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Det har varit en orolig vår i världen. 
Spänningen i Ukraina. Oron i Syrien. 
Budgetkris i USA, jordbävningar ut-
anför Thailand och Chile med mera.

Då framstår tillvaron i Boden 
som synnerligen trygg och stabil. 
Att människor ibland talar om kaos 
i Boden kan vara enkelt att avfärda 
som politisk hets och brist på per-
spektiv. Kritik och oro ska tas på 
allvar men bör också sättas i rela-
tion till andra omständigheter.

Det har talats om kaos i politiken. Ändå 
fortsätter den parlamentariska verksamhe-
ten. Socialdemokraterna och Vänsterpar-
tiet har presenterat en ny utvecklingsplan 
för Boden och arbetar vidare med att 
utforma en budget och strategisk plan för 
perioden 2015-2017. 

Det har talats om kaos i trafiken. 
Men inom några månader är Bodens nya 
centrum färdigställt. Ledningar är utbytta, 
gatubilden fräsch och modern. Centrum-
handeln kan ta fart igen.

Det har talats om kaos inom omsor-
gen. Ändå fortsätter kommunens personal 
att leverera omsorgstjänster med höga be-
tyg från brukarna. Nu lägger vi grunden 
för en treårig åtgärdsplan inom socialför-
valtningen, där aktsamhet om brukare, 
personal och ekonomi kombineras.

En sådan åtgärd som redan är star-
tad är hälsosatsningen Helt friskt, som 
erbjuds kommunalt anställda genom ett 
samarbete med Winternet. Kommunal 
verksamhet är satt under kostnadstryck 
men kommer att ha ett stort rekryte-

ringsbehov i framtiden, bland annat inom 
social sektor. Kommunen som arbetsgivare 
ska visa att vi bryr oss om vår personal 
och skapar förutsättningar för att stötta 
till en egen hälsoutveckling. Endast på det 
sättet kan man i längden fortsätta leverera 
tjänster med hög kvalitet. Reaktionerna 
är också kraftigt positiva från de närmare 
500 personer som hittills deltagit i den 
långsiktiga satsningen på hälsa.

Det är så vi vill fortsätta arbeta. Kraven 
är tuffa i samhället. Därför vill vi skapa 
förutsättningar för både människor och 
företag att prestera sitt bästa. Dag efter 
dag. Om och om igen. Det är inte någon 
lätt väg men det är en väg vi tror på. En 
väg som skapar trygghet på sikt, för Bo-
dens bästa. Det är viktigare än kortsiktiga 
politiska utspel.

Den kommunala skolan har tagit till sig 
utmaningen på ett bra sätt. Med ett tillfäl-
ligt ekonomiskt tillskott har man genom-
fört professionella åtgärder som gör att 
Boden placerar sig som en av de 20 bästa 
skolkommunerna i landet. 

All heder till de som genomfört det.
All heder också till alla er som varje 

dag bidrar till att göra Boden till en bra 
plats att leva på.

Tillsammans skapar vi en trygg och 
hälsosam plats.

Torbjörn Lidberg             Bosse Strömbäck

Ett tryggt och  
hälsosamt liv i Boden

kommunalråd (s)             kommunalråd (v)



BodenBild – 3

Boden i bilder

I

Tältförläggning på I19:s övningsfält under försöksmobiliseringen 1912.

Boden i bilder längs Bodån

nför sommaren blir det ett traditionellt 
bildbyte på fototavlorna längs Bodån. I 
år är det dags för bilder från försvarets 

utveckling från 1910-talet och framåt. En 
riktig nostalgitripp för dig som är intresse-
rad av en viktig del av Bodens historia.

För sjätte året visar kommunens bild-
arkiv bilder från Boden förr längs med 
Bodån. I år hittar du bland annat en bild 
från havremagasinets byggnadstid och Ing 
4:s musikkår. 

Text: Nils Sundberg

Precis som tidigare är det en fantastisk 
skärpa i många av bilderna och formatet 
bidrar till en bra bildupplevelse.

Passa på att ta en fotopromenad längs 
Bodån.

Militära motorfordon.

Truppförband.
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I backspegeln

Fördel Boden 25 år 
Den första Fördel Boden-dekalen presenterades av från vänster dåvarande näringslivsstyrelsens ordförande Kenneth Wågman och näringslivssekreterare  
Nils-Inge Enbom. Texten var grön med blått streck under. FOTO: BÖRJE HJORTBORG

Få varumärken för kommuner  
är så långlivade och kända som  
Fördel Boden. I år är det 25 år se-
dan begreppet började användas i 
marknadsföringen av Boden.  
Så här började det:

m vi flyttar oss tillbaka till 
1980-talets Boden så var det Sveri-
ges mest offentliga kommun. Med 

offentlig menar vi den kommun i Sverige 
som hade flest andel offentliganställda. 
I Boden var det tidvis upp till 70 %. Så 
långt var Boden en trygg kommun där 
arbetslösheten var låg och de stora arbets-
givarna försvaret, landstinget och kommu-
nen gav stabilitet. Men det fanns krafter 
som började påminna bodensarna om att 
det här kanske inte var evigt och om vi 
idag tittar i backspegeln så fick de rätt.

Affärsidé 90 var starten
För att ha en bra beredskap och titta på 
nya utvecklingsmöjligheter startade nä-
ringslivsstiftelsen projektet Affärsidé 90. 
Många goda idéer kom fram men när 
1990 närmade sig så tog projektet slut och 
på något sätt skulle den positiva andan 
föras vidare.

Vision Sävast kom därefter
När Sävastön skulle bebyggas i början av 
1990-talet gjorde kommunen en idétävling 
för att samla alla kreativa krafter så att 
det skulle bli ett fint område. Tävlingen 
gick under namnet Vision Sävast och 
väckte stort intresse liksom de första bygg-
nationerna på Sävastön.

Fördel Boden blev bestående
Sen kom frågan om vad som skulle ena 
marknadsföringen av Bodens kommun 

och det blev begreppet Fördel Boden. Det 
har blivit mycket känt och i de mätningar 
som kommunen gör visar det sig att det 
är känt, att det håller i sig och att man 
upplever det som ett positivt uttryck för 
Boden. Fler och fler samlas också under 
Fördel Boden.

Vilka fördelar ser du i Boden – tävla 
och vinn
För att kunna gå vidare i marknadsfö-
ringen av Boden vill vi gärna veta vilka 
fördelar med Boden som du som boden-
sare ser. Hör av dig till informationskon-
toret antingen till Fredrik Åström, tel 621 
36 eller Nils Sundberg, tel 621 00 eller 
skicka e-post till fredrik.astrom@boden.se. 
Bland dem som hör av sig lottar vi ut fem 
Bodenböcker och fem CD-skivor av Stefan 
Gunnarsson.

Text: Nils Sundberg

O
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Fördel Boden 25 år 

Samarbete för Bodens framtid
Boden har en lång historia sida vid 
sida med försvaret. Det är många 
delar av kommunen och försvaret 
som utvecklats i symbios och det 
finns fortfarande en stark vilja att 
samarbeta. Sedan 2013 finns även 
en formell överenskommelse om 
samverkan och ett forum för att 
diskutera gemensamma frågor. 

De största arbetsgivarna i Boden träffas 
regelbundet för att ta upp gemensamma 
frågor. De gör det dels för att det under-
lättar för den egna organisationen, men 
också för att utveckla kommunen, för 
medborgare, företag och organisationer.

I samarbetet ingår representanter för 

Bodens garnison, Bodens kommun och 
Fortifikationsverket. 

– När vi för samtal med varandra kan 
vi skruva på rutiner för att göra det så bra 
som möjligt för medborgare och organisa-
tioner i Bodens kommun, säger garnisons-
chef Olof Granander. 

Ordförandeskapet byts ut varje år och 
2014 är det försvarsmakten som håller 
i ordförandeklubban. Garnisonschefen 
Olof Granander, som också är regements-
chef på I 19, leder uppföljnings- och 
beslutsgruppen där även kommunalrådet 
Torbjörn Lidberg och chefen för Forti-
fikationsverkets enhet i Boden, Berith 
Pettersson deltar. Till stöd finns en bered-
ningsgrupp med kommunchefen Håkan 
Hansi och Berith Petersson, som leds av 
logistikchefen vid Bodens garnison och I 
19, Per Nyqvist. 

För ökad tillväxt
Alla aktörer i samarbetet håller tillväxt i 
kommunen varmt om hjärtat. Genom att 
se kopplingar mellan garnisonen och kom-
munen kan man tillsammans hitta möjlig-
heter till utveckling.

Tanken med gruppen är att den ska 
vara navet i frågor som är gemensamma. 
Ett exempel är det ökade behov av bo-
städer i Boden som tillväxten vid Artil-
leriregementet och I 19 innebär. Gruppen 

Från vänster syns Per Nyqvist (Försvarsmakten), Björn Innala (Försvarsmakten), Berith Pettersson (Fortifikationsverket), Olof Granander (Försvarsmakten), 
Helene Eriksson (Bodens kommun), Jan Lundberg (Bodens kommun), Torbjörn Lidberg (Bodens kommun), Håkan Hansi (Bodens kommun) och Staffan Eklund 
(Bodens kommun). Gruppen har just diskuterat vattenläget hos Försvarsmakten.

samverkade också kring Volvos förfrågan 
om att komma till Boden och provköra en 
ny bilmodell.

– När kommunen fick frågan lyfte de 
in den i gruppen. Tack vare vårt samar-
bete kunde vi bereda ärendet snabbt och 
redogöra för vilka möjligheter Försvars-
makten och Fortifikationsverket hade att 
ställa upp med lokaler och annan service, 
säger Per Nyqvist.

En ökad förståelse
En kommun styrs av regelverk, försvaret 
styrs av andra och företag av helt andra. 
I Boden finns alla dessa aktörer och de 
måste kunna verka sida vid sida för att 
samhället ska fungera. Det är så klart än 
bättre om de kan samverka för att dra 
nytta av varandra. Mycket handlar om att 
kunna hitta lös-
ningar på gemen-
samma problem.

– Vi kan genom 
samarbete undvika 
friktioner mellan 
oss i samma kom-
mun, säger kom-
munchef Håkan 
Hansi.

Per Nyqvist.                    Olof Granander. Håkan Hansi.
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Kom ihåg 
att göra din 
röst hörd
I Sverige är det val till riksdag, kom-
mun- och landstingsfullmäktige vart 
fjärde år. Då har du med rösträtt 
chansen att göra din röst hörd. Du 
har möjlighet att påverka.

verige är en demokrati och snabbt 
översatt blir det folkstyre. Det be-
tyder att det är folket som, genom 

val, bestämmer vem eller vilka som ska 
leda landet, kommunen och landstinget. 

När du lägger din röst är det inte på 
en person utan ett parti, en ideologi, du 
väljer. Även om det till visst del blir ett 
personval då du kan rösta fram personer 
inom ett parti.

Du måste ha rösträtt
De som är svenska medborgare och är 
över arton år har rösträtt i alla nivåer. Om 
du är medborgare i annan EU- stat, Island 
eller Norge och är folkbokförd i en kom-
mun har du rösträtt i den kommunen och 
det landstinget. Samma gäller om du varit 
folkbokförd i Sverige mer än tre år men är 
medborgare i annat land. 

Alla som är röstberättigade får ett röst-
kort. Tappar du det eller om du inte får ett 
kan du få ett nytt via den kommun du bor 
i eller Valmyndigheten. 

