaltningen till en spännande 
och utvecklade plats att jobba på. De 
fackliga organisationerna ger samma 
signaler. Om alla goda krafter samver-
kar är halva jobbet gjort.

Hur ska du göra för att lösa uppdra-
get Håkan? - För det första räcker det 
inte med en enstaka person, svarar 
Håkan. Det är tvärtom så att det är 
nödvändigt att alla drygt 1300 med-
arbetare drar åt samma håll stöttade 
av politiskt förtroendevalda. 

Det innebär dessutom att vi måste 
ifrågasätta mycket av det vi är vana 
med. Budgeten är ett exempel. Är det 

klokt att lägga ned mycket tid på ett 
budgetförslag som inte ger den styr-
effekt som behövs? När en verksam-
het går med stora underskott måste 
vi söka orsaken någon annanstans än 
på det ekonomiska området. Det kan 
visserligen vara så att verksamheten 
borde få mer pengar. Men finns det 
inga pengar måste arbetet för eko-
nomisk balans få en annan inrikt-
ning. Ett viktigt område är att göra 
medarbetarna delaktiga i planeringen 
och uppföljningen. Vi måste också få 
kommunikationen att fungera bättre 
mellan förvaltningens olika delar.  

- Jag tror att vi måste utveckla våra 
styrprocesser för att skapa förutsätt-
ningar för långsiktig överlevnad och 
utveckling. Ska kommunen bli en 
attraktiv inflyttningsort där medbor-
garna är nöjda med den kommunala 
verksamheten måste vi söka nya vägar 
för att forma framtiden, inte söka i 
historien.
Vad betyder det mer konkret? Det 
finns inget facit. Det handlar om alla 
bodensare och den kraft som finns i 
ett breddat medborgarengagemang 
för kommunens framtid. Det handlar 
om att skapa nya förutsättningar där 
de gamla modellerna känns förlegade. 
Det handlar om bodensarens identitet 
och bilden av Boden som finns hos oss 

själva och de som har anledning att 
värdera Boden.
Vilka kan de vara? Företag som över-
väger att komma hit är självskrivna 
men även enskilda personer eller 
familjer. Det handlar om kommu-
nens service, kanske framför allt för 
barnen. Den kommunala servicen är 
viktig både för företagaren som ska 
välja etableringsort och för barnfa-
miljen som ska välja den plats som 
barnen ska växa upp på. - För min 
familj har kvalitén i förskolan och i 
skolan haft en avgörande betydelse 
för att vi stannat kvar i Boden, trots 
de mörka molnen på Bodens himmel, 
säger Håkan.  
Har socialförvaltningen en roll att 
spela här? Det har den. En mycket 
viktig roll. För familjen som funderar 
på att flytta till Boden är välfärdsnivån 
i kommunen viktig. Kommunens stöd 
till sina medborgare i alla åldrar har 
betydelse när man väljer var man ska 
slå ner sina bopålar. Socialtjänstens 
sätt att fungera, dess servicenivå och 
kvalitet har därför stor betydelse för 
om en ort utvecklas eller avvecklas.
Vad kommer att hända i socialförvalt-
ningen nu när du är chef här? Åter 
igen är det inget enmansjobb. Jag ingår 
i ledningsgruppen. Uppgiften är att bi-
dra till att förutsättningarna för dem 
som skapar verksamheten är så gynn-
samma som möjligt. Vi i ledningen är 
till för dem som gör jobbet, kan man 
säga. Lagstiftningen och nämndens vi-
sion är basen för vårt arbete. Vi måste 
vara självkritiska och fundera över om 
de modeller vi arbetar med verkligen 
leder till att undersköterskor, handläg-
gare, ledare med flera får bästa möjliga 
förutsättningar. Vi måste lyssna både 
på de förtroendevalda i nämnden, kun-
derna och medborgare i allmänhet. Vi 
måste lyssna på våra medarbetare för 
att förstå vad de behöver för att lyckas 
i sitt arbete, dvs att förverkliga social-
nämndens vision.
Vad krävs för att nå visionen? Ett för-
nyat arbetssätt. En planering som byg-
ger på ett helhetstänkande där de som 
är närmast kunden/klienten/brukaren 
bjuds in att bli delaktig i utvecklings-
arbetet. En styrning som tar fasta på 
de ekonomiska ramarna men samtidigt 
lyfter fram hur vi gör vårt jobb, medar-

Socialchef Håkan Olsson tillsammans 
med verksamhetsansvariga Ann-Britt 
Sundberg, Ann-Christine Malmström 
och Mona Ahlström.
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Under hösten 2003 kommer alla 
avfallskärl vid permanentbos-
täder att märkas med en liten 

plastbricka (”tagg”). Den placeras 
under framkanten på kärlet.

Det innebär att vi måste komma åt 
dina kärl. Förvara dem synligt från 
gata/väg så att de som utför märk-
ningen inte behöver söka efter kärlen 
(gäller 1-2-familjshus).

För att taggen ska hamna på rätt 
abonnemang ber vi er som har kärl 
stående i närheten av grannens kärl 
eller ni som bor på landsbygden att 
förse kärlen med adress.

Märkning av avfallskärl

Under hösten kommer avfallskärlen att 
förses med ett märke. Låt därför tunnan 
stå synligt, säger Monica Svensson på 
VA-avdelningen.

Märkningen görs bl.a för att för-
bättra körschema, kundregister och 
fakturaunderlag samt att förbereda 
för framtida vägning av avfallet.

Arbetet kommer att ske under dagtid 
och av personer i reflexvästar med text 
som visar att de är anställda vid Bo-
dens kommun. Märkningen kommer 
i första hand att ske de dagar det är 
tömning av kärlen.

betarens situation och nyttan för dem 
som tar del av service och vård. Vi 
måste stärka det vardagliga lärandet i 
organisationen. Vi måste skapa ”kitt” 
mellan organisationens olika delar så 
att vi drar åt samma håll. All kraft ska 
riktas till aktiviteter som är till nytta 
för det bodensaren behöver.

Är det inte så idag? Mycket mer 
måste göras och vi försöker nu snabbt 
bygga en grund för att det ska bli så. 
Vi har under augusti månad lyssnat på 
ett stort antal personer i förvaltningen 
och nämnden och vet nu hur de ser på 
förvaltningens styrkor, svagheter, möj-
ligheter och hot. Den samlade bilden är 
väldigt tydlig och likartad, oberoende 
av vem som tillfrågas. Detta material 
ligger till grund för de gemensamma 
strategier som socialnämnden bestämt 
ska gälla för de närmaste tre åren. 

Vad kommer nu? Just nu pågår ett 
arbete för att stärka ekonomistyr-
ningen. Även här är det viktigt att 
öka delaktigheten för medarbetarna. 
Vi klargör ekonomiansvaret. Vi tar 
fram hjälpmedel som enhetschefer och 
deras medarbetare kan använda för att 
kunna hushålla med pengarna så att de 
räcker hela året och ger bästa möjliga 
nytta. Stödet till enhetscheferna kom-
mer att utvecklas och de kommer att 
få möjlighet att stärka sina kunskaper 
inom ekonomisk planering och upp-
följning.

Åter igen ekonomi alltså? Ja, vi måste 
göra en hel del åt det. Men det räcker 
inte. Under årets sista del kommer alla 
arbetslag att forma enkla mål och åt-
gärder utifrån nämndens strategier. 

Det jobbet är långsiktigt 
och ska ge en lokal utveck-
lingsplan.

