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LEDARE

Våren i vår vackra kommun slutar 
aldrig att överraska mig med sin ex-
plosiva övergång från grått och kalt 
till sprakande grönska. Så även denna 
försommar när jag efter ett par dagars 
frånvaro passerade Luleå där träden 
fortfarande stod kala. För varje mil jag 
närmade mig Boden anade jag mer och 
mer grönska. Inne i samhället möttes 
jag av fullt utslagna lövträd.

Vid mötet med den skönhet som naturen 
skänker oss stannar jag upp och funderar 
självkritiskt om inte jag och många med mig, 
inte minst vi politiker, borde lyfta allt positivt 
som finns runt omkring oss. Ofta fokuserar vi 
på småaktighet och det som är negativt.

Boden bäst på företagande
Lika säkert som våren kommer Svenskt Nä-
ringslivs riksomfattande näringslivsranking. 
Även den här gången med ett glädjande resul-
tat för oss bodensare. Resultatet visade att vi 
inte bara är bäst i Norrbotten utan även bäst 
av alla kommuner i de fyra nordligaste länen.

Det finns mycket som ligger bakom det. 
Största anledningen tror jag är det samarbete 
och den samverkan som företagarna visar. 
Men också kommunen har utvecklats genom 
åren. Egenintresset har gett vika för perspekti-
vet Alltid för Bodens bästa.

Den utstakade vägen är vi alla, oavsett 
politisk färg, beredda att fortsätta på.

Inflytande till medarbetarna
Nu sitter vi kommunpolitiker i budgetarbete 
och funderar över hur våra gemensamma 
kommunala pengar ska räcka för alla viktiga 
områden, inte minst för de äldre och barnen. 
Då är det också viktigt att tänka på de värden 
som inte kostar ett öre, men likväl kan höja 
kvaliteten och inte minst arbetsglädjen.

Ett sånt värde kan vara att ge våra medar-
betare, som kommer i direktkontakt med äldre 
och barn, mer makt och inflytande att själva 
planera och bestämma över sitt dagliga arbete.

Det ska alltid finnas ett tillåtande klimat. 
När människor kritiserar felaktigheter eller 
oförrätter ska det uppmuntras och felaktig-
heterna rättas till.

Gemensamt tag mot problem
Vi pratar ofta om drogproblem, problem i 
våra skolor och problem ute i kommunen i 
övrigt. Det som är viktigt är att vi så långt 
som möjligt tar reda på fakta och inte blir bä-
rare av bilder som inte stämmer med verklig-
heten. I Boden har vi i många år deltagit i en 
landsomfattande drogvaneenkät för årskurs 
nio och även deltagit i polisens brottsstatis-
tik. Något år har dessa visat att Bodens unga 
drack minst alkohol av samtliga deltagande 
kommuners ungdomar.

Vi önskar också att fler människor ska 
”ta tag i problemen”. Droger är ett samhälls-
problem och därför är det viktigt att vi alla 
kämpar mot dem. På skolor, arbetsplatser 
och krogar kan vi själva ta ansvar och upp-
märksamma negativa tendenser. Då skapar vi 
trygghet för oss själva och varandra.

Det vore väl underbart om vi bodensare 
stöttar varandra istället för att vänta på att 
specialister ska lösa våra problem. På så vis 
kan vi skapa ett samhälle där trygghet och 
harmoni kanske blir den viktigaste anledning-
en för andra flytta till Boden. 

En varm skön sommar önskar jag er alla 
bodensare, norrmän och andra besökare i 
Boden.

Bosse Strömbäck 
Kommunstyrelsens ordförande

alltid för Bodens bästa
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Sommarkul

sommarskoj 
på Försvars-
museum
Spökjakt, hinderbanor och allt du 
vill veta om brevduvor. Det är några 
av aktiviteterna på Försvarsmu-
seum under sommaren. Här finns 
upplevelser för både små och stora 
besökare.
TExT: ANNAkARIN RöNNbäCk. bILd: JENNIE NILEdE

u när sommarlovet är här öppnar 
museet en av sina riktigt populära 
utställningar igen, nämligen Rö-

relse av vikt. Förra året blev den en succé 
när mängder av barn tog sig an hinder-
banan så att svetten lackade. Glada tjut 
och skratt fyllde hela museet och därför 
kör vi en favorit i repris, men med lite nya 
utmaningar.

En annan, helt ny aktivitet på För-
svarsmuseum, är vår Spökkällare som vi 
öppnat nu under sommaren. Självklart är 
ett källarbesök bara för de som vågar, för 
det kan vara lite läskigt att treva sig fram i 
mörkret. Och vem vet, man kanske stöter 
på något otäckt?

Tävla i Museiloppet
Vi kan även erbjuda våra unga besökare 
en kortare visning om brevduvornas, fält-

Full koll på Bodens badplatser
I Boden finns många härliga bad-
platser för varma sommardagar. För 
att du ska veta att vattenkvalitén 
är bra gör kommunen regelbundna 
tester.
TExT: ÅSA RöSHAGEN. bILd: kENT dAHLIN

ill du veta mer om kvalitén på 
badvattnet vid badplatserna i Al-
dersjön, Degerbäcken, Gemträsk, 

Harads, Heden, Lakaträsk, Norriån, 
Rasmyran, Sandträsk, Svartbjörnsbyn, 
Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Ubbyn, 
Unbyn, Valvträsk och Vändträsk?

De senaste provtagningarna, som sker 
två till tre gånger per sommar, hittar du på 

Smittskyddsinstitutets webbplats Badplat-
sen: badplatsen.smittskyddsinstitutet.se.

Där kan du också hitta en länk till 
Google Maps för att få vägbeskrivning till 
den badplats du söker.

Mer om badplatserna

Nytt för i år är att det även ska finnas en 
badvattenprofil för EU-baden. I Boden 
innebär det Aldersjöns badplats.

Mer information om kommunens 
strandbad hittar du hos Bodens kommun på 
samhällsbyggnadskontorets hemsida, www.
boden.se/sbk och länken ”badplatser”.

Ring samhällsbyggnadskontoret, tele-
fon 0921-622 56, om du har några frågor.

telefonens och fältpostens funktion under 
kriget. De får även rita egna fältvykort och 
prova att prata i fälttelefonen.

För de barn som fortfarande har spring 
kvar i benen efter turerna inne på museet 
finns vår utomhushinderbana Museiloppet. 
Där kan man se om man är lika vältränad 

som soldaten. Alla som deltar får diplom. 
Men våra besökare kan lika gärna 

gå runt i museet och prova helikoptern, 
klättra ner i stridvagnen eller passa på att 
äta en god glass i vårt kafé.

Dessutom är våra basutställningar om 
militärhistoria öppna som vanligt.

Under sommaren erbjuder Försvarsmuseum många aktiviteter för unga besökare med spring i benen.

Baddags! För att du ska veta att badvattnet är 
friskt tar kommunen flera prover varje sommar. 
Resultaten kan du se på badplatsen.smittskydds-
institutet.se.

V
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Totally You i Boden är inte bara en 
cool salong där man kan tatuera, 
pierca, frisera sig eller fixa snygga 
naglar under ett och samma tak. 
Det är också en ny arbetsplats för 
flera unga med en gemensam dröm.

TExT: ANNA bERGSTRöm. bILd: JENNIE NILEdE

– Om man siktar mot stjärnorna når man 
himlen, säger Jannice Nyberg med ett 
leende.

Hon raketsatsar på företaget Totally 
You, har anställt ytterligare fyra unga 
tjejer och en kille och har tagit en central 
plats i Boden.

Totally You hade nyligen invigning av 
sina nystylade lokaler i Boden. Allt går i 
svart, grått och knallrosa. Premiärtårtorna 
följde samma färgskala. Det här är en 
salong av ett alldeles eget slag, som sticker 
ut och lockar till nyfikenhet. Man känner 
att den drivs med glöd och energi och att 
alla i personalen är delaktiga i beslut och 

utveckling.

Hobbyn blev aktiebolag
För Jannice Nyberg, 27, 
som äger företaget, började 
det som en hobby. Hon var 
duktig på att fixa kompi-
sarnas naglar, utbildade sig 
till nagelskulptris och sedan 
växte verksamheten med 
efterfrågan. 2006 startade 
hon en enskild firma som 
hon nu har ombildat till 
aktiebolag och utökat med 
fem anställda utöver sig 
själv. Inför ombildandet av 
företaget deltog hon i en av 
Näringslivsförvaltningens 
företagsutbildningar.

”om man siktar  
mot stjärnorna når  
man himlen”

Jannice Nyberg är en av 
Bodens unga drivande entre-
prenörer som satsar hårt på 
sitt företag.

Tatuering sticker ut lite i jämfö-
relse med traditionella skönhets-

salongers utbud.

Anställer andra unga
I personalstaben finns idag personer med 
kompetenser för allt från naglar till an-
siktsbehandlingar, piercing, ögonfransar, 
tatuering och frisering.

– Det som sticker ut lite är väl det här 
med tatuering och piercing. Men det är 
kul, jag är inte fisförnäm av mig och det 
ska inte kännas som ett skönhets-spa, 
konstaterar Jannice Nyberg.

De andra som jobbar här är i åldern 19 
till 27 år. Jannice själv är old ladyn i sam-
manhanget. 

