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LEDARE

Efter en intensiv valrörelse går vi nu in i en 
normal arbetssituation där de kommunala 
resurserna ska ge kommuninnevånarna 
god service och skapa tillväxt och positiv 
utveckling.

Den första snön har för tillfället töat bort och 
naturens färgsprakande skiftningar möter oss. 
Våra centrala parker, Kvarnängen med strand-
promenaden vid Bodträsket, Brännastrand 
och Bodån ger oss en skön naturupplevelse 
mitt i centrum. För de som hellre gillar skogen 
som avkoppling och mental uppladdning så 
finns det nära till.

Vid vårt fullmäktigesammanträde den 
första november tar de nyvalda ledamöterna 
plats. Valet av ledamöter i styrelser och nämn-
der sker i december. De börjar sitt arbete den 
första januari 2011.

Kommunens delårsbokslut för första halvåret 
2010 och läget i höst visar på fortsatt god 
ekonomisk stabilitet. Det är betydelsefullt för 
kommande satsningar inom de prioriterade 
områdena. Alla medarbetare förtjänar ett 
stort beröm för en svår uppgift med att hålla 
budgetramarna.

Befolkningssiffrorna har förbättrats och 
vi har c:a 100 fler innevånare än prognosen. 
Försvarsmaktens förändring från värnplikt till 
kontraktsanställda soldater innebär många 
nya bodensare fram till 2014. Det ger nya 
skattekronor. Nu ska vi visa upp kommunens 
allra bästa sidor så att många flyttar hit.

De senaste årens framgångsrika samarbete 
med näringslivet har gett många nya företag 
och jobb. Investeringarna under de senaste 
åren närmar sig 2 miljarder kronor och en 
stor del är främmande kapital.  Det mest gläd-
jande är att intresset för nya investeringar och 
etableringar fortfarande är stort och i flera 
branscher. Jag hoppas att bodensarna känner 
stolthet över den positiva anda och utveckling 
som nu finns i Boden. 

Inom fritidssektorn har kommunen satsat 
mycket på sport och idrott, i första hand för 
ungdomar. Inom kulturen är det också posi-
tivt. Förutom det nya stadsbiblioteket i Enter 

Galleria flyttar Konstgillet in i nya lokaler 
våningen ovanför biblioteket. Under somma-
ren har Havremagasinet varit konstmuseum 
med internationell konst men också konst från 
kända bodenkonstnärer. 

Utställningen Ryssen kommer blev drag-
plåstret. Havremagasinet som byggnad är ett 
konstverk i sig och sommarens verksamhet har 
lockat cirka 13.000 besökare. Vi hoppas på en 
fortsättning.

Besöksnäringen har slagit nya rekord under 
sommaren. Det är viktigt för handeln och ser-
vicesektorn. Utbyggnad av nya campingplatser 
är nödvändig om tillströmningen fortsätter. 
Om den planerade nöjesparken bli verklighet 
krävs det många nya investeringar. Satsning-
arna av duktiga entreprenörer i Sörbyns Hotell 
och Konferens, Treehotel i Harads och Harads 
Produktionsområde AB är viktiga inslag i hel-
hetsbilden. Arbetet som pågår med Hästcen-
trum och Miljötekniskt Centrum sprider också 
ringar på vattnet.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med 
många nya detaljplaner dels på grund av fö-
retagens behov och dels för nytt bostadsbyg-
gande. Intresset för nya bostadstomter har 
ökat i Sävastområdet. Därför pågår planering 
och detaljplanearbete på Sävastön. När en 
snabbare och trafiksäkrare Riksväg 97 blir klar 
ökar intresset för Boden ytterligare. 

Kommunens viktigaste uppgift är att ge våra 
medborgare en bra service. Det handlar i 
huvudsak om en god utbildning för barn och 
ungdomar och god omsorg om våra äldre. Ge-
nom effektiviseringar  och lyckade upphand-
lingar finns det nu resurser till satsningar inom 
de områdena. Vi behöver bättre lärmiljöer i 
skolan och både trygghetsboenden och ännu 
bättre omsorg.

Jag hoppas att kommunens framgångar de 
senaste åren fortsätter i samma takt. Vi har 
möjligheterna, vi har resurserna, nu spänner vi 
bågens strängar för Bodens positiva framtid.

 

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

Olle Lindström
Ordförande kommunstyrelsen

Boden är på gång
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Caroline 
spelar innebandy i landslaget

Boden Arena en fullträff 
– Boden arena är en riktigt bra anlägg-
ning. Det är skönt att vi har ett eget 
omklädningsrum. Våra motståndare som 
kommer till Boden är ofta imponerade.  
Vi får mycket beröm för arenan, säger 
Mikaela Palmér, 14 år, spelare i IBK. 

De flesta i laget går i skolan. Hur hin-
ner de med träning och matcher och skol-
arbetet, undrar man förstås.

– Framgång föder framgång och de 
som tränar på elitnivå är tävlingsmän-
niskor. Det gäller även i skolarbetet. 
Dessutom visar forskningen att ungdomar 
som tränar får mer energi och klarar skol-
arbetet bättre än andra. Vi hoppas på att 
ännu fler tjejer ska hitta till oss. Vi har 
alltid plats för fler spelare, säger Thomas 
Palmér. 

– vi är glada över den nya anläggningen  
Boden arena, säger Henrik karlsson, tränare 
i IBk.

Caroline Stattin har fokus på landslaget.

För första gången på sex år har Norr-
botten en spelare uttagen till landsla-
get. Caroline Stattin från IBK Boden är 
med i U-19 landslaget. 

– Det känns jättekul. Jag har alltid 
haft det som mål. All träning har lönat 
sig, säger Caroline. 

aroline har spelat både fotboll och 
innebandy sedan 6-årsåldern. För 
några år sedan övergick hon helt 

till innebandyn. Och det har gett resultat. 
Häromveckan fick hon ett brev och blev 
erbjuden en plats i landslaget.

– Det är stort för Boden och för laget 
förstås, säger Thomas Palmér, tränare för 
damlaget i innebandy, div 1.

Bland de fem bästa i år
Det finns inte så många elitlag i Norr-
botten. IBK tränar fem till sex dagar i 
veckan plus matcher. Bodenlaget får åka 
många mil per säsong för att möta sina 
motståndare. Ofta kör de dubbelmatcher, 
så de inte behöver resa så mycket. Målet 
i årets serie är att bli ett lag bland de fem 
främsta.

– 2004 blev vi fyra i elitserien. Det är 
klart att vi siktar på att komma tillbaka 
dit, det är ju självklart. Det finns enga-
gemang i laget. Inget är omöjligt, säger 
Caroline Stattin.  

Föreningen är uppbyggd på ett bra sätt, 
som en elitförening. Alla spelare har minst 
en egen sponsor.

– Vi har en duktig styrelse, en engage-
rad och kunnig sportchef och bra värv-
ningar. Spelarna har sponsorer och får 
extra pengar för träningsutrustningen och 
företagen får synas i ett positivt samman-
hang, så vi är glada för det samarbetet, 
säger Henrik Karlsson, även han tränare 
i IBK.

Vill du spela innebandy?  
Gå in på: www.ibkboden.com  
Där finns kontaktuppgifter. 

TEMANUMMER Kultur och fritid
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sagabiografen 
är Bodens 
flaggskepp
Saga är den enda biografen 
bland Folkets hus och Parkers 
222 biografer i Sverige som 
vunnit det hedersvärda priset 
som ”Årets biograf” två gånger. 
Filmvisning i 3D, opera från 
Metropolitan och stand-up är 
några av nyheterna på Saga.

edan en tid tillbaka sänder 
Sagabiografen digitala di-
rektsändningar från Metro-

politan i New York, Dramaten och 
Kungliga operan i Stockholm. 

– Vi visar fantastiska föreställ-
ningar med enorm livekänsla.  
I New York är lokalen är utrustad 
med en mängd kameror som ger 
en unik närhetskänsla. Föreställ-
ningar som vi i norra Sverige sällan 
har möjlighet att se, säger Anneli 
Grönberg, Folkets hus.

 Den senaste utvecklingen på 
Saga skedde i slutet av augusti då 
en uppgraderad digital anläggning 
med 3D installerades. Med speciel-
la glasögon som publiken lånar får 
filmen ett nytt djup och en större 
upplevelse än tidigare. 

– Utvecklingen går vidare och 
fler filmmakare väljer att göra 
sina filmer i 3D version.  På sikt 
kommer även operor och teater-
föreställningar i 3D. Det är en 
spännande utveckling, säger Anneli 
Grönberg.

Dagbio och stand-up
En grupp med pensionärer träf-
fas två gånger per år och väljer ut 
filmer för dagbion. 

– Vi visar film på dagtid var 
tredje vecka till ett reducerat pris. 
Dessutom har vi Stand-up kvällar 
i samarbete med Norra Brunn i 
Stockholm. Som vanligt fortsät-
ter förstås scenen att användas av 
många lokala arrangörer inom tea-
ter, kultur och musik. Vår scen har 
en bra bredd som lockar många 
olika besökare, säger Anneli. 

S

Jazz och storband, blues och pop. Hon 
bemästrar de flesta musikstilar och 
trombonen och numera även sången 
är hennes instrument. Hon har spelat 
för Kungen och har stått på scen med 
jazzlegender och popartister. I höst är 
hon aktuell med flera storband som 
solist. 

– Jag hade turen att som ung 
lyssna på Norrbottens Big Band, med 
så många bra musiker. De var så inspi-
rerande. Jag fick en lust att spela och 
den har hängt med hela livet, säger 
Mimmi Hammar, 42 år, uppvuxen i 
Boden. 

i möts en härlig höstdag på en 
salladsbar i centrala Boden. Hon 
laddar för helgens konserter med 

Bodens storband på Sagateatern. 
– Det är världens nostalgitripp att 

komma tillbaka till Boden och spela! Allt 
började här med den kommunala Musik-
skolan när jag var tio år och i helgen ska 
jag spela med mina lärare och tidigare 
kollegor från Norrbotten Big Band, säger 
Mimmi Hammar. 

Trombonen kom in i Mimmis liv när 
eleverna på Fagernäs skola fick prova 
olika instrument i fyran. Thord Dahlqvist 
var trombonlärare och tyckte Mimmi 
skulle testa. 

– Det blev kärlek direkt mellan mig och 

trombonen! Dessutom var Thord, eller 
Totten som vi kallar honom, en fantastisk 
och uppmuntrande lärare. Han stärkte 
mitt självförtroende, berättar Mimmi. 