Det blir alltså inte en plan 
för hela förvaltningen? Nej, 
det skulle innebära att vi 
utgår från att alla arbets-
lag har samma utgångsläge 
och så är det inte. Alla 
måste börja där man är 
och inspireras av nämn-
dens vision och strategier. 
Detaljstyrning, lika för 
alla, fungerar inte i so-
cialförvaltningens verk-
samheter. Nu bygger vi 
någonting nytt.

Det låter krångligt. 
Det blir säkert inte 
enkelt. Men vi vet 
ju resultatet av att 
förenkla ännu mer 
och detaljstyra med 
ekonomi, kontroll 
och ett uttalat upp-
ifrån-och–ned-per-
spektiv. Lärpengen vi får betala är 
stora underskott, brist på arbetsglädje, 
armbrytningen med facken, negativ PR 
i medierna och på sikt ett sviktande 
förtroende från medborgarna. Det 
har inte Bodens socialförvaltning råd 
med. Det har inte Bodens kommun 
råd med.

Kommer ni att lyckas? Vi kommer 
att lösa uppdraget om en ekonomi i 
balans. Det ska ske till mitten av 2005 
enligt planen. Vi kommer att fördela 
vår kraft på sådant som snabbt pres-
sar kostnaderna men också sådant som 

stärker organisationens förmåga att 
bygga god kvalitet i verksamheterna. 
Om vi med att ”lyckas” menar god 
ekonomi, nöjda medarbetare, nöjda 
kunder och god kvalitet i verksam-
heterna – då kommer vi att klara det. 
Men vi behöver tid för att vända den 
stora skutan Bodens socialförvalt-
ning.

Vill du veta mer kan du prata med 
Håkan Olsson tel 0921- 622 24.
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Varje år kommer många nya 
studenter till Institutionen 
för hälsovetenskap i Boden. 

Hälsovetenskap är en viktig del av 
Bodens utveckling. För att introdu-
cera studenterna till Boden ordnades 
en särskild ”fixardag”där 13 olika 
organisationer och företag visade 
upp sig.

Sedan flera år tillbaka har Bodens 
kommun gjort insatser för att nya 
studenter ska få en bra start i Boden. 
Guidad rundtur i Boden och bad på 
Nordpoolen har varit uppskattade in-
slag. De senaste åren har kommunen 
också arbetat aktivt för att studenterna 
ska mantalsskriva sig här. Det är vär-
defullt både för kommunens ekonomi 
och för studenterna.

I år är det ca 300 nya studenter i 

Nya bodensare 

På fixardagen berättade Peter Wallin 
från Nordpoolen om både bad och 
skidåkning.

Boden. I slutet av augusti anordnade 
kommunen tillsammans med flera or-
ganisationer, skattemyndigheten och 
lokala företag en speciell fixardag för 
att visa upp allt som finns att göra i 
Boden. Där kunde studenterna också 
enkelt göra en flyttningsanmälan.

Student på Internet
- Vi har gjort en speciell Internetsida 
för att underlätta för studenter som 
kommer till Boden, berättar kommu-
nens informationschef Nils Sundberg 
som är kontaktperson i årets projekt. 
I antagningsprocessen har studenterna 
fått en video som visar olika sidor av 
Boden för att de på ett tidigt stadium 
ska kunna känna sig hemma här.

Bland de som var intresserade av 
att få en bra kontakt med studenter-

Av Bodens kommuns 28 000 
innevånare bor cirka 12 000 
på landsbygden. Utbyggnaden 

av bredband för datakommunikation 
syftar till att ge så många som möj-
ligt på landsbygden minst motsva-
rande ADSL- kapacitet dvs mellan 
0,5 - 2 Mbit.

Nätet mellan orterna består av optisk 
fiber och som spridningsnät i orterna 
nyttjar vi telenätet. Efter utbyggnaden 
av etapp 1, fram till maj 2003, Boden- 
Gunnarsbyn och Boden- Unbyn, når 
bredbandet ca 7 900 innevånare.

Etapp 2 pågår för fullt och avser fi-
ber mellan Boden- Brännberg, Boden- 
Buddbyn och Boden- Harads. Under 
etapp 2 byggs också telestationerna 
om så att de får rätt utrustning. Det 
sker i Bredåker, Brännberg, Buddbyn, 
Degerbäcken, Harads, Svartlå, Vittjärv 
och Råbäcken. Det innebär att inom 
5,5 km ledningslängd från stationen är 
det möjligt att få ADSL. Även en del 
mindre närliggande byar som ligger 
inom radien för telestationen kommer 
också få möjlighet till ADSL.

Enligt planerna kan de första kun-
derna koppla upp sig i början av okto-
ber. I slutet av 2003 har drygt 11 000 

Mer bredband i Boden
av 12 000 landsbygdsin-
vånare tillgång till bred-
band. Det  innebär att 
mer än 90 % av Bodens 
landsbygd har tillgång 
till bredband. Finan-
sieringen av etapp 
1 och 2 har kom-
mit genom EU:s
strukturfonder, 
Bodens kommun, 
Länsstyrelsen 
och Skanova.

Etapp 3 som börjar 
2004 omfattar till största 
delen fibernät i byar där vi 
har viktigare verksamhet t ex 
skolor och företag med behov av 
högre kapaciteter än vad ADSL kan 
erbjuda. 

Vill du veta mer om utbyggnaden av 
bredband kan du kontakta Ulf Hans-
son tel 0921-629 72. 

Teckenförklaring till kartan

Blå färg betyder att orten/byn har 
bredband och röd betyder att bred-
band är leveransklart from oktober 
2003.

Den större cirkeln anger en utökning 

av ADSL räckvidd till 5,5 km från den 
mindre som innebar en räckvidd av 
3,5 km. Utökningen kom i våras pga 
förbättrad ADSL- teknik. Ungefär 
samtidigt kom en ökning av kapaci-
teten från 0.5 till 2.0 Mbit.

na fanns t ex  banker, bostadsföretag, 
återvinningsmarknaden, motions- och 
träningsföretag och representanter för 
kulturlivet.
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Framtidslandet är ingen käck 
slogan som vi hittat på för att 
få den norrbottniska teater-

publiken på gott humör. Begreppet 
myntades av dem som koloniserade 
länet på 1800-talet. De såg de rika 
naturresurserna som en möjlighet 
att vända flyttströmmen till Ame-
rika uppåt landet  mot norr där jord, 
malm, skog, torv och vatten skulle 
försörja miljontals människor som 
fick bo i ett milt klimat värmt av 
elektrifierade sjöar.

Så blev det inte. Men det Norrbotten 
vi idag känner bygger till stora delar på 
deras drivkraft att skapa ett modernt 
paradis - ett Framtidsland.

Den största föreställningen 
Om detta och om hur vi idag ser på 
oss själva och vår framtid här görs det 
nu teater. Tjugotvå av länets amatör-
teatrar och revygrupper förbereder 
tillsammans med Norrbottensteatern, 
Norrbotten Big Band, Dans i Nord, 
Norrbottens Museum och Luleå Tek-
niska Universitet den största föreställ-
ning som någonsin gjorts här. Proffs 
och amatörer, dansare, musiker och 
körer: Ett tusental norrbottningar över 
hela länet kommer att vara engagerade 
i uppsättningen som skrivs av förfat-
tare som Mikael Niemi, Ronny Eriks-
son, Katarina Kieri, Bengt Pohjanen, 
Maria Vedin, Torbjörn Säfve, Mona 
Mörtlund, Staffan Westerberg, Svante 
Lindqvist, Håkan Rudehill med flera.

