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Boden får 
Digital-TV 

den 14 maj 
2007 kl 9.45 

Foto: Patrick Trägårdh/umebild.se 

Sveriges största skogsbrand 
Skogsbranden utanför Bodträskfors är den största i Sverige i modern tid. Ett 

mycket stort område berördes. Så stort att det tar två timmar att köra bil runt. 

Artikeln ger detaljer om branden ur en annan synvinkel.

Nu är branden över och Boden blir i november värd för ett stort seminarium om 

skogsbränder.


Se sidan 8-10 

Dags för digital TV 
Den 14 maj 2007 går bodensarna 
över till digital TV. Det innebär att 
möjligheterna till bra bild och ett 
bredare utbud ökar. Ibland krävs det Rolf Svanberg jobbade som brand

att du gör vissa förändringar för att mästare på F21. Nu ägnar han nästan 

Från brand till museum 

övergången ska gå lätt. Det är bra att all tid åt att arbeta i Sörbyn/Sundsnäs 

börja i tid. hembygdsförening. 

Se sidan 6-7 Se sidan 14-15 

En chans att påverka 
-Ungdomsfullmäktige ger ungdomar 
en chans att påverka mer och bli 
mer tagna på allvar, säger Veronica 
Strandberg, 15 år och studerande. Det 
är bra att prova på Ungdomsfullmäktige 
i Boden. 

Se sidan 3 

Elever fick starka 
intryck i Sri Lanka 
Sandenskolans klass 9:4-5A reste till 
Sri Lanka i slutet av maj. De kom till
baka till Boden strax innan sommarlo
vet, fulla av intryck från en annorlunda 
och spännande vistelse. 

Se sidan 12-13 
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Engagemang ger framtidstro 
Sommaren i all ära men finns det 
någon vackrare tid att vara boden
sare än den här tiden då höstens alla 
färger tillsammans skapar de mest 
färggranna tavlor man kan tänka sig 
runt omkring i vår storslagna natur. 
Var helst i kommunen vi vandrar, 
färdas eller bor följer vi förändringen 
från sommarens gröna grönska till 
höstens klara vackra färger i regnbå
gens alla nyanser. 

Regnbågens alla färger har ni kom
munmedborgare även fått leva med 
i form av den politiska allians som 
varit kommunledning under mandat
perioden. Jag kan bara önska att ni 
oavsett partitillhörighet eller sympati 
också funnit något positivt från den 
regnbågsalliansen. 

Valrörelsen har visat att den rädsla 
som inte bara jag hade inför valet var 
obefogad. Valdeltagandet minskade 
inte och det är viktigt för demokra
tin. Det intresse för samhällsfrågor 
som många kommunmedborgare 
visat känns mycket stimulerande. 
Inte minst skolungdomarna har visat 
vägen med nyfikenhet, välformule
rade och genomarbetade frågor. Det 
ger också framtidstro i utvecklingen 
av ungdomsfullmäktige och garante
rar att intresset för att utveckla vår 
fina kommun finns djupt förankrat 
hos bodensarna. 

Vi alla som valts att representera er 
bodensare i nya kommunfullmäk
tige har nu att återigen gå igenom 
de annonser, broschyrer, plakat och 
andra vallöften som vi torgfört i val
rörelsen för att så långt våra mandat 
tillåter genomföra dessa. Det finns 
dock några områden där samtliga 
partier oavsett ideologisk tillhörighet 
i stor enighet i valrörelsen framfört 
enhetlig syn om nödvändiga sats
ningar. Ett sådant område är vården 
och omsorgen om våra gamla i kom-
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munen. Vår enighet i dessa frågor 
ställer extra höga krav på att vi 
också genomför detta. 

Vidare finns stor enighet om vikten 
av att barn och ungdomar ska få den 
bästa tänkbara start i livet genom 
att möta en barnomsorg och en 
skola som ger alla en möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna behov 
och möjligheter. 

Den mandatperiod som nu snart är 
slut innebär att alla partier i Bodens 
kommunfullmäktige har provat på 
att både ingå i en kommunledning 
och även att vara i opposition. Det 
är min absoluta övertygelse att alla 
partier mår bra av att få tillgång till 
båda dessa erfarenheter och detta 
kan leda till större ansvarstagande 
för kommunens bästa. 

En bra framtid tror jag ligger i att 
vi alla, företagare och offentligan
ställda, unga och gamla förstår för
delen och arbetar för att tillsammans 
utveckla vår kommun. 

Bosse Strömbäck 
Kommunalråd 
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Ungdomsfullmäktige 

I våras beslutade kommunfullmäktige att på prov 
genomföra ungdomsfullmäktige i Boden. Ett bra 
initiativ för att unga i Boden ska bli mer delak
tiga och få mer inflytande i det som sker i vår 
kommun. Första mötet med politikerna kommer 
att ske under våren 2007. 

Bodens fullmäktige bygger på en modell som Skellefteå 
kommun arbetat med under en längre tid. Deras erfa
renheter har vi tagit till oss och anpassat modellen efter 
vår kommun. Det huvudsakliga arbetet kommer att 
genomföras i skolorna från år 7 och upp till och med 
gymnasiet. 

I varje klass kommer eleverna att fundera på vad de vill 
förändra/förbättra på skolan, på fritiden och i Boden. Det 
inleds med en vanlig brainstorm, där eleverna säger sina 
tankar och skriver ner dem på lappar. Två elever från 
varje klass kommer sedan att ta med sig alla lappar till ett 
öppet forum på varje skola. Där sorterar man lapparna 
med olika förslag i grupper. De som handlar om samma 
saker hamnar i samma grupp. 

Motionsskrivning 
Nästa fas är att eleverna får lära sig hur man skriver ett 
förslag eller en motion, som det också kallas. Det sker 
efter en mall som ger en bättre struktur som gör att det 
blir lättare att skriva och läsa dem. Ute på skolorna skriver 
eleverna alla motioner. Handlar flera motioner om samma 
sak, går motionärerna ihop och skriver en gemensam. 

När motionerna är skrivna och klara skickas de iväg 
till kommunens olika förvaltningar, där tjänstemän går 
igenom dem. De motioner som kräver beslut på en högre 
nivå, skickas till politiker i berörda nämnder eller till kom
munstyrelsen. Det görs för att politiker och tjänstemän 
ska veta vad motionerna handlar om. Några beslut tas 
inte vid det här tillfället. 

Ungdomar och beslutsfattare möts 
Sedan kommer själva höjdpunkten när ungdomar, poli
tiker och tjänstemän möts för att diskutera motionerna. 
Det blir direkta frågor och svar, samt chans att lägga fram 
argument och bemöta dessa. Det sker under en heldag och 
förutom diskussioner kommer det att vara olika delar på 
programmet. Det kan t.ex. bli uppträdanden med musik 
och dans, en uppvisning eller föreläsare. 

Motionerna har nu diskuterats och förhoppningen är 
att politiker och tjänstemän har tagit till sig ungdomar
nas åsikter och att de unga har fått svar på sina frågor. 
Motionerna samlas in och ska nu ut till förvaltningar, 
nämnder eller andra instanser för att beslut ska tas. När 
beslut är taget ska alla förslagsställare få skriftligt svar på 
sin motion. Sedan följer den vanliga gången att det som 
fått ett positivt svar kommer att genomföras, medan det 
som fick nej görs inget åt. 

