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Informationstidning från 
Bodens kommun som 

delas ut till hushåll, insti-
tutioner m fl i Boden.

Det är de yngre som flyttar mest – och Boden 
har mycket att erbjuda. Här finns ganska många 
som är 60 år eller äldre. Det gör att vi inom en 
snar framtid kommer att ha en stor andel pen-
sionsavgångar inom många olika yrken. Vi vill 
givetvis att de äldre ska välja att bo kvar, men då 
måste också yngre flytta in för att fylla luckorna 
på arbetsmarknaden och för att bygga framtidens 
Boden.

Därför ska Boden vara en barn- och familje-
vänlig kommun. Inför 2016 planerar vi flera nya 
satsningar inom kultur och fritid som ska göra 
Boden till en ännu mer attraktiv upplevelsestad.

Vi behöver bygga
Vi är på rätt väg. Kommunens folkmängd ökar 
och har så gjort de senaste åren. Men vi står inför 
en stor utmaning. Var ska de nya kommunmed-
borgarna bo? Utan bostäder ingen befolknings-
tillväxt.

Kommunen lägger stor vikt vid att stimulera 
nya byggprojekt, både i flerfamiljshus och i 

småhus. Planerna för byggande finns samlade i 
det nya bostadsförsörjningsprogrammet.

Det finns redan nu lediga villatomter på olika 
håll i kommunen och vi arbetar målmedvetet 
för att lansera ytterligare tomter. Småhus är det 
snabbaste sättet att öka inflyttningen och vi 
glädjer oss åt att det under året behandlats 28 
bygglov för villor. Det finns plats för fler i båda 
älvdalarna.

Vår kommun behöver även fler hyres- och 
bostadsrättslägenheter. Kommunen har visat på 
olika möjligheter till byggande i centrala Boden. 
Projektet Rörviksstaden är ett särskilt visionsdo-
kument som lyfter fram hur rätt aktör kan bygga 
både luftigt och centrumnära. Området Prästhol-
men/Rörviken ligger inom bekvämt gångavstånd 
från Bodens absoluta centrum, vid Bodträskets 
strand.

De närmaste åren blir både spännande och 
viktiga för kommunens framtid. Bodens kommun 
är på gång!

LEDARE 

Nu bygger vi den 
trivsamma småstaden!
Bodens kommun ska vara en hållbart växande trivsam småstad. Vårt lång-
siktiga mål är att kommunen återigen ska räkna över 30 000 invånare. 
Tillväxten är viktig. Den gör att kommunen upplevs attraktiv att etablera sig 
i, både för människor och företag. Det kan liknas vid ett löfte inför framtiden, 
ett löfte om att ”här kan vi forma våra liv”. Tillsammans med övriga kommun-
er i regionen bedriver vi ett kraftfullt arbete för att visa på alla satsningar 
som sker i området och alla fördelar som finns här.

På omslags-
bilden: Anna 
Karlsson och 
Malin Winsa, 
Boden business 
park.
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Ett stort antal kvinnor från Norrbotten, i vitt skilda branscher 
och åldrar, lyfts fram i en utställning som visas i länet under 
hösten och sedan eventuellt även i södra Sverige. Projektet vill 
lyfta fram kvinnor med betydelsefulla uppgifter som lever och 
verkar i länet, men som inte syns särskilt ofta.

Inspiration för unga kvinnor
Syftet är att visa att det finns goda möjligheter att som kvinna 
lyckas med sin karriär i Norrbotten, både inom näringsliv, 
offentlig sektor, idrott och kultur. Det ska inspirera och visa 
att Norrbotten har ett gynnsamt klimat. Projektet ska inspirera 
unga kvinnor att bo kvar och utflyttade att flytta hem till norr 
och engagera sig i företagsledningar, starta eget och ta ledande 
positioner inom offentlig sektor.