Kulturen i centrum
I maj-juni 2004 fylls Norrbottens 
sport- och ishallar på elva orter av fö-
reställningen Framtidslandet, men re-
dan till hösten startar seminarieserien 
med samma namn, där vår historia 
och självbild tas upp till granskning. 
Framtidslandet är kulturens sätt att 
kliva fram och ta ansvar för Norrbot-
tens utveckling. Genom att proffs och 
amatörer samarbetar för att berätta 
historierna om oss själva utvecklar 
vi  och bevisar  den skaparkraft och 
möjlighet att förverkliga idéer som 
finns i norrbottningarna idag.

Välkommen till Framtidslandet 

Stor final i Boden
Det blir många bitar av vårt Norrbot-
ten som spelas upp på flera platser i 
länet. I Boden, den 19-20 juni 2004, 
blir det något alldeles extra. Där sam-
las alla teatergrupper och ger sina fö-
reställningar. Platsen blir Björknäshal-
len med omgivningar som kommer att 
förvandlas till ett centrum med teater, 
musik och övriga arrangemang. Den 
slutliga utformningen kommer att 
växa fram under vinterhalvåret.

Anta utmaningen och kom med
Nu utmanar vi er alla att delta i 
skapandet av Framtidslandet. Skolor, 
företag, föreningar och enskilda. Ni 
är härmed inbjudna att använda er av 
de särskilda mötesplatser, seminarier, 
scener och arenor som skapats för att 
ni ska kunna delta i samtalet om Norr-

botten. Vi ställer frågan: ”På vilket sätt 
är Norrbotten ett Framtidsland idag?” 
Era svar kommer att synas i den fär-
diga föreställningen. På webbplatsen, 
www.framtidslandet.nu, kan du lära 
dig mer om begreppet Framtidslandet, 
diskutera eller lämna in egna berät-
telser och förslag. I lokaltidningarna 
finns annonser om aktiviteter, läs dem 
och delta. Ung och gammal, nyinflyt-
tad, utflyttad eller urnorrbottning 

- välkommen till byggandet av Fram-
tidslandet.

Vill du veta mer om det lokala ar-
rangemanget i Boden kan du kontakta 
kultur- och fritidsförvaltningen 0921-
62 000 vx.

Proffs och amatörer samarbetar i Framtidslandet.
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I alla tider har det drömts om vad framtiden har att bjuda. Vad 
hade människorna för visioner om nutidens Boden förr i tiden? 
Med lite tur har vi hittat en betraktelse som publicerades i tid-

ningen Bubblan 1910. Den såldes till förmån för Bodens Folkets 
husförening och kostade 25 öre. Läs och njut. Som synes fanns det 
ett framtidsintresse även på den tiden.

Om hundra år 

Om hundra år till då är Boden en stad
Som fästat sitt namn på historiens blad.
Ty krogar då finnes uti alla hörn
Och skottpängar höga är satt på var björn.O, herre du min je!
Den som då vore me`!

Om hundra år till då är fästningen slut.
Kanoner det ej finns och ej häller krut.
Och forten de flyttats till ryssarnas land,
Där tsar Nikolaus kommersar med Brand.O, herre du min je!
Den som då vore me`!

Och hundra år till kan behövas minsann
Att Bodträsket göra till revodlingsland.
Och lantbrukar Tingsten där vattnar och sårOch ofta en dundrande rova han slår.
O, herre du min je!
Den som då vore me`!

Om etthundra år ha vi alla gått hän,
Men teosofen B-lund han kommer igen.
Då blir det F-sell som bär på blått band
Och B-lund som tar sig en nubbe ibland.
O, herre du min je!
Den som då vore me`!

Om hundra år till kliver B-lund kavat
För rätten som ”Flammans” försvarsadvokat,Och F-sell han dundrar mot kung AlkoholOch känner ej ens något tryckfrihetsmål.
O, herre du min je!
Den som då vore me`!

Ja, det är då säkert att om hundra år,
Av järnvägens spår finns det inte ett spår.
På fiskmarknad Boden gör en god profit, Sen sillen dresserats att själv flyga hit.
O, herre du min je!
Den som då vore me`!

Självbetjäning 
på biblioteket

Nu kan du låna böcker snabbt och enkelt. Biblio-
tekschef Jan-Olof Frank demonstrerar.

Nu kan du låna böcker på Bodens stads-
bibliotek utan att behöva stå och köa 
vid lånedisken. Nu finns utlåningsauto-

maten TOR-UT där du själv sköter utlånet. 
Det enda du behöver göra är att stoppa in ditt 
lånekort, knappa in din PIN-kod (som du får 
av oss om du inte redan har en), stoppa in de 
böcker du vill låna (en i taget med streckkoden 
uppåt), ta ut lånekortet och invänta kvitto. Se-
dan är det bara att ta böckerna och gå.

Anledningen till att vi inför automatisk utlå-
ning är främst att vi de senaste åren märkt att 
väntetiderna vid utlåningsdisken periodvis blir 
för långa. Många låntagare har komplicerade 
ärenden som kan ta lång tid i anspråk. Vi tycker 
inte att man ska behöva vänta om man endast ska 
låna och inte har några andra ärenden. Vi hoppas 
helt enkelt att vår service ska bli snabbare och 
bättre genom detta. Ett annat skäl är vi hoppas 
att denna åtgärd ska förbättra arbetsmiljön för 
bibliotekets personal, eftersom det kommer bli 
färre böcker att hantera i disken.

Om du föredrar personlig service när du lånar, 
eller om du har frågor eller något annat ärende, 
vill vi naturligtvis att du även i fortsättningen 
kommer till bibliotekets lånedisk eller informa-
tionsdisk. 

I samband med  att vi börjar med automatisk 
utlåning kommer vi även att införa stöldskydd 
av våra media. Vår förhoppning är att vi ska 
kunna minska svinnet på speciellt eftertraktade 
böcker. Det kommer att vara till nytta för våra 
låntagare. 

Titta gärna in och prova vår utlåningsautomat. 
Som vanligt är vi intresserade av att ta del av 
dina synpunkter. 

Välkommen till biblioteket. Vi har öppet 
måndag-torsdag 10-19, fredag 10-17 och lör-
dag 10-14.
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Den allmänna förskolan star-
tade den 20 januari 2003. 
Det är en förskoleverksam-

het som ger fyra och femåringar rätt 
till förskola från höstterminen det 
år de fyller fyra år. Den ska omfatta 
minst 525 timmar/år (det motsvarar 
3 timmar/dag under terminstid) och 
är avgiftsfri.

Förskolan Åkerbäret ligger på Sävast-
ön, Trånga gatan 36 B, och är den enda 
allmänna förskola som drivs separat. 
I andra områden finns verksamheten 
integrerad i förskoleverksamhet från 1-
5 år. Vi vänder oss till barn vars föräld-
rar är arbetslösa, har skiftarbete eller 
hemma med spädbarn. Dagmammor 
kan nyttja verksamheten om man kan 
lämna och hämta barnet.

- Jag trivs väldigt bra med mitt ar-
bete, säger Margaretha Hellman som 
är förskollärare.

Mitt mål med är att skapa en trygg, 
utvecklande och lärorik miljö för 
alla barn utifrån vars och ens förut-
sättningar. Det vi gör ska också vara 
roligt utifrån barns perspektiv.