Vill du veta mer om ungdomsfullmäktige kan du prata 
med Roger Arespång på kultur- och fritidsförvaltningen 
tel 0921-623 10. E-post roger.arespang@boden.se 

Vi fem 
Bodens kommun kommer att genom
föra ungdomsfullmäktige på prov 
under ett år. 

Vad tycker du om det? 

Mikaela Wärnsberg, 17 år, 
studerande, Boden 
- Jag tror att det kan bli bra. I Skel
lefteå har det lyckats väldigt bra. 
Det är ett bra sätt att få fram det vi 
ungdomar tycker och att de vuxna tar 
det på allvar. Vi kan knappast förlora 
något på det. 

Sebastian Ojala, 17 år, 
studerande, Boden 
- Det låter bra. En bra idé att genom
föra det i Boden. 

Emma Nilsson, 16 år, 
studerande, Boden 
- En bra idé. Intressant, för Boden 
har inte varit så bra på delaktighet i 
beslut tidigare. Det blir lättare att nå 
ut till Bodens unga och för dem att få 
fram sina åsikter. 

Veronica Strandberg, 15 år, 
studerande, Boden 
- Det är bra. Ungdomarna får sina 
röster hörda. En chans att påverka 
mer och bli mer tagna på allvar. Bra 
att prova på ungdomsfullmäktige i 
Boden. 

Jennifer Skarpsvärd, 15 år, 
studerande, Boden 
- Jag tycker att det är jättebra. Man 
blir mer hörd och det är större chans 
att påverka och få inflytande. 

3 



Boden Bild nr 3-2006 

Boden först med biogas 
I november öppnar Bodens 
kommun Norrlands första tank
station för biogas. Till att börja 
med är det för att kunna för
sörja kommunens egna fordon. 
De ska så småningom övergå 
till att drivas med biogas. Men 
man hoppas även att tillgång
en på biogas ska påverka kom
muninvånarnas bilval i framti
den. 

Bodens biogasanläggning finns 
vid avloppsreningsverket Svedjan. 
Biogasen har i en första etapp an
vänts till uppvärmning av avlopps
anläggningen. Överskottsvärmen har 
levererats till fjärrvärme. Biogasen 
utgörs till 73 procent av metangas. 
Steg två innebär förädling av bioga
sen till fordonsgas. Med detta blir 
Boden först i Norrland, tätt följd av 
Skellefteå och Östersund. 

På årets Skördefest i Boden visades 
en av kommunens elva biogasbilar. 
Bilarna används inom olika kommu
nala verksamheter. Kommunen har 
antagit en policy att skaffa fler i takt 
med att andra fordon tjänar ut. 

Problemet hittills är att det inte 
har funnits någon tankstation med 
biogas norr om Uppsala. Det innebär 
att man ändå har fått köra miljöbi
larna på bensin. Även om det är fullt 

4 möjligt så var det inte det som var 

tanken. Men från och med novem
ber har kommunen egen biogas som 
drivmedel med tankstation vid före 
detta A8. Man beräknar att kunna 
producera 600 000 kubikmeter gas 
per år. 

Stora vinster 
Bodens produktionskapacitet av bio
gas motsvarar 700 000 liter bensin 
eller diesel. Det skulle ge en koldi
oxidreduktion på 1400 ton. Det kan 
försörja 12 bussar, fem tunga fordon 
(sopbilar), fem taxibilar och 150 
kommunala och privata bilar. 

Men biogasen medför inte bara 
miljövinster, utan ger även mer kvar 
i plånboken för användaren. Priset 
på biogasen har preliminärt satts 
till 8,75 kr/m3 vilket motsvarar ett 
bensinpris på ca 8 kr/l eftersom gas
förbrukningen är cirka 10 procent 
lägre. För den kommunala trafiken 
gör det stor skillnad. 

Bodens kommun har i dag elva bio
gasdrivna bilar som allt eftersom 
ska bli fler. Kenneth Långström på 
Vattenverket är nöjd med den bil de 
kör och ser fram emot kommunens 
egen biogasstation i Boden. 

Mats Elgcrona, 
Stig-Erik 
Svensson, Ove 
Andersson, 
Stefan Wuolo och 
Johanna Lindblad 
är Bodens biogas
grupp. 

– Bodens lokaltrafik förbrukar 
300 000 liter diesel per år. Att gå 
över till biogas kommer att innebära 
en stor förändring på några år, säger 
Johanna Lindblad som ansvarar för 
lokaltrafiken. 

Tillsammans med Stefan Wuolo, 
Ove Andersson, Stig-Erik Svensson 
och Mats Elgcrona från tekniska för
valtningen, ingår hon i den grupp som 
arbetar med och utvecklar biogasfrå
gan i kommunen. Biogassatsningarna 
har finansierats med statsbidrag till 
cirka 40 procent. Kommunen har 
som mål att 2009 kunna sälja all 
den biogas som produceras, även 
externt. 

Bättre kompostsortering 
– Hittills har det gått väldigt bra. 

Men om det är något problem med 
att framställa biogas från avlopps
slam och matavfall så är det slarvet 
med komposterbara sopor. Det blir 
mycket merarbete för oss när det ska 
finfördelas, säger Ove Andersson, 
som ansvarar för produktionen. 

Bestick, motordelar, skor, kläder 
och en mängd andra okomposter
bara föremål sätter i ordets rätta 
bemärkelse käppar i hjulen. 

– Vi vädjar därför till bodensarna 
att endast lämna matavfall i behål
laren för komposterbart avfall, säger 
Ove Andersson. 

• Anna Bergström 
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I Bodens kommun arbetar vi 
tillsammans för en trygg och 
säker miljö för våra medbor
gare. I det skadeförebyggan
de handlingsprogrammet från 
november 2004 står det att 
”I Bodens kommun skall alla 
människor ha en trygg och 
säker miljö”. 
Brand och olycksrisker ska 
minskas. Det ska särskilt gälla 
skador på människor, miljö och 
egendom. Målet ska i första 
hand nås genom samarbete 
mellan kommunens förvaltning
ar, näringsliv, organisationer, 
bolag, andra samhällsorgan 
och andra kommuner. 

Försäkringsbolagen ställer krav på 
att vi arbetar med skadeförebyggande 
åtgärder mot olyckor. Kommunens 
arbete har gett en sänkt försäkrings
premie från 4,1 miljoner kronor till 
3,8 miljoner kronor. Den sänkta 
premien, 315 000 kronor, har kom
munen placerat i en intern riskfond. 
Från riskfonden kan vi finansiera 
skadeförebyggande åtgärder som i 
första hand vänder sig direkt till 
medborgarna. Hittills i år har risk
fonden använts för att bekosta 
•	 överbyggda bastukaminer på våra 

allmänna anläggningar för att 
undvika brand 

•	 utdelning av broddar till alla som 
har hemtjänst för att undvika fall
olyckor 

•	 inköp av defibrillator (används 
vid hjärtflimmer) på badet Nord
poolen 

•	 ombyggnad av reception på soci
alförvaltningen 

Dessutom finns det livbojar kring 
gångstråken i kommunen för att 
ge en möjlighet till en insats vid ett 
drunkningstillbud. 