Utvalda presenteras på lördag
De deltagande kommunerna har själva utsett sina förebilder 
på olika sätt. I Boden hölls en öppen nomineringsprocess där 
allmänheten uppmanades att föreslå en sann förebild, någon 
som genom sitt sätt att vara inspirerar andra. Över 60 namn 
och motiveringar kom in. Utifrån alla nomineringar valde 
sedan en jury ut tio kvinnor från Boden med omnejd. Juryn 
bestod av representanter från Bodens kommun, Företagarna 
Boden, Bodens ungdomsråd, rådet för trygghet och hälsa, 
landsbygdsrådet, pensionärsrådet samt rådet för funktions-

”Kvinnor som förebilder i Norrbotten” är ett projekt som lyfter fram kvinnor 
från länet. Tio kvinnor från Bodens kommun är utvalda. Den 14 november är 
det vernissage för utställningen på 43:an i Boden.

Invigning för 
utställningen 

som lyfter fram 
Norrbottens kvinnor

nedsatta. Vilka tio personer de utsåg offentliggörs i samband 
med utställningen.

- Vi står inför en brytningstid i vår historia där jag hoppas 
att fler kvinnor vill ta mer plats och vara synliga, därför tycker 
jag att detta projekt är en bra början på ett förändringsarbete, 
säger Jeanette Nilsson, tillväxtchef.

Projektägare är Snow Garden och projektet finansieras av 
Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Bodens kommun 
och Piteå kommun. 

Utställningen består av intervjuer och porträtt av kvinnor-
na. I Boden invigs utställningen den 14 november i år där den 
kommer att visas två veckor i köpkvarteret 43:an.

På lördag är det ingivning i Boden för 
utställningen där kvinnor från hela länet lyfts 

fram som förebilder.

I Boden har allmänheten fått nominera och över 60 namn kom in. 
10 kvinnor blev sen utvalda till utställningen.

Text: Anna Bergström. Foto: Andreas Harnemo, Snow garden
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På Annica Theanders dörr står en lång lista med namn. För 
tillfället bor ett av barnen som hon är god man för hemma hos 
henne, efter att boendet för ensamkommande flyktingbarn i 
Boden brann. Men det är en tillfällig lösning och inte något 
som är vanligt eller förväntas av en god man.

Namnen på dörren har hon satt för att alla barnens hand-
lingar kommer till henne, och att barnen ska känna att de är 

Annica Theander i Boden är god man för sex ensamkommande flyktingbarn. 
- Det är inget sju-fyra-jobb. Jag ska agera som om det var mina egna barn i alla frågor som 
rör skola, fritids, sjukvård, tandläkare med mera. Men det ger massor tillbaka, berättar hon.

Våga öppna upp

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors

välkomna när de kommer hit. För ett av barnen är hon också 
förordnad vårdnadshavare. Varje barn har sin egen pärm med 
alla handlingar hos Annica. Hon ser till att de får pengar till 
det de behöver handla, följer med på alla möten med Migra-
tionsverket, blir någon sjuk följer hon med till läkare och så 
vidare. Tidsåtgången varierar mellan barnens behov och var de 
befinner sig i asylprocessen.

”Blev förbannad”
Annica Theander brinner för sitt uppdrag och pratar varmt 
om det.

- Jag valde att göra det här för jag hade sett skriverier om 
hur illa en del klienter fick fara. Jag är emot att folk får fara 
illa och kände att jag blev förbannad helt enkelt. Jag gick upp 
på överförmyndarnämnden och där föreslog de det här med 
att bli god man för ensamkommande barn. Jag tyckte att det 
lät mindre byråkratiskt än att vara god man för till exempel 
en äldre person med fastigheter och pengar att ansvara för. 
Och på den vägen är det. En till två veckor efter att jag blivit 
godkänd fick jag första barnet.

10 till 17 år
Tanken var att bara vara god man för ett barn. Det blev totalt 
sex barn från 10 till 17 år. Men nu är det nog.