Många spelningar 
Eftersom det behövdes trombonister i 
orkestern, så fick Mimmi direkt en plats. 
Spelningarna avlösta varandra: Blåsorkes-
tern spelade vid första majtåget, kyrko-
konserter, spelningar på Sagateatern och 
med Musikskolas blåsorkester, med An-
ders Lahti. Ganska tidigt blev Mimmi och 
två andra bodensare; Stefan Gunnarsson, 
trummor och piano och Johan Granström, 
bas, uttagna till Luleå Musikskolas stor-
band. 

– Vi pendlade till Luleå varje vecka 
och spelade med storbandet. Det betydde 
mycket för min musikaliska utveckling och 
utbildning. Dessutom var det jätteroligt.  

Större utbud i Stockholm
I slutat av 80-talet gick flyttlasset till 
Stockholm. Den stora staden kunde erbju-
da mer för en jazzmusiker. Hon spelade 
på jazzklubbar etablerade sig i musikbran-
schen. I början av 90-talet fick hon erbju-
dande om att vara med i musikalen  
”I hetaste laget” med Björn Skifs och  
Johan Ulveson, på Cirkus i Stockholm. 

– Det var en fantastisk upplevelse att 
står på scen i en fullsatt salong. Publiken 
är viktig när man kör flera kvällar i veck-
an, som vi gjorde med ”I hetaste laget”. 

Mimmi Hammar
– det är världens nostalgitripp att komma tillbaka till Boden och spela, säger Mimmi Hammar. 

v
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Scener i världen
Under elva år hade systrarna Karin och 
Mimmi Hammar bandet Sliding Ham-
mers. De har turnerat i hela världen med 
sin sköna musik. 

– Vi har härliga minnen från turnéerna 
i USA, Kanada och Filipinerna. Jag minns 
särskilt en spelning i Japan. Vi spelade 
med ett storband med endast tjejer. Det 
var succé. Även i Norge har jag turnerat 
och hållt kurser i mental träning för mu-
siker, att jobba bort sin nervositet. Att 
stå på scenen som frontfigur är kul, men 
kräver mycket. Alla konserter är en ny 
konsert. Publiken vill få sin upplevelse och 
min uppgift är att bidra till den stämning-
en. Det blir ett samspel mellan mig och 
publiken, säger Mimmi Hammar. 

Musikaliska familjen Hammar
Under hela uppväxten var musik en del i 
vardagen för familjen Hammar. Fredrik 
spelar saxofon, Staffan spelar trummor, 
Malin spelar trumpet och lillasystern 
Karin är trombonist på heltid. Mamma 
Kerstin spelar klarinett och Carsten sjöng. 
Båda föräldrarna var engagerade i teater 
Bisam i Boden, där musiken var en stor 
del av upplevelsen. 

Mimmis båda döttrar Moa, snart 13 år 
och Molly 15 år. De skriver egna låtar och 
spelar piano.

– Familjen har betytt mycket. De har 
skjutsat och hjälpt till på massor av sätt. 
Mamma och pappa var så tillåtande. 

Det var inte så vanligt att tjejer spelade 
trombon, men de uppmuntrade mig att ta 
plats och låta högt. Det är glädjande att 
se att fler tjejer nu tar steget att bli proffs-
musiker i bland annat stockholm, säger 
Mimmi. 

Mimmi startade sin första egna grupp 
som 18-åring och spelade i ”Renhornen” 
studentorkestern vid Umeå Universitet i 
flera år. Under den perioden började Mim-
mi även sjunga och har tagit lektioner hos 
Marie Bergman. 

– Sången är ett komplement till trom-
bonen. På sista skivan ”Sings” med 
Sliding Hammers sjöng jag på alla låtar, 
säger Mimmi.

Musikstaden Boden
– Boden är fantastiskt med alla duk-

tiga musiklärare, orkestrar och konserter 
som gjort det möjligt för oss ungdomar 
att få spela för publik. Att vi dessutom 
har Norrbotten Big Band är underbart. 
Tänk att få höra så bra musiker i så ung 
ålder. Det ger en lust att spela och bygger 
musikintresset för resten av livet. Många 
möten har betytt mycket för att jag har 
fortsatt med musiken. En viktig person i 
mitt musikliv är PO Svanström. Han var 
trombonlärare för både mig och min sys-
ter Karin, berättar Mimmi. 

Egen musik planeras
I höst är Mimmi aktuell med massor av 
musikupplevelser i hela Sverige. Hon ska 

vara solist med Hudiksvalls storband, 
Visby Storband, spela med Ray Charles-
bandet i Sundsvall och i Norge. Längtan 
att skriva egen musik och ge ut en egen 
platta finns förstås. 

– Musiken måste beröra. Jag gillar när 
det svänger och när jag får kontakt med 
de andra musikerna. Det skapar stämning. 
Precis som med ballader; det är så vack-
ert, när ackorden blir något magiskt. Jag 
skriver egna låtar och hoppas komma med 
en egen platta med egna kompositioner 
så småningom, avslutar Mimmi och rusar 
iväg till konserten på Sagateatern. 

Lyssna på Mimmi Hammar på  
www.myspace.com

Om Mimmi Hammar
Uppvuxen: i Boden

Bor: Stockholm

Familj: döttrarna Moa, snart 13 år och 
Molly, 15 år. 

Spelar: trombon

Har spelat med bland andra:  
Nils Landgren, arne domnerus, Lill 
Babs, Bernt rosengren, roger Pontare, 
toots thielemans, Claes Janson, ronnie 
gardiner, Sture Nordin.

Aktuell med: Solist med flera storband 
och ray Charles band.

– Sången är ett komplement till trombonen, 
säger Mimmi Hammar. 

Mimmi tillsammans med thord totten dahlqvist och anders Lahti.
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Här finns drygt 450 medlemmar mellan 5 och 74 år. Här finns glädje och kun-
skap. Den gemensamma nämnaren är hästen. 

–  Ridskolan i Boden lockar många tjejer och en växande skara killar. Det är 
ett populärt ställe, säger AnnaCarin Iggström, som är medlem, ridinstruktör, 
hästägare och tillförordnad verksamhetschef under 2010.

skatta pysslandet i stallet lika mycket som 
att rida.

 – Men det finns även killar som rider. 
När vi ser de mest framgångsrika ryttarna 
i stora tävlingar är det faktiskt oftast män. 
Tyvärr finns det en sned bild av ridning, 
att det är en tjejgrej.  Tänk dig själv att 
styra och ta kommandot över ett djur 
som väger ett halvt ton, det kräver mod 
och kunskap. Det är intresset som styr 
inte vilket kön man har, säger AnnaCarin 
Iggström. 

Trygg på hästryggen
Ridskolan har verksamhet från 5-års ål-
der. Då börjar rid-lekis. De träffas en kväll 
i veckan och lär sig att vara trygg med 
hästarna, tillsammans med sina föräldrar. 
Nästa steg är en förberedande grupp för 
barn mellan 6–10 år. 

– Det viktigaste är att eleverna är 
trygga med hästen. Genom träning får 
vi också in ett tänk kring kroppsmedve-

tenhet och ansvarstagande.  Hästar har 
dessutom en förmåga att läka själen, säger 
AnnaCarin. 

Samarbete viktigt
Skolan är en viktig samarbetspartner. 
Elevens val och friluftsdagar förläggs ofta 
på ridskolan. De har drop-in lektioner 
för medlemmar och dagverksamhet finns 
här i samarbete med kommunens social-
förvaltning . Även ätstörningsenheten på 
Sunderby sjukhus använder hästarna och 
lokalerna för sin verksamhet. På varda-
garna hålls också lektioner för personer 
med funktionsnedsättningar på ridskolan. 
Bodens kommun äger anläggningen och 
stöttar förstås med föreningsbidrag för att 
verksamheten ska gå runt. 

– Vi har en fantastisk anläggning med 
duktig personal och ett stort engagemang 
från alla medlemmarna och deras familjer. 
Ridhuset är oerhört viktigt för många, 
säger AnnaCarin Iggström. 

Vill du prova på att rida? Kontakta 
Ridskolan via webben: www.brk.nu 
eller e-post: brk.kansliet@telia.com 
eller ring 0921-518 20.     

På ridskolan läker 
själen

– det är så kul att vara i stallet, rida och få vara med hästarna, säger Sofia, 9 år, anna-greta, 9 
år, Line, 8 år, agnes, 8 år och emilia 8 år. 

– det finns ett stort engagemang från med-
lemmarna och deras familjer. ridhuset är 
oerhört viktigt för många, säger annaCarin 
Iggström. 

är bussen kommer vid halv tre på 
eftermiddagarna kommer det ett 
helt gäng med tjejer.  De hjälper till 

att ta in hästarna från hagen. När hästen 
fått vila lite borstar de och pysslar med 
hästarna. 

– Tjejerna har ofta med sig mellanmål 
och de kan sitta i vårt café och umgås. Att 
vara kring hästar ger människor lugn. Det 
går inte att vara stressad för det känner 
hästen av direkt. Många ser ridning som 
träning, för andra kan det vara en avkopp-
lande stund på dagen, säger AnnaCarin.

Ett gäng tjejer dyker upp och ska ha 
ridlektion med Malin Degerman, instruk-
tör på Ridhuset. 

Leona Kling, 7 år, har tävlat och älskar 
hästar.

– Jag önskar mig en egen häst, säger 
hon. 

Många av medlemmarna är tjejer och 
det tror AnnaCarin kan bero på att tjejer 
är mer omhändertagande och kan upp-

6 – BodenBild
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Valfrihet inom hemtjänsten
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Curling och boccia – idrott för alla
I Å-centers källare tränar varje vecka 
ett glatt gäng entusiaster från Bodens 
Handikappidrottsförening. I ena de-
len av lokalen spelas det curling på 
en speciell matta och stenarna som 
väger ca 4,5 kg kastas och glider över 
spelplanen. I den andra delen spelas 
det boccia med mjuka, men ganska 
tunga speciella bollar. Boccia påmin-
ner mycket om boule.

text/foto: aNNa BergStröM

edan 1974 har Bodens Handikappi-
drottsförening verksamhet för per-
soner med funktionsnedsättning. 

Man har hela tiden varit på samma ställe. 
Det är en ändamålsenlig och ekonomiskt 
fördelaktig lokal att vara i. Idag är det fem 
personer som spelar curling och nio som 
spelar boccia. 

Curlingen spelas individuellt och  
ibland är man ute och tävlar. I länet är 
det Boden och Älvsbyn som tävlar mot 
varandra. I Boden brukar tävlingarna vara 
i Korpenskolans sporthall eller i Björknäs-
gymnasiets sporthall. Det har fungerat bra 
att vara i kommunens lokaler, berättar  
Kerstin Smedberg. Det saknades ett hand-
tag på handikapptoaletten senast, men det 
sattes dit ett nytt.