Riskfonden sköts av kommunens 
riskhanteringsgrupp. Det är en arbets
grupp med personal från alla kommu
nens förvaltningar, Polisen, Bodenbo 
och Bodens Energi. Gruppens arbete 
är att kartlägga var skador inträffar 
och föreslå åtgärder för att förhin
dra en upprepning. Gruppen arbe
tar också med beredskapsplanering 
där varje förvaltning/bolag gör sina 
egna beredskapsplaner om en extra
ordinär händelse inträffar som t.ex. 
elavbrott, vattensmitta eller en stor 
olycka med många skadade. 

Av de skador som rapporteras in 
förstörs värden i samband med ska
degörelse för nästan en halv miljon 
årligen. Det är pengar som skulle 
kunna användas till viktiga områden 
som skola, vård och omsorg. 

Alla har ett ansvar 
Vi för en ständig kamp mot ”buset” 
i kommunen men den kampen måste 
även föras utanför riskhanterings
gruppen dvs av alla medborgare. 
Som bodensare måste vi känna ett 
ansvar att förebygga och rapportera 
skadegörelse i vår kommun. Vi kan 
inte acceptera klotter på våra fastig
heter och i gångtunnlar, förstörelse 
av parkbänkar, blomrabatter, gatljus 
samt fontäner. En sanering av en 

Vill du veta mera om skadegö
relse och stölder kan du kontakta 
Tommy Lindvall som är säker
hetssamordnare. Du når honom 
på tel 0921-623 02. Tommy tar 
även emot tips på förebyggande 
åtgärder. 

fontän kostar cirka 1 500 kronor. 
Varje rengöring efter klotter kostar 
mellan 5-15.000 kronor. Ser vi ett 
brott måste polisen direkt larmas, 
har brottet däremot redan skett bör 
den som drabbats få ett larm för att 
åtgärda det omedelbart. 

I våra skolor förstörs stora belopp 
som kommunens fastighetsavdelning 
hela tiden måste laga. Här krävs det 
att alla inom skolan hjälps åt för att 
informera elever och föräldrar om 
kostnader och följa upp de skador 
som uppstår. En väg kan vara att 
låta elever och föräldrar ta en del 
av kostnaden efter uppgjorda planer 
som presenteras innan terminsstart. 
Börjar vi acceptera stökiga och för
störda miljöer i kommunen finns 
det en risk att vi vänjer oss vid detta 
och då ökar all skadegörelse. Det 
har visat sig när det gäller kampen 
mot klottret att om klottret tas bort 
direkt sjunker andelen nya klottrare. 
Lyckade projekt mot klotter finns i 
Helsingfors och i flera kommuner i 
Sverige t.ex. Täby kommun. 

Livbojar kring gångstråken i kommunen hjälper till att förhindra drunk
ning. 

Stora skadekostnader 
När det gäller egendomsskador för 
kommunen en noggrann statistik på 
antal skador, kostnader för skadorna 

Skadetyp 

Skadegörelse utan inbrott 

Skadegörelse i samband med inbrott 

Stöld utan inbrottsskador 

Klotter 

För ettFör ett 
tryggt ochtryggt och 
säkertsäkert 
BodenBoden

och var skadorna inträffar. Även här 
handlar det om stora summor. 

Utdrag ur skadestatistiken: 

2004 2005 2006 tom. 1/9 

271.000 257.000 56.000 

122.000 121.000 62.000 

39.000 9.000 30.000 

1.000 27.000 57.000 

Totalkostnad för skadegörelse och stöld 433.000 414.000 205.000 
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Dags för digital-TV i Boden 
Övergången till digital TV fort
sätter i Sverige. Den 14 maj 
2007 är det dags för Bodens 
kommun. De flesta behöver 
inte göra så stora åtgärder 
men i vissa fall kan det bli svart 
i rutan om du inte är förberedd. 
Ett tips är att kolla redan nu, 
när det närmar sig blir TV-bran
schen hårdare belastad och 
det kan ta tid att få hjälp. 

Digital TV är inte något som vi bara 
har i Sverige. Många länder har 
gått över eller planerar att göra det. 
Främst är motivet bättre bild- och 
ljudkvalitet, ett bredare utbud av 
TV-kanaler och utvecklingsmöjlighe
ter t.ex. TV i mobilen. Den svenska 
övergången har pågått under en tid. 
Våren 2006 berördes ca 1 miljon 
svenska hushåll. Bland dem som 
hittills gått över visar erfarenheten 
att ca 20% berörs direkt och måste 
vidta åtgärder för att kunna fortsätta 
att se TV efter övergången. 

Så här går det till 
Måndagen den 14 maj 2007 släcks 
TV-sändningarna kl 09.45. Det blir 
svart i rutan fram till kl 18.00 samma 
dag. Stoppet görs bl a för att hinna 

göra en del frekvensjusteringar. Det 
betyder att din digitalbox kan behö
va ominstalleras för att få in de rätta 
frekvenserna. SVT 1 sänder sedan 
ytterligare ett par veckor för att de 
som inte blivit klara i tid åtminstone 
ska få en kanal att se på. 

Berörd eller inte berörd? 
Den vanligaste frågan är naturligtvis 
om jag behöver göra något eller inte. 
Här får du några enkla tumregler 
som gäller i Boden. 

Parabol-, kabel- eller bredbands-TV 
påverkas inte 
Du som idag tittar på TV via parabol 
påverkas inte. Inte heller om du har 
kabel- eller bredbands-TV. Du kan 
fortsätta att titta på TV som vanligt, 
om inte din hyresvärd eller operatör 
meddelar något annat. 

Har du vanlig TV-antenn måste du 
göra något 
Tittar du på TV via en vanlig antenn 
på taket måste du anpassa din TV-
mottagning före övergången, annars 
blir det svart i rutan. Så här gör du: 

Du kan använda din nuvarande 
TV när du tar emot digital-TV, men 
du måste ha en digitalbox till varje 
TV-apparat. Boxen omvandlar den 
digitala signalen så att TV-apparaten 

kan visa programmen. Om du vill 
spela in ett TV-program samtidigt 
som du ser TV på en annan kanal 
behöver du en digitalbox även till 
videon/DVD:n. 

En del videoapparater kommer 
dock inte att fungera även om du 
köper digitalbox. Låna en digitalbox 
hos din TV-handlare och prova om 
den fungerar. 

Vill du fortsätta att titta på TV med 
vanlig antenn så kopplar du en digi
tal-TVbox för marknät till din TV. 
För marknätet finns det två sorters 
digitalboxar. Den ena är utan plats 
för programkort och den tar emot 
okodade, fria sändningar. Det är en 
billig box utan månadsavgift. Du 
kan se de fria kanalerna, vanligtvis 
upp till 7 stycken. Det kan variera 
beroende på var du bor och vilken 
sändare du tar emot TV från. Den 
andra tar emot både okodade och 
kodade sändningar. Det är en dyrare 
box, med en månadsavgift men du 
får tillgång till flera kanaler utöver 
gratisutbudet. 

Utvecklingen går snabbt. Digital-
TVboxen, som är en dator, kan 
behöva uppgraderas i framtiden. 
Alla boxar kan inte det. Välj en 
digitalbox som uppgraderas auto- + 6 
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Här finns information 
Du kommer att få information på flera sätt inför övergången. Varje 

hushåll får ett speciellt brev med information under våren 2007. 