Yngsta medarbetaren, Linn Dannö, har 
flyttat upp från Östersund för tatuerarjob-
bet på Totally You. Här får hon bland 
annat arbeta med och lära sig mer av tatu-

Näringsliv
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Jannice Nyberg har anställt ytterligare fem personer i företaget. Här ses hela staben: Linn Dannö, Jannice Nyberg, Simon Sundström, Rebecca Levring, Ida 
Öhlund samt Ida Lindgren.

Medelåldern i salongen  
är låg, de anställda är  
mellan 19 och 27 år.

Förutom klipp och färg  
kan kunderna få piercing, 
tatuering eller nagelvård.

eraren Simon Sundström. De andra är från 
Boden och är glada att ha kunnat få an-
ställning i sina professioner på hemmaplan.

Bara början
Att satsningarna går hem är 
inte att ta miste på. Kunderna 
är i alla åldrar och kategorier.

– Hit kommer både killar 
och tjejer, från 12-åringar som 
köper nagellack till 75-åringar, 
berättar Jannice och hennes 
personal, som redan tidigt i 
våras hade bokningar av som-
marbrudar.

Men Jannice Nybergs visio-
ner stannar inte här. 

– Min dröm är att ha en hel 
galleria med Totally You, först 
här i Boden, sen i flera städer i 
Sverige.
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mässa för nutidens och 
framtidens pensionärer
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det är aldrig  
för sent att leka
För att uppmuntra till lek och 
rörelse även för våra äldre bo-
densare bygger nu kommunen en 
seniorlekpark i centrum. Varför 
sluta leka när man blir gammal?
TExT: LENNART STubé

nder sommaren bygger kommu-
nen en seniorlekpark vid Bodån 
i centrum. Här kan du öva ba-

lans, styrka och rörlighet på ett enkelt 
och roligt sätt tillsammans med andra, 
antingen vännerna eller barnbarnen.

I lekparken kommer det bland an-
nat finnas balansgång, trappor, balans-
platta, fingerstege och stänger för knä-
böj, tåhävningar och vridmoment.

Leken är nyckeln till glädje och 
hälsa. Utmana dig själv och rör på dig 
för att hålla dig frisk längre.

Med teman som fest, upplevelser, 
hälsa och boende bjuder Bodens 
kommun in till en mässa i oktober. 
Under parollen Livet leker – mässa 
för dagens och morgondagens pen-
sionärer ligger fokus på det positiva 
med livet efter pensionen.

ellan den 7 och 8 oktober är det 
dags för Bodens kommuns mässa 
Livet leker – mässa för dagens 

och morgondagens pensionärer. Platsen är 
Boden Arena där allt från researrangörer 
till spännande klädföretag kommer att 
visa upp sig. Dessutom bjuds på inspire-
rande föredrag plus workshops, debatter 
och underhållning. Allt med fokus på de 
positiva bitarna av livet efter pensionen.

Lust och upplevelser
Mässan kommer att inrymma det mesta 
av livet efter pensionen, och arrangemang-

ets teman är: Vardag och fest, miljö och 
boende, hälsa och utveckling samt lust 
och upplevelser.

Syftet med mässan är att visa att i 
Bodens kommun finns möjligheterna att 
förverkliga ett rikt och meningsfullt liv, 
hela livet genom.

Arbetsmiljö i fokus
Redan en månad efter Livet leker, den 17 
och 18 november, är det dags för nästa 
kommunala mässa i Boden Arena. Då är 
temat arbetsmiljö när Den goda arbets-
platsen – idag och imorgon går av stapeln. 
Tanken bakom den mässan är att inspirera 
och sprida kunskap i arbetsmiljöfrågor 
och visa exempel på goda resultat i arbets-
miljöarbetet.

I oktober arrangerar Bodens kommun mässan Livet leker – mässa för dagens och morgondagens 
pensionärer.
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Balansen försämras med åren. Men genom 
att gå över en bro med rörliga ribbor övar du 
balans och koordination.
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Valfrihet inom hemtjänsten
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mässa för nutidens och 
framtidens pensionärer

Historien bakom Bodens brandkår 
håller på att falla i glömska. Men nu 
pågår ett projekt för att dokumen-
tera brandkårens människor, utrust-
ning och byggnader från slutet av 
1800-talet och framåt. Kanske kan 
du som läser det här hjälpa till?

et var längesedan bodensarna 
tvingades bilda langningskedjor 
med hinkar när det brann i något av 

stadens hus. Men i början av 1900-talet var 
det vad som gällde när olyckan var framme.

– Mycket har så klart förändrats och 
vi vill dokumentera hur det såg ut förr i 
tiden. Det är ju en bit av vår historia som 
håller på att glömmas bort, säger Michael 

Sundberg, styrkeledare Bodens räddnings-
tjänst.

Hjälp från bodensarna
Han håller nu på med ett projekt för att 
gräva fram dokumentation kring de gamla 
brandorganisationerna i kommunen. För 
då, i räddningstjänstens begynnelse, fanns 
det brandkårer eller små brandbodar i de 
flesta av Bodens byar.

– Men vi vet så lite om de stationer och 
kårer som fanns runt om i byarna! Som 
vad de hade för brandsprutor, vilka bilar 
de senare använde och vilka som tjänst-
gjorde där, säger Michael Sundberg.

Sitter du på kunskap eller bilder om 
Bodens brandkårs historia hör av dig till 
Michael Sundberg. Hans kontaktuppgifter 

ser du i rutan här 
intill. Tanken är 
att materialet ska 
mynna ut i en 
bok.
 

efterlyser brandkårens historia

Efterlysning 
Brandkårens historia 
I sin jakt på brandkårens historia efterly-
ser Michael Sundberg:
• Namn på personerna på bilden ovan.
• Bilder på brandstationer i byarna 

kring Boden. Även bilder eller fakta 
om brandmän, materiel, fordon med 
mera.

• Information om de brandbodar som 
fanns i Svartbyn och Heden.

• Bilder på äldre brandbilar.
• Information och bilder från SJs 

brandförsvar i Boden.

Vet du något av detta så kontakta 
Michael Sundberg på 0921-623 23 eller 
michael.sundberg@boden.se

Brandman och styrkeledare Michael Sundberg 
söker efter bilder och kunskap om brandkårens 
historia.

Det lilla huset till 
vänster är den första 
versionen av Bodens 
stads brandstation 
och låg vid Kungs-
bron, som även ses 
på bilden.

Vet du något om personerna på bilden? De tillhörde Bodens elitbrandkår och fotot är troligtvis taget omkring 1920.
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Budget

Fyra länders 
räddningstjänst 
övar i Boden

anhörigstöd  
nu till fler grupper
Nu kan du som är anhörig och vår-
dar en person som är äldre, långva-
rigt sjuk eller har funktionshinder få 
stöd från kommunen. Vår anhörig-
konsulent Ingegerd Antonsson kan 
hjälpa dig komma fram till vilket 
stöd du behöver.

idigare har anhörigstödet i Bodens 
kommun främst riktats mot an-
höriga till äldre. Men nu kan alla 

som stödjer eller vårdar en närstående få 
vägledning från kommunen. Det innebär 
även anhöriga till långvarigt sjuka eller 
människor med fysiska eller psykiska 
funktionshinder.

– Vi kan hjälpa till med råd, stödjande 
samtal och vägledning om var de anhöriga 
kan vända sig och vilken hjälp de kan få, 
säger Ingegerd Antonsson, anhörigkonsu-
lent Bodens kommun.

Hjälp efter behov
Vilken sorts stöd du kan få beror helt på 
dina egna behov. Bland annat har kom-
munen drop-in avlösning så att du som 
anhörig kan få tid för dig själv. Det finns 
också möjlighet att starta samtalsgrupper.

Under hösten ska kommunen undersö-
ka vilket sorts stöd den utökade gruppen 
anhörigvårdare vill ha. Utifrån det kan 
sedan exempelvis mötesplatser utformas.

Vill du veta mer, kontakta Ingegerd 
Antonsson på 0921-782 36 eller  
ingegerd.antonsson@boden.se.

 

Ingegerd Antonsson är anhörigkonsulent och 
socialinformatör i Bodens kommun. Hon ger råd 
till dig som är anhörig och vårdar en närstående.

I höst blir Boden centrum för en 
stor internationell övning, Barents 
Rescue 2011. Scenariot är ett 
dammbrott som leder till att Sve-
rige måste begära hjälp från Ba-
rentsländerna. Syftet är att träna 
hjälp-och olycksberedskap över 
gränserna.

fter flera månaders regnande 
brister en damm i Luleälven 
och Sverige ber om hjälp från 

grannländerna. Så ser scenariot ut när 
räddningsstyrkor från norra delarna av 
Sverige, Norge, Finland och Ryssland 
kommer till Norrbotten och Boden för 
att delta i Barents Rescue 2011.

– Tanken är att öva kris- och ka-
tastrofberedskap och hur vi tar emot 
hjälp från våra grannländer om det sker 
olyckor, säger Ulrica Fjällman, regional 
koordinator Barents Rescue 2011.

”Många i rörelse”
Barents Rescue 2011 hålls mellan 18 
och 23 september, men trots att närmare 

500 personer deltar aktivt så kommer 
bodensarna inte se mycket av själva 
övningen.