Partival i Sverige
I Sverige finns det en rad olika partier du 
har att välja bland. De vill olika saker med 
frågor de driver. Var noga med att ta reda 
på vad just du håller med om.

I första hand röstar du på ett parti. 
Sedan har du möjlighet att rösta fram 
specifika personer som står med på olika 
partiers listor. Du hittar dessa namn på 
valsedlarna. Du kan endast kryssa för en 
kandidat.  

Alternativa röstvägar
Valet i Sverige görs söndagen den 14:e sep-

tember och då håller vallokalerna öppet. 
Om det är en olämplig dag för dig kan du 
förtidsrösta i en särskild röstningslokal. 
Den öppnar den 27:e augusti. Det finns 
olika sätt att rösta på. Om du är utom-
lands kan du, via en svensk ambassad, 
rösta även om du inte är hemma.

Om du är sjuk, funktionshindrad eller 
på annat sätt inte kan ta dig till en val-

Vallokaler i Bodens kommun
1. Bodsvedjan Söderängs kvartersgård
2. Bredåker Skolan Södra Bredåker
3. Centralskolan Pelarsalen, Björken
4. Erikslund Aulan Gammeläng
5. Fagernäs Foajén Erikslunds vårdcentral
6. Gunnarsbyn Folkets Hus
7. Harads Edeborg
8. Heden Hedgården (Ny vallokal)
9. Prästholmen Prästholmskolan, matsalen
10. Ringvägen Björknäsgymnasiets foajé (Ny vallokal)
11. Sanden Stureskolan
12. Skogså Skolan Skogså
13. Stadshuset Stadshuset
14. Svartbjörnsbyn Perbackagården (Ny vallokal)
15. Sveafältet OII (Ny vallokal)
16. Sävast Brönjaskolan
17. Sävastön Mårängsskolan
18. Torpgärdans Norra         Hildursborg
19. Torpgärdans Södra Torpgärdsskolan
20. Trångfors Forsgården
21. Unbyn Gymnastiken Unbyn 
22. Vittjärv Skolan Vittjärv

Förtidsrösning i Fullmäktigesalen i stadshuset.

lokal går det bra att rösta genom bud. Det 
behövs dock ett speciellt material från din 
kommun eller Valmyndigheten. Vidare 
information om röstning med bud finns i 
det materialet.

Kom ihåg ditt röstkort och aktuell ID- 
handling när du ska rösta i förtid, på val-
dagen i din vallokal behövs inte röstkortet 
utan bara ID- handling. 

Valsedlarnas färger
Gul – riksdag 
Vit – kommunfullmäktige 
Blå – landstingsfullmäktige

S

Valet
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Valfrihet inom hemtjänsten

Unika pilträd i Boden
Grönytornas historia i Boden börjar 
på sent 1950-tal, närmare bestämt 
1959. Det var Stadsträdgårdsmäs-
tare Emil Krantz som köpte ett antal 
pilträd från Haarviala i Finland. Re-
dan då planterades de allra första 
pilträden i Boden mellan Kungsbron 
och bron över Kyrkgatsbron.

edan då de första träden växt till 
sig visade det sig att de inte riktigt 
såg ut som andra svenska Silver-

pilar. Den här klonen skildes åt genom 
trädets utvecklingsfaser.  

– För sex år sedan skickade vi ymp-
kvistar till Alnarp där den studerades och 
provodlades. I dag är den godkänd som en 
sortäkta och unik pilsort, Salix alba sericea 
Boden Silver E. Från och med 2014 salu-
förs sorten som E-planta över hela landet, 

säger Tage Englund, parktekniker vid tek-
niska förvaltningen i Bodens kommun. 

En kvalitetsbeteckning för 
trädgårdsväxter
E-plantor är ett resultat av ett helt system 
för framtagning, provodling och mark-
nadsföring. Dessa är anpassade till det 
svenska klimatet. E-planta är en kvalitets-
beteckning för trädgårdsväxter. 

Bodens kommun har gjort området 
med dessa unika träd större. Numer finns 
de ända från Prästholmen till Garnisons-
gatan. Längs dessa stråk finns sittplatser 
med tillhörande belysning.

Stadsträdgårdsmästare skapade 
grönytor
Emil Krantz var verksam i nästan tre de-
cennier (1951–1978). På den tiden lade 
han grunden för utformningen av Bodens 

grönytor. Under hans tid planterades 
växter som är kvar än i dag. Bland dem 
kan man se lindar, blågranar och speciella 
syrensorter.

På 1960- talet byggde han upp hela 
Kvarnängen med Kyrkstugebacken och 
Kläppenbadet. Det hela tog form när  
Å- promenadens första sträckning vid 
Kungsbron mot Ymers udde och vidare 
mot Centralskolan blev den första sträck-
an som färdigställdes. 2013 slutfördes en 
mångårig satsning på att förlänga Å-pro-
menaden. Den senaste sträcker sig mellan 
Gammelbyvägen och bron mot ING 3. 
Hela sträckan längs Å-promenaden är 
cirka 3,5 kilometer lång.

Bodensilver längs Bodån vid Kungsbroparken. FOTO: GÖTE SUNDBERG

R
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Två av de tre långfilmer som spelas 
in i Bodens kommun under 2014 
har valt Harads med omnejd som 
inspelningsplats. Byalokalen Ede-
borg har förvandlats till en sjudande 
sambandscentral för 2A Film. Film-
produktionen ger även eko ut i nä-
ringslivet.

Text och foto: Anna Bergström

yalokalen Edeborg i Harads pulse-
rar av liv. Här har 2A Film byggt 
upp hjärtat i arbetet runt långfilmen 

och dramathrillern Flocken. Produktionen 
har en budget på 14 miljoner kronor varav 

Filmpool Nord har tillskjutit 2,7 miljoner 
med motkravet att hela eller delar av fil-
men spelas in i Norrbotten.

– Det är ju fantastiskt roligt att så 
många filmer spelas in i Bodens kommun i 
år. Till viss del är det nog lite av en slump. 
Men det betyder också mycket att allt 
funkar bra, att kommunen öppnar dörrar 
och lokalbefolkningen och lokala företag 
hjälper till, säger Susann Jonsson, VD på 
Filmpool Nord.

Hon beskriver norrbottningen som den 
absolut viktigaste filmarbetaren och en 
avgörande orsak till att så många väljer 
att filma just här.

– Norrbottningarna upplevs som otro-
ligt trevliga, de ser folk i ögonen, lyssnar 
och tar in och vill hjälpa till att lösa pro-
blem. Sådant sprider sig i branschen.

2A Film har valt att lägga i stort sett 
alla sina inspelningar av Flocken i Ede-
forsbygden och har engagerat en mängd 
lokala företag, föreningar och statister.

– Man utgår alltid från att hitta berät-
telsens miljöer  i ett så koncentrerat om-
råde som det är möjligt. I Edeforsbygden 
fann vi de bästa platserna som överens-
stämmer med regissören Beata Gårdeler 
och scenografen Elle Furudahls intentio-
ner, säger Anna Björk, linjeproducent.

– Det är första gången som jag job-
bar i Edeforsbygden men absolut inte 
den sista. Här är det möjligt att driva 
långfilmsproduktion på ett mycket bra 
sätt. Vi har bemötts av professionella och 
serviceinriktade människor från bygden. 
Våra kontakter kommer med konstruktiva 
lösningar och delar med sig av bygdens 
nätverk, säger hon vidare.

Lönsam affär
En långfilmsproduktion är kostsam. På 
mycket kort tid omsätter man stora kost-
nader i logi, mat, bensin, inspelningsplat-
ser, scenografi med mera.

– Rent ekonomiskt är det helt klart en 
god affär för bygden, konstaterar Anna 
Björk.

 Bland annat hyrs hela byalokalen 
Edeborg ut i två månaders tid av Harads 
byaförening.

– Det är jätteroligt att de vill vara här 
och det betyder mycket för oss. Hyresin-
täkterna kommer väl till pass, vi ska slipa 
om golvet för 42 000, säger byaförening-
ens ordförande Berthel Viklund. 

Mat och scenerier
På Svantes Vilt och Bär i Harads spelas 
flera scener in. Man har också engagerat 
personal där för att ge skådespelarna en 
snabbkurs i att stycka trovärdigt.

Harads camping och Restaurang Ut-
sikten ansvarar för catering till ett 30-tal 
personer dagligen.

Filmfeber i Edeforsbygden
Harads byaförenings ordförande Berthel Viklund gör tummen upp för filmfolkets intåg i bygden.

Mikael Suorra med företaget Hide & See bistår 
filmproduktionen med att bland annat finna na-
turmiljöer, locka fram specifika djur samt skapa 
gömslen för filmteamet.

– Jag har haft delar av produktionen hos mig i 
flera veckor! Nästa film som kommer ska även 
spela in inne i fiket, säger Mari Mattsson som 
driver caféet Nyfiket mitt i Harads och även ska 
vara med på ett hörn i filmen Flocken.

B
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– Det är guld värt. Till en början gjorde 
vi allt själva men nu har vi anställt den 
kock som ska arbeta hos oss i sommar lite 
tidigare tack vare det här, säger Kenneth 
Englund, Harads camping.

Den nystartade företagaren Mikael 
Suorra, Hide & See, Svartlå, är anlitad för 
att bistå i filmens naturscener.

– Det är en kul och spännande erfaren-
het att jobba med en bransch som man 
inte hade räknat med och få se hur den 
fungerar, konstaterar Mikael Suorra.

Selbergs Bygg i Harads anlitas flitigt för 
olika typer av entreprenadjobb.

– Jag har hjälpt till och lyft bilar och 
snöhögar och fixa virke och byggrejer 
till dom. Det är en bra tid nu när vi har 
det lite lugnare, och bra för bygden. Sen 
ska hela familjen vara med som statister 
också, berättar Rikard Långström på Sel-
bergs Bygg.

2A film arbetar intensivt i Edeforsbyg-
den till slutet av juni. Då tar nästa filmare 
vid, Jonas Selberg Augustsén, med lång-
filmen Sophelikoptern som han är både 
regissör och manusförfattare till. Jonas 
har sina rötter i bygden. Han har tidigare 
spelat in bland annat den prisbelönta 
filmen Trädälskaren här, som var upprin-

nelsen till satsningen på Treehotel.
– Jag trivs bra där, både personligt 

och professionellt, med miljöer och bra 
arbetsmiljö. Det är lättjobbat och jag kän-
ner mig hemma. Jag känner ju många och 
kommer att behöva hjälp från alla håll 
och kanter runt vår inspelning, säger Jo-
nas Selberg Augustsén.

FAKTA om filmen FLOCKEN
Filmen är en berättelse om vuxenvärldens 
svek mot en fjortonårig flicka och pojke. Ett 
litet svenskt samhälle förändras i grunden 
när Jennifer anmäler sin klasskamrat Alex-
ander för våldtäkt. Från att familjerna varit 
en del av gemenskapen vänds allt emot 
dom. Allt tenderar att växa när chatten på 
nätet tar fart mellan ungdomar och vuxna. 
En hetsjakt inleds där ingenting är att gå för 
långt. Det enda som betyder något är att 
hålla sig till flocken. Det handlar om vilket 
mod och kärlek vi kan visa som medmännis-
kor då det krävs att ta till orda och våga säja 
sin mening fast det kanske innebär att man 
får stå ensam. 