Du har också flera informationskällor redan nu. Det här är några 

av dem.


Digital-tv-kommissionens informationscentrum tel 0771-10 11 00,


Konsumentvägledaren i kommunen tel 0921-621 03,


Din lokala TV-handlare.


Via Internet får du mer information hos:


www.konsumentverket.se (Konsumentverket)


www.digitaltvovergangen.se (Digital-tv-kommissionens informations


centrum)


www.teracom.se/digitaltv (Teracom är distributör av markbunden 


digital TV) 

www.tv4.se/digitaltv 

SVT text sidan 670. 

TV4 text sidan 444 

matiskt. Fråga i affären. En fördel 
med markbox är bl a att man kan ta 
med den till fritidshuset, husvagnen 
eller båten. Det finns boxar som har 
inspelningsmöjligheter. Då slipper 
du använda videon. Det finns även 
boxar med flera mottagare i en och 
samma box. Då är det enklare att 
koppla in videon. 

Be att få digitalboxen på öppet köp. 
Se till att säljaren skriver på kvit
tot vilket datum boxen ska lämnas 
tillbaka. Digitalboxen ska återläm
nas i ursprungligt skick, inklusive 
förpackning. Fråga om du får testa 
boxen under öppet-köp-tiden. Men 
viktigast av allt är att inte köpa 
alltför billiga boxar. Om du väljer 
billigare box kan den sakna text-
TV och vara av sämre kvalitet. En 
vägledning kan du få genom att titta 
på Teracoms webbplats vilka boxar 
som är testade. 

Om din TV-antenn är äldre än 
10-15 år kan den behöva bytas. 
Antennkablar kan också behöva 
bytas om de suttit uppe och utom
hus länge. Dessutom varierar käns
ligheten på boxarnas mottagnings
förmåga. Rätt box kan ge dig bättre 
bild om du bor i ett område med 
t.ex. berg och kuperad terräng. Låna 
en digital-TVbox hos din TV-hand
lare och prova om din TV-antenn 
fungerar. 

let titta på TV via parabol (satellit), 
kabel eller bredband. Då behöver 
du andra typer av digitalboxar som 
är anpassade till respektive mottag
ningssätt. Din operatör hjälper dig 
med digitalbox. Om du t.ex. vill titta 
på TV via parabol (satellit) behöver 
du en parabolantenn och en box för 
satellitmottagning. Du behöver även 
ett abonnemang hos en operatör. 
Hör med operatören vilka kanaler 
som erbjuds och vad det kostar. Om 
du vill titta på TV via kabel-TV ska 
du tala med kabel-TVföreningen i 
ditt område eller din hyresvärd så 
får du information om vilka kanaler 
som erbjuds, vad du behöver göra 
och kostnaden. Om du vill titta på 
TV via bredband behöver du ha 
tillgång till bredband, ett bredbands
uttag eller ett telefonjack och en 
digitalbox. Hör med operatören om 
kanalutbud och kostnad. 

Fria kanaler via parabol 
Mot en depositionsavgift kan du låsa 
upp en box för satellit-TV och se SVTs 
kanaler och TV4. På så sätt betalar du 
inte någon månadsavgift och ser inga 
betal-TV kanaler. Så kan du använda 
en parabol och satellit-TVbox för att 
ta emot de kanaler som du betalar 
TV-licens för. Om du bor i ett område 
med extremt dåliga förutsättningar för 
TV-mottagning med en vanlig antenn 
kan parabol vara enda alternativet. Då 
är detta ett bra sätt att lösa TV-tittandet 
billigare. 

Enklare söka 

skuldsanering

Vid årsskiftet får vi en ny 
skuldsaneringslag. Det blir 
enklare och snabbare att 
söka skuldsanering. Det är 
viktigt att komma ihåg att 
kraven för att få skuldsane
ring inte har ändrats. 

Med den nya lagen krävs det 
inte längre att den sökande först 
ska försöka få sina borgenärer 
att göra upp frivilligt. I stället 
kan ansökan skickas direkt till 
Kronofogdemyndigheten (KFM). 
Med den nya lagen kan KFM 
besluta om skuldsanering även 
om borgenärerna motsätter sig 
det. Den skuldsatte ska få hjälp av 
kommunens budget- och skuld
rådgivare under hela skuldsane
ringen. Du betalar under 5 år det 
belopp KFM tar vid utmätning. 
Efter 5 års betalning avskrivs 
skulderna som återstår. 

Kraven för att få skuldsanering 
har inte ändrats. Lagen är fortfa
rande till för svårt skuldsatta per
soner som länge haft ekonomiska 
problem och inte lyckats göra 
rätt för sig trots att de verkligen 
försökt. 

De krav som ställs är precis 
som tidigare bl a att: 
-	 dina skulder är så stora att du 

inte klarar av att minska 
skuldsumman, 

-	 de flesta skulder är äldre än 
4 år, 

-	 du har inkomst som motsva
rar din erfarenhet och utbild
ning, 

- du äger inget av större värde. 
Om du gör det ska detta säljas 
och du betalar till dina borge
närer den summan du fick vid 
försäljningen. Efter det söker du 
skuldsanering på din nettoskuld
börda. 

Om punkterna ovan stämmer in 
på din situation eller om du 
undrar över något, tag kontakt 
med kommunens budget- och 
skuldrådgivare, Doris Larsson, 
tel 0921-621 03. Har du vanlig TV-antenn men vill 

inte fortsätta med det, kan du istäl 7 
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Röken har skingrats


Den stora skogsbranden är nu släckt men bevakas fortfarande. Erfarenheter från både markägare och räddnings
tjänst summeras på ett seminarium i Boden i november. 

Räddningsmanskapet har 
börjat återhämta sig. Åtta 
mil slang är under tak. Men 
ärren från modern tids största 
skogsbrand kommer att finnas 
kvar i generationer. Den 28
29 november summeras erfa
renheterna i ett seminarium i 
Boden där departement, lands
hövding, Räddningsverket med 
flera deltar. 

Hela Sverige pratade om den. Alla i 
trakten rös mitt i den ökenheta norr
bottniska sommaren. Men få har 
förstått vidden av den enorma skogs
brand som härjade i Bodträskfors 
med omnejd i slutet av sommaren 
2006. Möjligen de skogsägare som 
tvingades se flera generationers arv 
och arbete gå upp i rök, och de hus- 
och stugägare som tvingades lämna 
sina hem i flykt utan att veta om 
något skulle stå kvar. Och möjligen 
även de brandmän, som slet i som
marhettan, och som i veckor efter att 
branden hade lagt sig arbetade med 
att dra in all slang och fortfarande 
arbetar med att tvätta, provtrycka 
och laga. 

Värdefullt samarbete 
– Vi har fördelat ut slang till 

Räddningstjänsten i hela Fyrkanten 
för att hjälpas åt med efterarbe
tet, säger räddningschefen Bengt 
Nilsson. 

Han fick ett minst sagt svettigt 
slut på sin semester med släcknings
arbetet av Sveriges största skogs
brand genom tiderna på sitt ansvar. 
Detta samtidigt som det brann 300 
hektar skog i Muddus, som också 
tillhör hans område. 