Jag planerar, genomför, utvärderar 
och utvecklar verksamheten i förhål-
lande till de uppställda målen i läro-
planen. Här finns en förmiddagsgrupp 
och en eftermiddagsgrupp.

Så här kan en dag se ut
- Jag börjar dagen med att samla alla 
barn för att se och samtala med dem 
och framför allt lyssna på dem. En bra 

Åkerbär till barnen

Margaretha Hellman tillsammans med barnen Martin, Christian, William, Emily 
och Sonja.

Internet är under ständig föränd-
ring. Ny information läggs ut på 
webbplatser och Boden är inget 

undantag. Under slutet av oktober 
månad öppnar Näringsforum för dig 
som företagare i Boden. Webbadressen 
är www.boden.se/naringsliv. Du kan 
också klicka på Näringsliv i Norrbot-
tensguiden på Bodens webbplats.

På Näringsforum hittar du det mesta 
av det som är aktuellt för företagare. 
Där finns länkar till olika typer av 

NäringsForum nytt på webben
tillstånd som kan sökas, företagaror-
ganisationer, myndigheter och olika 
stödformer mm. Tanken är att det här 
ska utvecklas till att bli den naturliga 
mötes- och informationsplatsen för 
företagare i Boden. 

Har du idéer om innehållet kan du 
kontakta Per Nilsson tel 0921-629 73 
eller Ewa Iggström tel 0921-623 14 på 
näringslivsförvaltningen.

träning för den språkliga utvecklingen. 
Efter vår lilla pratstund får barnen 
leka. Leken som är utvecklande, lä-
rorik och tränar det sociala samspelet 
är en viktig del i verksamheten. Valet 
av lek gör barnen själva.

Vi har en mysig och lugn frukt-
stund efter halva vistelsetiden. Då 
får vi återigen chans till en pratstund. 

Efter frukten fortsätter leken igen till 
ungefär en halv timme innan vi slutar.  
Ofta avslutar vi med att läsa en bok, 
leka någon lek eller sjunga.

För plats i den allmänna förskolan 
kontakta placeringsassistenten Margot 
Hjälte Ruthqvist tel 0921-622 66 mån-
dag – fredag 7.45-12.
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Brönjaskolan i Sävast har ett 
växande elevunderlag. Det 
kräver en utökning av loka-

lerna. Under hösten har en tillbygg-
nad gjorts om 430 m2, som döpts 
till Sörgården. Den innehåller 4 
grupprum, som vardera rymmer ca 
16 personer, arbetsrum för personal 
och ett uppehållsrum. 

   
I hjärtat av byggnaden ligger den stora 
Arenan. Den rymmer med lätthet 60 
personer och har genomtänkt och 
modern teknisk utrustning och möb-
lering. Tack vare detta kan lokalerna 
även komma till nytta för t.ex. för-
eningslivet i Sävast. 

Under skoltid nyttjas lokalerna av 
elever och lärare för årskurs 8, som 
omfattar 62 elever samt pedagogisk 
och övrig personal om 7 personer. 
Under såväl planeringsstadiet, som un-
der hela inredningsprocessen, har alla 
deltagit. Det stora engagemanget gör 
att det finns goda utsikter att lokalerna 
kommer att vårdas med omsorg.

Pedagogiskt innebär också lokaler-
nas utformning ett nytänkande. Den 
tidigare klasstrukturen bryts delvis 
upp, till förmån för ett mer grupp- 
och individanpassat arbetssätt. Den 
samlade lärarresursen fördelas där 
behoven anses vara de största. I ut-
formningen av det har även föräldrar 
varit delaktiga.

Ännu ett lyckat samverkansprojekt
Ombyggnationerna av Brönjaskolan 
har varit flera under årens lopp. I alla 

Skolan i Sävast växer
projekt har det varit ett omfattande 
samarbete mellan elever, personal 
och föräldrar. Och resultaten har 
blivit bra.

Så här tycker några elever om Sör-
gården och om trivseln i allmänhet: 

- Vi tycker det är skönt att det mesta är 
klart och vi har fått en mycket bättre 
arbetsmiljö. Trivseln är på topp och 
våra lärare är underbara.

Eleverna Josefin Persson, Rickard 
Häggstål och Christian Snellman 
har intervjuat områdesrektor Rakel 
Fagerström om hennes uppfattning 
om den nya utbyggnaden, och även 
hon är nöjd.

- Hur många fler elever går på Brön-
jaskolan i år jämfört med i fjol?

- Det är drygt 40 fler elever i skolan 
i år, berättar Rakel.

- Vem kom på idén med att bygga 
en modul?

- Jag tog kontakt med en vår förvalt-
ningschef och gav mina förslag om att 
göra skolan större. Ett förslag var att 
bygga om närliggande lägenheter till 
klassrum. Men så blev det inte, för då 
skulle det bli för långt avstånd till NO-, 
fysik-, hemkunskap-, och slöjdsalarna. 
Därefter kom tanken om att bygga till 
en modul, som skulle sitta ihop med 
den ”gamla” skolbyggnaden.

- Tycker du att modulen är fin?

- Jag är jätteimponerad. Dels för att 
den blev klar till skolstarten, dels för 
det engagemang som lärarna har visat 
för att få allt i ordning. Den stora Are-
nan är en jättebra idé, som underlättar 

större samlingar där genomgångar i 
olika ämnen kan göras. Det sparar tid, 
både för lärare och elever. 

- Vad tycker du om det nya pedago-
giska tänkandet som vuxit fram tack 
vare modulen?

- Jag tycker det är mycket bra. Det 
är bra att det inte är fasta grupper, 
utan i stället koncentrerar man sig på 
elevernas behov av hjälp och stöd i 
olika ämnen och vid olika tidpunkter. 
Vi har bara en uppgift och det är att 
det ska gå bra för er elever. Men vi får 
inte glömma att ni också har ett stort 
ansvar. Både med att utveckla ett bra 
klimat för samarbete och att vårda de 
nya och fina lokalerna.

- Skulle du vilja att det nya tänkandet 
”smittar av sig” till resten av skolan?

- Ja, det vill jag. Men då krävs att vi 
får fler stora lokaler, som kan använ-
das vid genomgångar. Min strävan 
är att varje elev ska ingå i en så liten 
grupp att han/hon kan få en trygg och 
bra kontakt med lärarna.

- Finns det några nackdelar med det 
nya sättet att arbeta?

- Ja, till exempel att vissa inte insett 
att grupptanken är bäst för varje 
enskild elev. I en liten grupp kommer 
alla till tals och det är lättare att få 
draghjälp av andra i gruppen. Jag ser 
fram emot att se hur det går. Det är 
lite som EMU-valet, där svaret inte 
var givet. Det är också viktigt att det 
framgår vad ni elever tycker. Ni är 
våra ”kunder” och vi lärare är här 
för er skull.

Elever i Arenan.
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Ett snöigt vinterlandskap är 
vackert - men i tätorten och 
för oss som vill komma fram 

hindrar den framkomlighet och tra-
fiksäkerhet. En effektiv snöröjning 
kräver rutiner för röjning av snö och 
is på gator, gång- och cykelvägar 
och allmänna platser. För att vi 
skall kunna göra ett bra jobb, krävs 
ett samarbete med dig som är fast-
ighetsägare.

Snö är inte bara snö
Snö samlar föroreningar. Därför är den 
ledande tanken att skilja snö med olika 
föroreningar åt. Sen hanterar vi den 
beroende på föroreningarna.