Produktionen består av ett basteam med 
skådespelare på 39 personer. Om man 
räknar med statister och bygdens medar-
betare och kontakter är runt 150 personer 
engagerade. Några av huvudskådespelarna 
kommer från länet och även från Bodens 
kommun.

FAKTA om filmen SOPHELIKOPTERN
Filmen är en fortsättning på den serie av 
filmer som Jonas Selberg Augustsén har 
gjort på Sveriges minoritetsspråk. Han har 
tidigare gjort kortfilmerna Höstmannen på 
meänkieli och Myrlandet på samiska. Den 
här blir en långfilm på romani och ska till 
85 procent spelas in i Harads, Svartlå, 
Bredåker och Boden. Filmen handlar om 
tre romska ungdomar som ska leverera 
ett gammalt väggur till sin mormor. Deras 
resa börjar i Norrbotten och tar dem genom 
Sverige. 

Produktionsteamet kommer att bestå av 
ett 30-tal personer plus lokala förmågor i 
vissa scener.

Statistansvariga Anette Winblad går igenom inspelningsdatum med Mikael Andrén som arbetar på 
Svantes Vilt och Bär och ska medverka i filmen.

På Svantes – Rikard Långström (som även uttalar sig i texten), Selbergs Bygg, Monica Larsson, Larssons 
Buss, tv om Henrik Dorsin sitter Susanna Hellström som är stylist och bor i Svartlå och har varit inlejd av 
filmteamet. Till höger om Henrik Dorsin sitter Sara Långström, även hon Selbergs Bygg.
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Boden 
satsar friskt
Bodens kommun satsar på att 
elever ska må bra. Det går att se 
om en elev mår bra fysisk också i 
skolarbetet.

– Förut hade jag F (underkänt) i 
gympa men nu har jag till och med 
köpt nya träningskläder, säger  
Marcus Englund.

Text och foto: Birgitta Lindvall Wiik

arcus tycker att skolidrotten 
blivit roligare sedan tävlingsmo-
mentet tonades ner och valmöj-

ligheterna blev fler och får medhåll av 
klasskompisen Ella.

Varför skolkar eleverna från gympan? 
Idrottsläraren Kurt Friman på Björknäs-
gymnasiet ville ha svar på frågan. 

– Barnfetman ökar och vardagsmotio-
nen minskar samtidigt som konsumtionen 
av läsk och skräpmat blir allt större. 
Istället för att bara ge ett F i betyg åt skol-

karna kände jag att det var dags att göra 
något, säger Kurt.

 Svaret på frågan varför elever valde 
bort skolgympan var för att den upplevdes 
som alldeles för tävlingsinriktad. Lektion-
erna bestod i hög grad av bollspel där 

elever som redan var aktiva i en idrott till-
läts driva upp nivån att bli så allvarlig att 
en del backade och valde att avstå.

Skolans svar blev att dra igång ett häl-
soprojekt och med stöd av rektor Kathrun 
Magito startade Kurt Friman och Robert 
Bergman förra hösten HEL-projektet 
(hälsa, elev och livsstil). 

Kurt bestämde sig för att flytta idrotts-
lektionerna från den vanliga gympasals-
miljön.  Han förlade lektionerna i skogen, 
på Nordpoolen och alla möjliga ställen 
som kändes nya och spännande. Ibland 
presenterades lektionerna som ett smör-
gåsbord där det gick att välja bland 
bollspel, fitness, stavgång, jogging eller 
gymmet. De gånger bollspel stod på sche-
mat avdramatiserades allvaret genom att 
eleverna exempelvis var fastbundna vid 
varandra och fick spela ihop två och två.

När skolan gick in projektet fanns det 
tolv elever som aldrig deltog i undervis-
ningen. I dag är de flesta med på skoli-
drotten.

Marcus hör till dem som struntade i 
gympan under hela högstadiet.

Marcus Englund och Ella Öquist har hittat en ny 
rörelseglädje i och med den nya sortens gym-
palektioner. Större valmöjligheter och mindre 
tävlingsmoment är hemligheten bakom succén.

Båda går musikestetprogrammet och båda ägnar sig mest åt vardagsmotion, utöver de idrottstimmar 
skolan bjuder på. Marcus Englund och Ella Öquist gillar den nya gympan.

Utbildning
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Pussy Riot and the Cossacks

Pussy Riot and the Cossacks.

– Lektionerna var jobbiga och jag var 
lat. Nu tycker jag att det känns kul att 
kunna välja vad jag vill träna. Jag gillar 
att träna i gymmet och har till och med 
köpt nya gympakläder, säger han.

Marcus går estetiska programmet in-
riktning musik, precis som Ella Öquist. 
Hon har alltid deltagit i skolidrotten men 
håller med om att den blivit roligare i och 
med att eleverna själva får tycka till om 
innehållet.

Fakta HEL-projektet
• Elever som omfattas av projektet får 

två idrottstimmar i veckan istället för 
bara en.

• Fyra förstaårsklasser, restaurang och 
livsmedel, vård och omsorg, estet och 
ekonomi, har hittills varit med. 

• Från hösten växer omfattningen då 
nya ettor börjar och även samhälls-
programmet omfattas.

• Målet är att eleverna ska bli friska, 
hälsosamma individer både psykiskt 
och fysiskt.

Sommarens utställning på  
Havremagasinet i Boden visar rysk  
protestkonst som spänner från 
70-talets Sots Art som uppstod 
under Sovjetunionens förtryck till 
dagens Pussy Riot.  Totalt visas ett 
40-tal ryska konstnärer från fem 
decennier i utställningen.  
Kurator är en av Rysslands främ-
sta konstvetare och kuratorer,  
Andrei Erofeev.

amnet på utställningen är inspi-
rerat från den händelse under 
Vinter-OS i Sotji då medlemmar 

ur Pussy Riot blev piskade av kosacker 
inför en performance. Genom att an-
vända sig av Pussy Riots metoder blir 
omgivningen och makten omedvetet 
medförfattare till verket. I detta verk 
blev det extra symboliskt då kosackerna 
representerar de konservativa krafterna 
i landet och är kända för att attackera 
konstutställningar med de styrandes 

goda minne. Ryska konstnärer har en 
lång tradition av konstaktivism som i 
dagens Ryssland inte är helt ofarlig att 
ägna sig åt. Med tanke på det som utspe-
lar sig just nu på Krimhalvön och debat-
ten om mänskliga rättigheter i Ryssland 
är denna utställning än mer aktuell. Ut-
ställningen skulle helt enkelt inte gå att 
genomföra i Ryssland. 

– Därför måste vi stötta denna typ av 
konst och fortsätta att visa den, säger 
Ricky Sandberg, konsthallschef på Havre- 
magasinet. 

– Med utställningen Pussy Riot and 
the Cossacks kommer vi att väcka stor 
uppmärksamhet och vi på kulturenheten 
är stolta att tillsammans med landstinget 
kunna sätta Boden och Norrbotten på 
den nationella och internationella konst-
kartan. Missa inte detta tillfälle att se 
unik konst. Utställningen öppnar den 
28 juni och pågår till den 28 september, 
säger Detlef Barkanowitz, kulturchef vid 
Bodens kommun.

Mer info: www.havremagasinet.se

N
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En norsk familj som turistar i Boden 
får en idé. Skulle inte deras hockey-
spelande son kunna plugga på 
Björknäsgymnasiet? 

Nu väntar nio norska ungdomar 
på att få börja på Björknäsgymna-
siet. Martin och Nora är två av dem.

Text: Birgitta Lindvall Wiik

är dåvarande rektor, Thomas 
Knutsson får frågan sätts bollen 
i rullning och efter ett intensivt 

arbete, informationsbesök hos hockeylaget 
Arctic Eagles i Narvik och returbesök av 
fem norska familjer är det nordiska sam-
arbetet på god väg att bli verklighet. Nio 
ungdomar från Narvik och Tromsö har 
sökt till idrottsprogrammen. Åtta av dem 
vill gå hockeygymnasiet och en har sökt 
till handbollsprogrammet.

Martin, 16 och Nora, 17 är ett syskon-
par som valt att söka hit. De har under vå-
ren besökt Björknäsgymnasiet tillsammans 
med sin pappa Svein-Gunnar Henriksen 
som menar att det inte är någon dramatik 
kring en flytt till Boden .

– Man kan praktiskt taget säga att 
barnen vuxit upp här. Vi har tillbringat 
alla sommarlov i Boden, säger pappa 
Svein-Gunnar som ser fördelarna med att 
båda barnen får chansen att utveckla sitt 
idrottande samtidigt som hans intryck av 
den svenska undervisningen är god.

– Martin vill kombinera hockeyträning-
en med byggprogrammet och jag tycker 
det är positivt att utbildningen verkar vara 
väldigt praktisk.

Dottern Nora planerar att läsa sam-
hällsprogrammet samtidigt som hon får 
träna handboll med ett gäng på hög nivå.

För nordnorska ungdomar ligger Bo-
den geografiskt betydligt närmare än de 
idrottsprogram hemlandet erbjuder och 
nivån på sporterna är generellt högre.

De norska ungdomarnas elevpeng fi-
nansieras av den svenska staten, medan 
Norge står för ett ”bo borta-bidrag” som 
är betydligt generösare än vårt svenska 
inackorderingstillägg och gör valet av 
svenskt gymnasium ekonomiskt möjligt 
för de flesta norska familjer.

– Glöden och engagemanget för hock-
eyn är fantastisk i Narvik. Det var verk-
ligen en upplevelse att se Arctic Eagles 
träningar och matcher.  Vi har mycket att 
lära av dem och hos oss kan ungdomarna 
utvecklas för att återvända till sitt hem-
malag som ännu bättre spelare, säger 
Thomas Knutsson, som nu i egenskap av 
verksamhetsutvecklare satsar helhjärtat på 
att det nordiska utbytet ska bli en succé.

Martin Henriksen från Narvik har sökt till 
hockeygymnasiet i Boden. Kanske börjar både 
han och syrran skola i Boden i augusti.

Norska elever i Boden

Bodenskolor  
bäst i klassen
Resultaten hos skoleleverna i grund-
skolan i Boden är toppenbra. I Norrbotten 
är Boden bäst i klassen och nationellt 
hamnar kommunens skolor på plats 19 
då det gäller elevernas kunskapsresultat. 
Det visar den rapport där SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) varje år jämför 
resultaten i landets grundskolor.

Mångfald, en hög andel behöriga lärare 
och medverkan i flera nationella projekt för 
att utveckla kunskapsresultaten är några 
av ingredienserna i framgångsreceptet.

Nora 
Henriksen 
som spelar 
handboll ser 
chansen att 
utveckla sitt 
handbolls-
spelande på 
Björknäs-
gymnasiet.
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Vi gör en resa – så hette förberedelseklasser-
nas sång- och dansbidrag till 50-årsfirandet av 
Kulturskolan den 19 maj.

Kulturskolan firar 50 år

Utbildning
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Balen  
– ett minne 
för livet
När klasskompisarna lade gymna-
siearbetet bakom sig gick deras 
jobb in i sin intensivaste fas. Jen-
nifer Lindqvist, Katja Kaluzhskaya, 
Amanda Lund och Elin Söderström 
valde att arrangera årets studentbal 
med fokus på glitter, glam och en 
kväll att minnas för alltid.

Text och foto: Birgitta Lindvall Wiik

e har avsmakat trerättersmenyn, 
planerat möblering och dukning 
och styrt upp hur tidigare års kaos 

kring Kvarnängen skulle gå att undvika. 
När denna text skrivs håller Jennifer, 
Amanda, Katja och Elin på att dra i de 
sista trådarna för balen som ska bli något 
utöver det vanliga.