– Vi tömde i princip varenda 
brandstation i hela länet. Vår egen 
personal räckte bara i två-tre dygn, 
sen kom de från Fyrkanten. Vi 
har hjälpt varandra tidigare inom 
Fyrkanten, men aldrig i den här 
omfattningen, säger han. 

Brandstationer från många håll i 
landet hörde av sig och erbjöd ovär
derlig hjälp för att avlösa de som slet 
mot lågorna. 

– För oss betydde det helt enkelt 
att vi kunde hantera detta under 30 
dygn, säger Bengt Nilsson. 

Det stora kaoset 
Ett pressmeddelande om branden 
lades ut på en webbplats som besök
tes av 3 700 ivriga journalister, som 
ville veta mer. Många ringde till 

räddningschefen i Boden och kom
munens upplysningscentral. Harads 
invaderades av nyfikna och turister 
som ville se på eländet, på så nära 
håll som möjligt. En del hann till 
och med köra in och vara i vägen för 
brandbilarna i det brinnande områ
det innan man lyckades utrymma 
och upprätta vägspärrar och till
trädesförbud. Samtidigt påbörjades 
evakuering av dem som bodde i och 
intill det brinnande området. 

– Jag satt och ringde runt till dem 
och det var inte särskilt roligt. Men 
alla var väldigt förberedda och tog 
det bra, säger Pernilla Axelsson på 
Räddningstjänsten. 

Frivilliga privatpersoner ringde 
och erbjöd sin hjälp, men Rädd
ningstjänsten tog bara in Hemvärnet 
som hjälp i släckningsarbetet och den 
nybildade Frivilliga Resursgruppen 
till att hjälpa till med logistiken. Det 
var till mycket stor hjälp. 

Nyttiga erfarenheter 
Med facit i hand konstaterar Bengt 
Nilsson att Bodens Räddningstjänst 
hade och har god beredskap för 
skogsbränder. Men när det blir så 
här stort har Norrbotten inte till
räckliga resurser. Den största bristen 
är avsaknaden av helikoptrar. + 8 
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– Vi hade två militära helikoptrar 
och civila helikoptrar redan på fre
dagen, men det var för lite. Tidigare 
har vi haft 50 helikoptrar 100 meter 
härifrån. Vi har haft mycket diskus
sioner om det med ministrarna som 
har lovat att titta över resurserna 
i den här landsänden, säger Bengt 
Nilsson. 

Han tycker att försvarets helikop
trar var tröga att få fram. I efterhand 
anser han också att om man hade 
anat den anstormning det skulle bli 
av media så skulle pressnumret och 
de tio telefonerna till detta ha satts 
in tidigare. 

Sammanfattning på seminarium 
Den 28-29 november hålls ett semi
narium som beräknas locka 100-150 
deltagare från hela landet, däribland 
representanter från Räddningsverket, 
departementen och förhoppningsvis 
även Sveriges nya försvarsminister. 
Man gör en tillbakablick på skogs
bränderna i Norrbotten, hur det 
påverkar lokalsamhället, man bely
ser det utifrån markägarsynpunkt 
och det görs även ett erfarenhetsut
byte med dem som kom upp söderi
från för att hjälpa till. Moderator är 
Janne Wisén, som är räddningschef i 
Södra Roslagen. 

Hört och hänt 
• Mitt i den mänskliga tra
gedi som branden innebar för 
markägarna och det grå sotiga 
månlandskapet som den efter
lämnade, kan man i efterhand 
ändå hitta en och annan ljus
glimt. Någon komisk historia, 
änglavakt där det kunde ha gått 
riktigt illa, hus med nio liv och 
mycket annat… 

• En jaktkoja och en stuga på 
området hade eldslågorna i prin
cip slickandes emot sig. Men av 
någon outgrundlig anledning har 
branden stannat 30 cm från väg
gen och byggnaderna har förblivit 
oskadda. Men dasset intill är en 
sothög. 

• Harads skolas fastighet 
Björnudden var borträknad flera 
gånger under brandens framfart. 
Men den står kvar där än i 
dag utan större skador på några 
byggnader. 

• En finsk överförfriskad fotograf 
lyckades ta sig in på området och 
uppges ha kastat sig med livet som 
insats för att få riktiga actionbilder. 
Efter en luftfärd ner från en tankbil 
med påföljande ej tryckbar svada på 
finska blev han bortförd från områ
det. 

• När man trodde att branden var 
under kontroll vände plötsligt vinden 
och elden började kasta mellan träd
topparna. En grupp brandmän var 
helt omgivna av rök, såg inte vägen 
de körde på och visste inte om det 
var eld eller bara rök framför dem. 
Med hjälp av helikopter lotsades de 
ut och alla klarade sig oskadda. 

• Ur ekologisk synpunkt kan 
branden ge en intressant flora och 
fauna i framtiden och i sin tur locka 
en ny besöksgrupp till området. 
Redan i höst har det varit en pro
fessor från Lund i tio dygn i områ
det för att studera människan och 
skogen i området. Och utländska 
campare mitt i månlandskapet fick 
avvisas från området. 

• En TV-reporter kommenterade 
ett av de lokala intervjuoffrens sätt 
att tala långsamt, och fick till svar, 
på bredaste haradsmål: ”Jamen då 
får ni väl göra sändningen längre.” 
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Staffan Eriksson 
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Jämförelse. Utbredning av brandskadat område för 
Bodträskfors över Bodens tätort. Totalt ca: 1900 hektar 

Om man lägger det brandhärjade området över Boden kan man ana dess 
omfattning. 1900 hektar, 3000 fotbollsplaner, ett område som tar två tim
mar att köra runt… 

+ 9 
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Under några kritiska stunder var räddnings
personal instängd av branden, men tog sig ut 
genom väggen av rök lotsad av helikopter. 
Från i stort sett hela länet och från många 
håll i landet kom hjälp under de hektiska 
veckorna. 

Heta fakta om skogsbranden 

Branden utanför Bodträskfors var 
Sveriges största skogsbrand i 
modern tid. Den tog åtskilliga 
resurser i anspråk. 

Tid: Branden härjade i fyra veck
ors tid, den 11 augusti t o m 8 
september 2006 

Yta: 1900 hektar = 3000 fot
bollsplaner = flera gånger större 
än Bodens tätort (se kartan) = 
tar två timmar att köra runt med 
bil. 

Försvarets helikoptrar gick för trögt 
att få fram, anser räddningschefen 
Bengt Nilsson, som saknar tillgången 
till helikoptrar i länet och hoppas att 
frågan kommer att lösas via departe
menten i Stockholm. 

Bemanning: Räddningstjänsten 
från alla länets kommuner utom 
Kalix, Kiruna och Pajala kom för att 
hjälpa till. Man fick även förstärk
ning från Sundsvall, Örnsköldsvik, 
Malå, Skellefteå, Lycksele, Stor
uman, Finland och Roslagen. Totalt 
medverkade cirka 750 brandmän i 
släckningsarbetet. 

Frivilliga: Frivilliga resursgruppen 
hade 30 personer/dygn igång för 
att transportera mat, personal, 
tanka bilar mm. 30 personer från 
hemvärnet hjälpte till med främst 
brandsläckning. 

Utspisning: Köket på I19 ansva
rade för mat till räddningsman
skapet. Som mest serverades 
160 måltider per omgång. 