– De kommer nog märka att något 
är på gång, många hotellrum är uppbo-
kade och det blir mycket folk i rörelse. 
Men de praktiska övningarna i Boden 
kommer ske inne på militärområde, 
säger Ulrica Fjällman och fortsätter:

– Men i Luleå och Jokkmokk, där 
delar av övningen går av stapeln, kan 
allmänheten vara åskådare. Där ska 
bland annat statister räddas från ett 
raserat hus och tas omhand efter en 
tågolycka.

Barents Rescue 2011 arrangeras av 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Deltar gör närmare 50 orga-
nisationer från de nordliga delarna av 
Norge, Finland, Ryssland och Sverige.

Förstudie för servicepunkter på landsbygden
I sitt arbete med att främja en 
levande landsbygd i vår kom-
mun arbetar näringslivsförvalt-
ningen med en förstudie för 
att upprätta servicepunkter på 
landsbygden. Harads och Gun-
narsbyn är de platser man har 
siktet inställt på.
TExT: ANNA bERGSTRöm

är denna tidning går i tryck 
har förhoppningsvis redan en 
ansökan gått iväg till Tillväxt-

verket för att Bodens kommun ska 
ingå i en riksomfattande satsning på 

servicepunkter på landsbygden. I skri-
vande stund pågår ännu den grundläg-
gande förstudien men om ansökan be-
viljas kommer arbetet med att upprätta 
servicepunkter inledas redan i höst.

Lokala lösningar
Servicepunkterna ska bemannas av en 
person som kan lotsa invånarna i kon-
takter med kommunens förvaltningar 
och myndigheter. Exakt var och vilka 
tjänster som ska finnas utformas utifrån 
invånarnas behov och i samverkan med 
organisationer och företag på orten. 
Förutom lotsfunktionen till förvaltningar 
och myndigheter kan det också finnas 

E
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Biblioteket är ett utmärkt utflyktsmål i sommar för både stora och 
små. Här är det fyraåriga Elias Kilpelä som bläddrar i böcker om 
tåg.

landsbygden i fokus 
under 
Framtid på 
landet
I juni står framtiden på landet i cen-
trum på Boden Arena. Med semi-
narier, mässa, workshops, trav och 
festkväll vill arrangörerna skapa en 
mötesplats och ett forum som rör 
livet på landet.
TExT: LEIF NORdSTRöm. bILd: LENNART JöNSSON

ellan den 17 och 19 juni är det 
dags för Framtid på landet. Med 
bland annat seminarier, work-

shops och en stor mässa sätts fokus på 
framtiden och landsbygden. 

Midnattstrav
Förebilden finns på Axevalla där man 
tidigare genomfört På landet samtidigt 
som man arrangerat travtävlingar. Bodens 
mässa, Framtid på landet, arrangeras 
samtidigt som Peabtravet har V75-täv-

lingar med Midnattstrav. Därför är Boden 
Arena, ett stenkast från travbanan, en 
utmärkt plats för arrangemanget.

– Det blir en familjefest med spännande 

utställningar och föreläsningar som rör 
våra fyra huvudinriktningar; hästar, miljö 
och klimat, mat samt upplevelser, säger 
Boden Turism genom vd Jalle Svanberg.

Besökarna kommer få träffa djur, njuta 
av norrbottniska smaker, inspireras av 
framgångsrika företagare och lockas till 
nya storslagna upplevelser. 

Bakom arrangemanget står projektä-
garen Boden Turism tillsammans med 
Hushållningssällskapet, Näringslivsför-
valtningen, Arenabolaget och Peabtravet.

Fullständig information med tider och 
allt du behöver veta finns på www.fram-
tidpalandet.se och på Facebook:  
facebook.com/framtidpalandet.

Eftersom hästkommunen Boden är arrangör blir en av mässans fyra huvudinriktningar just hästar.

Förstudie för servicepunkter på landsbygden
Enligt förstudien ska projektet ägas 

av kommunen men ha lokala projekt-
medarbetare på de orter där service-
punkterna ska finnas.

Tanken är sedan att ett företag på 
orten ska kunna ta över ansvaret för 
servicepunkten när projekttiden är slut.

I förlängningen funderar man också 
på att nyttja modellen med servicepunk-
ter på landsbygden för att göra en servi-
cepunkt i stadshuset där kommuninvå-
narna kan lotsas vidare till rätt person 
och förvaltning i olika frågor. 

tillgång till dator, skrivare, webbkamera 
med mera vid servicepunkterna. I dags-
läget förs diskussioner med EDEK i Ede-
forsbygden och RÅEK i Råne älvdal om 
de specifika behov som finns och för att 
ha en beredskap när arbetet med att skapa 
servicepunkterna kan starta.

Utvecklingsbar modell
Leif Engström, som har uppdraget att 
göra förstudien, för också en dialog med 
de kommunala förvaltningarna om vilken 
typ av tjänster som kan läggas ut på servi-
cepunkterna.

– Det berör alla förvaltningar, från 
sociala till tekniska, säger Leif Engström.

m
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N

Utbildning

Med alla sinnen i fokus öppnar i 
höst en ny kommunal förskola på 
Torpgärdan. Efter en totalrenovering 
av Gärdesskolans gamla lokaler kan 
föräldrar snart lämna sina barn un-
der kristallampornas sken i Kristall-
kulans förskola.

är två förskolor, Gärdes förskola 
och Norra Svartbyns förskola, 
stängs på grund av bristande barn-

underlag får barnen istället flytta ihop i 
en alldeles ny förskola – Kristallkulans 
förskola. Den kommer ligga i före detta 
Gärdesskolans lokaler, som blir helt om-
byggda för ändamålet.

Föräldratorg
I Kristallkulan byggs bland annat ateljéer, 
språk-och matematikrum, restaurang och 
sinnesrum. Dessutom ska ett föräldratorg 
skapas, där mammor och pappor kan träffa 
varandra och pedagoger över en kopp kaffe.

– Vi vill ha en välkomnande miljö som 
är rogivande och vackert sinnlig. Man ska 
känna att ”här vill jag vara”, säger Desiré 
Nordvall, rektor Torpgärdans förskole-
område.

Kikar i kristallkulan
Det där med namnet på förskolan och 

de nämnda kristallamporna då? Rektorn 
förklarar:

– Jag ville ha ett namn som visar på en 
förskola för framtiden. Då fick jag idén till 
Kristallkulans förskola.

– Vi spinner även vidare på kristallte-
mat med en vacker miljö för alla sinnen. 
Därför kommer vi hänga kristallampor på 
olika ställen i huset och komplettera dem 
med tyg, färg, ljus och ljud.

Förskola för framtiden 
öppnar i höst

Desiré Nordvall, rektor Torpgärdans förskole-
område, är glad över den nya förskolan. ”Den ska 
vara vacker och beröra alla sinnen.”

Utanför Kristallkulan kommer det bland annat finnas cykelbana,  
vattenlek och en gård-i-gården för de minsta barnen.

Inne i förskolan ska designen vara mjuk och rofylld. Här ses en skiss av ”biblioteket” där barnen ska 
kunna mötas och mysa i runda soffgrupper bILd: ANNA kLOCkARE, TIRSéN OCH AILI.

 bILd: ANNA NORdmARk, wSp.

FAKTA  
Kristallkulans pedagogik
på förskolan kommer valda delar från 
flera olika pedagogiker att användas:
• Reggio Emilia, där förhållningssätt, 

barn- och människosyn samt miljön 
är viktig.

• Freinet, en arbetspedagogik där 
barnet lär sig genom att göra och ta 
ansvar för sitt eget lärande.

• Freire, där barnet uppmuntras ut-
forska samhället/världen och jäm-
ställdhet och genus ligger i fokus.

• Vygotskij, där det sociala samspelet 
är viktigt och barnet lär tillsammans 
med andra och omgivningen.

Matte och språk
Förskolan byggs för att möta kraven i 
den förtydligade läroplanen och nya skol-
lagen. Där betonas lärandet inom språk, 
matematik, teknik och naturkunskap från 
tidig ålder.

Förskolan ska ha 64 platser för barn 
mellan ett och fem år. Till terminsstarten 
står ombyggnationerna klara och i sep-
tember blir det stor invigning.
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Ny plan för Bodens utveckling

som strandskydd på landsbygden, hur 
kommunen ser på vindkraft och hur man 
ska hantera bebyggelse i områden som 
påverkas av buller från Försvarsmaktens 
verksamheter.

Visar långsiktig plan
Översiktplanen är ett av Bodens viktigaste 
verktyg när det gäller mark- och vattenan-
vändning i kommunen. Den visar kommu-
nens viljeinriktning för den långsiktiga ut-
vecklingen av den fysiska miljön. Planen ska 
ge vägledning för beslut om hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Strandskydd på landsbygden och 
bebyggelse av gamla militärområ-
den. Det är några frågor som kom-
munens nya översiktsplan ska ta 
upp. Planen är ett viktigt verktyg för 
Bodens utveckling i framtiden. 
TExT: LINuS pETTERSSON. bILd: LARS JOHANSSON

et händer mycket i utvecklingen 
av Boden just nu och för att kom-
munen ska stå beredd inför fram-

tiden ska en ny översiktplan tas fram. 
Den ska behandla flera strategiska frågor 

Översiktsplanen är dock inte juridiskt 
bindande och den ska aktualitetsförklaras 
varje mandatperiod.

Chans att påverka
Under tiden som planen jobbas fram får 
bodensarna chans att komma med syn-
punkter och aktivt påverka innehållet i 
översiktsplanen.