Boccia spelas i lag och de är också ute 
och tävlar i länet och där är det Luleå och 
Kiruna som har lag. I boccia tävlar man 
i olika klasser, beroende på vilken grad 
av handikapp man har. Bodens lag deltar 
endast i seriespel. För att delta i t.ex. SM 
krävs det en speciell licens.

Ett problem som föreningen har är 
att rekrytera nya medlemmar. Jan-Erik 
Waaranperä berättar att alla har varit med 
länge och några yngre syns inte till. Det är 

de från boenden som kommer hit, de yng-
re måste ha föräldrarna med sig och då 
kommer de inte. Lokalerna i källaren gör 
också att unga inte hittar hit, tror Kerstin.

Träningstider:
Curling tisdagar 18.00–19.15
Boccia torsdagar 18.00–19.15

För kontakt ring Kerstin Smedberg  
tel 0921-186 27 eller 070-290 92 52 

 Curlingspelare fr.v. 
Ulf emmoth, roger Nilsson, kjell Pettersson, roland flygel, Stig Åström och thomas flygel.

Bocciaspelare fr.v. Sven Waara, ture Lundström, Jan-erik Waaraanperä, eddy Johansson, kerstin Smedberg, Sara Sivola och ainer Lundberg.

S
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Bodens BouleCenter i Björkelund är 
fyllt av människor veckans alla dagar 
och kvällar. Föreningen har drygt 120 
medlemmar och många lag tävlar på 
elitnivån i Sverige.

– De bodensare som kommit längst 
på riksnivå, t ex Morgan Karlström, 
f.d. landslagskaptenen för damer, 
började träna här i Boden som barn 
då han hängde med sina föräldrar, 
berättar Benny Martinsson, medlem i 
föreningen.

et är många som spelar i högsta 
elitserien som tog sina första bou-
lesteg i Boden. Stefan Holmström 

och Niklas Marklund är några unga 
Boden-talanger på högsta elitnivån. 

Idag har föreningen ett lag i elitserien 
Veteran. Laget tillhör de åtta bästa lagen i 
landet och  blev fyra i årets seriespel. För-
eningen har också ett lag i div II Veteran 
som vann sin serie. Dessutom deltar vi 
med ett öppet lag i div II öppna. Det blir 
många resor under seriespelen som pågår 
mellan juni och september.

– Vårt distrikt är ända ner till Sund-
svall. Dessutom är vi ofta med i andra 
tävlingar och turneringar i södra Sverige. 
Tävlingsdagarna är långa. Vi kör ofta sju 
matcher på en dag och en match kan ta 
drygt en timme, säger Benny Martinsson, 
medlem i föreningen. 

Avkopplande och roligt
Christer Jansson är ordförande i förening-
en och började med boule av en slump för 
11 år sedan. En granne i Hundsjö fixade en 
boulebana och bjöd in byborna att testa. 

– Jag trodde att det skulle vara töntigt, 
men när jag testade och lärde mig reglerna 
så var det ju spännande. Jag är en täv-
lingsmänniska, så jag började träna regel-
bundet. Nu är jag i hallen i Björkelund 
upp till fem timmar i veckan. Det är en 
social sport som är rolig och avkopplande. 
Sedan är det kul att vinna också, säger 
Christer Jansson, ordförande i Bodens 
Petanque Arctique Boule förening.

Vill du testa boule? 
Kolla in: www.petanque.se  
eller ring: 0921-195 00.

Boule lockar spelare i alla åldrar. 

en smart magnet som skonar ryggen 
för många boulespelare. 

Boden bra i boule

Kultur och fritid
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Bastubad har en lång tradition i vårt 
land och i synnerhet i den norra lands-
ändan.

Förr var bastu ett sätt att hålla sig 
ren, att tvaga sig, idag är bastun kan-
ske mera en njutning och avkoppling 
från vardagen. Det finns många olika 
bastuvarianter, den traditionella bas-
tun innebär att man häller vatten på 
stenarna på relativt varma stenar.

Ångbastun populär
I ångbastun kommer värmen från vatten-
ånga istället för ett aggregat som värmer 
stenar. Ångan brukar doftsättas med olika 
dofter, vanligast är eucalyptus eller men-
tol.

– På NordPoolen finns det flera olika 
bastuvarianter. Vi har ångbastu, finsk 

bastu och traditionell bastu. Den nya upp-
levelsebastun, Aufguss, har blivit populär 
hos våra besökare, säger Alf Wennskog, 
chef för NordPoolen.

Aufguss bastu kommer från Tyskland, 
och egentligen går det nog inte att beskri-
va känslan av att vara med på en Aufguss 
bastu, den måste upplevas.

Vid en Aufguss bastu så tar en bastu-
värd hand om gästerna och guidar dem 
genom sittningen, som tar en kvart. Bas-
tuvärden häller på vatten som är doftsatt 

Fler lär sig simma i Boden
Med mycket lek och skojiga övningar lär vi barnen att hantera vatten. De 
får vattenvana och grunder som behövs för att lära sig att simma. Redan 
från 6-års ålder får barnen i Boden simundervisning. Många kommuner 
har tagit bort den utbildningen, men i Boden satsas det istället mer än 
tidigare.

Bada bastu på många sätt
med olika eteriska oljor som verkar väl-
görande på gästerna. Ångan av vattnet 
sprids sedan runt i bastun och över varje 
enskild deltagare av bastuvärden.

– Vi erbjuder även Aufguss för grupper 
upp emot 20 personer, i dessa paket kan 
även mat och olika behandlingar, som 
saltpeeling, kaffepeeling ingå.

Vill du veta mer om bastu kan du 
besöka bastuakademiens webbplats 
www.bastuakademien.se

– Vi tycker det är otroligt viktigt att 
kunna simma och vara van vid vatten. 
Dessutom har vi även isvaksträning 
för de äldre ungdomarna. Det är en 
viktig kunskap ur säkerhetssynpunkt 
för de som rör sig på isarna under 
våren, säger Alf Wennskog, chef för 
NordPoolen.

I Bodens kommun håller NordPoo-
len simundervisning med alla elever 

från ettan till nian i grundskolan. En 
simlärare är alltid med i vattnet med 
eleverna och undervisar. Många elever 
behöver ett personligt stöd när de 
första simtagen skall tas.

– NordPoolen har simundervisning 
i samråd med skolans personal för 
att på så sätt bidra till att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar att lära 
sig att simma, säger Alf Wennskog.
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Fryshusets anda lever i sävast
Vid en konferens i Luleå presenterade Fryshuset i Stockholm sitt engage-
mang och arbete för ungdomar som riskerar att hamna på glid i samhället. 
Det är ett förebyggande och främjande arbete som kallas Fryshusandan.

Nu finns den i Boden omsatt efter våra förutsättningar och ska genom-
föras i Sävast. 

odellen är en samverkan mellan 
skolan, elevhälsan, socialtjäns-
ten, fritidsgården, polisen, för-

äldrar och föreningar. Fryshuset bidrar 
med sin kunskap och erfarenhet. Syftet 
är att få till ett helhetstänk som grundar 
sig i ett gammalt afrikanskt ordspråk 
som lyder ”Det behövs en by för att 
uppfostra ett barn”

Grunden i modellen är att alla som 
möter ungdomarna såväl i skolan som 
på fritiden också förstår hur ungdomars 
situation är och utifrån det tar sitt an-
svar. För det krävs det samverkan och 
nätverksbyggnad.

I arbetsmodellen används fritidsgår-
den och elever erbjuds att under skoltid 
arbeta med ett passionerat lärande, dvs 
utgå från det eleverna är intresserade av 
att arbeta med. Det kan vara olika sa-

ker som eleverna vill göra, men det ska 
samtidigt vara möjligt att genomföra 
och dessutom finnas personal som kan 
handleda eleverna. 

Mycket viktigt för arbetet är att 
föräldrar och föreningar ingår. De bi-
drar till att ett helhetstänkande finns i 
området. Modellen planeras att starta 
fullt ut i början på år 2011 och det blir 
ett pilotprojekt. Om arbetet med Frys-
husandan i Sävast slår väl ut, kan det 
vara en tanke att man för över den på 
övriga skol- och bostadsområden i  
Boden. Det sker i så fall efter utvärde-
ring, diskussion och förankring.

Vill du veta mer kan du kontakta 
ungdomskonsulent Göran Ahlström, 
tel 0921-623 32 eller 070-376 26 08. 
E-post: goran.ahlstrom@boden.se

Ungdomsminister Nyamko Sabuni på besök i Sävast Ungdomsgård ”Chillet” i september 
2010. Hon ville självklart göra en stöt!

e-tjänst till din tjänst
Under december månad är det premiär 
för sex elektroniska tjänster för föreningar 
i Bodens kommun. föreningarna kan när 
som helst gå in på www.boden.se och an-
vända dem för att ansöka om olika bidrag.  
fyra av e-tjänsterna är för bidragsansök-
ningar inom kultur- och fritidsförvaltningen.

de e-tjänster som gäller kultur- och 
fritidsförvaltningens bidrag är:

Kultur och fritid

k

det här är vårt 
uppdrag
Kultur och fritid berör de flesta som 
bor i en kommun. Många människor är 
antingen aktiva eller ledare och arrange-
mang och aktiviteter har ofta många 
intresserade besökare. I Boden tycker 
vi att det är viktigt att ge medborgarna 
en meningsfull fritid. Det här är utgångs-
punkten:

ultur- och fritidsnämnden ska genom 
sin förvaltning ordna egen verksam-
het exempelvis genom att arrangera 

konserter och barnföreställningar. Vi ska 
också arrangera våra traditionella firanden 
såsom nationaldags- och valborgsmässofiran-
det. Förvaltningen ska i övrigt genom olika 
stödformer främja kultur- och fritidsverk-
samheten i kommunen. Verksamheten skall 
bedrivas i nära samverkan med kommunens 
verksamma föreningar och organisationer. 

Nämnden ska främja och stimulera insat-
ser inom folkbildningens område och arbeta 
för att bevara samt levandegöra kulturarvet. 
Nämnden har också en viktig roll i kommu-
nens folkhälsoarbete där det gäller att skapa 
möjligheter för kommunens innevånare att 
kunna vara fysiskt aktiva.

Kommunala bidrag kan sedan lämnas till 
ideella föreningar/organisationer som har sitt 
säte här och har verksamhet i kommunen. 
Bidragen är i första hand till för att stödja 
barn- ungdoms- och handikappverksamhet. 
För att få bidrag ska föreningen uppfylla 
vissa grundvillkor. 

Det här är några exempel på olika stöd-
former.