Slang: 3200 slanglängder á 25 
meter = 8 mil slang = 180 dygns 
arbete för att ta hand om slang
arna efteråt. 

10 
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Trafiksäkerhet 

och framkomlighet i centrum


Du har säkert märkt att kom
munens gatuavdelning lägger 
ny kantsten och gör gatorna 
smalare. Det retar kanske en 
del trafikanter under en över
gångstid men det finns flera 
motiv. Det viktigaste är att 
öka trafiksäkerheten och fram
komligheten för trafikanterna, 
speciellt för oskyddade gående 
och cyklister. 

Det långsiktiga målet med trafik
säkerhetsarbetet är att ingen skall 
dödas eller skadas svårt i trafiken. 
Det slogs fast i oktober 1997 då riks
dagen antog propositionen ”Noll
visionen och det trafiksäkra samhäl
let”. Den lade grunden för ett ökat 
trafiksäkerhetsarbete i hela landet. 
Det övergripande målet med arbe
tet med gatuförnyelse är att minska 
antalet trafikolyckor med person
skador. Risken att dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken ska fortlöpande 
minskas mot noll. Särskilt ska risken 
minskas för de oskyddade trafikan
terna och då främst för barnen. 

De flesta trafikolyckorna inträffar i 
stadsmiljö, så är även fallet i Boden. 
Som tur är har bilisterna ofta låg 
hastighet längs våra stadsgator. Det 
gör att personskadorna inte blir så 
allvarliga. Det är ca 75 procents risk 

att en fotgängare dör om bilisten 
håller en hastighet på 50 km/h vid 
kollisionsögonblicket. Om bilisten 
istället kör i 30 km/h minskar risken 
för dödsfall till 10%. 

I vårt vägnät i Boden har vi saknat 
cykelbanor i centrala delen av tätor
ten. Det har inneburit att cyklisterna 
har varit hänvisade till att färdas på 
körbanan bland bilarna. Under de 
senaste åren har vi försökt bygga 
bort problemet genom att ”lyfta 
upp” cyklisterna till ett eget utrymme 
på trottoaren. Därför har trottoarer 
breddats och bilarnas utrymme blivit 
smalare. Avsmalningen har också 
gjorts för att bilisterna ska köra sak
tare. Där gående och cyklister behö
ver korsa körbanan bör bilarna helst 
inte köra fortare än 30 km/h. 

På något sätt behöver man skilja 
gång-/cykelbanan från bilarnas kör
bana. Det kan man göra med grön-

Filippa skrev till kommunen och 
klagade på de höga trottoarkan
terna. Det kan upplevas som höga 
i början men bidrar till en säkrare 
trafikmiljö. 

områden (gräs, träd m m), en målad 
linje eller kantsten. I centrum finns 
oftast inte plats för grönområden 
mellan körbana och gång-/cykelba
na. Målade linjer försvinner under 
vintersäsongen. Alltså återstår kant
sten som också har andra fördelar 
som t ex att den försvårar för bilarna 
att ta sig in på trottoaren. Det gör att 
trottoaren blir säkrare för oskyddade 
trafikanter. För den som är synska
dad är kantstenen en viktig infor
mationskälla om var någonstans i 
gaturummet de befinner sig. Vid 
busshållplatser underlättar den för
höjda trottoaren för rörelsehindrade 
att ta sig in och ut ur bussen. 

Men varför måste kantstenen vara så 
hög? Jo, för att det ska finnas mån 
för att efter några år lägga på ett 
nytt slitlager med asfalt på körbanan 
utan att kantstenen försvinner. När 
gatan byggs om lägger man först 
ett bärlager med asfalt och direkt 
därefter ett slitlager. Slutlig höjd på 
kantstenen ska då vara 12 cm räknat 
från körbanan. Ibland, när höstväd
ret inte tillåter eller när vi inte kan 
bygga gatan helt färdig under en 
och samma sommar, så läggs endast 
ett bärlager med asfalt och då får vi 
under vintern stå ut med en kantsten 
som är lite högre. 

Längs Kungsgatan skiljs trafiken åt på skilda vägbanor. 

11 
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på Sri Lanka 
Eleverna mötteEleverna världen
mötte världen 

- Bättre ambassadörer för Boden och Sverige kunde vi inte ha 
önskat oss. 

Det är läraren Emma Öbergs sammanfattning av den skolresa 
som eleverna i Sandenskolans klass 9:4- 5 A gjorde till Sri Lanka 
i slutet av maj. De kom tillbaka till Boden strax innan sommarlo
vet, fulla av intryck från en annorlunda och spännande vistelse 
på Sri Lanka. 

Skälet till att resan gick dit ligger nog 
mycket hos en av eleverna, Sandra 
Nordberg, som själv är uppvuxen på 
Sri Lanka. Skolresan hade planerats 
länge och under resan åkte bodenklas
sen också och besökte bland annat 
Sandras gamla byaskola, ett hem för 
tsunamidrabbade barn och en skola 
för utvecklingsstörda. 

Fribiljett till vardagskulturen 
- Tack vare Sandra och hennes 
mamma fick vi en biljett rakt in den 
singalesiska kulturen, säger Emma 
Öberg. Det gjorde att vi allihopa, 
lärare, elever och de fyra föräldrar 
som var med, fick vara med om mas
sor av upplevelser som vi annars 
hade varit utestängda ifrån. 

När vi träffar eleverna hemma på 
Sandenskolan bubblar det av intryck 

Jonathan Udén hjälper de lanke
siska pojkarna att nå högre höjder 
inom basketen. 

Ankomsten till Sri Lanka, där de 
mottogs med kransar av riktiga 
blommor. 
Från vänster: Anna Wikström, 
Åsa Berglund, Emma Öberg, 
Peter Uneby, Nilmini Nordberg, 
Patrik Hansson, Adam Westin, 
Sara Degerman, Jonathan Udén, 
Sandra Nordberg, Julia Lindén, 
Tove Granqvist, Annica Berglund, 
Anna Olofsson, Cecilia Elming, Elin 
Hoffman, Jennifer Isaksson, Gunnar 
Pettersson, Markus Krig Ölund, 
Conny Karlsson, Staffan Olofsson. 
Sittande: Per Uneby. 

– intryck som eleverna kommer att 
bära med sig hela livet. 

- Det var härligt att se att det 
fanns så mycket glädje bland ung
domarna, trots ett fattigt liv, säger 
Markus Krig Ölund. 

- Mycket givande att se hur andra 
lever och vilken vacker natur det var 
där, säger Anna Olofsson. 

Mötte släktingar 
För Sandra Nordberg var det också 
en stor upplevelse att få visa sina 
klasskamrater var hon kommer 
ifrån. 

- Vi träffade mina släktingar och 
besökte min gamla skola och överallt 
blev vi så väl mottagna. 

Genom de många studiebesöken 
på barnhem, skolor och hem för 
tsunamidrabbade, fick gästerna från 
Sverige en unik inblick i vardagslivet +
på Sri Lanka. 
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Weligama i södra Sri Lanka under besöket på skolan/barnhemmet 
för tsunamidrabbade barn. De lankesiska flickorna är fascinerade av 
Ellen Hanssons kamera. 

Markus Krig Ölund impone
rades av det framtidshopp som 
många utstrålade. 