Nederbörd i form av snö är mer 
smutsig än regn. Snöflingor faller sakta 
och har en större yta än regndroppar. 
Därför kan föroreningar från atmos-
fären lättare tvättas ur på väg ned till 
marken. De större utsläppen av förore-
ningar under vinterhalvåret från bland 
annat uppvärmning och kallstarter av 
fordon gör också att halterna i snön 
ökar. Salt smälter snön vilket medför 
att vägarna ”tvättas” bättre. Salt ökar 
också lösligheten för många ämnen, 
bland annat tungmetaller så att de 
lättare följer med dagvattnet.

Under vinterperioden använder vi 
oss av dubbdäck, kallstartar bilar 
och värmer upp våra  hem i större 
utsträckning - i och med detta samlar 
snön under olika tider på sig olika 
föroreningar. Metaller som bly, koppar, 
zink, näringsämnen och olika salter. 
På senare tid har vi uppmärksammat 
föroreningar från våra vägar med for-
donstrafik där oljor, polyaromatiska 
kolväten (PAH) samt andra ämnen 
samlas. Ju äldre snön blir desto smut-
sigare blir den och vi måste tänka efter 
vad som är bäst att göra med den.

Lokala eller regionala snötippar
Tillsammans med kommunerna Luleå 
och andra kustkommuner i Norrland 
tar vi fram gemensamma riktlinjer för 
snöhantering. En viktig del i strategin 
blir att ta hänsyn till miljöaspekterna 
och ekonomin. Vi gör olika bedöm-
ningar beroende på behovet av bort-
forsling och snöns föroreningsgrad. 
Färsk och nyfallen snö kan gärna 

Så här gör vi med snön 

ligga kvar medan den förorenade bör 
tas om hand separat på särskilda tip-
par där vi kan ta hand om den på ett 
miljöriktigt sätt med rening av innehåll 
och smältvatten.

Det här är grundprinciperna
1. Kör inte bort någon snö

2. Om det ändå är nödvändigt kör 
bort så lite snö som möjligt

3. Kör så kort sträcka som möjligt 
med ”ren” snö från villagator och 
andra lågtrafikerade gator. Välj 
upplagsytor i närheten, exempelvis 
grönområden

4. Snö från Bodens centrum och hy-
velsnö som är förorenad med bl a 
sand körs till särskilda tippar.

Det här gör vi från kommunens sida
I genomsnitt faller ca två meter snö 
per år. Vi plogar 10-25 svängar och 
forslar bort ca 20 000 kubikmeter i 
Boden. Snö från innerstaden tippas i 
området kring Slumpberget. Ur miljö-
synpunkt är det inte bra att transpor-
tera snö långa sträckor till områden 
utanför de centrala delarna av Boden. 
I ytterområdena används framförallt 
mindre, lokala tippar. Det tippas ingen 
snö i kommunens sjöar och vattendrag. 
Plogning av snö med bil, väghyvel och 
traktor görs så snart som möjligt efter 
ett snöfall. Vi tar de mest trafikerade 
gatorna och vägarna samt gång- och 
cykelvägar först. Vid vanlig plogning 

rensar vi inte infarterna till fastighe-
terna.

Det som också är bra för Bodens 
kommun som väghållare är att vi inte 
saltar på vägarna. Det gäller även när 
det är halkigt.

Det här behöver vi hjälp med
Som fastighetsägare får du inte köra ut 
snön på gatan eller mot plogkarmen. 
Behåll snön på din egen tomt. Ställ 
postlådan vid tomtgränsen. På töm-
ningsdagar ska sopkärlen stå högst 11⁄2 
meter från körbanan. Inga bilar, båtar, 
hus- eller släpvagnar får ställas utanför 
tomtgränsen.

Skador
Ibland blir det skador vid snöröjning-
en. Om något blir skadat ring snarast 
till 0921-624 17 eller 624 18. 

Har du synpunkter och idéer?
Vi är tacksamma för synpunkter och 
idéer som kan förbättra vårt arbete. 
Hör gärna av dig till oss. Du når oss 
via kommunväxeln tel 0921-620 00.

Tekniska förvaltningen  
Gatuavdelningen
Miljö- och byggförvaltningen

. 

Snöröjning sker ofta där det är trångt. Det krävs samarbete för ett bra resultat.
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Lättare att 
bygga nu

Nu när hösten kommer och 
mörkret faller så blir det 
viktigare med bra belys-

ning. Vi fortsätter med möjligheten 
att felanmäla gatubelysning dygnet 
runt till röstbrevlådan med tel. 0921-
628 07.
När du ringer får du följande frågor
• I vilket bostadsområde är felet?
• Ange närmare gatuadress.
• Typ av fel och omfattning.
Röstbrevlådan lyssnas av varje dag 

Felanmälan av trasig 
trafikbelysning

och åtgärder bedöms enligt kommu-
nens riktlinjer och reparation beställs 
av våra entreprenörer.

Det här är bedömningsgrunderna
Omedelbar åtgärd eller inom 3 da-
gar:
• Fel som utgör fara för liv eller egen-

dom.
• Fel på styrsystemet för belysnings-

central.
• Omfattande lampbortfall ( t ex. 

gruppfel eller utslagen belysnings-
central).

Åtgärder inom 4 veckor:
• Punktbyte av enstaka belysnings-

punkter på landsbygden (Vägver-
kets vägar).

• Punktbyte på övriga vägar då två 
eller fler belysningspunkter i rad är 
mörka.

Åtgärder inom 8 veckor:
• Punktbyte av enstaka belysnings-

punkter under perioden september 
- februari.

Fel som inte åtgärdas utöver förebyg-
gande underhåll (tillsyn)

• Punktbyte på enstaka belysnings-
punkter på trafikleder som inte ut-
gör fara ur el- eller trafiksäkerhet.

Kommunen har i dag ett stort 
antal småhustomter till salu. 
Tomterna finns främst på Sä-

vastön, men det finns även tomter 
inom flera andra områden. Några 
av tomterna som kommunen kan 
erbjuda är avsedda för fritidsbebyg-
gelse.

Kommunfullmäktige har beslutat 
att upphäva tomt- och bostadskön. 
Motivet är att kön sedan länge är inte 
fyller någon funktion. Det gör att det 
blir enklare att bygga. Det är bara att 
välja bland de tomter som finns lediga 
för tillfället.

Information om lediga tomter, 
priser etc får du genom kommunens 
mark- och plankontor, tel 0921- 623 
18, 621 61 eller 621 43.

  

Bilen är en stor investering som 
lätt kan leda till oförutsedda 
utgifter. Gardera dig med så 

mycket information som möjligt före 
köpet. Det finns goda råd.

Nu kan du få bra vägledning inför 

Använd datorn när du ska köpa bil

Ett bilköp är ofta en stor ekonomisk affär. Det är viktigt att tänka efter före. 

köp av både begagnade och nya bilar. 
Konsumentverket har tillsammans 
med Svensk Bilprovning skapat en da-
tabas där 200 bilmodellers starka och 
svaga sidor finns kartlagda. Där finns 
bilmodeller från 1990 och framåt. 

Du kan få information om besikt-

ningsresultat, bränsleförbrukning, vad 
det kostar att äga en viss bilmodell och 
även allmänna köpråd inför bilköpet. 
Vill du göra bilkalkyl, för att se om du 
har råd med den bil du är intresserad 
av, så går även det bra. 