För mer information, kontakta:
Lars Andersson, samhällsbyggnadschef, 
0921-621 43 eller Linus Pettersson, sam-
hällsplanerare, 0921-624 69.

Inför sommaren blir det ett traditio-
nellt bildbyte på fototavlorna längs 
Bodån. I år är det bilder från Boden 
på 1950-60 talet. De visar en något 
modernare bild av Boden även om 
bilderna är gamla.
TExT: NILS SuNdbERG. 

ör tredje året visar kommunens 
bildarkiv bilder från Boden förr. I 
år hittar du godbitar som biografen 

Röda Kvarn och flera motiv från nedre 
stadsdelen. Precis som tidigare är det en 
fantastisk skärpa i många av bilderna och 
formatet bidrar till en bra bildupplevelse.

Boden i bild längs Bodån

Brännastrand med lekskola, musikpaviljong  
och servering. Bilden är tagen 1957.

I översiktplanen ska bland annat strandskyddet på landsbygden tas upp. 
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Miljö

Nu tar kommunen nya tag med 
fordonsgasanläggningen. I vintras 
ställde den långvariga kylan till med 
problem för produktionen. Men nu 
sker stora ombyggnationer för att 
förhindra att det händer igen.

yggnationerna är i full gång vid 
Bodens fordonsgasanläggning i 
Svedjan. Bland annat har de delar 

av anläggningen som förfrös i vintras 

byggts in för att säkerställa produktionen. 
Dessutom förbättras hela driftsäkerheten 
med målet att det alltid ska finnas gas för 
de bilar och bussar som kommer till tank-
stationen.

– Vi kommer dessutom köpa in na-
turgas till ett reservsystem. Skulle vår 
produktion av gas bli lägre än efterfrågan 
kan en naturgasblandning ersätta den. 
Som kund märker du ingen skillnad, säger 
Ove Andersson, avdelningschef VA och 
renhållning.

Större produktion
Förutom detta ska själva produktions-
volymen öka genom bygget av ännu en 
rötkammare, samt att mottagningsanlägg-
ningen för avfall förnyas och byggs ut. 
Det beräknas vara helt klart under första 
halvan av 2012.

– Vi kommer då ha två linjer parallellt, 
så att den ena kan stoppas för underhåll 
eller reparation utan att produktionen 
störs. Tillsammans med naturgasreserven 
ökar driftsäkerheten markant, säger Ove 
Andersson.

Han beskriver Bodens satsning på att 
producera fordonsgas av matavfall som en 
pionjärverksamhet, då anläggningen var 
igång redan för fyra år sedan.

– Vi har fått ta en del stryk sedan dess, 
men vi lär oss av problemen och gör nu 
allt för att anläggningen ska gå utan stör-
ningar, säger han.

”Tagit utmaningen”
Byggnationerna vid fordonsgasanlägg-
ningen kommer kosta närmare 20 miljo-

Tar krafttag för  
bättre produktion av fordonsgas

Urban Jansson är platschef vid fordonsgasanlägg-
ningen. ”När allt är klart kommer vi ha mycket 
bättre driftsäkerhet i gasproduktionen”, säger 
han.

Under vårvintern pågick febrila byggnationer vid 
anläggningen. Här jobbar Robin Bergström med 
en vägg som ska förhindra att produktionen för-
fryser.

När alla ny-och ombyggnationer är klara kommer det bland annat finnas ett reservsystem med naturgas 
ifall produktionen av den vanliga fordonsgasen blir stillastående.

b
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ner kronor. Men Torbjörn Almqvist, tek-
nisk chef, försäkrar att det inte kommer 
påverka priset på bodensarnas avfallstaxa.

Han betonar även det arbete som läggs 
ner för att få in gasen på bränslemarkna-
den.

– Vi kämpar mot fossila bränslen som 
varit etablerade hundra år. Visst är det 
enkelt att tanka bensin. Men vi har tagit 
utmaningen att vara en miljökommun, 
även om det är hårt jobb, säger Torbjörn 
Almqvist.

Engagerade arbetare
Almqvist berömmer även arbetarna på 
Svedjan:

– Genom deras engagemang och tek-
niska kunnande kommer vi klara av att 
öka produktion och driftsäkerhet. 

– Jag vill även framhålla Citybuss som 
driver lokaltrafiken. De har visat enga-
gemang för att lösa trafikproblemen som 
uppstått när bussar inte kunnat tanka sin 
gas.

FAKTA  
Bodens fordonsgas
• I bodens fordonsgasanläggning blir 

matavfall och slam från avloppsvat-
ten till bränsle.

• Lågt räknat kan du köra en gasbil 
i 2,5 kilometer på en enda påse 
sopor.

• I boden körs 150 bilar, tre sopbilar 
och fyra lokalbussar på fordonsgas. 
Från augusti kommer ytterligare fyra 
lokalbussar i trafik.

• I nuläget går den största delen av 
kommunens egna fordon, som bi-
larna inom hemtjänsten, på gas.

• boden, östersund och Skellefteå 
är de enda tankstationerna för for-
donsgas i norra Sverige. men flera 
kommuner är på gång att starta upp 
egen produktion.

upptäck världen  
på Bodens nyrenoverade bibliotek
Är du inte en av de drygt 250 000 
personer som hittills besökt det 
nyrenoverade biblioteket i Enter 
galleria? Då har du missat något.

Nästa gång du besöker gallerian, 
passa på att titta in på stadsbiblio-
teket som har sin entré på andra 
våningen.
TExT: JAN-OLOV FRANk. bILd: ELISAbET ANdERSSON

fräscha lokaler med helt ny inredning 
kan du botanisera bland allt biblioteket 
har att erbjuda. Förutom böcker för 

alla åldrar och intressen har vi ljudböcker 
på cd eller mp3, musik, TV-spel, filmer 
och ett stort antal populära tidskrifter. 

Låna böcker från sommarstugan
Under sommaren, 7 juni till 1 september, 
har Bodens bibliotek extra lång lånetid. 
Detta gäller de flesta böcker i våra hyllor.

Men du kan även låna böcker elek-
troniskt via bibliotekets hemsida www.
bibblo.se, var du än befinner dig i som-
mar. Det enda du behöver är numret på 
ditt lånekort.

Sommarboken för unga
Är du mellan 6 och 16 år, har du sommar-
lov och gillar att läsa böcker? Hämta en 
läsdagbok på Bodens stadsbibliotek. Läs 
fem böcker och skriv kort om vad som 

händer i boken, vad du tyckte om den 
och sätt ett betyg. När du läst böckerna 
och fyllt i läsdagboken lämnar du in 
den på stadsbiblioteket senast 29 au-
gusti. Alla som deltar får en bok!

Ladda ner en bok
Tidningsrummet utanför biblioteket har 
öppet även när biblioteket är stängt.

Där finns förutom dagstidningar 
även bibliotekets mediejukebox där du 
kan ladda ner ljudböcker, språkkurser, 
filmer, spel och annat utan kostnad.

Även Internetdatorerna är placerade 
i samma rum. Är biblioteket stängt kan 
man betala med kort eller köpa en biljett 
med lösenord i Pressbyrån i gallerian. 

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Mellan 3/5 – 17/6 och 22/8 – 31/8
måndag– Torsdag: 10.00-18.00
Fredag:  10.00-17.00
Lördag:   Stängt
Mellan 20/6 – 21/8
måndag – Torsdag 12.00-18.00
Fredag:  12.00-17.00
Lördag:  Stängt

bokbussen gör sommaruppehåll 20/6–7/8
Harads bibliotek stänger 16/6–14/8
Från och med 1 september gäller åter våra 
ordinarie vintertider.

Kontakta biblioteket på:
0921-624 80 eller gå in på www.bibblo.se

I

Biblioteket är ett utmärkt utflyktsmål i sommar för både stora och små. Här är det fyraåriga Elias Kilpelä 
som bläddrar i böcker om tåg.
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Budget

snabbare akut hjälp på landsbygden
När någon blir akut sjuk är det vik-
tigt att sätta igång hjälpinsatser 
så fort som möjligt. Därför står nu 
räddningstjänsten i Harads och 
Gunnarsbyn redo att rycka ut och 
ge hjälp i väntan på ambulans.

ed de långa avstånd vi har i 
Norrbotten kan det ibland dröja 
innan ambulans är på plats vid 

exempelvis ett sjukdomsfall. Därför har 
nu IVPA, i väntan på ambulans, införts i 
flera av länets kommuner. I Boden gäller 
det Harads och Gunnarsbyn, där rädd-
ningstjänsten nu får rycka ut även vid 
sjukdom.

– Räddningstjänsten kommer att åka 
på prio ett-larm. Det vill säga lägen som 
bedöms livshotande, som hjärtstopp eller 
andningsuppehåll. Men de kommer inte 
ersätta ambulanstransport utan ge hjälp 

gratis utbildning 
i hjärt- och lungräddning
Nu kan du som bodensare få lära 
dig att rädda liv. Under hösten kom-
mer kommunen hålla gratis kurser 
i hjärt-och lungräddning, samt hur 
man använder en hjärtstartare. 
Passa på att anmäl dig för att öka 
tryggheten för dig själv och andra.

TExT: TOmmy LINdVALL. bILd: CHRISTER GALLIN

ommuns säkerhetsarbete har som 
syfte att skapa trygghet och säkerhet 
för Bodens medborgare, medarbeta-

re och de som vistas här. Därför har kom-
munen under flera år främjat utplacering 
av defibrillatorer, så kallade hjärtstartare.