Björknäsgymnasiet har en tradition där 
elever själva arrangerar den stora student-
balen och för tjejerna, som går samhälls-
programmet, var valet av gymnasiearbete 
lätt.

– Balen är något jag drömt om sen jag 
var liten. Att själv få vara med och på-
verka hur den kvällen ska bli känns fan-
tastiskt. Vi ville skapa en riktig lyxkänsla, 
det är ju inte bara en vanlig fest, säger 
Jennifer.

Tjejerna påpekar att priset för balbiljet-
ten kunnat hållas nere tack vare att stu-
denterna själva står för allt jobb. 

– I Boden kostar biljetten 550 kronor, 
vi har hört att elever i andra skolor får 
betala över 800, säger Katja och påpekar 
att det ingår både välkomstdrink, trerät-
tersmiddag med dryck och inträde till 
nattklubben i deras biljett.

Dessutom har tjejerna anlitat en fo-
tograf för att ta proffsiga parbilder och 
mingelfotografier under kvällen och de 
har styrt upp ett James Bondtema för 
nattklubbskvällen.

Arbetet har, i samarbete med Bodensia, 
pågått sen i höstas och tar in skolämnen 

som ledarskap och kommunikation.
Baldeltagarna har kunnat följa plane-

ringen via en Facebooksida för arrang-
emanget och intresset har varit stort.

Amanda, kvällens toastmaster, räknar 
med att gänget sammanlagt lagt ner över 
100 timmars arbete på sitt gymnasie-
arbete. Ett arbete som tjejerna nu lagt 

Här är tjejerna bakom årets studentbal i Boden. Katja Kaluzhskaya, Amanda Lund och Jennifer Lindqvist 
har lagt ner över 100 timmar på sitt gymnasiearbete – allt för att fixa en lyxkväll som studenterna sent 
ska glömma. På bilden saknas Elin Söderström.

bakom sig när de strax tar studenten. Vad 
framtiden för med sig är ännu oklart men 
Jennifer hoppas på att börja plugga till 
förskollärare redan till hösten. Katja har 
sökt in på olika juridik- och ekonompro-
gram medan Amanda vill jobba och resa 
innan hon förverkligar drömmen om att 
läsa rättsvetenskap.

D



14 – BodenBild

P

14 – BodenBild

Det finns fortfarande kvar nio att-
raktiva småhustomter på Ingenjörs-
gatan på Öfvre Sanden för dig som 
vill bo centralt. Vi har ingen tomtkö 
så det är först till kvarn som gäl-
ler. Tomten bokas i kommunens e-
tjänst, se www.boden.se/tomter.

riset på kvarvarande tomter varierar 
mellan 240 000 – 300 000 kronor. 
I priset ingår anslutningskostnad 

för vatten och avlopp samt optisk fiber. 
Anslutningen innebär framdragande till 
tomtgräns. Det ingår även planavgift samt 
kostnader för anläggande av lokalgata med 
gatubelysning. Möjlighet till att ansluta till 
fjärrvärmenätet finns.

Tomternas storlek ligger mellan 803-
1252 kvadratmeter och den tillåtna bygg-
nadsarean är 25 procent av tomtens stor-
lek. Det innebär en byggrätt på mellan 200-
300 kvadratmeter. Man får bygga vilken 
sorts hus man vill i en våning och takkupa 
får vara högst en tredjedel av taklängden. 
För garage, uthus och liknande är tillåtna 
byggnadshöjd tre meter. 

 Öfvre Sanden är ett helt nytt villa-
område som rymmer 17 centrumnära 
villatomter. Området ligger mellan Her-
melinsgatan och Engelbrektsgatan intill 
villaområdet Sanden och den fina Bodån. 
Villaområdet ligger på promenadavstånd 
från Bodens centrum och har närhet till 
skolor, shopping, restauranger, vårdcen-
tral, bibliotek, idrottsarenor, fiske i Lule 
älv, löpar- och skidspår och all annan 
önskvärd service.

Mellan områdets lokalgata och tomter-
na finns möjlighet att ta sig ner till Bodån 
och det promenadstråk som sträcker sig 
fram till Bodens centrum.

Från centrum finns det goda bussför-
bindelser, via länstrafiken, som kan ta dig 
till Sunderby sjukhus (25 minuter), Luleå 
Tekniska Universitet (35 minuter) och 
Luleå centrum (35 minuter). Med flygtaxi 
tar det cirka 40 minuter till Luleå Airport. 
Med Bodens lokaltrafik kan du ta dig runt 
större delarna av Boden och närmsta buss-
hållplats finns några hundra meter från 
villaområdet.

I samband med köp av tomt tillkom-
mer följande kostnader utöver tomtpriset 
(observera att kostnaderna är ungefärligt 
angivna och att även andra kostnader kan 
tillkomma).

Bygglov cirka 22 800 kronor (200–299 kvadratmeter)

Utsättning  cirka 6 600 kronor

Nybyggnadskarta cirka 6 700 kronor

Elanslutningsavgift cirka 27 600 kronor (kontakta Bodens Energi för exakt pris)
Kostnad för lagfart/ 825 kronor + 1,5 procent stämpelskatt av köpekillingen
fastighetsägarebevis

Bo centralt på Öfvre Sanden  

  
Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret om du har frågor.
Theres Vidman  Cecilia Kvibacke
0921-629 68, theres.vidman@boden.se 0921-627 06, cecilia.kvibacke@boden.se

Bygga & bo
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Kommuner ska erbjuda stöd till 
anhöriga som vårdar, hjälper eller 
stödjer en person som har ett funk-
tionshinder, är långvarit sjuk eller 
äldre. För barn och ungdomar under 
18 år som är anhöriga har lands-
tinget det ansvaret. Stöd till utsatta 
personer går alltid att utveckla.  
Bodens kommun har olika aktivi-
teter som stöd till anhöriga. Under 
den gångna vintern har bland an-
nat ett lärande nätverk om psykisk 
ohälsa varit igång tillsammans med 
Nationellt kompetenscentrum anhö-
riga (Nka).

å alla platser vi människor befin-
ner oss är det viktigt att vi känner 
oss trygga. Att det är tystnadslöfte 

på träffar hjälper deltagarna att våga dela 
med sig, berätta och ta del av varandras 
upplevelser. 

Allt som sägs på träffarna stannar inom 
de väggar där mötet hålls. Det är en viktig 
förutsättning för att träffarna ska kunna 
bli riktigt bra. En symbolisk handling för 

detta är att vid varje möte tänds det ljus 
som sedan blåses ut när mötet är slut. 

Det är viktigt att anhöriga till personer 
som har ett funktionshinder, är långvarit 
sjuk eller är äldre också får en plats att 
kunna vara sig själv på. Det kan vara svårt 
att hela tiden bära saker inom sig. Därför 
är det bra att man kan träffa människor 
med liknade erfarenheter, människor som 
förstår varandra. En viktig sak för anhö-
riga är att just kunna, och få prata med 
andra. Att bli sedda och hörda.

Lagändring för anhöriga 
Stöd till anhöriga förknippas ofta med 

personer vars närstående är äldre. En änd-
ring i lagen betyder att fler anhöriga ska 
omfattas av stödet. Det betyder att även 
anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
ska få ta del av stödet. 

– Det som tidigare var ett bör i lagen 
har nu blivit ett ska. Det innebär ett 
utökat ansvar för kommunerna, säger 
Ingegerd Antonsson, anhörigkonsulent/
socialinformatör vid Bodens kommun

Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga är 

Viktigt med stöd till anhöriga
en samarbetsresurs för att utveckla anhö-
rigstödet i landet.  I ett lärande nätverk lär 
man av varandra, utbyter kunskaper och 
erfarenheter samt stödjer varandra.  Erfa-
renheter och upplevelser från grupperna 
kommer sedan att sammanställas av en 
forskare och användas för att gå vidare i 
arbetet att utveckla stödet. 

I Sverige finns det cirka 1,3 miljoner 
anhöriga som stödjer en annan person i 
olika stor omfattning. I vår kommun mot-
svarar det cirka 5500 anhöriga som kan 
behöva stöd för att orka med sitt viktiga 
uppdrag och få en förbättrad livssituation. 
På kommunal nivå är några av målen att 
göra dessa personer synliga så att de kan 
komma till tals. 

Läs mer på: 
Bodens kommuns hemsida: 
www.boden.se/kommun/socialförvaltningen
Nationellt kompetenscentrum anhöriga: 
www.anhoriga.se/
Eller kontakta Ingegerd Antonsson, anhörig-
konsulent/socialinformatör vid Bodens kom-
mun på telefonnummer 0921-782 36.

Ett möte för anhöriga i Boden. mötena leds av Helena Samuelsson (längst bort till vänster i bild) och Ingegerd Antonsson (längst bort till höger i bild).

P
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Bodens centrumutformning plane-
ras om och beräknas vara färdig i 
oktober 2014. Målet är ett centrum 
som ska passa alla, oavsett förut-
sättningar. Projektets fokus ligger 
på människan.

mbyggnationen är uppdelad i sex 
etapper där första etappen är på-
börjad. Störst skillnad kommer du 

att märka genom att gång- och körytor får 
samma nivå. Det kommer i sin tur ge mer 
utrymme, oavsett om du går, åker buss, 
cyklar, kör bil eller tar dig fram på annat 
sätt. 

En ny bussgata
På Kungsgatan, mellan Hellgrensgatan 
och Kyrkgatan, kommer det att bli en 
bussgata. På den här sträckan tillåts en-
dast bussar i linjetrafik. På övriga delar av 
Kungsgatan får du köra bil.

Ett säkrare centrum
Utökade gångfartsområden kommer möj-
liggöra ett centrum där alla kan känna 
sig trygga. Genom att trafiken sker på 
gångtrafikantens villkor kommer centrum 
bli säkrare. 

I ett gångfartsområde sker all trafik på 
de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, 
har väjningsplikt mot de gående och får 
endast köra i en hastighet som kan jäm-
föras med gångfart. Det betyder att all 
fordonstrafik bör anpassas efter rådande 
trafiksituation. Parkering är endast tillåtet 
på särskilt anordnade parkeringsplatser.   Kungsgatan ner mot Kyrkgatan.

Kungsgatan utanför ingången till Enter.

Kungsgatan utanför Opalen.

Ett nytt centrum 
växer fram i Boden

Bilderna är endast montage, förändring kan ske.
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Vanliga frågor och svar
Varför genomförs det här projektet? 
Svar: För att skapa ett levande centrum 
som är tillgängligt för alla, både för fot-
gängare och fordonstrafikanter. 

Hur ska man se till att bestämmelserna  
för gångfartsområdena följs? 
Svar: Förutom skyltning med vägmärken 
kommer utformningen med träd på sidan 
av vägen, samt beläggningen med plattor 
istället för asfalt, signalera till bilförarna 
att de kör in i ett område med särskilda 
bestämmelser. Här är det upp till dig som 
bilförare att ta ansvaret att följa trafik-
reglerna. Till sist ansvarar polisen för att 
se till att lagen följs.

Vilka regler gäller för bussgatan, får  
biltrafik köra där? 
Svar: Nej, på den del av Kungsgatan som 
blir bussgata är endast bussar i linjetrafik 
tillåtna. Cyklar kan passera busshållplat-
sen på egna cykelbanor. 