• Lokalt aktivitetsstöd 
• Bidrag för deltagande i USM/JSM
• Driftbidrag till föreningsägda anlägg-

ningar samt skoterleder
• Hyresbidrag till föreningslokaler
• Stöd till verksamhet riktat till barn och 

ungdomar med funktionshinder
• Driftbidrag till bygdegårdar och sam-

lingslokaler i glesbygd
• Stöd till studieorganisationer
• Arrangörsstöd till offentliga arrang-

emang
• Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 

eller föreningar som sänder närradio

Vill du veta mer kan du prata med fritidskon-
sulent Roger Arespång 0921-623 10 
eller kultursekreterare Ingrid Granberg 
0921-624 90.

• ansökan om driftbidrag till förenings-
ägda anläggningar

• ansökan om driftbidrag för byalokaler 
och samlingslokaler

• ansökan om hyresbidrag för aktivitets-
lokal

• ansökan om lokalt aktivitetsstöd
Några e-tjänster för föreningar sköts av 
Näringslivsförvaltningen:
• ansökan om byapeng
• ansökan om projektmedel

M



BodenBild – 11

Vinter och is förknippas ofta med 
skridskor, hockey, bandy och konståk-
ning. Men Boden har även en av Norr-
bottens två curlingklubbar. Den och 
flera andra föreningar på is hittar du i 
Björknäshallen och i Air Dome i vinter.

text/foto: aNNa BergStröM

änsla, teknik och tanke. Lite som 
schack. Det är enligt curlingspelar-
na i Boden vad som krävs för denna 

sport, som passar alla åldrar och kun-
skapsnivåer. Spelarna tycker att det fram-
förallt är en ”social gentlemannasport”.

Bodens Curlingklubb har funnits så 
länge att det är dags för 50-årsjubileum 

om ett par år, men man har levt ett ganska 
anonymt liv för de icke curlingfrälsta.  
I takt med att curlingsporten har fått ett 
uppsving på riksplanet märker man att 
allt fler pratar om och intresserar sig för 
curling även i Boden. Förhoppningen är 
att det också ska resultera i att fler ska 
våga prova på sporten här.

Trots att Bodens Curlingklubb inte har 
någon egen curlingbana att träna på har 
de gjort förvånansvärt goda resultat på 
senare år. Ett lag spelar nu i division 1 och 
ett annat lag har just nått division 2.

– Vi måste också ge vaktmästarna en 
eloge här, för de hjälper oss med det mesta 
vi behöver ha hjälp med, säger Roger Are-
spång, en av medlemmarna i div 1-laget.

Två hallar ger fler tider
I Boden finns två ishallar, Björknäshallen 
och Air Dome. Inför säsongen har Bodens 
kommun bytt ut sargen i A-hallen och flyt-
tat A-hallens sarg till Air Dome.

Kompletteringen med Air Dome inne-
bär att det finns fler tider att fördela på de 
olika lagen och föreningarna. För Bodens 
Hockeyförening betyder två hallar bland 
annat att man kan följa Svenska Ishock-
eyförbundets rekommenderade tränings-
tider för olika åldrar bättre än tidigare. 
Hockeyföreningen har ett brett utbud med 
allt från skridsko- och hockeyskola för de 
minsta upp till A-lag och oldboys.

– Vår policy är att erbjuda lek och 
breddidrott ända upp till 18 år, poängte-
rar Christer Hägglund, som ansvarar för 
hockeyskolan.

– Vi jobbar med Tre Kronors Hockey-
skola och har utbildade ledare på alla 
positioner. För oss är det en kvalitetssäk-
ring, menar han.

Kamratskap och träning
Framförallt ser han hockeyn och andra 

ungdomsidrotter som en samhällsnytta 
där barn och ungdomar får fysisk aktivitet 
i kombination med kamratskap, engage-
mang och förmåga att jobba för varandra.

Luleå Bodens Konståkningsklubb, som 
också har verksamhet i Boden, är inne på 
samma linje.

– All verksamhet ska präglas av glädje 
och ge ungdomarna en socialt utvecklande 
och meningsfull fritid, säger Hanna Ja-
kobsson, huvudtränare i LBKK.

I Bodens ishallar har även Svartbjörns-
byns IF en ungdomsgrupp som tränar 
bandy.

Tips!
• tisdagar och onsdagar kl 13.00–14.20 är 

det allmänhetens åkning i Björknäshallen.
• Bodens Curlingklubb tränar på söndagar 

kl 1820. för mer info: Marianne ericsson-
Westin, tel 0921-655 10, 070-550 60 49.

• Hockeyskolan är öppen för alla pojkar och 
flickor upp till 9 år, det enda som krävs är 
medlemskap i 

• Bodens hockeyförening. för anmälan och 
tider: christer.hagglund@egonet.se eller 
070-653 77 23.

• konståkningsklubbens skridskoskola 
vänder sig till barn, ungdomar och vuxna. 
för anmälan: LBkk@live.se eller renate 
Murken vice ordf och sekreterare: 070-
366 04 49.

• för mer info om bandyträningen:  
Christer Larsson: 0921-191 37.

Marianne ericsson-Westin, Jerry Lundgren, Janne Norlin, krister ahlqvist och roger arespång.

Curling är en social gentlemannasport för alla åldrar och kunskapsnivåer. tveka inte att prova 
du också. fr.v. krister ahlqvist, Marianne ericsson-Westin och Jerry Lundgren

På hal is i Boden

k
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Ny hall med nya möjligheter
Den nyinvigda Ing 3-hallen betyder 
mycket för Bodens ungdomsidrott, 
framförallt tjejidrotten. 

– Det här ger oss möjligheten att 
utveckla redskapsgymnastiken och gå 
vidare, säger Anna Andersson, Bodens 
Gymnastikklubb, som delar hallen 
med Cheer Future.

text/foto: aNNa BergStröM

odens Gymnastikklubb har en 
mängd olika aktiviteter för kom-
muninvånarna och har tidigare 

varit utspridda i olika gymnastikhallar 
runt om i kommunen. Man har flyttat 
runt, konkurrerat om träningstider och 
tvingats lägga mycket tid på att bära ut 
och in redskap och mattor. För att kunna 

träna bra och säkert behövdes dessutom 
en gymnastikmatta som var så stor att 
det inte gick att finna förvaring för den 
om den måste plockas bort efter varje 
träningstillfälle. Detta behov i kombina-
tion med att gymnastikhallen på Ing 3 var 
tillgänglig, gjorde att Kultur- och fritids-
förvaltningen gjorde en satsning på såväl 
gymnastikmatta som ny hall.

Intill hallen finns även ett föräldrarum, 
något som inte är så vanligt.

– Det har jag inte sett någon annan-
stans och min dotter har tränat på rätt så 
många ställen. Vi bor i Trångfors så det är 
inte mycket lönt att åka hem emellan och 
då är det perfekt att kunna sitta här, säger 
Helen Olofsson.

Ing3-hallen invigdes den 3 oktober av 
Göran Ahlman från Kultur och fritidsför-

valtningen som klippte 
band och höll invig-
ningstal. Cheer Futures 
samtliga grupper och 

några av Bodens gymnastikklubbs grup-
per visade sina färdigheter inför en fullsatt 
hall. Pengarna från fikaförsäljningen ska 
gå till inköp av fler redskap och material 
till hallen.

Goda framtidsutsikter
– Det här är jättebra. Nu kan vi ha grejer-
na framme hela tiden och jobba mer med 
redskap. Det innebär att vi kan utveckla 
redskapsgymnastiken mer och på sikt 
också få fram fler ledare på redskap bland 
de tjejer som tränar nu, säger Anna  
Andersson, kommittéansvarig för barn- 
och ungdomsgrupperna i Bodens gymnas-
tikklubb, BGK.

Från BGK tränar två av elva barn- och 
ungdomsgrupper i Ing3-hallen. Hallen 
delas med Cheer Future som har över 80 
aktiva fördelade på 
sex olika ålders- och 
svårighetsgrupper som 
alla tränar här. För 

Cheer future har över 80 aktiva tjejer från fem år och uppåt. träningen är mångsidig och kräver både kondition, balans, koordination och styrka. 
Här lyckas gänget för första gången bygga denna pyramid. 

föräldrarummet intill 
träningshallen uppskattas 
av bland andra John Lars-
son och anna Jacobsson. 
Här kan man ta en kopp 
kaffe, läsa, jobba eller 
pratas vid medan barnen 
tränar.

Ing 3-hallen öppnar nya 
möjligheter för Bodens 
gymnastikintresserade. 
Man kan öka redskaps-
träningen och på sikt få 
fram fler ledare. Här är 
en av barngrupperna.

Kultur och fritid
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deras del innebär den nya hallen och mat-
tan också utvecklingsmöjligheter.

– Förut har vi fått lägga ihop många 
mindre mattor med risk för att de glider 
isär, så att ha hela den här stora mattan 
framme hela tiden är suveränt. Det är 
också bra att kunna ha alla grupper på 
samma ställe, säger Emma Westman som 
är ordförande och tränare i Cheer Future.

Klubben har sedan starten 2008 tagit 
hem alla titlar i distriktsmästerskapet och 
fjärde till åttonde plats i SM.

Vill du träna  
gymnastik eller cheerleading?
www.bodensgymnastikklubb.se eller 
Anna Andersson 070-554 53 22 för 
gymnastikinfo.
www.cheerfuture.se eller cheerfuture@
hotmail.com för cheerleading.

– den nya hallen innebär att vi kan utveckla 
redskapsgymnastiken mer och på sikt också få 
fram fler ledare på redskap, säger anna anders-
son, kommittéansvarig för barn- och ungdoms-
grupperna i Bodens gymnastikklubb, Bgk, som 
delar hallen med Cheer future.

Hallå där 
Carl-Henrik 
Sirkka 
– frontfigur i bandet 
Punkt 49, aktuell 
med sitt och  
bandets första full-
längdsalbum

Vilka är ni? 
– Vi är sex grabbar från 21 år till dryga 
50 år, alla med anknytning till Boden. 

Vad heter ert debutalbum?
– Vitt vin och regn – som en av låtarna 
på vårt album.

I somras var ni med i länsfinalen av 
Svensktoppen nästa med låten Norra 
Sverige, hur var det?
– Det var kul att nå ut till publiken och 
få uppskattning. Vi vill förstås att folk 
gillar våra låtar. Det är ett mål, såklart. 

Beskriv er musik.
– Melodiös rock på svenska. Man kan 
både dansa och dricka vin till musiken. 
Vi har en bred repertoar och musiken 
lockar en publik i alla åldrar. 

Vad handlar musiken om?
– Mitt liv, mina tankar om det var-
dagliga livet som många kan känna 
igen sig i. Kärlek och livets upp- och 
nedgångar, naturen, vännerna och 
familjen. Låtarna är skrivna under 
en lång period, så det är många 
skeenden i livet som kommer med i 
musiken.