Aziza Darkalt är det yngsta av de ensamkommande flyktingbarn som Annica Theander är god man för. De bor bara några minuter från varandra och 
skolan som Aziza går i.
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Alla barn under 18 år som kommer till Sverige och inte har 
med sig en legal vårdnadshavare har rätt till en god man. 
Det är kommunens uppgift att se till att det finns gode 
män och att ansvara för tillsynen av uppdragen. Vill du 
göra en insats?
   I Bodens kommun finns i dagsläget drygt 60 ensamkom-
mande flyktingbarn. En del har kommit helt själva, andra 
med släktingar som inte är vårdnadshavare. Dessa barns 
intressen ombesörjs av cirka 15 gode män. Trycket förvän-
tas öka med den pågående flyktingströmmen i Europa. 
För att ha beredskap för kommande behov söker Bodens 
kommun fler som är intresserade av att vara god man till 
ensamkommande flyktingbarn.

Rätt person på rätt plats
Att vara god man för ensamkommande flyktingbarn är ett 
arvoderat frivilligt uppdrag. Det kräver inga formella utbild-
ningar, snarare att du är rätt typ av person. Du ska ha god 
kännedom om samhället och viss insyn i eller intresse av 
asylprocessen. 
   Uppdraget fungerar så att du inledningsvis träffar barnet 
eller ungdomen tillsammans med personal på det boende 
där hen bor. Merparten bor på Aleris i Boden, det finns 
även några ungdomar på HVB-hemmet i Harads samt i 
familjehem.
   Samtycke från barnet ska ske innan uppdraget påbörjas. 
Du blir därefter formellt förordnad att företräda barnet till 
dess att det fyller 18 år.

”Stora hjärtan”
Det är gode mannens uppgift att i samråd med boendet 
se till att barnet blir inskrivet i skolan, får de handlingar 
som krävs i samhället, boka hälsoundersökningar med 
mera. Det är också den gode mannen som ska se till att 
det fungerar på boendet och är ett juridiskt stöd för barnet 
i olika frågor.
   Uppdraget arvoderas per timme. Omfattningen baseras 
på varje enskilt barns behov.
- Det har fungerat väldigt bra. Vi har fantastiska människor 
som jobbar med det här i dag och har fått bra respons på 
de annonser vi har haft när vi sökt fler gode män i höst. 
De är väldigt ambitiösa och har stora hjärtan, konstaterar 
Eva Matti på överförmyndarenheten.

Yngre förmågor behövs
Den som är god man ska vara en ställföreträdande 
förälder och bevaka barnets intressen. Eva Matti slår 
också ett slag för att kommunen gärna ser fler yngre gode 
män. Till ungdomarna på HVB-hemmet i Harads skulle det 
också underlätta om fler personer i närområdet vill vara 
gode män. 
   Vill du veta mer om uppdraget eller anmäla ditt intresse 
är du välkommen att kontakta Eva Matti, 0921-628 16 
eller Susanne Andersson 0921-622 39.

- Man ska inte ha för många. Jag har inget annat jobb och 
jag har tid, annars hade jag inte kunnat ha så här många. Men 
barnen och ungdomarna är helt underbara! Det är jätteroligt 
och ger massor. Ibland är det såklart jobbigt också, om det inte 
går bra, om någon blir avvisad och skickas tillbaka till oviss-
het. Eller när någon avviker. Det har hänt med ett av barnen 
och jag tänker mycket på hur det har gått och var han är.

”Annica hjälper med allt”
Under vårt samtal kommer Aziza och hälsar på. Hon är tio år 
och kom ensam från Syrien till Sverige för ett år sedan. I Boden 
väntar Aziza nu på att få återförenas med sin mamma, pappa 
och två småsystrar som är kvar i Turkiet. Under sitt år här har 
hon lärt sig svenska, börjat i en svensk skolklass och fått nya 
kompisar.

Hon bor med sin fasters familj men juridisk ställföreträdare 
för hennes föräldrar är Annica Theander. De bor så nära 
varann att de kan vinka mellan balkongerna om de vill, och 
skolan där Aziza går ligger bara ett stenkast bort.

- Det är bra med Annica. Hon kan hjälpa mig, med allt, 
säger Aziza och ler mot Annica.

Aziza har lärt Annica lite arabiska, de pratar och skrattar 
och berömmer varandras frisyrer där de sitter i soffan.