Konsumentverkets databas hittar du 
på Internet www.konsumentverket.se

Andra nyttiga Internetadresser:
www.arn.se och www.boden.se/

konsument

Konsument Boden
Stadshuset plan A2
Postadress 961 86 Boden
Telefon: 0921-621 03
e-post: konsument@boden.se
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Teknikutvecklingen går i rasande 
fart. Användningsområdena 
ökar och avstånden minskar. 

I projektet MobiHealth, som pågår 
i Boden och Luleå, görs försök med 
att skicka medicinska data. Det 
ska ge bättre beslutsunderlag för 
behandling. 

MobiHealth är ett stort projekt med 
14 parter i 5 länder. I Sverige är det 
CDH (se faktarutan) som är navet i 
projektet. Institutionen för hälsoveten-
skap i Boden har en huvudroll

- Projektet ska pröva om ny teknik 
kan användas som beslutsstöd, säger 
Karin Axelsson, prefekt vid institu-
tionen. Det bygger på mobil kommu-
nikation med 3G och GPRS. Enkelt 
uttryckt kan man säga att vi ska se om 
beprövade mätmetoder kan kopplas 
till ny teknik så att mätresultat kan 
överföras mellan patient och läkare.

- Men vi börjar inte utan omfattande 
tester, berättar Monica Hansson som 
är sjuksköterska inom Bodens kom-
mun. Under en testperiod jämförs mät-
resultat bl a EKG som skickats över 
mobilnätet med resultat som man får 
genom att ta EKG på vanligt sätt.

Billigare och bättre
I Bodenförsöket deltar tre personer 
från Hälsovetenskap samt distrikts-
läkare och sjuksköterska. Målet är 
att svårt sjuka som bor hemma ska 
kunna ges en diagnosmöjlighet utan 
att tvingas att åka till sjukhus eller 
vårdcentral. Idag skickas patienterna 
dit för säkerhets skull. Det är inte 
ovanligt att dessa patienter ofta åker 
ut och in på sjukhus.

- Man frågar sig om det bidrar till att 
leva ett gott liv eller om det bara blir 
en extra påfrestning, fortsätter Karin. 
Självklart kan det också finnas pengar 
att spara för sjukvården men för mig är 
ett gott liv för patienten viktigast.

Monica poängterar att projektet 
även kan leda till ett förbättrat besluts-
underlag för hälso- och sjukvårdens 
personal och inom hemtjänsten.

Öppnar spännande vyer
Distriktsläkaren är ett viktigt led i 
vårdkedjan. – Jag tycker att det här 
är en spännande idé, säger Malte 

EKG i luften Brännström på Sandens vårdcentral, 
om tekniken fungerar förstås. Jag 
känner mig lite osäker på det just nu. 
Men jag ser det här som en del i ett 
bättre beslutsunderlag.

Patienter provar
Efter testerna i projektgruppen kom-
mer några bodensare att få möjlighet 
att testa metoden. Det blir patienter på 
Sandens vårdcentral som testar. - Jag 
tror inte att det blir några problem att 
hitta frivilliga som vill vara med, säger 
Malte. Under senare delen av oktober 

CDH står för centrum för dis-
tansöverbryggande hälso- och 
sjukvård. Luleå tekniska uni-

versitet är huvudman, men CDH kan 
betraktas som en fristående organisa-
tion sammansatt av dess parter och 
har en egen styrelse.

Parter är Bodens kommun, Institu-
tionen för hälsovetenskap vid Luleå 
tekniska universitet, Luleå kommun, 
Luleå tekniska universitet, Norrbot-
tens läns landsting, Telia samt Tieto-
Enator. 

CDH verkar för teknik och lösning-
ar inom distansöverbryggande hälso- 
och sjukvård som ger livskvalitet, 
frihet och trygghet för medborgaren. 
Det är ska CDH göra

• CDH ska vara en aktör som ökar 

Kortfakta om CDH

Karin Axelsson (t v) 
provar patientutrust-
ningen, Malte Bränn-
ström vid datorn som 
tar emot informationen 
och Monica Hansson 
med personalens sänd-
ningsdosa.

medborgarnas möjligheter att 
snabbare och säkrare få sina vård-, 
omsorgs- och rehabiliteringsbehov 
tillgodosedda, och i ökad grad 
kunna bo hemma

• CDH ska stimulera utvecklingen 
av nya produkter/tjänster som kan 
leda till kommersiella framgångar 

– inte minst för våra småföretag

• CDH ska vara banbrytande i fråga 
om samverkan mellan brukare, an-
höriga, anställda, tekniker, forskare 
och företag

•  CDH ska utveckla och medverka 
i utbildningar med inriktning på 
användning av IT inom prevention, 
vård, omsorg och rehabilitering

drar vi igång.

Projektet pågår till januari 2004.
 - Därefter har vi nog en bild av om det 
här är något att satsa på, tror Karin. 
Tanken med att komma så lång som 
att någon svårt sjuk patient som bor 
hemma skulle delta blir nog inte verk-
lighet under den tiden Det får komma 
senare om vi känner att vi tror på 
tekniken, avslutar Karin.

Vill du veta mer om projektet kan 
du kontakta Monica Hansson tel 
0921-623 35. 
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Vi på Bodens Energi AB har länge 
funderat på hur vi skulle kunna 
förenkla elinköpet för våra kun-

der. Vi tror att våra kunder i första 
hand strävar efter ett stabilt elpris 
som följer marknadspriset men också 
är så lågt som möjligt. 

Billig el på sommaren
En avsevärd svårighet vid elinköp 
är att avgöra när elen skall köpas 
in. Priset beror huvudsakligen på när 
elinköpet görs och inte så mycket på 
av vem elen köps.

Det har visat sig historiskt att elin-
köp för nästa år normalt görs till lägsta 
pris under sommarmånaderna. Priset 
kan dock variera en hel del även under 
dessa månader och att veta exakt när 

”bästa” inköpet skall göras är nästan 
omöjligt.

Så här blir sommarelen billigast
Vi fann att det bästa sättet att lösa 
elinköpet på skulle vara att köpa in 
en liten del varje dag under de tre 
sommarmånaderna juni-augusti och 
bilda ett medelpris på detta. Det 
skulle normalt ge ett lågt elpris men 
också innebära att man slapp oroa sig 
för att priset skulle rusa iväg under 
vintermånaderna.

Ett problem var att den minsta 
mängd per dag som kunde köpas in 
på Nord Pool (den nordiska elbörsen) 
vida översteg våra kunders behov.

Genom samarbete med ett tjugotal 
andra bolag kunde vi få ihop tillräck-
liga mängder för att kunna köpa in 

el varje handelsdag under sommaren. 
Genom samarbetet har vi kunnat er-
bjuda våra kunder det medelprisavtal 
som vi tagit fram under år 2003 för 
elpris under år 2004.

Medelpriset för år 2004 fastställdes 
den 1 september och blev 30,6 öre/
kWh exkl elcertifikatavgift, energi-
skatt och moms. Priset är 10-15 % 
lägre än vad motsvarande årsavtal 
kunde tecknas för i september.

Fortsättning följer år 2004
Vi är tacksamma för det mycket 
stora gensvar vi fått på erbjudandet 
och kommer att fortsätta att erbjuda 
nya kunder denna avtalsform under 
år 2004 för låsning av elpriset under 
år 2005.

Elpriset klart för 3 000 

Elmätaren snurrar inte fortare men utan 
avtal kan priset skjuta i höjden.