Varför tar ombyggnationen sådan tid?
Svar: Det är flera faktorer som spelar in. 
Bland annat att det byggs nya bostäder, 
att gamla ledningar byts ut eller görs om 
för att kunna möta framtida behov samt 
att byggsäsongen är kort på grund av vårt 
klimat. Det innebär att vissa arbeten en-
dast kan utföras under sommarmånaderna 

och därmed måste pågå under flera år. 
Ett projekt som kräver många beslut kan 
ta lång tid att genomföra. 

Blir det några skillnader gällande  
parkering i centrum?  
Svar: Det blir totalt sett fler parkerings-
platser. På Kungsgatan utanför Opalen 
förläggs två platser för korttidsuppställ-
ning och en plats för rörelsehindrade. 
Både Kyrkgatan och Almgatan får några 
fler parkeringsplatser än idag.

Kommer man att kunna fortsätta köra 
igenom centrum? 
Svar: Trafiken tillåts som tidigare, för-
utom på bussgatan där endast bussar  
får köra. Den stora skillnaden är att  
centrumtrafiken ska hålla gångfart och 
inte längre regleras med trafiksignaler. 

Vad är de största skillnaderna efter  
projektets färdigställande? 
Svar: Den största skillnaden är att  
man som besökare möts av ett finare 
centrum. Mer träd, fler mötes- och sitt-
platser, generösa ytor för gående samt 
högre tillgänglighet för funktionsned-
satta gör miljön mer attraktiv. Tillsam-
mans med befintliga restauranger och 
butiker skapar det goda förutsättningar 
för ett mer levande centrum i Boden.

 

Innan projektet är färdigt kan en del 
störningar upplevas i centrum. För att 
hålla koll på hur arbetet framskrider finns 
löpande information på skärmarna i Enter 
galleria samt i köpkvarteret 43:an. 
Gå även gärna in på hemsidan  
www.boden.se/centrum. 

För övrig information, kontakta  
ansvariga.

Medborgarplatsen.

Kyrkgatan utanför Stadshuset.

Anders Selström, Vatten 
& Miljöbyrån. Byggledare 
för centrumprojektet. 
E-posta honom på  

anders.selstrom@vmbyran.se eller ring honom 
på telefonnummer 070-287 35 90.

Magdalena Nilsson, 
Tyréns. Informations-
ansvarig för  
centrumprojektet. E- posta henne på  
magdalena.nilsson@tyrens.se eller ring henne 
på telefonnummer 010-452 37 21.

Ett nytt centrum 
växer fram i Boden

Bilderna är endast montage, förändring kan ske.

Bilderna är endast montage, förändring kan ske.
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Ny bussgata på Kungsgatan.
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Barbro Gustafsson, hotellchef, 
Bodensia:

”Det här blir jät-
tebra. Det betyder 
mycket att vi får 
ett attraktivt och 
trevligt centrum. 
Alla vi som har 
verksamheter i 
centrum påverkas 
ju såklart under 
tiden men det 
kommer att bli 
bra och det är det 

viktigaste. Att miljön utanför hotellet blir 
trevligare är väldigt positivt för oss och för 
våra gäster.”

Mikael Kraus, 
Konditori 
Opalen:
”Jag är positiv till 
satsningen. Det 
blir bra nu när de 
har tagit beslutet 
att inte stänga 
gatorna. Det blir 
dubbelriktad färd-
riktning på Kyrk-
gatan och även 

Kungsgatan-Kyrkgatan. Det är också bra 
att det läggs till några parkeringsplatser 
vid Intersport.  För oss blir det ökad till-
gänglighet nu när det öppnas upp igen till 
midsommar. Fikagäster får vi ändå men vi 

har märkt av det på dom som bara ska in 
och handla. Men nu blir det bättre, öppet, 
bra och trevligt.”

Monica Wulkan, Bobutiken
”Det kan bara bli bättre än vad det har 
varit under en längre tid nu. 
Framförallt är tillgängligheten a 
och o i centrum. Vi har kunder i 
alla åldrar, både äldre som kanske 
har svårt att ta sig fram och yngre 
som lockas in när de väntar på 
bussen här utanför eller ser något 
i skyltfönstren. Så att bussarna får 
fortsätta gå här är också en fördel 
för oss som har butiker. Att all 
trafik kommer tillåtas i båda rikt-
ningar är något jag ser fram emot. 
Vi har varit här i snart 30 år och 
trivs fantastiskt med lokalen och 
de stora ljusa skyltfönstren. Nu är 
vår förhoppning att både nya och 
gamla kunder ska hitta tillbaka 
och ha lättare att komma hit.”

Dennis Wikstén, Wiksténs 
fastigheter
”Bodens centrum är ju vårt skylt-
fönster, i synnerhet för vår fastig-
het Köpkvarteret 43:an. Det är 
bra att det färdigställs nu och att 
man har tagit beslutet att göra det 
så fort som möjligt. Det är också 
bra att det går att kliva av och 
på bussar i centrum igen och att 

det tillkommer parkeringsplatser. Det är 
viktigt med ett bra flöde i centrum. Det 
här känns som att det blir bra och att man 
har hittat en helhetslösning där merparten 
torde bli nöjda och att vi får ett trevligt 
centrum när det blir färdigt.”

Människan i centrum
Boden får ett nytt centrum. Under sommaren kommer steg för steg 
av nya centrum att färdigställas. För såväl butiker som serveringar, 
fastighetsägare och besökare betyder det ett nytt, fräscht Boden, 
utformat med människan i fokus.

Text: Anna Bergström  
Foto: Mats Engfors, Fotographic

Dennis Wikstén.

Monica Wulkan.
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Notiser
Hantera hästgödsel hälsosamt

Elda säkert utomhus
Se alltid till att du kan släcka elden när du 
eldar hemma på tomten eller ute i naturen. 
Elda i första hand i anvisade eldstäder. Tänk 
också på grannarna så att röken inte stör. 
Glöm inte att ta reda på om räddningstjäns-
ten har utfärdat eldningsförbud. 

När du gör upp eld är det viktigt att tänka 
på när, var och vad du ska elda. Ansvaret för 
eldningen ligger alltid hos dig som eldar. Du 
ska alltid ha en vattenslang till hands och en 
obrännbar kratta så att du kan styra elden. 
Lämna aldrig elden utan uppsikt.

När du ska laga mat utomhus
Det finns en hel del att tänka på vid den 

populära sommargrillen.

Eltändare är ett säkert och miljövänligt 
sätt att tända grillkol eller briketter. Det finns 
även andra alternativ som tändpapper, tänd-
gelé, tändblock och liknande. Följ bruks-
anvisningarna för respektive produkt. Om 
du använder tändvätska, välj en miljövänlig 
produkt och följ bruksanvisningen.

• Använd inte under några omständighe-
ter bensin, etanol, metanol, T-sprit. 

• Ha kontroll på de små barnen så att de 
inte springer in i eller på grillen.

• Tänk på att engångsgrillar lätt kan 
orsaka bränder – de är lömska och 
kan bli mycket varma. Ställer du en 
engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld 
i gräset. Lämna aldrig en grill som inte 
brunnit ut utan uppsikt. Släng heller 
inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha 
alltid vatten i närheten för att kunna 
släcka en brand.

• Kontrollera tätheten i gasolgrillar och att 
sladdar, kontakter i elgrillar är hela.

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

8–10 ton per år, så mycket gödsel produ-
cerar en fullvuxen häst per år. Eftersom göd-
sel innehåller både kväve, fosfor och kalium 
kan slarv vid gödselhanteringen orsaka mil-
jöproblem. Näringsämnen eller smittsamma 
ämnen som bakterier, virus och parasiter 
kan hamna i till exempel vattendrag. Det 
kan påverka närliggande miljön negativt.  

Du som håller hästar har både en möjlig-
het och skyldighet att minimera risken för 
läckage av närings- och smittsamma ämnen 
genom en korrekt gödselhantering.

Miljö- och byggnämnden har tagit fram 
Riktlinjer för hantering av hästgödsel i Bo-
dens kommun och målet är att minska 
riskerna för att olägenheter ska uppstå i 
samband med hästhållning. 

Du som har häst eller planerar att skaffa 
häst kan läsa dessa riktlinjer för att ta

reda vad som gäller för pågående och 
planerad hästhållning i Bodens kommun.

I riktlinjerna får du bland annat lära dig 

hur stor lagringskapacitet du behöver, hur du 
utformar en gödselplatta och vad som gäller 
vid spridning av hästgödsel.

Välkommen in på Samhällsbyggnadskon-
toret för mer information. Riktlinjerna för

hantering av hästgödsel i Bodens kom-
mun finns att läsa på www.boden.se.

Mer Bredband i Boden
Bredbandsutbyggnaden i Boden fortsätter 
med ytterligare sex byar under 2014. Det 
handlar om Svartlå, Bredåker, Brännberg, 
Sörbyn, Sundsnäs och Skogså. Bredbandet 
kommer byggas ut under sommaren. Dess-
utom byggs nätet i Harads och Överstbyn 
ut för att nå ytterligare ett antal hushåll och 
företag.

– Vi kommer att ha fullt upp under som-
maren och det gäller att vi kommer igång 
så fort tjälen gått ur marken, säger Bert-Erik 
Vestermark som är Bodens kommuns pro-
jektledare.

– Om vi hinner kommer vi även att förbe-
reda anslutning av ytterligare byar. Det gör 
vi genom att dra fram fiber till den aktuella 
byn, fortsätter Bert-Erik.

Stor byggnation som påverkar många
Totalt kommer cirka 300 fastigheter att 
kunna anslutas under sommaren vilket till-
sammans med fjolårets utbyggnader innebär 
att 700 fastigheter på landsbygden ansluts 
till fibernätet. I tjänsteutbudet finns Inte-
netförbindelser med upp till en gigabyte per 
sekund, TV-utbud med upp till hundratalet 
kanaler och fast telefoni. Som komplement 
till TV-utbudet finns även playtjänster och 
hyrfilm.

– Vi har projekterat utbyggnader av ytter-
ligare byar och förtätningar av befintliga nät. 
Vi jobbar just nu med att lösa finansieringen 
av en fortsatt utbyggnad 2015 och framåt, 
säger Per Olsson IT-chef vid Bodens kom-
mun.
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IT-chef Per Olsson.
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Tillsammans gör bodensarna kultur
Från vänster på bild är Peter Gällman, Marlene Lundberg och Johan Enberg. De jobbar med planeringen av årets Kulturnatta.

ten, hemvändaren eller du på genomresa. 
Med samverkan menas att kulturutö-

vare och näringsidkare möts på mitten. 
De som har butiker i centrum öppnar upp 
sina lokaler för konst, musik och annat 
liknande. Man skapar mötesplatser och 
plattformer för kulturutövarna som i sin 
tur levererar och drar publik till sig.

Till skillnad från många andra städer 
har vi valt att lägga Kulturnatta under 
den så kallade ”löningstorsdagen”, då 
butikerna håller kvällsöppet i centrala 

Boden. Hela centrum blir levande och för 
oss bodensare har det blivit naturligt att 
vistas i centrum på kvällstid under dessa 
torsdagar. 

I år är Kulturnatta den 28 augusti, och 
öppnar upp inför den superhelg där vi har 
Skördefesten, Boden Cruising och Load 
Up North-mässan som kommer locka man 
ur huse. Genom samverkan i vår kommun 
lyfter vi Boden och sätter staden på kartan! 
Vi visar på mångfalden och det rika kul-
turlivet vi har i vår stad – tillsammans. 