Ansvaret som god man för ensamkommande flyktingbarn 
fortgår till dess att barnet blir myndigt, deras vårdnadshavare 
kommer till Sverige eller om någon av parterna vill entlediga 
den gode mannen från uppdraget. 

- Ett av mina första barn blir snart 18 nu och då upphör ju 
mitt jobb. Men jag tror att man får en livslång relation till var 
och en, Aziza och hennes familj också om hennes mamma och 
pappa kommer hit. Jag vill ju se hur det går för dem även om 
jag inte är god man längre, säger Annica Theander.

Hennes råd till dig som funderar på att bli god man är att 
våga.

- Våga öppna upp. Du får så mycket tillbaka och lär dig 
massor. 

 

Sökes: Fler gode män för 
ensamkommande flyktingbarn

Annica Theander är god man för sex ensamkommande flyktingbarn. 
Uppdraget tar tid och energi periodvis, men ger så mycket mer tillbaka, 
tycker Annica.
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Femåringarna Leila Wanhatalo Mahdad, Julia Kazlova, Siri 
Bergvall Rönnberg och Ivan Degerlund är redan erfarna experi-
menterare. I snart två terminer har de fått undersöka och prova 
på allt från kemiska reaktioner till kretsloppstänk och biologi 
under satsningen på natur och teknik i förskolan. Rörvikens 
förskola är, precis som nästan alla Bodens kommunala för-
skolor, med projektet.

Grund för fortsatt intresse
Projektet är en statlig satsning för att öka barnens intresse för 
naturvetenskap och teknik. I förlängningen är förhoppningen 
att den svenska forskningen riktad mot bland annat klimat-
förändringar får nya innovatörer. Och allt detta kan börja 
med något så enkelt som en vulkan av vinäger, diskmedel och 
bikarbonat.

- Ibland undrar föräldrarna varför barnen pratar så mycket 
om vulkaner hemma… Men det är kul att det vi gör lämnar 
avtryck hos barnen, skrattar förskollärarna Marjaana Över-
hem-Hiltula och Maria Wikström-Uneby.

”Mod att testa saker”
Inspiratör bakom projektet för Bodens del är Eva-Lotte 
Gustafsson, förskollärare samt natur- och teknikutvecklare för 

Teknik på föris kan ge
framtida innovatörer
Ett vulkanutbrott äger rum på bordet i Rörvikens förskola. Bakom 
det står fyra väldigt nöjda barn och skrattar när blått skum väller 
ut ur glaset. Det är experimentdags på Rörvikens förskola, en av 
de Bodenförskolor som satsar extra på natur och teknik.

Bodens förskolor. Hennes roll är att handleda sina kollegor i 
hur de kan utveckla lärandet för barnen inom området teknik 
och natur.

- Jag tar först reda på vad de vill ha hjälp med och kan där-
efter sätta ihop inspirationsmaterial. Nu handlar mycket om 
iPads, lärplattor, där barnen kan vara väldigt aktiva själva med 
exempelvis foton för dokumentation, säger Eva-Lotte Gustafs-
son och fortsätter:

- Med lärplattorna tillför vi ett extra verktyg, vi tar inte 
bort något. Barnen får ju fortfarande rita och greja på med 
traditionella verktyg också.

Några dagar varje termin träffar Eva-Lotte Gustafsson sina 
pedagoger för att ge dem konkreta tips på hur de kan jobba. 
Pedagogerna i sin tur tar med sig kunskapen in på förskolan 
och så får barnen testa vad som händer om man tar in snö i 
värmen, eller om man häller färgat vatten i tulpanernas vasar.

- Det här är jättekul! Som vuxen får man också insikter och 
mod att våga testa saker. Det gör inget om man misslyckas, 
säger Susann Sohlman, pedagog Rörvikens förskola.

Tidigare under terminen har barnen bland annat fått se en 
larv utvecklas till puppa och fjäril.