Nu finns en plats där ungdo-
mar kan få veta vad som 
händer i Boden för ungdo-

mar. Ungdomsanslaget heter den 
och finns på Gågatan. Där kan du 
som ordnar något för ungdomar tala 
om det.

- Ungdomsanslaget föddes av ung-
domarna själva vid ett seminarium 
på Skapa i Sävast för en tid sedan, 
berättar Börje Andersson på kultur- 
och fritidsförvaltningen. Sedan var 
Lundströms fastigheter bussiga att 
ställa en central plats till förfogande 
så att det kunde bli verklighet. På 
Ungdomsanslaget är det fritt för vem 
som helst att sätta upp anslag förut-
satt att det vänder sig till ungdomar 
och hittills har det gått bra, inget som 
inte hör dit har satts upp.

Ungdoms-
anslaget

Bodens kommun har inlett ett 
samarbete med Posten. Det 
gör att du kan välja att få dina 

fakturor från Bodens kommun an-
tingen med brevbäraren i brevlådan 
eller i din dator. 

För att du ska få dina fakturor i datorn 
behöver du Postens ePostbox. Den 
skaffar du gratis via Postens hemsida 
www.posten.se. Så snart du registrerat 
din ePostbox och där anmält att du vill 

Nu kan du få elektronisk faktura
ha Bodens kommuns fakturor elektro-
niskt kommer fakturorna att komma 
till din egen ePostbox.

Epostboxen fungerar som en vanlig 
brevlåda. Skillnaden är att ePostboxen 
är elektronisk och öppnas via Internet. 
Det betyder att du kan sitta vid vilken 
Internetuppkopplad dator som helst i 
världen och ta emot dina fakturor.

I ePostboxen kan du välja att betala 
via din Internetbank. Då kommer be-

talinformationen i räkningen att auto-
matiskt skickas till din bank när en ny 
räkning kommer till ePostboxen. 

Frågor om ePostboxen ställs till 
kundtjanst.privat@posten.se eller till 
Posten Kundtjänst 020-23 22 21.

Frågor som rör innehållet i fakturor 
från Bodens kommun ställs som tidi-
gare till den handläggare som anges 
på fakturan.

På Gågatan i Boden finns nyheter om 
ungdomsevenemang.
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Gymnasiet Björknässkolan i 
Boden rymmer hela stadens 
spännvid. Totalt är det ca 

2 000 personer som dagligen har 
sitt värv inom Björknässkolans väg-
gar. Det gör det till  Bodens kom-
muns största arbetsplats och en 
kunskapens källa med språngbräda 
vidare ut i livet. Gymnasiechef Ulf von 
Sydow berättar från A till Ö.

Eftersom gymnasiet är en frivillig 
skolform har alla 1100 elever på ung-
domsgymnasiet som valt att gå här 
valt bort alternativen, skolan är deras 
självvalda heltidsarbete. Utöver dessa 
har 200 vuxenstuderande sökt sig fri-
villigt till Björknässkolan. 75 elever 
följer SFI, Svenska för invandrare. 
Dessutom har vi Gymnasiesärskolan 
med 25 elever. Dessa ”konsumenter av 
kunskap” servas av ca 180 personer 
i form av lärare, vaktmästare, rek-
torer, måltidspersonal, bibliotekarier, 
tekniker, lokalvårdare m.fl. Tillsam-
mans skapar denna mångfald av per-
sonligheter, närmare 1600 själar, en 
fantastisk miljö av kreativa idéer och 
galna hugskott, kärleksfulla kramar 
och mörka svartsjukeblickar, aldrig 
sinande kunskapstörst och djupa 
gäspningar, dramatikens sekund och 
vardagens stilla lunk.

Följ med på en bokstavsresa
Anläggningsmaskiner är en utbild-

Utbildningens ABC på 30 000 m2

ningsväg som är ny för oss, bran-
schen efterfrågar personer som klarar 
av att med stora tunga maskiner göra 
finlir på trånga ytor. Tillsammans med 
eleverna från Bygglinjerna säkrar vi 
att kompetens finns då byggandet tar 
fart igen. Då behövs kunskap även i 
Cementhantering, därför har vi startat 
murarutbildning.

Diploma Programme är en utbild-
ning som leder fram till en internatio-
nell examen jämförbar inom över 100 
länder. Det sker genom avtal med orga-
nisationen International Baccalaureate 
och undervisningen är på engelska. En 
så stor arbetsplats som Björknässkolan 
har också sörjt för Elevhälsa genom 
sjuksköterskor och kuratorer i huset. 
Det är oerhört viktigt att detta fung-
erar bra. På Barn- och Fritidsprogram-
met ges grundläggande utbildning för 
fortsättning inom olika pedagogiska 
och sociala yrken. Där är frågorna om 
hur vi människor fungerar i centrum. 
Gymnasiesärskolan har självklart sin 
plats på Björknässkolan som en del av 
den ungdomsutbildning som erbjuds i 
vårt stora hus. 

En småstad som Boden är beroende 
av goda entreprenörer för att bibehålla 
attraktivitet och konkurrenskraft, där-
för har Handelsprogrammet det högt 
på dagordningen. Vi erbjuder också 
det Individuella programmet där möj-

ligheten finns att få sin egen anpassade 
studiegång, eller via den kanalen hitta 
vägen in mot de olika utbildningsvä-
garna. Det är inte alltid så lätt att veta 
vilken väg man ska gå. 

Juristutbildning är en av alla de 
dörrar som står öppna för dem som 
följer det breda samhällsvetenskapliga 
programmet och därefter vill fortsätta 
till högskolorna. Även de blivande 
Kockarna kan på Björknässkolan få 
utlopp för sin kreativitet via hotell- 
och restaurangprogrammet. Resultatet 
kan avsmakas i Restaurang Viljan. 

Laborationsvana inom både biologi, 
fysik och kemi får eleverna på det 
naturvetenskapliga programmet där 
även de ekologiska Miljötänkandet 
utvecklas. Nätverksbyggande blir allt 
viktigare i dagens samhälle, både mel-
lan människor och mellan datorer. Det 
första finns i alla program – att lära sig 
jobba i grupp, projekt mm – det senare 
via el- respektive teknikprogrammen 
där det gäller allt från koppartråd till 
höghastighetsfiber. 

De mjuka frågorna bör genomsyra 
all vår utbildning, men det är naturligt 
att det är tydligare inom vissa utbild-
ningar, t ex inom Omvårdnadspro-
grammet där vi utbildar elever som 
har en central roll i vårt välfärdssam-
hälle. Pianist eller Quintettspelare kan 
bli resultatet för de elever som följer 
musikgymnasiet inom det estetiska 
programmet. Den fingerfärdighet, och 
konsten att läsa noter, som dessa elever 
har finns också, fast i annan form, hos 
fordonsprogrammets elever när de ska 
Reparera bilar utifrån avancerade ma-
nualer.

Skidskytte är en av de speciali-
drotter vi erbjuder och det går t ex 
att kombinera det intresset med en 
Truckförarutbildning. Utlandskän-
nedom är viktigt för dagens elever på 
ett helt annat sätt än tidigare, då det 
gällde världens floder och höga berg. 
Nu har vi samverkan med andra 
skolor i flera världsdelar och eleverna 
får förståelse för det globala samhäl-
lets oerhörda spännvid i frågor som 
gäller utbildning, hälsa, jämställdhet, 
miljö, trygghet mm. Även de som pas-
serat 20-årsgränsen är välkomna till 
Björknässkolan via en väl utbyggd Även en hamburgare ska göras med omsorg. Erika Dahlqvist garnerar.
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Vi närmar oss en ny skidvinter. 
När du börjar längta efter fina 
skidupplevelser både på läng-

den och tvären då är Storklinten och 
Pagla rätt val.