I och med det har alla kommunan-
ställda erbjudits kostnadsfri utbildning på 
Räddningstjänsten i hjärt- och lungrädd-
ning och hur man använder en hjärtstar-

på plats, säger Bengt Nilsson, chef rädd-
ningstjänsten Boden.

Ökad trygghet
För dig som bor utanför centrala delarna 
av Boden kommer det innebära snabbare 
hjälp om något händer. Detta eftersom 
räddningstjänsten kan larmas ut och ge 
akut hjälp i väntan på att ambulans kom-
mer till platsen.

– Det handlar om ökad trygghet för 
alla kommunmedborgare. Det kan ta 30 
minuter innan en ambulans hinner hit, 
medan vi är alltid på plats med kort an-
spänningstid, säger Lars Björngrim, kår-
chef Harads räddningstjänst.

– Sen är det den psykologiska aspekten 
också. Vi kan snabbt vara framme och det 
i sig gör patienten lugnare och ökar trygg-
heten, tillägger han. 

Sjukvårdsutbildning
IVPA är ett samarbete mellan kommu-
nerna, som ansvarar för räddningstjäns-
ten, och landstinget, som ansvarar för 
ambulans och sjukvård. Inför samarbetet 
har räddningstjänsten i Harads och Gun-
narsbyn fått flera utbildningar av ambu-
lanspersonal.

Rent praktiskt kommer räddningstjäns-
ten få ge första hjälpen, använda hjärtstar-
tare, ge syrgas samt lugna patienten och 
förbereda henne eller honom för ambu-
lanstransport.

Inför IVPA har räddningstjänsterna fått utbildning av ambulanssjukvårdare. Här tränar Harads brandmän 
på att vända en skadad.

Enligt Lars Björngrim, kårchef Harads, är 
IVPA efterlängtad. ”Det innebär en stor ök-
ning av tryggheten i byarna”, säger han.

Från i höst får 80 bodensare chansen att kost-
nadsfritt lära sig både hjärt-och lungräddning och 
hur man använder en hjärtstartare.

På Facebooksidan för Bodens kommunala skola kan 
du läsa nyheter och dela med dig av åsikter, idéer och 
erfarenheter.

m
k
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Från hösten kommer ledarskap och 
internationalisering stå i fokus vid 
samhällsvetenskapsprogrammet 
på Björknäsgymnasiet. I samarbete 
med uniformsyrken ska eleverna 
förberedas för jobb där ledarskap 
har stor betydelse.
TExT: NILS-ERIk NILSSON. bILd: mATS pERSSON

rån i höst kommer Björknäsgymna-
siets samhällsvetenskapliga program 
ha en tydlig profil mot beteende-

vetenskap. Eleverna ska förberedas för 
högskoleutbildningar och ett yrkesliv där 
ledarskap ingår som en väsentlig del.

Exempel på det är jobb som förskol- 
lärare, lärare, psykolog, brandman, advo-
kat, polis eller militär.

Veckor i fält
Genom samarbete med polis, räddnings-
tjänst och militär ska eleverna få möta 

tare. I utbildningen får man lära sig hjälpa 
vuxna, men även barn.

Öppet för alla
Nu vill kommunen erbjuda dig som kom-
munmedborgare samma kostnadsfria 
hjärt- och lungräddningsutbildning. Du 
kan välja mellan tio olika utbildningstill-
fällen under hösten.

Totalt finns det plats för 80 personer 
och det är först till kvarn som gäller.

Anmälan görs till Pernilla Kristiansen 
på Räddningstjänsten via telefon  
0921-623 00 eller e-post,  
pernilla.kristiansen@boden.se.

yrkesgrupper där såväl ledarskap som 
internationella uppdrag ingår. Det blir 
även praktiska ledarskapsövningar under 
fältveckor, där syftet är att stärka gemen-
skapen i gruppen och ge eleverna nya 
utmaningar.

Björknäsgymnasiet söker även samar-
bete med andra organisationer och insti-
tutioner där ledarskap och internationella 
uppdrag spelar en stor roll, som idrotts-
rörelsen, Röda Korset och Sida.

Studieresa på slutet
Kurserna i utbildningen ska förbereda 
eleverna för vidare studier, men även ge 
en känsla av sammanhang, vilket ställer 
stora krav på ett utvecklat samarbete i 
lärarlaget. Skolan ska också bidra till att 
utveckla elevernas eget ansvar för sina 
studier och att de tar ett ökat ansvar för 
varandra.

Mot slutet av utbildningen planeras 
även en studieresa med anknytning till 
den internationella profilen. 

Samarbete med 
Bernadottegymnasierna
I Stockholm, Göteborg och Malmö finns 
de mycket eftertraktade Bernadottegym-
nasierna, som tidigare haft en uniforms-
inriktning. Björknäsgymnasiet har nu 
inlett ett samarbete med de tre skolorna 
och kommer bland annat att delta i 
idrottstävlingen Bernadotte-OS med dem.

Björknäsgymnasiet kommer också att 
lämna in en ansökan till hovet om att 
själv få använda beteckningen Bernadotte-
gymnasiet.

skolan på Facebook
Bodens kommunala skola finns nu även på Facebook. Gilla sidan och få 
färska uppdateringar från skolans värld.

å Facebooksidan för Bodens kommunala skolor läggs så väl vardagshändelser 
som lite mer speciella händelser från verksamheterna ut. Uppdateringarna rör 
allt från förskolan och hela vägen upp till grund- och gymnasieskolan.

Klicka på Gilla-knappen på sidan för att följa med i vad som händer inom skolans 
värld. 

Här kan du även kommentera och diskutera Bodens kommunala skola.
Gå in på www.facebook.com/skolaniboden.

ledarskap i fokus 
vid ny gymnasieinriktning

Att göra upp eld är en av sakerna eleverna får lära sig under fältövningarna på ledarskapsinriktningen.

F

p

FAKTA  
Hjärtstartare i Boden
• det har totalt placerats ut tio apparater på 

offentliga platser i bodens kommun. En av 
hjärtstartarna som finns på Nordpoolen är 
även för utlåning till föreningar som anord-
nar stora arrangemang.

• det är Riskfonden som finansierat flera 
av hjärtstartarna. kommunen har tillfört 
medel till fonden sedan 2006 och verk-
samheter kan sedan ansöka om pengar 
från fonden för olika olycksförebyggande 
åtgärder.

• även Hjärt- och lungsjukas förening har 
bidragit med utplacering av fem hjärtstar-
tare.

• Om du har frågor om Riskfonden eller har 
bra idéer på olycksförebyggande åtgärder i 

kommunen som fonden 
borde satsa på, kontakta 
säkerhetssamordnare 
Tommy Lindvall på 0921-
623 02 eller tommy.
lindvall@boden.se.

Tommy Lindvall, säkerhets-
samordnare i Bodens  
kommun.
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Gator och trafik

I

Under sommaren ska Centrumtor-
get få ny skepnad. Samtidigt byggs 
flera av gatorna i närheten om för 
att skapa ett attraktivt stadsrum.

TExT: kERSTIN CHLEy. bILd: mARkuS bACkmAN

sommar och höst pågår ombyggnatio-
ner av Centrumtorget samt de omkring-
liggande gatorna Drottninggatan, Fär-

garegatan och Sadelmakaregatan. Själva 
torget ska få ny skepnad med Bodens 
fästning som tema. Här började bygg-
nationerna redan i maj för att minimera 

störningar för 
uteservering-
arna.

Gående  
i fokus

Drottning-
gatan och Färgaregatan byggs om, med 
gata och gångyta i samma nivå och regle-
ras som gångfartsområde. Där får fordon 
köra, men i gångfart och på de gåendes 
villkor. Med prioritering av de oskyddade 
trafikanterna skapas förutsättningar för ett 
attraktivt stadsrum för alla.

Att veta vad det gulröda vägmärket på 
bilden innebär är ett bra sätt att und-
vika parkeringsböter. På väg in i cen-
trala Boden passerar du just sådana 
här områdesmärken, vilka innebär att 
du bara får parkera där det finns skyl-

tar med parkering tillåten.

TExT: kERSTIN CHLEy. bILd: TRANSpORTSTyRELSEN

Områdesmärket innebär att när man pas-
serat det har man kört in i ett område där 
det är förbjudet att parkera. Inom områ-
det skyltas bara avvikelser från förbudet, 
exempelvis när parkering är tillåten.

Vägmärket är uppsatt på sex platser 
omkring centrala Boden som en följd av 

ombyggnader för ett attraktivt stadsrum  

Torget får temat Bodens fästning, vilket bland an-
nat kommer synas vid planteringarna.

Gator och torget vid centrumhuset, där bland annat restaurang Ming och Systembo-
laget ligger, byggs om nu under sommaren.

Skylt för Gångfartområde.

På Färgaregatan kommer ledstråk att 
hänvisa de gående till den västra sidan.

Tydligare parkering
Eftersom trottoarkanterna längs Drott-
ninggatan tas bort upphör även parkering-
en längs gatan och marken kan nyttjas till 
annat. Parkeringsplatserna på Sadelma-
karegatan byggs om till snedparkering för 
att förenkla användandet och tydliggöra 
från vilket håll infart bör ske.

Har du funderingar på byggnationerna 
så kontakta tekniska förvaltningen, gatu-
avdelningen, på 0921-620 00.

lokala trafikföreskrifter meddelade redan 
2001, och markerar gränsen till området. 