Du är låtskrivare och frontfigur  
– var får du din inspiration? 
– Att skriva har alltid varit en 
viktig ingrediens i mitt liv. Det 
har alltid funnits där, som ett 
sätt för mig att leva mitt liv. Och 
nu vill jag förmedla det till an-

dra. Jag får inspiration och tar intryck 
av så många saker. Jag tror många som 
lyssnar kan spegla sig själv i mina texter.

Tävla och vinn!
Vi lottar ut 5 album. 
Nämn två låtar från bandets debut-
album!
Skicka ditt svar till:  
carina.sundqvist@boden.se, )
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unik kulturmix i enter galleria
Sveriges enda galleria som inrymmer 
både bibliotek och konsthall finns 
i – Boden! Med Bodens Konstgille 
som granne till biblioteket, Bokia och 
kulturcaféet CQ skapas en unik mix 
som för kulturen ännu närmare kom-
muninvånarna.

text: aNNa BergStröM

odens Konstgille har lång tradi-
tion och har funnits i Boden sedan 
1940-talet. Föreningen har gott 

rykte och kontaktas löpande av konstnä-
rer som vill synas i deras lokaler. Hela året 
2011 är redan inbokat.

Bodens Konstgille fördelar utställ-
ningarna mellan lokala förmågor och 
etablerade konstnärer från regionen och 
övriga landet. Bodens Konstförening har 
sin årliga vårsalong på Konstgillet. Publik-
rekordet slogs då bodenkonstnären Urban 
Wikberg ställde ut under Kulturnatta i 
höstas. Man arbetar också med Bodens 
högstadie- och gymnasieungdomar samt 
särskolan som alla har återkommande 
utställningar. 

Nya grepp möter ny publik
– Vi hoppas och tror att vi kommer att 
få fler spontanbesökare på gallerian än i 
de gamla lokalerna. Bland annat kan vi 

foto: JaN
-oLof fraN
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ett lyft för biblioteket i nya gallerian
Ett år efter Peter Englunds återinvig-
ning av Bodens bibliotek kan man 
konstatera att de högt ställda förvänt-
ningarna har infriats, även om det 
naturligtvis fortfarande finns mycket 
att göra. Biblioteket som har fått en 
rejäl ansiktslyftning har förvandlats 
från ett gammalt dammigt boklager 
till en inspirerande mötesplats för 
många bodensare.

illsammans med den nya tillgängliga 
entrén från Enter Galleria har det 
inneburit att många Bodensare har 

återupptäckt sitt bibliotek.
Utlåningen har ökat med 22 000 fram 

till oktober. Biblioteket har fått 1500 helt 
nya låntagare samtidigt som man kan 
konstatera att antalet aktiva som använder 
biblioteket regelbundet har ökat. Speciellt 
roligt är det att antalet barn som aktivt 
använder biblioteket har ökat markant.

– Mediajukeboxen utanför biblioteket 
där man kan ladda ner ljudböcker, filmer 
och språkkurser har blivit mycket populär 
då den är tillgänglig även när biblioteket 
är stängt, säger Jan-Olof Frank, chef för 
biblioteket.

Babysång populärt
Under året som gått sedan invigningen har 
det varit en mängd populära aktiviteter 
som skräckpyssel, origami och manga för 
barnen.

– Under hösten har vi haft babysång 
en gång i veckan under ledning av Anna 
Sellén Westerberg. Ett 50-tal föräldrar och 
bäbisar har deltagit varje gång, berättar 
Jan-Olov Frank. 

På gång under vintern
Barnboksveckan har i år utökats till tre 
veckor med start den 8 november. Temat i 
år är ”Bilden i boken” och bland mycket 
annat kommer barnbokillustratören  
Mimmi Tollerup till Bodens bibliotek 
22/11 och berättar och visar hur det går 
till att illustrera en bok. Under dessa veck-
or kommer det även att vara utställningar, 
tipsrunda och en hel del festligheter. 

Bättre service och fler böcker
De närmaste åren kommer vi fortsätta att 
arbeta aktivt med att göra bibliotekets 
tjänster alltmer lättillgängliga för allmän-
heten. Tillsammans med övriga bibliotek 
i Norrbotten har det redan skapats en 
gemensam portal på webben, www.bibblo.
se. En speciell barnwebb planeras som ska 
fungera interaktivt och stimulera barns 
läsande och eget skrivande.

Målet för 2013 är ett bibliotek för 
alla norrbottningar och därigenom blir 
hela länets samlingar tillgängliga för alla. 
Bodensarna skulle då få direkt tillgång 
till 1,3 miljoner böcker istället för 60.000 
som det är idag. Välkommen!

nog fånga upp en del besökare som går på 
biblioteket, säger Curt Björk, ordförande i 
Bodens Konstgille.

Tillsammans med vice ordföranden 
Anders Hjortenklev, som också är konst-
när och är den som sköter föreningens 
kontakter ut mot konstnärerna, funderar 
Curt Björk och den övriga styrelsen på 
vissa nyheter och förändringar för att 
möta efterfrågan och tillgängligheten i 
Enter galleria.

Utlåningen ökar på Bodens stadsbibliotek.

t
Biblioteket är öppet: 
Måndag till torsdag kl.10.00–19.00
fredag kl.10.00–17.00
Lördag kl. 10.00–14.00
Tel: 0921-624 80
E-post: biblioteket@boden.se
Webb: www.bibblo.se
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Torbjörn är ny teknisk chef

Två månader blev 44 år för stefan
Han har varit anställd av Bodens kom-
mun i 44 år, som byggledare, mättek-
niker och chef i 22 år inom Tekniska 
förvaltningen. Nu tar Stefan Wuolo pen-
sion, men han ser det inte som att sluta 
jobba, utan att börja ett nytt liv. 

an fick sitt första sommarjobb på 
Bodens kommuns Byggnadskontor 
som 15-åring. Då visste han inte att 

han skulle viga hela sitt yrkesverksamma 
liv åt samma arbetsgivare. Vid den tiden 
tillträdde det första kommunalrådet nå-
gonsin i Boden. 

– Jag har arbetat med samtliga kom-
munalråd sedan den tjänsten inrättades i 
mitten av sextiotalet. Under åren har jag 

sett Boden utvecklas och själv fått vara 
en del av det. Det känns riktigt bra, säger 
Stefan Wuolo. 

Efter tekniska gymnasiet i mitten av 
sextiotalet blev det lumpen under ett år i 
Boden och i Stockholm. 

– På hösten 1966, efter tiden i lumpen, 
ringde kommunen och frågade om jag 
kunde hoppa in i två månader som mät-
tekniker. Uppdraget övergick till andra 
tjänster och nu har det gått 44 år, säger 
Stefan Wuolo. 

Bred verksamhet
Under 22 av åren har han varit chef, 
varav 18 år som chef för den Tekniska 
förvaltningen, som bland annat ansvarar 
för kommunens fastigheter, gator, parker, 

Stefan Wuolo lämnar över till torbjörn almqvist som teknisk chef.

vatten och avlopp samt kost till skolor 
och äldreboenden. 

– Jag har lärt mig mycket och arbetat 
med mycket oväntat, som kostfrågor. Men 
även vårt arbete med sjöarna i och med 
algblomningen har varit intressant. Det 
arbetet ledde till att vi nu har vi bra vat-
tenkvalitet i sjöarna i Boden. Utvecklingen 
med biogas och att Boden utvecklats till 
en så framgångsrik miljökommun, har 
också varit spännande att jobba med, 
berättar Stefan. 

Bra lagarbete och ordning och reda har 
varit Stefans ledarstil. Samhället utvecklas 
hela tiden och med det förändras även 
arbetet. Därför har han alltid haft ett lö-
pande och processinriktat förändringsar-
bete för att hänga med i utvecklingen. 

– Mina erfarenheter som aktiv och som 
ledare i idrotten har jag kunnat använda 
även i mitt jobb inom kommunen. En 
arbetsplats måste fungera. Vi har haft ett 
bra lagarbete och alla hjälps åt för att 
klara vardagen. Det finns mycket kom-
petens inom förvaltningen, säger Stefan 
Woulo. 

Efterträdare på plats
Nu lämnar han stafettpinnen vidare till 
Torbjörn Almqvist, som kommer närmast 
från LKAB i Kiruna. Det är mycket på 
gång i Boden och visst hade Stefan velat 
vara en del av det. 

– Arbetet med Riksväg 97 är på gång 
och det hade varit roligt att jobba med, 
men nu är det dags att lämna över. Jag ser 
fram emot mitt nya liv. Jag har inga pla-
ner, utan ska ta dagen som den kommer. 
Det som jag ser mest fram emot är att inte 
ha en fullspäckad kalender, utan fria dagar 
till mitt förfogande, säger Stefan Woulo.

Torbjörn Almqvist, 44 år, är ny teknisk 
chef i Bodens kommun. Han är från 
Boden och flyttar tillbaka efter sex år i 
Kiruna som bland annat underhållschef 
på Förädlingsverken på LKAB. 

– Det är kul att flytta tillbaka till 
Boden och jobbet kommer att bli intres-
sant, säger Torbjörn Almqvist. 

onkurrensen om jobbet var stor, 
men Torbjörn passade bäst för upp-
draget. Han läste till civilingenjör 

vid Luleå universitet och har även forskat 
inom maskinelement. De senaste sex åren 

har han arbetat för LKAB i Kiruna. Nu 
är familjen tillbaka till Boden. De har 
köpt hus i Fagernäs och barnen har börjat 
skolan. 

– Det är en utmaning att jobba i en 
politiskt styrd organisation med uppdrag 
från bodensarna. Tekniska förvaltningen 
har också en spännande bredd, allt från 
vägar och avlopp till kost och färdtjänst. 
Jag hoppas vara en stödjande coach och 
gillar om det är en härlig stämning på job-
bet. Det är lättare att ta sig igenom svåra 
uppgifter om vi har en positiv attityd vid 
fikabordet, säger Torbjörn Almqvist. 

Torbjörn har en gedigen erfarenhet. 

Han började på Televerket efter gymnasiet 
och gick därefter vidare till ABB. I mitten 
av nittiotalet började han läsa på Luleå 
Tekniska Universitet och blev ingenjör i 
teknisk fysik 1999. Då började han forska 
i maskinelement och han disputerade 
2004. 

– Mitt mål är till att börja med att lära 
mig verksamheten och få en övergripande 
bild. Jag kommer också att lägga stor vikt 
på att lära känna min personal. Ett myck-
et viktigt mål för mig är att bodensarna 
ska få valuta för pengarna de satsar, säger 
Torbjörn Almqvist.
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Näringsliv

lärcentrum för nästa steg i livet
På Lärcentrum samlas Bodens studievägledning och alla vuxenutbildningar 
under samma tak. Här kan du läsa enstaka kurser eller hela utbildningar, på 
heltid, halvfart eller distans. Totalt tar cirka 1000 personer per år chansen till 
ökad kunskap.
text: aNNa BergStröM. 