- Det tog lååång tid och vi fick mata den varje dag. Men det 
var roligt! konstaterar Leila Wanhatalo Mahdad, Julia Kazlova, 
Siri Bergvall Rönnberg och Ivan Degerlund.

Femåringarna Siri Bergvall Rönnberg, Leila 
Wanhatalo Mahdad, Ivan Degerlund och 
Julia Kazlova jobbar varje vecka med olika 
experiment. ”Det är kul att se hur saker 
händer”, säger gänget.

Siri Bergvall Rönnberg är fokuserad 
när hon häller diskmedel i det som 
ska bli en vulkan.
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Magnus Åkerlund kommer från Luleå kommun där han bland 
annat jobbat som chef för skolans utvecklingsenhet. Han 
har också jobbat kommunövergripande med projektet Luleå 
Vision 2050. Magnus uttrycker att det varit en förmån att 
tillsammans med flera kommunala förvaltningar, medborgare, 
näringsliv och andra intresserade fått vara med och ta fram 
Luleås översiktsplan.

- Men det är nu som skolchef jag kan veckla ut mina vingar 
i dess fulla längd och fullt ut ta ansvaret för en så viktig verk-
samhet som skolan är i ett samhällsbyggande. Bodens barn och 
unga är vår framtid.

Genusglasögon på
Att bryta könsnormen och gå ridkurs som medelålders man 
gillar han, likaså att odla grönsaker och springa långt. Såväl 
på hemmaplan som på jobbet brinner Magnus för genus och 
jämställdhetsfrågor. Han oroar sig för att pojkar har sämre 
betyg än flickor och att många flickors psykiska hälsa inte är 
den bästa. 

Trots att Magnus är genusmedveten ser han att de egna 
barnen i mångt och mycket faller in i den traditionella bilden 

Från Icahandlare 
till skolchef

Bodens nya skolchef Magnus Åkerlund beskriv-
er sig som relationell och vill också att hjärtat 
ska vara med i beslutsfattandet. Diskare, styck-
are och Icachef är tre yrken Magnus provat 
innan han utbildade sig till statsvetare, historik-
er och lärare. - Men att jag skulle bli skolledare, 
det visste jag redan när jag var färdig utbildad 
lärare, säger Magnus Åkerlund.

av flickor som ställer stora krav på sig själva och pojkar som 
tar det lugnare och menar att allt ordnar sig ändå. Han ser en 
stark koppling till hur vi agerar och förhåller oss till barnen 
under hela uppväxten.

- Såna saker har betydelse för när de sedan kommer till 
skolan, så detta är båda skolfråga och samhällsfråga.

Magnus påpekar flera gånger att han tror mer på det socio-
kulturella än de genetiska, och att inget har en given sanning, 
utan det finns alltid olika perspektiv. 

 - Det kommer från min pappa som också var lärare. Som 
ung kunde jag bli tokig på att han aldrig hade ett svar, utan gav 
flera förklaringar.

När Magnus sedan pratar om öppenhet, mångfald och 
alla barns lika värde är det enkelt att förstå att det också är en 
värdegrund för honom. Det kommer inifrån. 

- De är lika viktigt att ge stöd till de elever som vill gå fram 
snabbare som till de som behöver extra stöd.

”Riktigt duktiga i Boden”
Magnus och hans fru Ylva bodde tio år i Östersund. Medan 
Ylva läste till socionom arbetade Magnus som Icachef. När 
Ylva var klar valde även han att börja studera. När Magnus 
sedan skulle läsa till lärarbehörighet flyttade familjen till Luleå. 
Där har han även jobbat som både lärare och rektor. Nu är 
Magnus skolchef i Boden och han säger:

- Eleverna är utifrån ett nationellt genomsnitt riktigt 
duktiga här och vi ligger bland de bästa i landet när det gäller 
behöriga lärare. Vi ska alltid ha fokus på undervisning och 
våra pedagoger, de är de viktigaste faktorerna för våra barn.