- Många visade också en stor 
tacksamhet för all den hjälp som 
kommit från Sverige efter tsuna
mikatastrofen. Själv skulle jag 
lätt kunna tänka mig att jobba 
som volontär och hjälparbetare 
därnere. 

Eleverna från Sandenskolan 
hade också med sig nyttiga gåvor 
till sina nyfunna vänner på Sri 
Lanka. Bodenföretagare hade 
skänkt både nya och begagnade 
datorer, kläder och andra prak
tiska saker, exempelvis åtta stora 

takfläktar som skänktes till 
Sandras gamla skola. 

Hoppas på svarsbesök 
Det är tänkt att resan till Sri 
Lanka bara ska vara upptakten 
till ett längre samarbete och 
utbyte mellan Boden och Sri 
Lanka. I planerna finns att för
söka ordna ett svarsbesök från 
en skola på Sri Lanka. 

- Förhoppningsvis kan det bli 
verklighet till nästa vår, säger 
Emma Öberg. 

•	 Text: Lars Hedström 
•	 Foto: Emma Öberg och 

eleverna 

Fria ungdomsresor 
med Länstrafiken inom 
Boden 
Från 1 januari 2007 gäller ”50-kortet” 
även på Länstrafikens bussar inom Bodens 
kommun och åldersgränsen höjs till den 
dag du fyller 20 år. Res med både Bodens 
Lokaltrafik och Länstrafikens bussar inom 
kommunen på ett och samma busskort. 

Bodens kommun har tagit beslut att 
fr o m den 1 januari 2007 får alla barn 
och ungdomar som är 7-19 år köpa ett 
busskort för 50 kronor som gäller för 
fria resor med Bodens Lokaltrafik och 
även länstrafikens bussar inom Bodens 
kommun. Åldersgränsen höjs alltså till 
den dag du fyller 20 år. Bussresor över 
kommungränsen betalas precis som tidi
gare enligt Länstrafikens taxa för hela 
sträckan. 

I övrigt är reglerna samma som tidigare. 
Du ska vara folkbokförd i Bodens kom
mun och om du är under 18 år ska ansö
kan vara underskriven av vårdnadshavare. 
Ansökan och busskort finns på Tekniska 
förvaltningen plan A6 i Stadshuset. 

Byte av busskort 
Från årsskiftet ska ett nytt biljett- och 
kommunikationssystem (KOMBI) tas i 
bruk på alla bussar inom Norrbottens 
län. Det betyder att alla busskort måste 
bytas ut. Det gamla systemet kommer att 
finnas kvar ett tag parallellt med KOMBI. 
För dig som är under 20år och har ett 
”50-kort” betyder det att du kommer att 
behöva byta till ett kort i det nya systemet. 
Ett och samma kort kommer att kunna 
användas på både Bodens Lokaltrafik 
och Länstrafikens bussar inom kommu
nen. Bodens kommun och Länstrafiken i 
Norrbotten kommer att gå ut med ytter
ligare information när det nya systemet 
startar. 

Vill du veta mer kan du tala med Johanna 
Lindblad 0921-62 149. 

Inför besöket i Sandras gamla skola hade vi köpt in 8 takfläktar och 
en komplett trädgårdsutrustning. De fick även en ny bärbar dator 
och 3 begagnade datorer. 
På bilden lämnar Sandra över en av gåvorna. 13 
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Eldsjälarna brinner för hembygdsgården

Den gamla skolan i Sörbyn är 

stor och ståtlig och minner om 

en tid när det fanns betydligt 

mer barn och folk i byarna runt 

Sörbyn. Bygden runt omkring 

kallas Degerselsbygden och i 

arkiven kan man datera bosätt

ningar i det här området bakåt 

till 1600-talet. Det finns en 

gedigen historia.


Mycket har hänt sedan dess och byg

den har haft sina storhetsperioder. 

Från att ha varit runt 3-400 invånare 

är man i dag nere i hälften.


I dag är det hembygdsföreningen 
som står för verksamheten i de gamla 
skolsalarna. 

Skolan är en rejäl timmerbyggnad 

från 1920-talet, ett hus som sedan 

länge har engagerat byborna. 1988 

bildades en intresseförening i byn, 

med syftet att bevara byggnaden för 

eftervärlden.


Stöttepelare 
I början av 90-talet påbörjades dis

kussioner om skolans framtid med 

intresseföreningen och tjänstemän

nen i Bodens kommun. 1996 hade 

intresseföreningen i byn omvandlats 

till den hembygdsförening som än 


Det kommer hela tiden in nya före-
mål till hembygdsmuseet. Folk i byn 
skänker gamla saker och det gör att 
livet i byn dokumenteras för efter-
världen. 

idag står för aktiviteterna i byasko
lan. 

Tre av hembygdsföreningens stöt
tepelare, Judith Sundström, Rakel 
Groth och Rolf Svanberg, är mina 
engagerade guider till skolans och 
hembygdsföreningens historia. Som 
allt föreningsarbete handlar det om 
en liten grupp människor som ideellt 
arbetar för hembygdens bästa. 

- Det är runt ett 20-tal personer 
som ställer upp och arbetar praktiskt 
på alla de olika arrangemang vi har 
under ett år, säger Rolf Svanberg. 

Centralpunkt i byn 
Rolf, Judith och Rakel lägger ner 
massor av tid på föreningsarbetet, 
det märks snabbt. De räknar upp 
alla de olika aktiviteter som hem

bygdsgården används till och det är 
lätt att förstå att gården är en central 
punkt i byns liv. 

Nationaldagsfirande, midsommar
dans, studiecirklar, lotterier, släkt
forskning, en hembygdskör, fotout
ställningar, museum, försäljning av 
hemslöjd, uthyrning till släktträffar, 
byafester, aktiviteterna är hur många 
som helst. 

Judith Sundström är 83 år, inte 
för att åldern märks, hon är piggare 
än de flesta 50-åringar jag känner. 
Judith är en av hembygdsföreningens 
aktivaste, hennes bakning verkar till 
exempel vara vida berömd. Ett rykte 
som Boden Bilds utsände skriver 
under på efter att ha blivit bjuden på 
kaffe och kakor. En gång i veckan, 
på torsdagar, ordnar man café och 

Rakel, Judith och Rolf berättar att föreningen har samlat ihop mängder av 
gamla bilder som visar livet i skola och arbete förr i tiden. 
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Eldsjälarna brinner för 
Boden Bild nr 3-2006 

hembygdsgården


Rakel Groth, Judith Sundström och Rolf Svanberg är tre av eldsjälarna i 
Sörbyn/Sundsnäs hembygdsförening. I den gamla skolan finns nu museum, 
café, försäljning av hemslöjd och en masa aktiviteter året runt. 

det är en populär kväll med hemba
kat för hela slanten. 

- Jag har hållit igång mest hela 
livet och varit föreningsaktiv länge, 
säger Judith och menar att det känns 
självklart att göra en insats för hem
bygdsföreningen. 