Det är en varm sommarkväll i  
augusti. Föreställ dig att du står 
mitt i vår stads centrum. 
Text och foto: Madde Lundberg, projektledare
kulturnattaiboden@gmail.com

ill vänster ser du en trollkarl och 
hans drake, omringade av massor 
med glada barn som hoppar och 

tjoar, till höger ser du en trubadur som 
sjunger bekanta sånger till kompet av sin 
gitarr. När du sluter ögon och tar ett djupt 
andetag insuper du doften av matos du 
aldrig känt förut, och nyfikenheten sprider 
sig kring vilka kryddor och recept som det 
internationella matköket har att erbjuda. 
Lite längre bort drar en hårdrockare sitt 
avgrundsvrål från stora scenen, och inne 
på närmsta butik strosar du runt bland 
mode och konst. Var har du hamnat? Jo, 
mitt i Kulturnatta. 

Kulturnatta har sedan 2013 arrange-
rats av Kulturenheten vid tillväxtförvalt-
ningen på Bodens kommun. Evenemanget 
har som syfte att skapa samverkan mellan 
kulturen och näringslivet. Tillsammans 
lyfter vi Boden till en kulturstad där inget 
fattas, varken för dig som bor här, turis-

Föreslå årets miljöstipendiat
Känner du till någon som borde belönas för ett bra miljöarbete? 
Du kan nominera en person, grupp, förening eller ett företag som 
kandidat.

Miljöstipendiet på 10 000 kr delas ut under Skördedagarna i 
augusti till den/de som på ett framträdande sätt arbetat med att 
förbättra miljön i Bodens kommun. Det kan vara såväl stora som 
små insatser.

Förslag på kandidater, med motivering, lämnas senast 30:e juni 
till: Samhällsbyggnadskontoret, Bodens kommun, 961 86 Boden. 
E-post: sbk@boden.se

Välkommen med ditt förslag.

T
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Följ kommunen online
om du vill komma i kontakt med dem hit-
tar du här nedan en sammanställning. 

På förvaltningarna
För att nå ut till så många som möjligt, 
så bred publik som möjligt, finns det på 
aktuell förvaltnings sida speciella länkar 
till övriga sidor där de representeras. Varje 
förvaltning har som ambitionen att, i så 
hög grad som möjligt, nå dig på det sättet 
du vill bli nådd. Så ta och surfa in på ak-
tuell förvaltning via Boden.se redan idag. 

I skrivande stund  
är dessa sidor aktuella:

Facebook
Skolan i Boden
Kulturen i Boden
Räddningstjänsten Boden
Försvarsmuseum Boden
Bodens Ungdomsråd
Compassen Boden
UHboden Boden
Bodens stadsbibliotek 
Jobba i Boden
Nordpoolen
Näringslivsnytt
Instagram
Bodenbilder
Twitter
@naringslivsnyttboden
Blogg
Gymnasiebiblioteket – bibblobloggen
Egna Hemsidor
Nordpoolen.com
Bibblo.se
Forsvarsmusem.se 
Youtube
Bodens kommun

FOTO: MONTAGE

Det blir allt viktigare för organisatio-
ner att vara närvarande på sociala 
medier. Online kan man nå en stor 
målgrupp och vissa av dem nås 
endast via internet. Känner du att 
du helst tar in kommunal informa-
tion samtidigt som du surfar runt 
på hemsidor så följer här en defini-
tion av sidor online som kommunen 
skapat.
Den i skrivande stund mest populära 
tjänsten är utan tvekan Facebook, det går 
att läsa på internetstatistik.se. I samma 
undersökning går det också att läsa att 
användandet av tjänster som Instagram 
och Twitter ökar markant, dock så når de 
inte fler än cirka tjugo procent av inter-
netanvändarna.

Tillsammans utgör dock dessa sociala 
plattformar en stor del av tiden inter-
netanvändarna är online. Gemensamt för 
många av dessa är att det faktiskt går att 
kombinera bild och text på ett bra sätt. På 
så sätt kan man alltså forma sitt budskap 
efter rådande innehåll och mål.

Synas och höras
Den här statistiken talar sitt tydliga språk 
och mellan raderna kan man läsa att det 
är viktigt att finnas på dessa platser för att 
nå så många som möjligt. För kommuner 
kan det också vara extremt viktigt, för en 
del förvaltningar är det viktigare än an-
dra, att nå sin målgrupp online. På Bodens 
kommun har vissa förvaltningar sidor på 
dessa populära kommunikationssidor. Så 

Ladda upp  
med sommarläsning på 
Bodens stadsbibliotek

Öppettider i sommar
 – 15 juni
Måndag–fredag: 10.00–18.00, lördag och 
söndag är stängt

16 juni – 17 augusti
Måndag–fredag: 12.00–18.00, lördag och 
söndag är stängt

18 augusti – 31 augusti
Måndag–fredag: 10.00–18.00 lördag och 
söndag är stängt

Sommarboken
Är du mellan 6 och 16 år? Har du sommar-
lov och gillar att läsa böcker? Låna och läs 
med Sommarboken från den 13:e juni.

Du hämtar ditt Sommarbokshäfte på 
Bodens stadsbibliotek. När du har läst dina 
böcker fyller du i Sommarbokshäftet och 
lämnar in det till oss på stadsbiblioteket 
senast den 1:a september.

Alla som lämnar in sitt häfte får en bok.

Välkomna

FOTO: MORGUEFILE.COM
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En hållbar och demokratisk  
samhällsplanering förutsätter att 
byggandet inte sker planlöst, utan 
att marken används till det som 
är lämpligast samt att det som 
byggs är beständigt, säkert, vack-
ert, miljövänligt och tillgängligt 
för rörelsehindrade. Det är bland 
annat sådana saker som gran-
skas i bygglovsprocessen, som är 
reglerad i bygglagstiftningen.

Nedan redovisas exempel på åtgärder 
där lov eller anmälan krävs

• Nybyggnad eller tillbyggnad

• Ändrad användning 

• Ändringar av byggnad som innebär 
att det inreds någon ytterligare bo-
stad eller lokal för handel, hantverk 
eller industri

• Fasadändring

• Plank eller murar

• Rivning av byggnad

• Schaktning eller fyllning som väsent-
ligt förändrar markens höjdläge.

• Installation av kamin och eldstad

• Avloppsanläggningar

• Installation av mark eller bergvärme

Byggnad =  En varaktig konstruktion 
av tak eller av tak och väggar som är 
varaktigt placerad på en viss plats. Den 
är konstruerad så att människor kan 
uppehålla sig i den. 

Så här gör du
Först bör man ta reda på vad man får lov att göra på den tänkta platsen. Inom olika 
delar av kommunen gäller olika bestämmelser. Nedan beskrivs några av dessa. För att 
få reda på vad som gäller i ditt fall bör du kontakta samhällsbyggnadsbyggnadskonto-
ret i kommunen.

Detaljplan Området är planerat i detalj. Bestämmelser i pla-
nen styr på vilket sätt man kan och får bygga eller 
vidta andra åtgärder.

Sammanhållen bebyggelse  Områden som inte är detaljplanerade men där 
bebyggelsen utgörs av husgrupper där tomterna 
gränsar till varandra eller skiljs åt av väg park 
eller liknande. I dessa områden krävs bygglov.

Utanför sammanhållen bebyggelse Glest bebyggda områden. Här kan vissa åtgärder 
vidtas utan att lov krävs. Det kan exempelvis vara 
mindre tillbyggnader och komplementbyggnader.

Strandskydd Strandskyddets syfte är att ge allmänheten möjlig-
het att promenera längs stränderna, bada, fiska, 
åka skridskor och göra strandhugg från en båt. 
Strandskyddet skyddar också djur och växter 
som lever på och i närheten av stränderna samt i 
vattnet. Det generella strandskyddet är 100 meter 
från strandkanten både på land och i vattenområ-
det och inkluderar även undervattensmiljön.

 För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat 
sätt påverka strandskyddsområdet krävs strand-
skyddsdispensen. Dispensen prövas vanligtvis av 
kommunen. 

Så här ansöker du
En ansökan skall vara skriftlig. På kommunens hemsida finns blanketter upplagda. 
Möjlighet finns även ansöka och lämna in ansökan digitalt. För detta krävs dock att 
man har e-legitimation. Det finns många fördelar med att ansöka digitalt – du ansöker 
när det passar dig och du kan samtidigt bifoga ritningar och övriga handlingar som 
filer - allt digitalt. Efter insänd ansökan får du snabbt olika återkopplingar från oss i 
kommunen. Länk till digital ansökan finns på kommunens hemsida samt via  
www.mittbygge.se. Till ansökan ska du bifoga de ritningar som behövs för att beskriva 
vad man vill göra, till exempel planritning, fasadritning, situationsplan och liknande.

Kommunens handläggning
När ärendet kommer in till kommunen granskas det. Så här går det till.

Får jag lov att gräva, bygga eller rivaFår jag lov  
att gräva, bygga eller riva?
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Kompletta handlingar 

Handläggaren avgör om det finns tillräck-
ligt med handlingar för att fatta beslut i 
ärendet. Om inte begärs komplettering in.  
Sökanden får ett föreläggande om vad 
som ska kompletteras. 

Granskning 

Ärendet granskas utifrån aktuella planbe-
stämmelser, byggnadens placering, storlek 
och utformning.

Höra grannarna 

När åtgärden strider mot gällande plan 
eller ska vidtas utanför detaljplanerat 
område ska berörda grannar (sakägare) 
ges tillfälle att yttra sig. 

Remisser 

Remisser skickas ut till andra som berörs. 
Det är ofta andra kommunala verksamhe-
ter och statliga myndigheter.

Beslut  

När alla yttranden har kommit in fattas 
beslut i ärendet.

Om ett lov inte har beviljats betyder det 
att nämnden anser att din åtgärd inte kan 
genomföras. Du får alltid en motivering 
till varför det inte gick att bevilja lovet och 
har möjlighet att överklaga beslutet.

Om ett lov har beviljats betyder det att 
byggnadsnämnden anser att din åtgärd 
kan genomföras

Kungörelse 

Beviljade lov kungörs i Post och Inrikes 
Tidningar. Kungörelse eller beslutshand-

lingar skickas också till de grannar som 
anses vara berörda. Om ingen överklagan 
inkommit inom fyra veckor vinner beslu-
tet laga kraft

Överklagan 

Den som är missnöjd med ett beslut kan 
överklaga detta. Hur det går till beskrivs i 
ett meddelande som skickas ut till berörda 
i varje enskilt ärende.

Beslutets giltighet 

Ett lov är giltigt i fem år men arbetena ska 
påbörjas inom två år från det att beslutet 
vunnit laga kraft.

Tidsbegränsat lov 

Du kan få ett tidsbegränsat bygglov för 
en åtgärd som uppfyller något eller några 
men inte alla krav för ett bygglov, om du 
begär det. Giltighetstiden anges i lovet. 
Den lovgivna tiden får vara högst fem år 
men kan förlängas. Den sammanlagda 
tiden får normalt inte överstiga tio år

Handläggningstider 

Enligt plan och bygglagen ska sökanden 
inom 10 veckor få ett beslut i sitt ärende. 
Det gäller från den dag då kompletta 
handlingar är inlämnade. Miljö- och bygg-
nämnden har rätt att förlänga handlägg-
ningstiden en gång men den totala tiden 
får aldrig överskrida 20 veckor.

Kommunen har en serviceförklaring 
där målet är att sökanden ska få beslut 
inom tre veckor från det att ärendet är 
komplett.