Områdesmärket gäller till den plats där 
svartvit tavla Slut på område är uppsatt, 
eller om det på annat sätt framgår att an-
visningarna på områdesmärket inte gäller. 

Det vanliga p-förbudsmärket Förbud 
att parkera finns alltså bara på gator utan-
för området.

Utanför området är det normalt tillåtet 
att parkera, men inte under längre tid än 
24 timmar på vardagar, utom vardag före 
söndag och helgdag. Övriga villkor för 
parkering, som exempelvis tidsbegräns-
ning, framgår av vägmärket för Parkering 
med tilläggstavlor.

Områdesmärke. Slut på område.

ett ”okänt” 
vägmärke i Boden?
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solen i 
Norrland
– en energikälla som 
aldrig sinar

Solen över Norrbotten räcker för att värma ett 
hushålls vatten under ett halvår om man använder 
solfångare.

Efter en kall och lång vinter med 
höga energikostnader kan man 
fundera över vad som går att göra 
för att sänka årsförbrukningen. Ett 
sätt är att nyttja solen med hjälp av 
solfångare. 

TExT: RONNy LuNd. bILd: kENT dAHLIN. 

ad många kanske inte känner till 
är att solinstrålningen i norr inte 
skiljer sig mycket från den i södra 

Sverige. I Boden får du ut 850 kilowatt 
per kvadratmeter solfångare medan en 
Malmöbo bara får ut 150 kilowatt mer.

Genom att installera en ackumulator-
tank och solfångare kan man få varmvat-
ten under fem till sex månader, och även 
viss del av uppvärmningen. Eldar man 
med ved eller pellets är det en suverän 
lösning att kombinera med solfångare. Då 
har man varmvatten hela sommaren och 
slipper allt jobb. Att elda bara för att få 
varmvatten ger dessutom dålig verknings-
grad för pannan.

Spara 6 000 per år
En familj på fyra personer behöver sex 
till tio kvadratmeter solfångare och en 
ackumulatortank på runt 500 liter. Utan 
montering ligger kostnaden för detta på 
omkring 50 000 kronor. Beroende på 
varmvattenförbrukningen kan man spara 
upp till 5 000 kilowatt varje år. Med ett 
elpris på 1,20 kronor kilowatten sparar 
du 6 000 kronor per år, vilket innebär att 
solfångare och tank är intjänade på nio år.

Till ackumulatortanken kan man även 
koppla en vattenmantlad pellets- eller ved-
kamin alternativt en jord- eller bergvärme-
pump. Med hjälp av solfångarna skonar 
man pumpen under sommarhalvåret och 
förlänger därmed dess livslängd.    

För mer information kontakta kom-
munens energirådgivning på samhälls-
byggnadskontoret, plan A 6 i Stadshuset. 
Telefon 0921-622 98.

FAKTA om solenergi
• Tio minuter solinstrålning mot 

jorden motsvarar den globala ener-
giförbrukningen under ett år.

• Solinstrålningen mot ett enfamiljs-
hus i Norrland är fem till sex gång-
er större än husets värmebehov.

• Behöver du byta din elvarmvat-
tenberedare? Byt då till en som är 
förberedd för solfångare. Du tjänar 
in det på bara några år.

• Du kan få bidrag på max 7 500 
kronor från länsstyrelsen. Obser-
vera att rot-avdraget inte kan kom-
bineras med detta bidrag.

• Läs vidare på webben: www.
svensksolenergi.se eller www.solen-
ergiteknik.se.

V

Böter direkt 
för skräpigt beteende
Det ligger stora mängder skräp ute 
vid våra gator och i våra parker. 
Men nu kan det bli böter direkt för 
den som slänger skräp omkring sig.  
Målet är att ändra attityden till ned-
skräpning, något som tidigare gjorts 
i Singapore med gott resultat.
TExT/bILd: mARGARETA JOHANSSON

en som tar en sommarpromenad 
genom Bodens populära parker och 
grönområden kan mötas av skräm-

mande mängder utspritt skräp. Tidigare 
har det ofta varit för krångligt att ställa 
den som är skyldig till nedskräpning till 
svars. Men den 1 juli träder en ny straff-
bestämmelse om nedskräpning i kraft. 
Då kan en ordningsbot utfärdas direkt på 
platsen.

Attitydförändring är tanken
Den nya bestämmelsen gäller nedskräp-
ning i liten skala. Till exempel när någon 
lämnar snabbmatsförpackningar, glas- och 
plastflaskor, förpackningar, engångsgrillar 
och andra engångsartiklar efter sig ute i 
stad och natur. 

Det handlar inte i första hand om 
att folk ska betala böter, utan att de ska 
sluta att skräpa ned. Förebilden är bland 
annat Singapore, där man med höga bö-
tesbelopp för vandalisering, klotter och 
nedskräpning nått långt på vägen att för-
ändra innevånarnas attityder och vanor. 
Nu räknas det till ett av världens renaste 
länder.

Så låt oss hjälpas åt att hålla vår fina 
kommun trevlig för alla att vistas i, både 
ute i naturen och inne i tätorterna!

Tyvärr är skräp inte en ovanlig syn längs våra 
vägar. Men snart kan den som skräpar ner bli 
bötfälld direkt på plats.

d
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S

Det kan vara roligt men också dyrt 
att renovera sitt hem. Eftersom det 
ofta rör sig om stora summor är det 
viktigt att allt blir rätt. Ska du anlita 
en hantverkare finns flera tips på 
hur arbetet blir så bra som du vill 
ha det.
TExT: CARINA GAbRIELSSON

ka du anlita en hantverkare är det 
viktigt att planera utifrån de behov 
du har. Om det är en större föränd-

ring du ska göra är det praktiskt att redan 
från början prata med en hantverkare 
för att få kunniga tips. Ett genomarbetat 
underlag minskar risken att det blir fel i 
slutändan.

När förarbetet är färdigt kan det an-
vändas för att ta in priser från flera olika 
företag. Tänk på att ta referenser och 
prata med den du tänker anlita för att se 
om ni förstår varandra.

Betala vitt
Det viktigaste av allt är att aldrig anlita 
svart arbetskraft eller betala i förväg.

För din skull är det också bra om hant-
verkaren tillhör en branschorganisation 
där du kan få veta vilka fördelar hennes 
eller hans medlemskap innebär för dig.

Hantverkaren ska även vara rätt för-
säkrad och ha F-skatt.

Tips från Konsument Boden
Det är bra att upprätta ett skriftligt avtal 
mellan dig och hantverkaren, det under-
lättar för båda om något blir fel. Hos oss 
på Konsument Boden finns en blankett du 
kan använda som underlag.

Vi har också två broschyrer som heter 
Tips till dig som ska anlita hantverkare 
och Tips till dig som är hantverkare.

Både blankett och broschyrer finns 
även på www.konsumentverket.se.

Förändringar
Ibland kan förutsättningarna ändras, 
kanske måste ett rör 
bytas ut eller så ska 
en extra vägg målas. 
Bestäm i avtalet hur 
du och hantverkaren 
ska hantera sådana 
situationer. Hantverka-
ren har skyldighet att 
avråda dig om arbetet 
du vill ha utfört inte 
ger någon rimlig nytta i 
förhållande till vad det 
kostar.

Priset för tjänsten 
du vill ha utförd kan 
till exempel vara fast 
och får då inte ändras. 
Priset kan annars vara 
ungefärligt och huvud-
regeln är då att det inte 
får överskridas mer än 

Tips till dig som ska  
anlita hantverkare

15 procent. Extraavgifter måste skrivas in 
i avtalet för att hantverkaren ska ha rätt 
att ta ut dem.

Hjälp om du är missnöjd
Om du inte är nöjd med renoveringarna 
ska du i första hand prata med hantverka-
ren som utfört jobbet och försöka komma 
fram till en lösning. Kommer ni inte över-
ens kan du kontakta kommunens konsu-
mentvägledare och sedan anlita en obero-
ende besiktningsman. Visar besiktningen 
på ett fel ska hantverkaren fixa det inom 
rimlig tid och utan kostnad för dig. 
För mer information kontakta konsu-
mentvägledare Carina Gabrielsson på 
0921-621 03 eller konsument@boden.se.

Att planera noggrant och 
inte anlita svart arbetskraft 

är några av de viktigaste 
tipsen inför en renovering.

Tips inför renovering 
• Tänk på att komma överens med hantverka-

ren om detta innan din renovering:
      Omfattning
      Tid 
      pris

• När något är fel och du inte kan 
komma överens med den som utfört 
tjänsten kan du vända dig till Allmänna 
reklamationsnämnden, www.arn.se, för 
att få ditt ärende prövat kostnadsfritt.

Konsumentråd
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Sedan en månad tillbaka har Sve-
rige en ny plan- och bygglag. För dig 
som husbyggare innebär det bland 
annat snabbare handläggningsti-
der, men även skärpt granskning av 
byggloven och själva bygget.

TExT: ANdERS pETTERSSON. bILd: CHRISTER GALLIN

edan den 2 maj gäller en ny plan- 
och bygglag. Den innebär bland 
annat att kommunerna får krav på 

sig att hantera bygglov inom tio veckor 
från det att kompletta handlingar kommit 
in. För oss i Boden innebär det inte någon 
direkt förändring då vi redan idag har en 
handläggningstid på i snitt fyra veckor.