På frågan om hans vision för skolan förklarar Magnus lite 
pedagogiskt att det ska vara hela kommunens vision och inte 
hans vision. Vad vill han då åstadkomma som chef, rent kon-
kret? Då tar Magnus fram en hel lista. Med punkter. Men den 
får stanna på Magnus Åkerlunds skrivbord. Den är för lång.

Men att skolan i Boden kommer att få ett par alldeles egna 
genusglasögon känns självklart. 

Bodens nya skolchef 
Magnus Åkerlund brinner 

för genus och jämställdhetsfrågor.

Text: Maria Lindgren. Foto: Ylva Åkerlund.
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Men vi ska börja med att reda ut en sak. Efter att den nya 
gymnasiereformen infördes råder en missuppfattning att 
yrkesprogrammen inte ger behörighet till att läsa vidare på 
universitetet, men så är inte fallet. Via individuella val kan 
eleven lätt komplettera för att få den allmänna behörigheten 
för fortsatta studier.

Restaurang Viljan
- Vi har rent schematekniskt lagt upp det så att det ska vara 
enkelt att få den allmänna behörigheten. Här kan du ha det 
roligt under tre år och ändå få hela paletten för att välja om du 
vill studera vidare eller om du vill gå ut i arbete. I vår bransch 
får du jobb direkt, säger Peter Holmbom, lärare och program-
utvecklare på restaurang- och livsmedelsprogrammet på 
Björknäsgymnasiet.

När jag kliver in i restaurang och livsmedelsprogrammets 
kök kan man säga att det fullkomligt kokar teamwork. Idag är 

Ny inriktning på Björknäs för 
restaurang och livsmedel
Nu utökas restaurang- och livs-
medelsprogrammet på Björknäs-
gymnasiet. Från 2016 kan elev-
erna i årskurs två välja en ny 
inriktning; färskvaror, delikatesser, 
catering och butik. Ett steg för att 
matcha branschen ännu mer.

det lunch för allmänheten i den egna restaurangen Viljan. Pannor 
puttrar både här och där. Mixern låter, köttkvarnen maler och 
blomkål sveps in i smör. En lärare ropar högt att det en timme 
kvar till gästerna kommer. Han sveper sedan runt bland spisar 
och hyllor och har total översikt om vilka elever som gör vad.

- Redan första skolveckan far vi ut på en ö och har grupp-
stärkande övningar. Det har vi igen fort, säger Peter Holmbom 
och ler. 

Ny inriktning
I korridoren står några tjejer och väntar på sin engelsklektion. 
De går första året och så klart tycker de om att laga mat, men 
även att vara kring nya människor. 

- Ja, vi har tänkt läsa vidare, säger Julia Bexelius och Veera 
Koskinen.
Idag finns en bredd på programmet, eleverna lär sig servering, 
bar och kök. Nytt från 2016 blir inriktningen mot färskvaror, 

Går du ett högskoleförberedande program tillkommer hög-
skolebehörighet automatiskt genom att kurserna svenska/
svenska som andraspråk 1, 2, 3 samt engelska 5, 6 är 
obligatoriska. 
   Går du ett yrkesförberedande program måste du välja till 
svenska/svenska som andraspråk 2, 3 samt engelska 6 
eftersom de inte är obligatoriska. Därför är det viktigt att du 
talar med din lärare eller studie- och yrkesvägledare under 
första studieåret. Skolan försöker då lägga in de tre kurserna 
inom dina valbara kurser så du inte ska behöva läsa dessa 
som utökade.

Sök till gymnasiet med dina bästa betyg 
Vid ansökan till gymnasiet används de 16 bästa betygen i 
elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett merit-

Så blir du behörig till högskola/universitet
värde. Om eleven läst ett modernt språk som språkval får 
eleven tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver de 
16 andra.  

Räkna ut meritvärdet 
Varje betyg får ett siffervärde. Genom att lägga ihop de 16 
eller 17 betygspoängen får du det sammanlagda betygsvär-
det som du söker in till gymnasiet med.

A = 20 • B = 17,5 • C= 15 • D = 12,5 • E = 10 • F = 0
Antagningsstatistik från fyrkantens skolor samt ytterligare 
information om gymnasiet hittar du på: 
www.fyrkantensgymnasier.se

Lyxig förrätt med 
anjovischeesecake.