Startbesked 

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, 
marklov eller anmälan får inte påbörjas 
förrän byggnadsnämnden har fattat ett 
beslut om startbesked.

Det här händer  
om du bygger utan lov 
Om du bygger utan bygglov eller startbe-
sked måste du alltid betala en sanktions-
avgift, oavsett om du får bygglov eller inte 
i efterhand. Tänk på att det alltid är bäst 
att fråga först.

När vi får veta att du byggt utan 
bygglov begär vi in en skriftlig förklaring 
till varför du byggt utan lov. Om det finns 
möjlighet att du kan få bygglov uppmanar 
vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte 
få bygglov, till exempel om du byggt där 
man inte får bygga, kan du bli tvungen att 
riva byggnaden. 

Om du har planer  
att bygga i sommar
För att hinna med din bygglovsansökan 
innan semestern behöver vi få in din ansö-
kan så snart som möjligt.

Har du frågor eller funderingar kontakta
Samhällsbyggnadskontoret
Bodens kommun
0921-621 58
sbk@boden.se
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Budgetverktyg

Budgetkalkylen Webbsida Konsumentverkets omfattande och heltäck-
ande verktyg för budget.

Gratis

Smartbudget Webbsida Lägga upp budget, föra kassabok, få bud-
getanalys, sätta sparmål, samla avtal, ha 
koll på lån

Gratis bastjänst 
(täcker de flesta 
behov)

Mina utgifter App för iPhone  
och Android

En mobil kassabok där du gör en budget 
indelad i olika kategorier. Lägg in utgifter 
och få en grafisk sammanställning.

iPhone-appen 
15 kr    
Android-appen 
25 kr

Spara kvittot Webbsida samt  
app för iPhone  
och Android

Ta kort på dina kvitton med mobilen. Kvit-
tona lagras och du kan också kategorisera 
och sammanställa dina inköp.

Gratis

Inkomster

Mina sidor Webbsida Försäkringskassans hemsida och app där 
du hanterar dina pågående ärenden. Kallas 
också ”vab-appen”. Här kan du se status, 
ta emot meddelanden och se när pengar 
utbetalas.

Gratis

Kassakollen Webbsida Visar hur inkomsterna förändras och vad du 
får från Försäkringskassan när du är sjuk, 
får barn, behöver bostadsbidrag m m

Gratis

Bostads 
bidrags- 
appen

App för iPhone  
och Android

Visar hur du slipper återbetalningsskyldighet 
när inkomsten ändras, håller koll på hur du 
ligger till

Gratis

Utgifter

Matpriskollen Webbsida samt  
app för iPhone  
och Android

Hittar lägsta matpriser där du bor. Sök spe-
cifika varor och se vilken butik som erbjuder 
bäst pris närmast dig.

Gratis

Prisjämförelser Webbsidor Compricer – El, telekom, för-säkring, spa-
rande, bolån, pension
Pricerunner – produkter, el, telekom, för-
säkring, sparande
Insplanet – försäkring
Prisjakt - produkter

Gratis

Elpriskollen Webbsida Råd och enkla spartips för att minska ener-
giförbrukningen

Gratis

Sambo – våra  
utgifter
Delad ekonomi

App för iPhone
App för Android

Håller reda på vem som betalar vad när du 
delar ekonomi med någon annan

iPhone-appen 
7 kr
Android-app 
Gratis

Sparande och lån

Minpension.se Webbsida Får en sammanställning av hela pensionen 
– inkomstpension, premiepension samt 
tjänste-pension från de flesta pensions-
bolag. Kan också komplettera med privat 
pensionssparande.

Gratis

Fondkollen Webbsida samt  
app för iPhone  
och Android

Hjälp att välja olika fonder samt utvärdera 
de fonder du valt.

Gratis

Lånelabbet Webbsida Räknar på hur månadskostnaden ändras 
om du slår samman lån, får lägre ränta, 
amorterar snabbare

Gratis

Bolån App för iPhone Håller koll på bolånekostnaden samt kan 
lägga in övriga boende-kostnaden. Ser 
enkelt hur kostnaderna förändras vid en 
räntehöjning.

7 kr
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Känns det som om pengarna inte 
räcker till? Har du svårt att hålla din 
budget? Eller gillar du bara att ha 
stenkoll på ekonomin via grafer och 
diagram? Oavsett vilket finns det en 
lång rad olika appar och webbsidor 
som är utmärkta hjälpmedel för din 
ekonomi.

enom att ha koll på din ekonomi 
får du pengarna att räcka längre. 
Att föra kassabok och upprätta 

en budget är ett bra sätt att få överblick 
över inkomster och utgifter. I samband 
med det kan du också passa på att se över 
alla kostnader och se om det går att göra 
några förändringar. En ordnad ekonomi 
kan också innebära att du kan skapa ett 
sparutrymme. Med den kan du bygga en 
buffert.

Trots att de flesta håller med om att 
det är bra att ha en budget är det väldigt 
många som drar sig för att komma igång. 
Privatekonomi upplevs som tråkigt, svårt 
och komplicerat. Men med hjälp av de 
appar och webbsidor som finns blir det 
enkelt och smidigt.

Det finns många hjälpmedel för att få koll 
på din ekonomi. Förutom dessa har ofta 
bankerna egna appar med många smarta 
funktioner. Något att tänka på är att en 
del appar erbjuder en möjlighet att impor-
tera banktransaktioner, d v s du loggar in 
på banken via appen. Här gäller det att 
vara försiktig. Om det sker obehöriga ut-
tag får du ingen ersättning då det anses att 
du lämnat ifrån dig din bankkod.

Har du frågor om privatekonomi är 
du välkommen att kontakta kommunens 
Budget- och skuldrådgivare på telefon-
nummer 0921-629 29 eller genom e- post 
till anna.m.nilsson@boden.se. 

Appar för ordning

G
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Budgetverktyg

Budgetkalkylen Webbsida Konsumentverkets omfattande och heltäck-
ande verktyg för budget.

Gratis

Smartbudget Webbsida Lägga upp budget, föra kassabok, få bud-
getanalys, sätta sparmål, samla avtal, ha 
koll på lån

Gratis bastjänst 
(täcker de flesta 
behov)

Mina utgifter App för iPhone  
och Android

En mobil kassabok där du gör en budget 
indelad i olika kategorier. Lägg in utgifter 
och få en grafisk sammanställning.

iPhone-appen 
15 kr    
Android-appen 
25 kr

Spara kvittot Webbsida samt  
app för iPhone  
och Android

Ta kort på dina kvitton med mobilen. Kvit-
tona lagras och du kan också kategorisera 
och sammanställa dina inköp.

Gratis

Inkomster

Mina sidor Webbsida Försäkringskassans hemsida och app där 
du hanterar dina pågående ärenden. Kallas 
också ”vab-appen”. Här kan du se status, 
ta emot meddelanden och se när pengar 
utbetalas.

Gratis

Kassakollen Webbsida Visar hur inkomsterna förändras och vad du 
får från Försäkringskassan när du är sjuk, 
får barn, behöver bostadsbidrag m m

Gratis

Bostads 
bidrags- 
appen

App för iPhone  
och Android

Visar hur du slipper återbetalningsskyldighet 
när inkomsten ändras, håller koll på hur du 
ligger till

Gratis

Utgifter

Matpriskollen Webbsida samt  
app för iPhone  
och Android

Hittar lägsta matpriser där du bor. Sök spe-
cifika varor och se vilken butik som erbjuder 
bäst pris närmast dig.

Gratis

Prisjämförelser Webbsidor Compricer – El, telekom, för-säkring, spa-
rande, bolån, pension
Pricerunner – produkter, el, telekom, för-
säkring, sparande
Insplanet – försäkring
Prisjakt - produkter

Gratis

Elpriskollen Webbsida Råd och enkla spartips för att minska ener-
giförbrukningen

Gratis

Sambo – våra  
utgifter
Delad ekonomi

App för iPhone
App för Android

Håller reda på vem som betalar vad när du 
delar ekonomi med någon annan

iPhone-appen 
7 kr
Android-app 
Gratis

Sparande och lån

Minpension.se Webbsida Får en sammanställning av hela pensionen 
– inkomstpension, premiepension samt 
tjänste-pension från de flesta pensions-
bolag. Kan också komplettera med privat 
pensionssparande.

Gratis

Fondkollen Webbsida samt  
app för iPhone  
och Android

Hjälp att välja olika fonder samt utvärdera 
de fonder du valt.

Gratis

Lånelabbet Webbsida Räknar på hur månadskostnaden ändras 
om du slår samman lån, får lägre ränta, 
amorterar snabbare

Gratis

Bolån App för iPhone Håller koll på bolånekostnaden samt kan 
lägga in övriga boende-kostnaden. Ser 
enkelt hur kostnaderna förändras vid en 
räntehöjning.

7 kr

Kontrollera maten  
i juli – rötmånaden
Känner du dig osäker på hur du 
ska avgöra om maten i kylskå-
pet har blivit dålig eller inte? Är 
du trött på att behöva slänga 
mat i onödan? Samhällsbygg-
nadskontoret tipsar om hur du 
minskar risken för magsjuka och 
dessutom slipper slänga mat nu 
när rötmånaden närmar sig.

Rötmånaden kallas perioden som börjar 
i slutet av juli och pågår cirka en månad. 
Värmen och fukten under denna period 
gör att matvaror lätt blir dåliga, vilket 
innebär att det är nödvändigt att du för-
varar och hanterar maten på ett lämpligt 
sätt. Kyla och en bra hygien är två nyck-
elord som bidrar till att maten håller sig 
fräsch och är extra viktiga under varma 
sommardagar.

Följ gärna dessa enkla råd:

1. Tänk på att kylda matvaror lätt blir 
dåliga under rötmånaden. Ta gärna 
med en kylväska när du handlar i 
affären och stoppa in matvarorna i 
kylen direkt när du kommer hem.

2. Livsmedel bör förvaras vid en tem-
peratur vid maximalt +8 grader och 
känsliga livsmedel som köttfärs och 
färsk fisk vid en ännu lägre tempera-
tur. Vi rekommenderar en kylskåps-
temperatur på maximalt  
+ 4–5 grader under denna period.

3. Var noga med att inte använda 
samma skärbräda och kniv för rått 
kött och sallad om du inte diskar dina 
redskap noggrant emellan.

4. Kom ihåg att tvätta händerna efter 
toalettbesök. 

5. Mat som tas ut och in i kylskåpet får 
kortare hållbarhetstid. Plocka bara 
fram mängden mat som du verkligen 
behöver.

6. Titta, lukta och smaka på maten. 
Våga lita på dina sinnen.

Avloppsinventering för dricksvatten och vattendrag
Avloppsvatten innehåller bakterier och 
näringsämnen som bör tas om hand om. 
Detta görs för att inte sprida smitta och 
påverka miljön negativt. Om otillräckligt renat 
avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan 
det, i vissa fall, räcka med att borsta tänder-
na i brunnens vatten för att bli sjuk. Utsläpp 
av näringsämnen till våra vattendrag kan 
orsaka övergödning vilket leder till algblom-
ning, igenväxta sjöar och syrebrist. Kraftig 
övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd 
och minskad biologisk mångfald.

Fastighetsägare som inte har möjlighet att 
ansluta sig till det kommunala avloppsnätet 
är skyldiga att rena sitt avloppsvatten. Re-
ning av avloppsvattnet sker då i regel på den 
egna fastigheten i så kallade små avloppsan-
läggningar. 