Kortare väntetid
En annan nyhet som förkortar väntetiden 
för dig som sökt bygglov är att kommu-
nen nu ska samordna handläggningen av 
bygglov med miljöprövningar av värme-
pumpar, enskilda avloppsanläggningar med 
mera. Då kan besluten tas i ett samman-
hang, allt för att förenkla för den sökande.

Nytt är också att kommunernas 
granskning av byggloven skärps. Nu ska 
vi titta på den sökandes syfte med byg-
get samt om kraven på tillgänglighet och 
lämplighet uppfylls, både inne i och fram 
till huset.

Kommunens inspektörer ska även besö-
ka bygget minst en gång under byggtiden 
för att se att krav och bestämmelser följs.

Kontrollansvarig
En stor förändring gäller den som tidigare 
kallats kvalitetsansvarig. Denne har förut 

utsetts av kommunen, med uppgift att 
hjälpa byggherren och se till att bygglag-
stiftningen följs.

I den nya lagen kallas nu personen 
kontrollansvarig och ska vara certifierad 
och oberoende av den entreprenör som 
bygger huset. I och med certifieringen kan 
kommunen inte längre påverka valet, utan 
det blir du som byggherre som skall välja 
och ange vem du valt i samband med din 
bygglovsansökan.

Övergångsperiod
Då det förväntas att antalet certifierade 
kontrollansvariga inte kommer att räcka 

till finns en övergångsbestämmelse. Den 
innebär att miljö- och byggnämnden kan 
godkänna en ansvarig fram till sista de-
cember 2012, enligt de gamla reglerna.

Ny bygglovstaxa 
Bodens kommunfullmäktige har även be-
slutat om en ny bygglovstaxa. Den grun-
das på ett förslag från Sveriges kommuner 
och landsting, och har tagits fram utifrån 
den nya plan- och bygglagen. Se exempel 
på avgifter på www.boden.se/sbk  – Bygga 
och bo – Bygglovstaxa.

S

Den nya lagen innebär bland annat kortare handläggningstider, men även ökad kontroll av byggnationerna.

Nytt om bygglov i korthet

• max tio veckors handläggningstid från 
det att en komplett ansökan har läm-
nats in.

• det ska framgå vem som är kontroll-
ansvarig, tidigare kallad kvalitetsan-
svarig, redan vid bygglovsansökan. 
Gäller inte för små ändringar av en- 
och tvåbostadshus.  

• den kontrollansvarige ska vara certifie-
rad. det finns övergångsbestämmelser 
till och med den 31 december 2012.

• bygget får inte påbörjas innan du har 
fått ett startbesked från byggnads-
nämnden. du får inte heller ta bygg-
naden i bruk innan du fått slutbesked 
från nämnden.

• du får ökade kontakter med bygg-
nadsnämnden. Vid normala projekt 
blir du kallad till ett tekniskt samråd, 
ett slutsamråd och får minst ett ar-
betsplatsbesök.

• du ska senast vid det tekniska samrå-
det lämna de tekniska handlingar som 
krävs för att byggnadsnämnden ska 
kunna pröva frågan om startbesked. 
du ska även lämna in ett förslag till 
kontrollplan. 

Mer information finns på www.nypbl.se 
och www.boverket.se samt vår egen 
hemsida www.boden.se/sbk.

Ny lag för dig som ska bygga hus
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På Lärcentrums Särvuxutbildningar 
i Boden ges vuxna personer med 
behov av särskilt stöd möjlighet att 
växa i sin egen takt. Det handlar 
om möjligheten att få utvecklas, bli 
inkluderad och accepterad i sam-
hället.

TExT: ANNA bERGSTRöm

– Det betyder hemskt mycket att få gå här 
och även få en ökad förståelse för andra, 
säger Hanna Tjickom.

Hon är en av de cirka 20 elever som 
studerar på Särvux som erbjuder både 
gymnasial och grundläggande utbildning 
där en del motsvarar träningsskolan. Kur-
serna genomförs i grupper på upp till tre 
personer, men i vissa fall även enskilt.

I egen takt
Syftet är att eleverna bättre ska klara ar-
bete, boende, fritid och eventuellt fortsatta 
studier, samt utveckla en förmåga att lösa 

problem i vardagslivet. På Särvux går 
både personer med medfödda funktions-
hinder av olika slag och personer som 
nyligen har varit med om en olycka eller 
drabbats av stroke.

För Hanna Tjickom med diagnosen 
adhd i bagaget har utbildningstiden hjälpt 
henne både att utvecklas som person och 
förstå sig själv och andra. Hon har börjat 
intressera sig för omsorgen och har valt 
att ta kurser inom vård och omsorgsom-
rådet, med stöd inom Särvux där hon kan 
läsa i sin egen takt, parallellt med en prov-
anställning på ett företag i Boden.

Vilja att lära
Inger Lindberg är specialpedagog på Sär-
vux och en av de två personer som arbetar 
med eleverna.

– Jag älskar verkligen mitt jobb. Det 
är otroligt stimulerande att se elevernas 
glädje att vilja lära och den motivation 
och tacksamhet som de visar över att få 
komma till skolan, säger hon.

Med värme berättar hon om de speciella 
relationer man får till varje elev på Särvux.

– Det är intressant att följa proces-
sen de går igenom och se hur de går mot 
större självständighet och blir redo att gå 
vidare i livet.

Omgivningens attityder
Hon ser det också som en viktig uppgift 
att påverka omgivningens attityder och 
värderingar mot personer med särskilda 
behov. Ett exempel är att elever som Han-
na Tjickom berättar om sin funktionsned-
sättning i andra klasser. Ett annat exempel 
är samarbetet med omvårdnadsutbildning-
arna på Lärcentrum. 

Processorkestern på besök
Omvårdnadslärarna tog in Processorkes-
tern, som består av funktionshindrade 
som underhåller med stor glädje och entu-
siasm, och bjöd alla på Lärcentrum att se 
föreställningen.

– Lärcentrum är en mötesplats där det 
finns plats för alla. Det är en kreativ miljö 
där det händer mycket, där människor 
ska må bra och känna trivsel. Musik är en 
universell källa till möten över alla gränser 
och mönster. Därför tyckte vi att Proces-
sorkestern skulle passa att ta hit, säger 
Louise Wikström, lärare på omvårdnads-
utbildningarna.

Spelningen blev en succé med fullsatt 
aula, spontan dans och många glada 
skratt. Efteråt följdes upplevelsen upp 
både i omvårdnadsutbildningarna och SFI 
där man diskuterade sina intryck utifrån 
olika infallsvinklar.

FAKTA om Särvux
• Särvux är en frivillig skolform jämställd 

med all annan kommunal vuxenutbildning.
• Varje kommun har ett särskilt ansvar för 

att aktivt arbeta för att nå och motivera 
dem som har rätt till utbildning.

• Åldersgränsen för Särvux är 20 år.

ett steg mot självständighet
Ett grepp för att påverka omgivningens attityder och värderingar var att Omvårdnadsprogrammet bjöd in alla på 
Lärcentrum till en spelning med Processorkestern.

bILd: TAmARA SOuSkO

Hanna Tjickom och Inger Lindberg jobbar mycket vid datorn där Hanna läser kurser i omsorgs- 
programmet i sin egen takt. 
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bILd: TAmARA SOuSkO

Bodens skola och näringsliv ska 
samarbeta för att uppmuntra mor-
gondagens entreprenörer.  Ett steg 
är att utbilda pedagoger i entrepre-
nöriellt lärande, något som redan 
startat med ett projekt från Tekni-
kens Hus.

TExT: mALIN wINSA. bILd: mARIA JOHANSSON

llt handlar om entreprenörskap 
och ordet entreprenöriell, som kan 
vricka tungan många gånger om. 

Ordet står bland annat för nytänkande, 
att se möjligheter och problemlösning. 
Egenskaper som är bra att ha om man ska 
bli företagare men även som anställd.

Om Bodens elever får möjlighet att 
stärka just de sidorna av sig själva kan 
vi med största sannolikhet försäkra oss 
om att Boden utvecklas och växer även i 
framtiden.

Åttornas framtidsvisioner
För att uppmuntra entreprenörskap hos 
våra unga måste näringsliv och skola sam-
arbeta, även på förvaltningsnivå. Därför 
har näringslivsförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen tillsammans 
medfinansierat ENA. Det är ett projekt 
som står för entreprenörskap, nätverk 
och arena och drivs av Teknikens Hus. 
ENA vänder sig inte bara till pedagoger 
och rektorer utan även elever på för-och 
grundskolan samt gymnasiet. 

– Bland annat kommer åttorna få 
skapa sina framtidsvisioner för Boden - 
hur ska det se ut i kommunen för att de 
ska vilja jobba och bo här?, säger Malin 
Brändström, projektledare ENA. 

Deras arbete presenteras sen för politiker 
och allmänhet under en framtidsdag i höst.

”Teknik bra redskap”
För pedagogernas del innebär ENA utbild-
ning och inspiration för att kunna öka de 
entreprenöriella egenskaperna hos kom-
mande generationers bodensare. Ett första 
steg är en seminarieserie för förskolans 
personal med fokus på teknik, naturveten-
skap och entreprenörskap.

– Att ha kännedom om teknikens be-
tydelse för människan är ett bra redskap 
för arbetet med entreprenörskap i skolan, 
säger processledaren Susanne Johansson, 
Teknikens Hus.