Vi fortsätter att utveckla både 
Storklinten och Pagla och ge alla 
skid- och friluftsintresserade både 
kul och tuffa nedfarter samt fina 
tävlings- och motionsskidspår och 
dessutom roliga kringaktiviteter.

Nytt för i år i Storklinten är att 
restaurangbyggnad nu fått en rejäl 
restaurering både in- och utvändigt. 
I bottenplanet har också en mindre 
relaxavdelning kunna inrymmas till 
glädje för både besökare och trogna 
husvagnsgäster.

I restaurangen tar entreprenö-
ren ÄlvdalsturistenAB nya tag i en 
uppfräschad miljö. Älvdalsturisten 
driver också Svanisträsk fiskecamp 
som genom sitt nära läge kan erbjuda 
spännande samarrangemang med 
Storklinten. Vi behåller låga liftpriser 
där säsongskorten för barnfamiljer är 
särskilt attraktiva.

I servicehuset kan du som tidigare 
köpa liftkort eller hyra fullständig 
utrustning för längd/telemark, utförs-

Dags för skidor kors och 
tvärs

åkning eller snowboardåkning. Hus-
vagnsgästerna kan där också använda 
anläggningens allrum, bastu, kök eller 
disk- och tvättmöjligheter.  

Klintenbussarna kommer att gå till 
och från Storklinten både lördagar 
och söndagar under säsongen fram 
till sportlovet enligt tidigare tidtabel-
ler och turlista.

Pagla ligger nära
Pagla friluftsområde som kan nås 
från både Björknäsvallen eller direkt 
från Paglastadion bjuder på omväx-
lande elbelysta spårslingor lämpliga 
både för motionären och den kräsne 
tävlingsåkaren. I Pagla finns också 
pulkbackar och möjlighet till utförsåk-
ning i två mindre backar med enklare 
skidliftar.

Paglastugan håller öppet vintertid 
för den fikasugne eller den som bara 
vill ta igen sig ett tag eller nyttja stu-
gans dusch eller omklädnadsutrym-
men.

Titta även in på kultur- och fri-
tidsförvaltningens hemsida under 
www.boden.se. Där hittar du pist- och 
översiktskartor för Storklinten samt 
spårkartor för Paglaområdet.

Hotell- och restaurangprogrammet ut-
bildar kockar och restaurangpersonal. 
Här serveras godsaker av fr v Emma 
Degerlund, Stefan Löfström och Malin 
Larsson.

Vuxenutbildning. Den som av olika 
skäl missade i ungdomsåren måste få 
en ny chans.

Webdesign är bara ett av alla de nya 
yrken som växer fram. Vi har anpassat 
oss och erbjuder utbildning. Vi kom-
mer att utveckla en ny attraktivare 
webbplats för skolan. Du når den via  
www.boden.se/bjorknasskolan. För 
utbildningsändamål har vi övnings-
webben www.bjorknasskolan.se. 
Även för bokstaven X erbjuder vi ut-
bildning, Xylofon kan eleverna spela 
på Björknässkolan. Yrkesvägledning 
är naturligtvis viktigt för att hitta i 
mångfalden av utbildningar, för detta 
har vi fyra personer anställda. De kan 
lotsa eleverna genom utbildningssyste-
met så att man t ex kan få rätt grund 
för någons drömyrke som Zoolog.

Hela gymnasieskolan är nu under 
utredning i Sverige, ”Åtta vägar till 
kunskap”, och vår ambition är att 
ligga i framkanten när det gäller att 
ta till oss de goda förändringarna. För 
att klara förändringar och kunna till-
godogöra sig all den utbildning som er-
bjuds måste eleverna Äta bra. För detta 
har vi en skolrestaurang som dagligen 
serverar lunch till alla elever. 

Den här utbildningskavalkaden från 
A till Ö förändras hela tiden för att 
vara anpassad till elevernas och sam-
hällets behov. Ingen termin är den 
andra lik i en skola under utveckling 
och för övrigt är inte en timme lik 
den förra. 

Vill du veta mer kan du prata med 
gymnasiechef Ulf von Sydow tel 
0921-625 10 eller ulf.von.sydow@
edu.boden.se Stina Grenholm njuter i Paglaterrängen.
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Soldathemmet i Luleå hamnade i Boden

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN
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Så kan man faktiskt säga om Soldathemmet på 
Sveafältet, i folkmun kallat ”O-två”.
1894 startade landshövdingen K S Husberg en 

insamling för att bygga ett soldathem för I 19: s trup-
per i Notviken. I 19-kaptenen Emil Melander ledde på 
ett synnerligen energiskt sätt insamlingen och lycka-
des även få Kung Oscar II att lägga en grundplåt på 
500:-. Insamlingen gav totalt 8000 kronor, en massa 
pengar i slutet av 1800-talet. 

Ett nytt försvarsbeslut fattades 1900 och I 19 flyt-
tade från Notviken till nybyggda kaserner i Boden. 
Soldathemmet lades på is och pengarna sparades för 
framtida bruk. Åren gick och I 19 blev hemmastadda 
i Boden. 1911 togs ärendet upp på nytt av kommen-
danten, general Lars Tingsten. Den kungliga familjen 
gav odelat stöd till den grundplåt som lagts och sist 
men inte minst fanns de 8000 kronor som redan sam-
lats in. Spaden sattes i jorden och den 6 november 
1912 invigdes Soldathemmet av biskopen O Bergqvist. 
Det officiella namnet blev Konung Oscar II 
Soldathem, idag kallas det kort och gott för 
Bodens Soldathem.  

Det har gjorts för ett flertal om- och till-
byggnader. Redan 1914 upptäckte man att 
det var för litet och nya pengar togs för att 
göra servering och andaktsrum. Det slutade 
med att man byggde till den rymliga och 
sällsynt vackra Oscarssalen. Gör gärna ett 
besök där idag och lyft blickarna mot taket i 
salen. Det finns kvar originalmålningar från 
den första utbyggnaden.

1912 fyllde soldathemmet en viktig funk-
tion för soldater, som önskade en lugn oas 
över ett fika eller läsa en bok. Så gör det 
även nu, 91 år senare. Det görs drygt hundra 

besök dagligen av soldater, som vill få lite lugn och 
ro med sig själva. Verksamheten bygger på en kristlig 
grund i drogfri miljö. Sedan mycket lång tid tillbaka 
sköts ekonomin av tre ”faddrar” som delar på drifts-
kostnaden. De är Bodens Garnison, Överluleå kyrka 
och Bodens kommun. 

Så är historien om en av Bodens mest kända bygg-
nader. Den planerades till Notviken utanför Luleå och 
hamnade på Sveafältet i Boden. Tiotusentals soldater 
från hela Sverige har under de 91 verksamhetsåren 
besökt Soldathemmet. De har kunnat koppla av, 
läsa en bok, lyssna på föredrag eller bara umgås för 
ett stilla prat. Du som är civil får naturligtvis också 
komma dit. Gör gärna ett besök i stans absolut mest 
kända byggnad.

Text o modernt foto Eilert Gezelius
Gamla bilder ur Eilerts vykortssamling.