Text och foto: Maria Lindgren
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delikatesser, catering och butik i årskurs två. Då läser man 
personlig försäljning, livsmedels- och näringskunskap, mat 
och butik, mat och dryck i kombination, entreprenörskap och 
service och bemötande.

Michelinguiden
I köket har förrätterna börja läggas upp. Varje sak placeras 
noga. Ett nytt utrop hörs ”Nu att det är 15 minuter till 
gästerna anländer. 15 MINUTER” och det börjar röra sig i en 
annan del av köket. Fem välklädda servitriser och servitörer 
gör sig klara. Restaurang Viljan är en del i utbildningen, en idé 
som utvecklats av Kenneth Vinblad von Walter, verksamhets-
ansvarig och förstelärare. 

I utbildningen ingår 15 veckors praktik och under åren har 
elever praktiserat i New York, Frankrike och England, men 
även på Michelinkrogar. 

Entreprenörskap
Förutom att restaurang- och livsmedelsprogrammet läser 
allmänna ämnen så läser de också entreprenörskap, ekonomi, 
lagstiftning, marknadsföring, kommunikation och mycket 
annat spännande.

När de sista gästerna har gått och eleverna frågar jag lärar-
en Peter Holmbom vad han tycker om sitt jobb. En sekunds 
tystnad och så sprider sig ett leende från ögonen och ut i hela 
ansiktet.

- Jag älskar det!
Han säger att viktigast är att se alla elever och accepter-

ar allas olikheter. Men han vet också att det går att göra en 
förändring.

- Det gäller bara att ha rätt människor omkring sig som 
tror på en.

Madelene Thunblom går andra 
året och har alltid varit intresse-
rad av matlagning och har en 
önskan om att öppna egen 
restaurang. ”Sådana här dagar 
när allmänheten bjuds in lär jag 
mig allra mest”, säger hon.

 Inga sura miner i köket, där team 
work är viktigt. Ronja Hertell och 
Emma Eriksson har kul på jobbet.

Årets miljöstipendiat 
rensar älven
Oleg Soudavnyi är fridykaren som på eget initiativ rensat 
Luleälvens botten, vid Börstingens fiskeplats, från diverse 
skrot. Han har tagit upp kilometervis med gamla fiskelinor, 
hundratals fiskedrag, flugor och krokar. Han har även tagit 
upp flera hundra kilo blyvikter.

Oleg tilldelas årets miljöstipendium då han bidragit till 
en sundare Luleälv.

Miljöstipendiet är på 10 000 kr och delades ut under 
Skördefesten och Miljödagarna i Boden.

Till årets slut är alla torgplatser i Boden avgiftsfria. Det 
betyder att du får boka en plats och sedan sälja dina varor 
på utvalda gator och torg under helgfria måndagar till 
fredagar samt dag före helgdag.

Under en försöksperiod mellan 1 juni och 31 december 
är Bodens torgplatser avgiftsfria. Däremot måste du boka 
en plats innan du nyttjar den. Bokningen görs hos tekniska 
förvaltningen på Kungsgatan 49, plan 4, telefonnummer 
0921-621 75.

I bokningen ingår nycklar till eluttag och lunchrum på 
Färgaregatan samt parkeringsbevis för parkering på Sadel-
makaregatan. Vid försäljning ska bokningsbevis kunna 
uppvisas. 

Försäljning får ske alla helgfria måndagar till fredagar 
klockan 10.00-18.00, samt dag före helgdag klockan 
10.00-15.00. De platser som kommunen upplåter för 
torghandel är på Centrumtorget, Drottninggatan mellan 
Kyrkgatan och Sadelmakaregatan och Pumptorget.