Validering, det vill säga att få värdera 
den yrkeserfarenhet man har och få intyg 
på det, är också vanligt förekommande 
och ett bra stöd för fortsatta steg i arbets-
livet eller för att se vad man behöver fylla 
på med. Här kan Lärcentrum hjälpa till.

Andra exempel på utbildningar som 
pågår inom Lärcentrums ram nu är arbets-
ledning, café- och servering, omvårdnad, 
foto, film och redigering samt svenska för 
invandrare och särskoleutbildningar för 
vuxna.

Inom Lärcentrum finns även special-
pedagoger som bistår vid läs- och skriv-
svårigheter mm. Studievägledningen som 
finns direkt innanför entrén är helt kost-
nadsfri och öppen för alla.

För att boka tid hos vägledningen ring 
tel. 0921-627 52. Mer information om 
Lärcentrum finns på www.boden.se/lar-
centrum 

m du någon eller flera gånger i 
livet står inför ett vägskäl och vill 
studera vidare, komplettera tidigare 

studier eller göra något helt nytt är det 
Lärcentrum du ska vända dig till.  Här 
finns vägledare som guidar och hjälper dig 
att hitta det du söker. Lärcentrum erbjuder 
ett brett spektrum av utbildningar, från 
grundskola för vuxna till gymnasiala och 
eftergymnasiala utbildningar inom olika 
inriktningar och specialområden. Kur-
serna anordnas utifrån individuella behov, 
på plats här i Boden eller på distans med 
inköpta utbildningar. Det kan handla om 
att läsa in ett specifikt ämne som engelska 
eller naturkunskap eller en hel utbildning 
till exempelvis silversmed, svetsare, djur-
skötare med mera.

Lärcentrum gör också uppdragsutbild-
ningar. Ett exempel är en kurs i svenska 
som andraspråk för läkare och tandläkare 
inom Landstinget.

de studerande taddese astbaha och angelica Nyström arbetar tillsammans med redigering. 
Läraren Ingvar degerman ger stöd.
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Skrot blir konst
Begagnade saker kan få ett nytt liv. Just 
nu pågår ett projekt mellan Återvinningen 
och Sunderby folkhögskola. konsteleverna 
har hämtat apparater, lampor och prylar 
några gånger i veckan under hösten. Sen 
åkte de tillbaka till skolan för att skapa och 
göra konstverk. I november visas utställ-
ningen på Återvinningen i Boden. 

– det är bra att gamla saker får nytt 
liv. Många blir väldigt glada när de ser 
konstverken. det är kul att kunna inspi-
rera andra. vävstolen som blev en köksö 
är väldigt populär. det här kommer vi att 
fortsätta med, säger roger Henriksson, 
chef på Återvinningen. 

 
Pernilla Malmström och Carola Minrell från 
konstlinjen väljer ut prylar från Återvin-
ningen. 

o
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Näringsliv

Sikta mot stjärnorna och nå trädtop-
parna, är en välbekant devis. Britta 
Jonsson-Lindvall placerade istället 
arkitektkritade kojor i träden och har 
på kuppen nått välförtjänt stjärnglans 
som entreprenör. Hon och hennes man 
Kent är motorn bakom Bodens och 
Norrbottens hetaste attraktion just nu: 
Treehotel i Harads.

text: LeNa CaLLNe. foto: treeHoteL

eslig barrskog reser sig mot höst-
himlen när man tar stigen från 
entrén på Brittas Pensionat i Ha-

rads. Det sviktar under fötterna i den lätta 
uppförsbacken. Som en uppenbarelse finns 
de plötsligt där: Designade trädkojor som 

konstigt nog smälter in i landskapet på 
samma gång som de uppkäftigt pockar på 
uppmärksamhet.

Och uppmärksamhet, det får sanner-
ligen dessa ”kojor” som fungerar som 
exklusiva hotellrum för cirka 4000 kronor 
natten. Över 1000 artiklar har skrivits i 
internationell press. Medier från 38 olika 
länder, en del så fjärran som Colombia 
och Japan, har gjort inslag i radio och TV 
och bland dessa finns jättar som CNN 
och BBC. Arkitektfirmorna står på kö för 
att formge nya rum och hotellet har även 
blivit en besöksattraktion, vilket entrepre-
nörerna Jonsson-Lindvall inte räknat med.

– Det är ju ett dilemma att många av 
rummen faktiskt är uthyrda av folk som 
vill ha lugn och ro och ett exklusivt bo-
ende, samtidigt som andra står i kö bara 
för att få se dem. Hotellgästerna priorite-
ras men vi försöker alltid fixa visningarna 
också.

Parets dotter Sofia sköter bland an-
nat de guidade visningarna. När det blev 
oväntad snurr på verksamheten på ett ti-
digt stadium, ryckte denna mångsysslande 
unga kvinna in i familjeföretaget. Sofia är 
utbildad stuntman och i somras jobbade 
hon på Western Farm med det stora ”fal-
let” på tio meter från taket.

– Som mamma var det hemskt och se. 
Samtidigt var det någon som sa att äpplet 
faller inte långt från päronträdet, även om 
Sofia är betydligt mer fysisk i sina äventyr-
liga uttryck än jag, konstaterar Britta.

Kapell och fler rum planeras
Men nog är det ett modigt äventyr alltid, 
med denna satsning i Harads skogar.  
Visionen är ett utbyggt Treehotel, med 24 
rum totalt och ett kapell. 

– Kapellet har högsta prioritet just 
nu och målet är att det ska vara på plats 
redan 2011. Vi får många förfrågningar 
om bröllop, säger Britta som berättar att 
dottern Sofia siktar på rollen som vigsel-
förrättare.

Britta ser sig främst som en utvecklare 
och inte en förvaltare. I utvecklingen av 
projektet Treehotel betonar hon dock 
vikten av stöd, inte minst från Bodens 
kommun.

– Utan deras tilltro och praktiska hjälp 
skulle inte det här ha varit möjligt.

Erik Svensson, enhetschef vid närings-
livsförvaltningen i Boden, hörde talas om 
idén första gången i februari 2009.

– Jag blev imponerad över den origi-
nella visionen. Vi har bland annat stöttat 
med upplägget av affärskonceptet och 
arrangerat möten med möjliga finansiärer.

Han tvekar inte då han talar om bety-
delsen av Treehotel, för Boden som kom-
mun.

– Boden får en otrolig internationell 
uppmärksamhet just nu, tack vare träd-
hotellet. Nu är det upp till turistbranschen 
i kommunen att förvalta det här och 
fånga upp turisterna, säger Erik Svensson. 

ett stjärn-
skott 
bland träd-
topparna

kent Lindvall och Britta Jonsson-Lindvall.

r
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“Grattis – du är egen företagare!”. Så 
stod det på programmen som eleverna 
fick när de kom till Western Farm. 
Drygt 30 nyfikna och nyblivna UF-
företagare deltog på historiens första 
Kick-off i Boden. Den innehöll både 
mingelskola och draknäste. 
text: MaLIN WINSa. 

Kvällen började med mingel till ljudet av 
killarna i ”By the way band”. Några besö-
kare passade på att ta en klunk av kreati-
vitetsdrycken som Sven från Ung Företag-
samhet serverade med ett finurligt leende. 
Nyfikenheten var stor hos de etablerade 
företagarna som kommit till farmen för 
att ta del av all den kreativitet och energi 
som finns bland gymnasieungdomarna. 

– Ungdomarna är otroligt viktiga, det 
är dom som är vår framtid. Jag ser det 
som en självklarhet att stötta dem, sa Den-
nis Wikstén som själv drev UF-företag när 
han gick på gymnasiet.

Kvällen fortsatte med Jonas Lund-
ström, VD för Western Farm, som berät-
tade om sin resa som företagare. Lagom 
till middag och mer mingel höll Jonny 
Falk, regionchef för Ung Företagsamhet, 
en mingelskola och pratade om vikten av 
att vårda sina kontakter. 

idéer. Det är bra med sådana här evene-
mang där vi får möjlighet att ge dem lite 
tips och råd relativt tidigt på UF-året. 
Då kommer de igång lite fortare med sitt 
företag, sa Joel som endast 23 år gammal 
driver tre olika företag i Boden.

Klockan åtta var lokalen tom igen och 
alla deltagare kom hem ett drakmöte ri-
kare. För första gången hade Bodens dra-
kar samlats för att ta vara på UF-elevernas 
kreativitet och företagsamhet. Och om jag 
inte hörde fel samlas de om ett år igen. 

Det pågår ett samarbete mellan Nä-
ringslivsförvaltningen, de kommunala 
skolorna, Företagarna, Svensk handel och 
Boden turism. Kick-offen var en del i det 
arbetet. Syftet är att stärka entreprenör-
skapet hos unga i Boden. 

Lea Uf som tillverkar smycken presenterar sin affärsidé för drakarna .

två av drakarna, Jonas Lundström och Wichtoria Lundborg.

kreativa ungdomsföretagare 

Klockan 18.00 var det dags för kväl-
lens höjdpunkt, Draknästet! Sex drakar 
hade bänkat sig framför scenen för att se 
lika många UF-företag gå upp och presen-
tera sin affärsidé på bästa sätt. Först upp 
på scenen var WQ&C UF.

 – Det var nervöst men väldigt lärorikt 
att få stå på scen och presentera sitt fö-
retag. Vi fick bra råd och tips som vi tar 
med oss, bland annat ett tips om att man 
måste tänka på de juridiska delarna, sa 
företagets VD Amanda Johansson.

Bodens drakar som vässat tänderna 
kvällen till ära var Pasi Mäkeläinen, Jonas 
Lundström, Carina Almqvist, Wichtoria 
Lundborg, Joel Andersson och Emil Svan-
berg. 

– Det var en riktig rolig upplevelse att 
få vara drake och lyssna på ungdomarnas 

mötte 
drakar

”Ungdomarna är otroligt viktiga, det är dom 
som är vår framtid. Jag ser det som en själv-
klarhet att stötta dem.”

”Det var en riktig rolig upplevelse att få vara 
drake och lyssna på ungdomarnas idéer.

foto: eILIf W
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eleverna  
förnyar 
skolmaten
Det pratas mycket om skolmat och 
alla har sin uppfattning. Men vem vet 
bäst? Kanske ändå de som dagligen 
äter. Kostavdelningen i Bodens kom-
mun bjöd därför in skolans represen-
tanter i centrala kostrådet att vara 
testpanel när kockarna i Björknäs 
kök provlagade ett antal nya rätter. 
Resultatet blev att menyn nu innehål-
ler både tacofisk och kycklingfilé med 
tomatsås.

text: JoHaNNa LINdBLad

gentligen började det långt tidigare. 
Kostavdelningen har till uppgift att 
kalla samman ett centralt kostråd för 

skolmaten. I den gruppen har man under 
en längre tid pratat igenom matsedeln och 
de olika rätterna. Många rätter får god-
känt men några vill elever och barn- och 
utbildningsförvaltningens representanter 
ändra på. Exempelvis ville man gärna ha 
någon mer rätt med kyckling.