I Bodens kommun finns cirka 1600 små 
avloppsanläggningar där de flesta är gamla 

och inte klarar dagens krav på rening. Det är 
därför viktigt att avloppsanläggningar i kom-
munen inventeras och att de som är bristfäl-
liga åtgärdas. 

Sedan år 2009 genomförs årligen inven-
teringar av små avloppsanläggningar i Bo-
dens kommun. Miljö- och byggnämnden är 
ansvarig för tillsynen. Sedan 2009 har cirka 
200 fastigheter inventerats i Kusön, Kusån, 
Sävastnäs, Altersjön och öster om Vittjärv-
sträsket. Under sommaren 2014 planerar 
kommunen att genomföra inventeringar 
väster om Vittjärvsträsket samt i Kusträsk. 
Målet är att alla små avloppsanläggningar i 
Bodens kommun ska ha godtagbar standard 
från och med år 2030. 

Vill du veta mer kan du kontakta samhälls-
byggnadskontoret på Bodens kommun. Du 
når dem på telefonnummer 0921-622  98.

Bada säkert i Boden
Varje sommar görs kontroller av de bad-
platser som Miljö- och byggnämnden har 
registrerat i sin tillsyns- och kontrollplan. Det 
är badplatserna i Aldersjön, Degerbäcken, 
Gemträsk, Harads, Lakaträsk, Norriån, Ras-
myran, Sandträsk, Svartbjörnsbyn, Svartlå, 
Södra Bredåker, Sörbyn, Ubbyn, Unbyn, 
Valvträsk och Vändträsk

Aldersjön är registrerad som EU-bad vilket 
bland annat innebär att minst tre vattenpro-
ver tas under badsäsongen, att det finns en 
skylt som visar kvalitén på vattnet samt att 
badplatsen har en badvattenprofil. När pro-
verna har tagits och analyssvaren är färdiga 
registreras de på Folkhälsomyndighetens 
hemsida Badplatsen med adressen  
http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se.

Där kan du hitta den senaste informa-
tionen om alla badplatser i hela Sverige. 
Via en länk kan man även finna resultaten 
från samtliga EU-bad i Europa. Det kan vara 
intressant inför kommande semester.

Hitta mer information
Mer information om Bodens badplatser hit-
tar du också på Bodens kommuns hemsida. 
Sök på Strandbad för att komma till sidan 
med information.

Vid frågor kan du kontakta samhällsbygg-
nadskontoret på telefonnummer  
0921-622 56.
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Aktuellt från  
Rådet för trygghet och hälsa 
sommaren 2014
Norrbottens läns landsting har un-
der våren utsett Bodens kommun att 
tillsammans med Haparanda kom-
mun, bli pilotkommuner för projektet 
Bättre psykisk hälsa hos barn och unga. 
Landstinget tar krafttag för att komma 
tillrätta med det faktum att andelen 
unga med psykisk ohälsa i länet ökar. 
Särskilt stor är ökningen bland unga 
flickor. Vid elevhälsosamtalen i sko-
lan uppgav 16 procent av flickorna 
och knappt fyra procent av pojkarna 
i årskurs ett på gymnasiet att de ofta 
eller alltid är nedstämda. När det gäl-
ler självmord så minskar de i stort i 
befolkningen. Det är dock inte samma 
för unga män och kvinnor. I Norrbotten 
har självmorden bland unga kvinnor 
ökat under de senaste åren. Folkhälso-
rådet Agneta Granström menar att man 
måste börja jobba med unga innan de 
får problem och då krävs det resurser, 
ökad kunskap och samarbete mellan 
flera olika aktörer. I de två pilotkom-
munerna kommer man att under tre år 
arbeta med många olika insatser. De 
olika insatserna kommer ha stöd i kun-
skap och fakta. Exempel på insatser är 
stöd till föräldrar från graviditeten upp 
genom tonåren, kunskapsspridning och 
utbildningssatsningar för personal som 
möter barn och unga, föräldrastöds-
program, ungdomsstödsprogram och 
åtgärder för att förhindra självmord. 
Tanken är att det vid projekttidens slut 
hösten 2017 ska finnas många insatser 
att efter behov erbjuda alla länets kom-

muner. Kompetensförsörjningen är vik-
tig och landstinget kommer att arrang-
era och bekosta utbildningar i de olika 
metoderna så att arbetet kan fortsätta 
efter projektets slut, även om en hel del 
av de som utbildas arbetar i kommunal 
verksamhet. Arbetet är långsiktigt och 
sker i samverkan med Norrbottens läns 
landsting, pilotkommunerna, Kommun-
förbundet Norrbotten och Länsstyrelsen 
Norrbotten.

Rådet för trygghet och hälsa kommer 
att finnas med under Skördefesten och 
miljödagarna den 29-31 augusti vid 
korsningen Kyrkgatan/Idrottsgatan. 
Lämna dina tips på hur Boden kan kän-
nas tryggare, säkrare och hälsosammare 
och möt rådets ledamöter.

Hela Boden i rörelse 2014 utökas i 
år till ett lunch-till-lunch-evenemang 
och går av stapeln 11–12 september. 
Föreningslivet och gymmen inbjuds att 
öppna sina aktiviteter för allmänheten. 
Det handlar då om prova på-aktiviteter 
och föreläsningar. De traditionella de-
larna av arrangemanget med löpning, 
promenader, Kul-på-hjul och arbets-
platstävling öppnas redan på torsdagen. 
Garnisonsmilen med möjlighet till tid-
tagning även för allmänheten äger rum 
på fredag förmiddag. Information om 
program, tider och platser kommer att 
publiceras i olika medier under veck-
orna 36 och 37.

Dansens egen 
dag i Boden
Dansens dag infaller varje år den 
29 april, och etablerades interna-
tionellt 1982. I Boden har man valt 
att uppmärksamma denna dag sista 
söndagen i april, genom att lokala 
dansgrupper har uppvisning. 

Text och foto: Madde Lundberg, projektledare
dansensdagboden@gmail.com

år stod Kulturenheten vid Tillväxtför-
valtningen på Bodens kommun som nya 
arrangörer. Uppvisningen hölls på Folkan 

i Folkets Hus. Under två timmar kunde vi 
se nästan 200 dansare bjuda på uppvisning 
av bugg, linedance, breaking, balett, disco, 
streetdance, balkandans och mycket mer. 
Anna Karin Liljestrand från Kulturskolan 
var konferencier.

Cirka 600 besökare trängdes, fikade 
och umgicks nere på Folkan under tillställ-
ningen. De dansgrupper som medverkade 
var Bodansarna, Bodens Gymnastikklubb, 
Dance Direction, All together now, Boden-
buggarna, Luleå Hembygdsgilles Interna-
tionella Dansgrupp, PRO Seniordans och 
Nordic Monkeys. Dansarna var mellan 3 
och 85 år gamla. Tillsammans visade man 
på den mångfald och bredd vi har inom 
dansen i Boden.

Efter uppvisningen hölls en workshop i 
Balkandans under ledning av Luleå Hem-
bygdsgilles Internationella dansgrupp. 

Tidigare år har Dansens dag arrangerats 
av Kaisa Olsson via Bodansarna, och hon 
avtackades för sitt engagemang genom 
åren. 

Ska du installera värmepump – tänk på det här
Värmepumpar för bergvärme, jordvärme 
och sjövärme ska anmälas till kommu-
nens miljö- och byggnämnd. Arbetet får 
påbörjas tidigast 6 veckor efter inlämnad 
anmälan eller när du fått ett beslut. Detta 
gäller även luftvärmepumpar för en- eller 
tvåfamiljshus inom tättbebyggt område. 

Inom skyddszoner för vattentäkt till ex-
empel Bodens huvudvattentäkt på Kusön 

kan inrättande av värmepump vara för-
bjudet eller kräva tillstånd.

Vid inrättande av luftvärmepump kan 
det krävas en certifierad installatör.

Anmälan gör du via kommunens  
e-tjänst eller hämta blanketten på  
www.boden.se. Den finns även att hämta 
på samhällsbyggnadskontoret i stads-
huset, våning A5. 

I
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Guidad visning av Treehotel – Ta del av det 
ordinära hotellet, och dess hotellrum uppe i 
talltopparna. Treehotel i Harads är en plats 
där naturen, ekologiska värden, komfort och 
modern design kombineras till ett spännande 
äventyr. treehotel.se

Rödbergsfortet – En del av Bodens Fäst-
ning – Ta ett kliv in i militärhistorien och ta 
del av en av Sveriges mest påkostade för-
svarshemligheter genom tiderna. Här finner 
du all inredning och utrustning kvar, som 
visar hur fortet användes till vardags och hur 
det var tänkt att fungera i strid.  
rodbergsfortet.com

Havremagasinet – Havremagasinet är nu-
mera en konsthall i 5 plan på 3600 kvm. 
Byggnaden användes av Bodens garnison, 
som matförråd för dåtidens fordon – hästar-
na. Nu finns en här länskonsthall som visar 
nationell och internationell samtidskonst. 
havremagasinet.se

Western Farm - Ett besök på Western Farm 
är en resa i tiden, där du som besökare 
får uppleva en unik tolkning av den vilda 
västern - allt tidtypiskt år 1879. Häng med 
våra karaktärer på fartfyllda, musikaliska och 
dramatiska upplevelser som du aldrig kom-
mer att glömma. 
westernfarm.se

Försvarsmuseum – Ett interaktivt muse-
um – Klämma, känna, klättra och prova. Här 
får ni veta mer om vilken roll Sverige hade 
i världspolitiken i både fred och orostider. 
forsvarsmuseum.se

NordPoolen – På nyrenoverade äventyrs-
badet NordPoolen möter du en underbar 
värld av gränslösa badäventyr. Här finns det 
mycket att göra både för vuxna och barn. 
nordpoolen.com

Bodens Camping & Bad – Det stora utom-
husbadet erbjuder fina möjligheter för hela 
familjen att njuta. Här finns en tempererad 
50-metersbassäng, barnpool, bubbelpool, 
butik, lekpark samt en stor hoppkudde. 
bodenscamping.se

Upplev Boden – turistbyrån tipsar
Strajk Alley – Bodens bowlinghall där 12 
stycken nyoljade banor kröner hjärtat i huset. 
Med den senaste tekniken för bowling, en 
restaurang och mysig bar levereras en oför-
glömlig bowlingupplevelse. 
strajkalley.se

CreActive Adventure – Erbjuder spänning 
och äventyr i form av - klättring, fiske, moun-
tainbike, kanotpaddling, kajakpaddling och 
forsränning. Allt sker med professionella och 
certifierade guider.
creactive-adventure.se/eng

Årstidsfolket & Lanthandelsmuseet i 
Flakaberg – Här får ni veta mer om vår sa-
miska kultur. Besök lanthandelsmuseet med 
kuriosa från gamla tiders lanthandel. Du kan 
också handla med dig ett nostalgiskt fynd 
från den lilla loppisen. På gården där museet 
ligger huserar tamrenar, och om du har tur så 
kanske du får chansen att bekanta dig med 
dessa.



28 – BodenBild

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

  ”Det bästa är    
Boden-andan”

Jag är stolt över att vara Bodensare. Dessutom är jag företagare 
i en charmig småstad där alla jobbar för allas bästa. Här lever 
samarbetet företagare emellan. Och här skapas det som kallas 
för Boden-andan.

Monica Stubé

www.boden.se

För oss som bor här.
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