Många bidrag till museet 
Rolf och de andra har engagerat 
sig mycket för att bygga upp ett 
byamuseum. Det är en imponeran
de samling föremål som ställs ut 
i de ljusa och luftiga skolsalarna. 
Landsbygdsmuseet kallas det och 
invigdes lagom till 6 juni förra året 

- Det är många som har bidragit 
med föremål, säger Rolf Svanberg 
och visar runt bland samlingarna. 
Här finns en av byns idrottsmäns 
prissamlingar, skidskytten Arne 
Larsson, som härjade i resultatlistor
na på 1940-talet. Byaåldermannen 
Torbjörn Selberg har bidragit genom 
att samla in hundratals fotografier 
från byalivets alla skeden. Av det har 
han skapat en utställning med mäng
der av historiskt intressanta bilder. 

- Vi har också haft bra hjälp av 
Curt Persson, chef på Norrbottens 
museum. Han och hans personal har 

varit här och gett oss tips på hur vi 
ska ta hand om de gamla föremålen. 

I sommar har museet haft runt 
400 besökare. Rolf Svanberg är nöjd 
med den siffran men han avslöjar 
också att det finns större visioner. 

- Vi har planer på att utveckla 
området runt hembygdsgården, till 
exempel genom att sätta upp tidsty
piska byggnader och visa hur livet 
levdes förr i tiden. Här finns också 
en byautvecklingsgrupp som arbetar 
för att skapa nya jobb. En sak vi har 
lärt oss är att vi måste göra det mesta 
själva, ingen hjälp kommer bara fly
gande av sig själv. 

• Text och foto: Lars Hedström 

Faktaruta 

Läs mer om vad som händer i 
Sörbyn/Sundsnäs på hemsidan, 
www.sorbyn-sundsnas.se 

Museet är öppet året runt. Rolf 
Svanberg och hans kollegor i 
hembygdsföreningen guidar gär
na besökare. 

Lämna förslag till 
kommunfullmäktige 
Alla som är folkbokförda i Boden 
kan lämna förslag till kommun
fullmäktige. 

Även barn och ungdomar 
under 18 år har förslagsrätt. 
Förslaget ska vara 
•	 skriftligt 
•	 ha beteckningen "medborgar
förslag" 
•	 ha uppgift om förslagsställare 
eller förslagsställarnas namnför
tydligande, adress och telefon
nummer 
•	 vara egenhändigt underteck
nat 
•	 Ämnen av olika slag får inte 
tas upp i samma medborgarför
slag 

Ett medborgarförslag ska avse 
ämne som hör till fullmäktiges, 
en nämnds eller en fullmäktige
berednings befogenhetsområde. 
Det får inte avse ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild 
eller ha odemokratisk eller rasis
tisk innebörd. 

När ett medborgarförslag 
beretts färdigt och beslut skall 
fattas underrättas förslagsställa
ren. Kommunstyrelsen skall två 
gånger varje år (april och okto
ber) redovisa till fullmäktige de 
medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. 

Du kan välja att skriva ditt 
förslag på en speciellt framtagen 
blankett eller på vanligt tomt 
A4 papper. Blanketten finns via 
Internet på www.boden.se eller 
på ledningskontoret plan A4 i 
stadshuset. 

Skicka in förslaget till Bodens 
kommun, Ledningskontoret, 961 
86 Boden, eller lämna direkt till 
fullmäktiges presidium på full
mäktiges sammanträde. 

Har du frågor kring medbor
garförslag ta kontakt med Carola 
Fridh på ledningskontoret, tel 
0921-621 16. 
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN


Trångforsbron. Första broförbindelsen över Lule älv i 
och med att järnvägen byggdes 1894. 

Japanska bron. En vacker skapelse helt i trä, som fick 
namnet Japanska bron. Den låg strax nedanför där 
polisstationen är idag och sammanband Hildursborg 
med nedre stadsdelen. 

Hedenbron. Invigdes 1912 och kallades då allmänt 
för ”Militärbron” Vi känner den bäst som Hedenbron 
idag. Den var Europas längsta enspannsbro. 

Kungsbron. Förbindelse över Bodån mitt i stan. Den 
ligger upplagd på Ängesholmen och tjänar ännu sitt 
syfte som förbindelselänk. 

Järnvägsbron vid Statoil. Den här bilden är tagen på 
den första bron över Bodån. Kortet är postgånget 
1901. I bakgrunden ett tomt Sandenområde. Inte ens 
Ing 3- kasernerna är byggda. De påbörjades 1902. 

Bodens broar 
berättar 
Broar har alltid byggts för 
att förena folk och spara 
restid. Längre tillbaka med
förde Luleälvens fåra en na
turlig gräns mellan byarna i 
Bodens närhet. Ett färjställe 
fanns cirka 100 m uppströms 
gamla Hedenbron, men det 
var all förbindelse mellan 
södra och norra sidan av 
älven. 

När norra stambanan byggdes Hängbron: Förbindelselänk mellan Bodsvedjan 
kom första broförbindelsen vid och Södra skjutfältet. Användes mycket av mili-
Trångfors. Den stod färdig 1894 tär trupp. Ingen fick marschera i takt över bron 

i samband med invigningen av eftersom den kunde komma i kraftig svängning. 

Bodens centralstation. Omkring Byggd under slutet av 1930-talet och skall nu 
restaureras för i första hand gång- och cykeltra

1904-1906 (uppgifterna går isär) fik, eventuellt även för lättare fordonstrafik. 
blev det en kombinerad järnvägs- 
och landsvägsbro där förstås tågen 
hade förkörsrätt. 

I takt med utbyggnaden av Bodens fästning, som inleddes 1901, drev militära 
myndigheter på frågan att få till stånd ytterligare en bro över älven. Den kom i 
folkmun att kallas ”Militärbron”, vi känner bäst till den som Hedenbron. När 
den stod färdig 1912 var det Europas längsta enspannsbro. Tänk på det nästa 
gång du kör över den nya Hedenbron och ser den gamla brons stålprofiler. 

På 1930-talet kom den tredje broförbindelsen. Det var den smala hängbron 
som förband Bodsvedjan med södra sidan av älven. Det är många år sedan den 
stängdes för trafik men skall nu restaureras så att den klarar gång- och cykel
trafik och eventuellt lättare fordonstrafik. 

Andra mindre broar finns det gott om i Boden. En gammal same lärde mig en 
gång att Boden på gammelsamiskan betydde just öppet vatten. Se dig omkring 
käre kommunmedborgare, det är mycket öppet vatten i vår kommun. En av de 
första förbindelserna över Bodån var järnvägsbron vid nuvarande Statoil. Den 
som allmänt kallades ”Gamla landsvägsbron” var belägen cirka 100-150 meter 
nedanför nuvarande Ing 3-bron mot älven sett. Det var första förbindelsen för 
att knyta samman de militära förbanden vid A 8 och Ing 3 med I 19 och A 5 i 
övre stadsdelen. En annan gammal broförbindelse var första Kungsbron mitt i 
stan. Tack vare Ing 3 finns denna kulturskatt ännu bevarad vid deras övnings
plats på Ängesholmen i Vittjärv. Åk gärna dit någon gång så får du se den i 
verkligheten. 

En av Bodens mest fotograferade broar och tillika föremål till flera vykortsmo
tiv var den så kallade ”Japanska bron” över Bodån. En vacker skapelse helt i 
trä men endast för gång- och cykeltrafikanter. 

Broar har och kommer alltid att ha sitt syfte att förena människor och förkorta 
restider, särskilt det senare i vårt moderna stressamhälle. 

Text: Eilert Gezelius

Bilder ur hans vykortssamling.
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