Kostavdelningen kände att det var 

dags att ta ytterligare ett steg och under 
sportlovet 2010 träffades skolkökens 
personal i Björknäs kök för att testa och 
prova. Olika recept togs fram och lagades 
tillsammans med delar av personalen. Alla 
som jobbar med skolmaten var med och 
smakade och valde ut rätter som sedan 
skulle lagas till en testpanel av elever.

De som ska laga maten har naturligtvis 
också andra saker med i sin bedömning 
även om smak och utseende är jättevik-
tigt. Rätterna ska fungera till 3500 elever 
i varierande åldrar. Innehållet ska så långt 
som möjligt kunna ätas av alla så att få 
elever behöver särskild specialkost. Mål-
tiden ska näringsberäknas och uppfylla 
kraven på näringsriktig skolmåltid enligt 
livsmedelsverkets normer. Det får inte 
heller bli för dyrt att köpa hem råvarorna 
eller för krångligt att tillaga.

I april träffades elever från olika skolor 
och årskurser som hade till uppgift att 
prova och tycka till om alternativen. På 
provsmakningsmenyn fanns tre nudelrätter, 
kyckling i olika former och flera fiskalter-
nativ. Alla deltagarna fick sedan skriva ner 
vad de tyckte om de olika rätterna. Resul-
tatet blev att tacosfisken och kycklingfilén 
vann de flestas gillande. Test i full skala 
planerades därefter in i höstens matsedel.

Nu återstår att utvärdera rätterna när 
de har serverats i alla skolrestauranger. 
Vad tycker kompisarna om de rätter som 
testpanelen valde ut? De svaren har inte 
kostavdelningen ännu men arbetet fortsät-
ter och det kommer helt säkert att bli fler 
uppdrag för testpanelen i framtiden.

Vill du veta mer kontakta kostchef
Johanna Lindblad på tel 0921-628 22.

djur av retur
På avdelning Safiren på Fagernäs för-
skola arbetar barn, i åldrarna 1-5 år, 
mycket med återvinning och skapande 
av återvinningsmaterial. Barn och 
pedagoger samlar material med god 
hjälp av både föräldrar, vänner och 
anhöriga.

– Det är många som vill hjälpa till, 
säger pedagogerna Gunilla Kemling, 
Harriet Andersson och Eva Blomqvist.
text: gUNILLa keMLINg, HarrIet aNderSSoN oCH 
eva BLoMqvISt. 

agernäs förskola deltar i ett europe-
iskt projekt, som heter Comenius-
projektet, tillsammans med andra 

förskolor och skolor i Tyskland, Nord- 
irland och Cypern. I projektet arbetar man 

Det här är ett sätt för barnen på Safiren 
att förstå vikten av att återvinna och på 
ett lekfullt sätt lära sig om naturresurshus-
hållning.

Barnens arbete har resulterat i utställ-
ningen  Djur av retur som under septem-
ber månad visats på Stadsbiblioteket och i 
Stadshuset i Boden.

med hållbar utveckling 
och temat för den här 
hösten är naturens till-
gångar, djur och växter.

Det föll sig därför 
naturligt för barnen på 
Safiren att forska kring 
djur och natur och ska-
pa egna djur av återvin-
ningsmaterial. Barnen 
har bland annat skapat 
sköldpaddor, spindlar, katter, kycklingar, 
ormar och igelkottar – allt tillverkat av 
”skräp”.

Barnen tycker att det är roligt att byg-
ga, skapa och konstruera.

– Det var roligast att göra spindlarna, 
för det behövdes så många glasspinnar till 
alla benen, säger en fyraårig flicka.
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På fagernäs förskola blir ”skräpet” en källa till kreativt skapande.

Näringsliv

testpanelen på Björknäsgymnasiet tycker till om skolmaten.
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Den senaste tiden har Konsumentver-
ket fått in många anmälningar mot 
företaget Waplotto/Euromillions. 
Företaget tar kontakt med konsumen-
ter via sms och många konsumenter 
har fått en faktura. Konsumentverket 
varnar nu för företaget och uppmanar 
alla konsumenter att inte betala fak-
turor från bolaget om du inte beställt 
något.

text: CHarLotta roSeLL.  
ILLUStratIoN: Peter SUNdStröM

et första sms:et innehåller en in-
loggningskod eller en länk till en 
hemsida. När konsumenterna 

går in på hemsidan skickar företaget en 
räkning via post på ett köp av lotter för 
flera hundra kronor. Företaget har också 
skickat sms med hot om inkasso och rätts-
liga åtgärder till de konsumenter som inte 
betalat. Det är dessutom svårt att komma 
i kontakt med företaget. 

Bestrid betalningskraven skriftligt
De konsumenter som fått en faktura och 
inte anser att de ingått ett avtal bör be-
strida fakturan skriftligt. Förklara i brevet 
att du inte anser dig skyldig att betala 
och spara en kopia så du har bevis på att 
du bestridit fakturan. Kommer det inkas-
sokrav ska du även bestrida det. Inkasso-
kravet som bolaget skickar ut saknar ofta 
kontaktuppgifter, använd då den adress 
som företaget angav på den första faktu-
ran. På Konsumentverkets webbplats finns 
en brevmall som du kan använda när du 
vill bestrida en faktura

Betala inte om du inte beställt
Bestrider du en faktura och ett inkas-
sokrav riskerar du inte att få en betal-

ningsanmärkning. Vissa konsumenter 
kan bli oroliga vid hot om inkasso och 
betalar trots att de inte ingått något avtal. 
Har man betalat en räkning kan det vara 
mycket svårt att få tillbaka pengarna sena-
re. Det kan då hävdas att man, genom sin 
betalning, godkänt räkningen. Kom ihåg 
att man aldrig får en betalningsanmärk-
ning om man bestrider betalningskrav 
och att det är företaget som måste bevisa 
att det finns ett giltigt, bindande avtal. En 
betalningsanmärkning får du först när 
tingsrätten dömt att du är skyldig att be-
tala och du trots det inte betalar.

Lotteriinspektionen saknar 
befogenheter
Lotteriinspektionens uppgift är att med-
verka till att minska utbudet av illegal 
spel- och lotteriverksamhet i landet. De 
har dock inga befogenheter att utöva 
tillsyn eller ingripa mot lotterier i andra 
länder. Eftersom Waplotto/Euromillions 
är ett utländskt lotteri så faller det utanför 
Lotteriinspektionens ansvarsområde.

se upp för bluffakturor 
från lotteriföretag
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Bodens kommunvapen syns i många 
sammanhang. Oftast är det kommu-
nen som organisation som använder 
vapnet men det finns även i förenings-
logotyper. Det är ett vapen som snart 
har 100 år på nacken och det får inte 
användas hur som helst.

odens kommunvapen fastställdes 
redan 1919, året då Boden blev 
stad. Det registrerades 1 januari 

1973 hos Patent- och registreringsverket. 
Vapnet som kan ses som ett kännetecken 
för Boden är ett av de enklare i sitt slag. 
Det beskrivs som ”en sköld av silver med 
en röd krenelerad mur med porttorn”. Ut-
trycket krenelering betyder att muren har 
uppstickande stenar i överkant. Vapnet 
symboliserar Bodens fästning.

Fästningen en nyckel för Boden
Även om det är länge sedan Bodens 

fästning byggdes så är den jämfört med 
många av landets andra försvarsanlägg-
ningar inte särskilt gammal - först 1908 
var den i försvarbart skick. Det som är 
speciellt är istället att det är Sveriges enda 
så kallade gördelfästning. Det innebär att 
flera fort byggts separat och sedan förbun-
dits med ett sammanhållande mellanverk. 

Projekt Växtkraft startades i januari 
2010, det är ett samarbete mellan 
ungdomsenheten och missbruksen-
heten. Projektet går ut på att försöka 
utveckla öppenvården för ungdomar i 
kommunen. Målgruppen är unga vux-
na mellan 16-25 år med riskbeteende 
eller med eget missbruk. Projektet 
finansieras av Bodens kommun och 
Länsstyrelsen i Norrbotten. 

Syftet med projektet är att kunna erbjuda 
ungdomar en mer intensiv vård på hem-

Tekniken är inte ovanlig utomlands, men 
man ser den sällan så kompakt genomförd 
som i Boden.

Just Bodens fästning kom att förändra 
den lilla byn Boden på ett dramatiskt sätt. 
Befolkningen ökade, Boden blev stad och 
kommunikationer och sjukvård blev till-
sammans med garnisonen drivkrafter för 
utveckling. Det är alltså ingen tillfällighet 
att just fästningen finns i kommunvapnet.

En del av Bodens profil
Vapnet är en del av kommunens grafiska 
profil. Ofta används det just i kombina-
tion med texten Bodens kommun. Men 
det kan också användas som bara vapen-
märket.

– Vapnet får inte förvanskas eller ri-
tas om utan ska användas som det är, 
säger kommunens informationschef Nils 
Sundberg som har rätt att besluta om hur 
vapnet får användas. Om sammanhanget 
inte är kommersiellt har vi sällan några 
invändningar bara formen följs. Gäller det 
däremot något som kan förknippas med 
en viss vara eller ett visst företag blir det 
oftast nej.

När det gäller formen så styrs den av 
en så kallad blasonering. Det är beskriv-
ningen som du ser i början av artikeln. 

Med den som grund kan en konstnär 
skapa vapnet. Det första vapnet från 1919 
skiljer sig något från det som används 
idag. Fogarna mellan stenarna var i silver 
precis som vapenskölden och stenarna 
återgavs i relief. Med teknikutvecklingen 
blev det opraktiskt att ha kvar silvret 
eftersom det ofta flöt ihop med stenarna. 
Under 1980-talet blev det en modernise-
ring av vapnet och då blev fogarna svarta. 
Silvret i vapenskölden finns oftast kvar 
men i enklare sammanhang används lika 
ofta ett raster (finmaskigt svart punktnät) 
för att ge ett silvergrått intryck.