Barns 
återvinning 
slutade med 
tårtvinst
Med tomma mjölkkartonger och 
massor av fantasi kammade barnen 
på Fagernäs förskola hem en maffig 
tårta i en av Norrmejeriers tävlingar.

TExT: EVA bLOmqVIST, HARRIET ANdERSSON OCH 
GuNILLA kEmLING. bILd: FAGERNäS FöRSkOLA

är barnen på avdelning Safiren, 
Fagernäs förskola, hörde om en 
tävling som Norrmejerier anord-

nade ville de vara med. Företagets figur 
Norris efterlyste nämligen tips på bra 
saker man kan göra för Norrland.

Skapa av mjölkpaket
På Safiren arbetar barnen med hållbar 
utveckling och gör mycket nytt av återvin-
ningsmaterial, som förpackningar från 
Norrmejerier. Barnen älskar att skapa och 
gjorde bland annat käglor till pulkbow-
ling av tomma mjölkpaket.

Bilder på vad barnen arbetat med 
skickades in till tävlingen och några veck-
or senare kom vinstbeskedet som slutade 
med ett riktigt tårtkalas.

Självaste Norris var med på tårtan som barnen på 
Safiren vann.

Pulkbowling med käglor tillverkade av tomma 
mjölkförpackningar.

samarbete 
för framtidens entreprenörer

Som ett led i projektet fick pedagoger från förskolan utforska teknikbegreppet. Med inspiration och 
utbildning ska de sedan stärka sina elevers entreprenörsegenskaper.

A
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I mitten av juli är det SM-dags mitt 
i stan. På Kvarnängen samlas då 
varpaspelare från hela landet för 
att göra upp om titeln som svensk 
mästare.
TExT: ROGER ARESpÅNG. 

n av de stora händelserna inom 
Bodens idrott i sommar är varpa-
SM. Tävlingen kommer att äga rum 

mellan den 17 och 23 juli på Kvarnängen, 
i centrala delen av staden. Arrangörer är 
föreningen Varpa i Boden och SM-delta-
garna väntas komma från hela landet.

Prova på för publik
Bodens varpaförening bildades 2008 och 
har nu ett 30-tal medlemmar, varav hälf-
ten är aktiva kastare. De flesta av dem är 

radiohistoria firas i sommar
Snart har 90 år gått sedan allmän-
heten kunde lyssna till den första 
knastriga rundradiosändningen, 
som gjordes från en bunker i Boden. 
I sommar firas jubileet på Försvars-
museum under ledning av fören-
ingen Boden Radio.

en 12 juli 1911 kunde det svenska 
folket höra den första officiella ra-
diosändningen. Sändningen gjordes 

från en bunker som fortfarande finns kvar 
på Paglaområdet.

För att fira 90-års jubileet presenterar 
föreningen Boden Radio, i samarbete 
med Försvarsmuseum och Norrbottens 
museum, i sommar en utställning på För-
svarsmuseum. Både allmänhet och höga 
potentater inom radiovärlden ska bjudas.

– Vi hoppas få hit ledningen från Tera-
com, Sveriges Radio, Försvarsmakten och 
Fortifikationsverket. Men även ättlingar till 
de som tjänstgjorde i bunkern, berättar Eli-

Under 1920-talet bemannades kontrollbordet i radiobunkern av Einar Ylander, Harry Ericsson,  
Nils Johansson och Herbert Hammarin.

Från maskinrummet på bunkern, taget under 
1920-talet. På bilden ses Erik Pettersson, Harry 
Ericsson, Ernst Wikström och K-G Johansson.

b
ILd

: Fm
LO

G
S

 AR
k

IV.

sabeth Viktorsson, ordförande Boden Radio.
Jubileet går av stapeln om en knapp 

månad, den 12 juli.

Operation: Rädda bunkern
Förutom det stora firandet jobbar fören-
ingen med att rädda själva radiobunkern. 
Efter att ha stått oanvänd i över 30 år 
behöver den restaureras. Föreningens 
dröm är att bunkern, med sin historiska 
betydelse för Norrbotten och hela Nord-
europa, ska bli ett besöksmål.

– Den hade en unik position i Sverige 
och nådde olika länder i Nordeuropa. 
Bland annat utväxlades här 7 900 tele-
gram från krigsfångar under första världs-
kriget, säger Elisabeth Viktorsson.

 

ungdomar. Föreningen tränar och tävlar 
på Kvarnängen och har tidigare arrang-
erat Varpatåget 2008 och Ungdoms-SM 
2009.

Varje tävlingsdag har allmänheten 
chans att följa tävlingarna men även vara 
med på olika prova-på-aktiviteter, se ut-
ställningar och delta i lotteri.

sm vecka mitt i Boden

I sommar blir det sport mitt 
i Boden när Varpa-SM går av 
stapeln. På bilden ses Bodens 
varpatjejer Kajsa Johansson, 
Fanny Nordetun Olsson och 
Mimmi Johansson.b
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Juni •••••••••••••••••••••
3/6 Danssäsongen börjar i björknäspar-
ken kl 21.00–01.00
dans även 10,17/6 och 1, 8, 15, 22, 
29/7 samt 5, 12, 19, 26/8 

4–5/6 Friidrottstävling bodens som-
marspel på björknäsvallen

6/6 Nationaldagsfirande på Försvars-
museum kl 11.00–16.00

11–12/6 Bodens försommarmarknad 
på kvarnängen kl 12.00–18.00

11/6 Festkväll på Western Farm 
kl 20.00–02.00

13/6 Sommargympan drar igång på 
kvarnängen kl 19.00–20.00
Gympa även 13, 20, 27/6 och 4, 11, 
18, 25/7 samt 1, 8, 15/8

18/6 Midnattstrav V 75 och lunchtrav, 
peabtravet

18–19/6 Mässan Framtid på landet, 
boden Arena kl 10.00-18.00 respektive 
10.00-16.00

18/6–3/7 Konstutställning Eeva-Leena 
Väätäjä, bodens konstgille

18/6 Minigolfens dag vid Rotundan 
kl 12.00

18/6 Körfestival i Sörbyparken 
kl 18.00–23.00

18/6 Festkväll på Western Farm 
kl 20.00–02.00

19/6 Botanisk vandring på underst-
berget kl 10.00

21/6 Bilbingo i Skogså kl 17.00–22.00
bilbingo även 28/6 och 5, 12, 19, 26/7 
samt 2, 9/8

24/6 Midsommarfirande på Laxholmen

25/6 Friluftsgudstjänst och midsom-
marfirande på kläppgården i Harads

30/6–2/7 Boden Alive på kvarnängen

30/6 Terränglöpningstävling Sävast 
kl 18.30–19.30

Juli ••••••••••••••••••••••
1–31/7 Visning av Kläppgårdens hem-
bygdsmuseum i Harads

2/7 Sommarcafé med musik på Lax-
holmen
Sommarcafé även 9, 16, 23, 30/7  
samt 6/8

2/7 Bodensia nattklubb kl 22.00-03.00

16/7 Festkväll på Western Farm 
kl 20.00–02.00

19–23/7 Varpa-SM på kvarnängen

22–24/7 Bodens sommarmarknad, 
centrala boden

30–31/7 Hembygdsdagarna på Hem-
bygdsområdet kl 10.00-16.00

Augusti •••••••••••••••••
5/8 Skatamarksjoggen i ubbyn 
kl 19.00–21.00

6–21/8 Konstutställning kristina Fors-
berg, bodens konstgille

13/8 Festkväll på Western Farm 
kl 20.00-02.00

18/8 Terränglöpningstävling Sävast 
kl 18.30–19.30

27/8 Skördefest och Miljödagar, Hem-
bygdsområdet och kyrkstugorna  
kl 10.00–17.00

27/8–11/9 Konstutställning Iris Rönn-
qvist, bodens konstgille

27/8 Bodensia nattklubb kl 22.00–
03.00

Med reservation för förändringar.

Sommarens 
evenemangskalender
Det händer mycket i Boden i sommar!
För mer information och tips på ännu fler aktiviteter gå in på 
www.upplevboden.nuAllsångspremiär  

vid Brännastrand
Vill du njuta av underhållning i sommarso-
len? passa då på att besöka allsången vid 
brännastrand.

Nu drar allsångssäsongen igång vid ”örat” 
på brännastrand. Varje onsdag under som-
maren, mellan den 15 juni och 10 augusti, 
blir det musikalisk underhållning från scenen. 

Välkommen klockan 13.00 för att sjunga 
med eller bara lyssna och umgås.

  bILd: GöTE SuNdbERG
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Varje onsdag under sommaren är det allsång vid 
Brännastrand.

Boden Bild rättar
I förra numret av bodenbild angavs fel 
telefonnummer till några politiker i kommun-
fullmäktige. Så här ska det vara:

Torbjörn Lidberg (S) 
0921-621 11

Olle Lindström (m) 
0921-652 51,  
070-671 54 50 

Christer Carlsson (S) 
070-627 10 90

Anders Sundström (NS) 
072-214 89 20
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”Det bästa är    
  potentialen”

Jag älskar att driva företag och för mig har Boden stor potential till att 
bättre föra fram nya idéer via entreprenörskap till nya framgångsrika 
företag. Den här staden har rätt storlek och duktiga hängivna människor. 
Här kan jag genomföra allt det jag vill.

Joel Andersson

www.boden.se

För oss som bor här.
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