Aktuella länkar
Bodens kommun. www.boden.se
Patent- och registreringsverket. www.prv.se
Svenska heraldiska föreningen.  
www.heraldik.se
Riksarkivet. www.riksarkivet.se

maplan. Det ger bland annat en möjlighet 
till att korta ned vårdtiden för ungdomar 
som är placerade på behandlingshem samt 
även förebygga placeringar. Förväntning-
arna är bland annat att missbruket och 
kriminaliteten i ett längre perspektiv ska 
minska för att socialtjänsten erbjuder mer 
omfattande insatser. Att stödja ungdomar 
i närmiljö ger även förutsättningar till 
högre kvalité eftersom nätverk och tillhö-
righet är viktiga delar i rehabiliteringen. 
Vi ser ungdomens familj som en resurs 
och som viktiga personer att ha med i en 
förändringsprocess i ungdomens liv. I nära 

samverkan med andra samhällsaktörer 
försöker vi stötta ungdomarna till att hitta 
egna möjligheter att skapa en fungerande 
vardag med sysselsättning, boende, bra 
relationer och en aktiv fritid. 

Du kan få kontakt med projekt Växt-
kraft genom ungdomsenheten eller miss-
bruksenheten. Tala med Anna Nordqvist 
Öhman, tel 070-215 61 55, E-post  
anna.nordqvist-ohman@boden.se eller 
Andreas Eklund, tel 070-395 22 39,  
E-post andreas.eklund@boden.se

se upp för bluffakturor 
från lotteriföretag

ett vapen med anor

växtkraft ger nära vård
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Som villaägare är det mycket man ska 
tänka på. Brandskydd hamnar kan-
ske inte högst upp på listan, men det 
behöver det inte heller. Med grundläg-
gande kunskaper och enkel basutrust-
ning kan man höja säkerhetsnivån 
ordentligt. En bra början är att tänka 
igenom olika situationer som kan 
uppstå och hur man ska hantera dem. 
Redan där skapar man en bättre be-
redskap för att klara en brandsitua-
tion. 

basutrustningen som Räddningstjänsten 
och Brandskyddsföreningen rekom-
menderar alla att ha hemma ingår 

fungerande brandvarnare, brandfilt och en 
pulversläckare på sex kilo. Brandvarnaren 
hjälper dig att upptäcka branden tidigt. 
Brandfilt passar bra för att släcka mindre 
bränder med och en handbrandsläckare 
gör att man även kan släcka lite större 
bränder.

Om det brinner är det bråttom
Många tänker inte på att det ofta tar 
räddningstjänsten närmare tio minuter att 
komma fram om man bor i en tätort. Bor 
man på landsbygden kan det ta betydligt 
längre tid.

Om det börjar brinna hemma är det 
ofta avgörande vad som händer under de 
första minuterna. Det är oftast små brän-
der som är ganska lättsläckta när de först 
uppstår. Upptäcker man branden i ett 
tidigt skede kan de flesta släcka den med 
till exempel en brandfilt eller en hand-
brandsläckare. Om det däremot hinner gå 
lite tid kan branden ta sig och växa fort. 
Märker man att man inte kan släcka ska 
man ta sig ut, ringa 112 och invänta rädd-
ningstjänsten. 

Den utrustning som ger allra bäst 
skydd är så kallade boendesprinkler. Med 
dem minskar man säkerhetsriskerna på ett 
avsevärt sätt. Sedan finns det andra hjälp-
medel. Ett exempel är spisvakten. Glömda 
påslagna spisplattor är en av de vanligaste 
orsakerna till bostadsbränder. En spisvakt 
slår av spisen om den blir för varm eller 
om det går för lång tid. De mest avance-

rade modellerna kan till och med släcka 
brand på spisen. Många äldre får försäm-
rat minne och då kan spisvakten vara en 
livräddare. 

Soteld vanligaste brandorsaken
Den allra vanligaste orsaken till brand i 
villa är soteld. Om man eldar ineffektivt, 
till exempel med fuktig ved, lägger sig 
oförbrända partiklar på insidan av skor-
stenen och bildar en beläggning som kan 
börja brinna när man eldar i eldstaden 
och man får en soteld.  

De flesta braskaminer och öppna spisar 
är gjorda för att man ska elda två till tre 
kilo ved i timmen. Lägger man på mer blir 
det mycket varmare än utrustningen är 
gjord för och brandrisken ökar ordentligt. 
Sedan är det viktigt att man sotar regel-
bundet. Då minskar riskerna för soteld. 

Under hela december tänds levande 
ljus överallt. Statistiken visar att cirka 70 
procent av bränderna under julmånaden 
beror på levande ljus. Det gör december 
månad till den mest branddrabbade må-
naden under året. Det är lätt hänt att man 
glömmer kvar levande ljus i en brännbar 
ljusstake. Eller att ljusen flammar upp och 
antänder till exempel gardinen. Majori-
teten av bränderna inträffar på söndagar 
och helgdagar mellan klockan 12 och 18. 
När de är ljust under dagen glömmer vi 
lättast bort att släcka ljusen.

Råd inför advent och julfirande
• Gör det till en del av jultraditionen 

att kontrollera batteriet i brandvar-
naren. Byt det om det behövs.

• Lämna inte levande ljus obevakade. 
En god regel är att den som har tänt 
ljusen ansvarar för dem och släcker 
dem.

• Använd ljusstakar av keramik och 
metall. Se till att ljuset står fritt och 
stadigt både på underlaget och i ljus-
staken. 

• Använd bara hållare som är avsedda 
för värmeljus. De klarar värmen och 
har tillräckligt med lufthål. 

• Ställ inga ljus på tv:n. Stearin kan 
droppa ner och antändas med en 
snabb och kraftig brand som följd

Det bästa brandskyddstipset är att skaffa 
sig kunskap om bränder. Gå gärna en 
brandskyddsutbildning. Se till att ha fung-
erande brandvarnare, helst en i varje rum, 
och fungerande brandsläckare. Bestäm en 
återsamlingsplats som hela familjen kän-
ner till, om man måste utrymma. 

• 2009 brann det i 3 514 villor, 
radhus och fritidshus

• 2009 skadades cirka 1 000  
personer i bostadsbränder

• 80–90 % av alla dödsbränder 
inträffar i bostäder

Ny lag om brandfarlig och explosiv vara

e

I

varnare, filt och släckare räddar liv

Den 23 juni 2010 sa Riksdagen ja 
till regeringens förslag om en ny lag 
om brandfarliga och explosiva varor. 
Syftet är att förenkla och moderni-
sera reglerna på området. Lagen 
innebär en hel del förändringar. 

n av de mest framträdande för-
ändringarna för dig som har eller 
ska söka tillstånd till hantering av 

explosiva varor som sprängämnen eller 
försäljning av pyrotekniska varor är att 
det efter den 1:a september 2010 inte 

längre är polismyndigheten som hante-
rar tillståndsansökningar. Polismyndig-
heten är inte längre tillsynsmyndighet 
utan det är kommunen som är tillstånds- 
och tillsynsmyndighet. 

Tillstånd till användning av spräng-
ämnen och viss användning av pyro-
tekniska varor söker du även i fortsätt-
ningen hos polismyndigheten.  

Räddningstjänsten sköter tillstånds-
hanteringen. Mer information hittar du 
genom att gå in på www.boden.se/radd-
ning eller ringa till brandinspektör Kaj 
Nyström, tel 0921-623 06.
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Nu finns en ny version av Bodens 
webbplats www.boden.se. Förutom 
en ny layout med flera funktioner så 
lanseras en ny plattform för E-tjänster. 
Läs mer om E-tjänsterna i artikeln 
intill.

ebben blir en allt vanligare infor-
mationskanal. Utvecklingen går 
snabbt och kraven växer. Därför 

har Bodens kommun en ny webbplats med 
en stilren layout och ett förenklat söksätt.

– Vi går vidare från den bas vi haft sen 
tidigare, säger Nils Sundberg. Kraven på 
enkelhet och tillgänglighet ligger kvar. 
Språket kommer att utvecklas ytterligare 
under det närmaste halvåret. I planerna 
ligger även att en del av webben ska upp-
fylla kraven för Lättläst.

– Webbsidorna används av fler och 
fler. Nu samlar vi mer information till en 
gemensam ingång till kommunens ser-
vice och bygger den digitala receptionen. 
Bodenwebben innehåller omkring 2000 
sidor.

Använd Synpunkten
En funktion som kommit till är Synpunk-
ten. Den kan du använda när du vill ge 
en synpunkt på kommunens verksamhet, 
det kan vara ris eller ros eller en neutral 
synpunkt. Inom kort blir tjänsten också 
kopplad till kommunens diarium och 

eftersom en synpunkt oftast är en offentlig 
handling så blir den synlig för alla.

Snabblänkar och teman
En annan nyhet är snabblänkar som tipsar 
om sådant som är aktuellt i Boden. Det 
finns också en lista på de mest besökta 
sidorna. Överst på sidan finns hjälpfunk-
tioner för språk, tillgänglighet och Sök. 
Just sökmotorn kommer att utvecklas mer 
eftersom den nya sidan bygger mer på att 
den används.

Har du åsikter om den nya webben kan du 
skicka in dem genom Synpunkten eller till 
den som ansvarar för varje sida,  
E-postlänken finns i sidfoten.

Mot 
sverigetoppen
med 
e-tjänster
Nu kan du enkelt ansöka om 
bygglov, barnomsorg och hem-
tjänst på Internet. Du kan göra 
dina ärenden när som helst på 
dygnet och från vilken dator som 
helst. Det enda du behöver är en 
E-legitimation, som du får via din 
bank. 

– Vi satsar stort på att utveckla e-
tjänsterna för medborgarna. Det lig-
ger i linje med samhällets utveckling. 
Folk vill kunna göra sina ärenden 
när de har tid och det är inte alltid 
när kommunen är öppen. Däremot 
är alla välkomna att kontakta oss 
via telefon och besök som vanligt, 
säger Per Olsson, IT-chef i Bodens 
kommun. 

Den nya plattformen för E-tjäns-
ter utvecklas i fyra faser fram till 
april 2011. Då kommer det att fin-
nas över 30 E-tjänster via Internet. 
Redan nu finns ett tiotal E-tjänster. 

Film på youtube
För att underlätta för bodensarna 
finns en instruktionsfilm som visar 
hur man använder tjänsterna på 
www.youtube.com. 
Sök på: E-tjänst Boden. 
Alla E-tjänster finns på www.boden.
se. Klicka på bilden ”E-tjänster”. 

varnare, filt och släckare räddar liv

Bodenwebb  
med flera nyheter
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  ”Det bästa är    
möjligheterna”

Boden är en fantastisk mötesplats. I centrum  
finns ett vibrerande nattliv där jag möter mina  
vänner. Men här finner jag också en lugn och  
trygg miljö för min familj. Boden har så mycket  
att erbjuda människor från olika kulturer och i  
alla åldrar. Möjligheternas stad helt enkelt.

Lorena Da Silva, 23 år

www.boden.se

För oss som bor här.
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