Foto: Stig Johansson

Gratis torgplatser i Boden
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Abdalla Seid är 22 år och studerar efter mindre än två år i 
Sverige till undersköterska på sitt nya språk. Parallellt med 
studierna arbetar han extra inom äldreomsorgen i Bodens 
kommun. Han talar fem språk och insåg snabbt när han kom 
till Sverige att språket är nyckeln till allt. Vid Boden Bilds 

”Jag blir jätteglad 
på min arbetsplats”

- Jag tycker om att hjälpa andra och ta hand om de äldre. Jag blir jätteglad på min arbetsplats, 
säger Abdalla Seid, som är en av vår kommuns nya krafter inom äldreomsorgen.

besök har han praktik på äldreboendet Midgårdarna.
- Jag hjälper de boende med allt, servera frukost, lunch och 

middag, duscha, ibland är det friskvård med promenader. På 
Erikslunden där jag jobbade i somras hade jag också delegation 
på att ge medicin, berättar han.

Siktar på sjuksköterska
Abdalla kom hit ensam från Eritra.

- Jag ville kämpa för att snabbt lära mig språket och få 
kontakt med folket, och för att få det måste jag få arbete, säger 
en beslutsam Abdalla Seid. 

Från sitt tidigare hemland ser han det som en självklarhet 
att den yngre generationen tar hand som sina äldre. Steget till 
vårdyrket kändes därför naturligt när han fick möjlighet att 
delta i ett projekt för språkpraktik på Erikslunds äldreboende. 

- Så fort jag fick uppehållstillstånd gick jag till kommunen 
och sa att jag vill arbeta. Min bror bor i Stockholm och jag 
hade ju kunnat flytta dit, men jag vill inte det. Hamnar jag där 
är det svårare att få jobb och att lära sig språket tänkte jag.

Under några månader fick han praktisera både språket och 
yrket inom äldreomsorg på Erikslundens äldreboende. Därefter 
fick han sommarvikariat där.

- Jag trivdes jättebra och kände att jag vill jobba inom 

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors.

Abdalla Seid från Eritrea 
och Ahmed Mahamud från 
Somalia studerar till un-
dersköterskor och arbetar 
extra inom äldreomsorgen 
i Bodens kommun.

”Så fort jag fick uppehållstillstånd 
gick jag till kommunen och sa att 
jag vill arbeta”, säger Abdalla Seid.



11 | Boden Bild Nr.3.2015

Jämställdhetsintegrering ska minska risken att service och 
bedömningar sker utifrån traditionella könsroller istället för på 
ett jämlikt sätt, där resurserna fördelas och tillgodoser behov 
oavsett kön. 

Mer hjälp till män?
Socialförvaltningen har nu börjat se över sina hemtjänstin-
satser så att de fördelas jämställt, oavsett om det är en man 
eller kvinna som söker. I andra kommuner som gjort liknande 
undersökningar har man sett att kvinnor får mindre hemtjänst-
insatser medan männen bedöms behöva mer hjälp gällande 
matlagning och liknande hushållssysslor

Den analys Boden gjort hittills visar att biståndshandläg-
garna beviljade insatser utifrån individ och inte kön. Men för 
att dra generella slutsatser behövs en större undersökning, så 
arbetet fortgår. 

Socialförvaltningen jobbar även vidare med att sätta upp 
egna jämställdhetsmål för att säkerställa att alla kunder får 
jämställd vård och omsorg.

Jämställt i alla beslut
Bodens kommun har, precis som länets alla kommuner och 
landsting, skrivit under CEMR-jämställdhetsdeklarationen, som 
betyder att vi ska arbeta med jämställdhetsintegrering.

Det innebär bland annat att kommunen ska införliva ett 
jämställdhetsperspektiv i alla beslut och processer. Alla som 
kommer i kontakt med kommunen ska kunna räkna med att få 
en jämställd vård, omsorg och service.

Vill du veta mer om socialförvaltningens arbete med 
jämställdhet, kontakta processtödjare Marie-Heléne Ståhl på 
marie-helene.stahl@boden.se eller Ann-Charlotte Julnes på 
ann-charlotte.julnes@boden.se.

vården. Så nu läser jag till undersköterska. Sen vill jag gärna 
studera vidare till sjuksköterska. 

”Här vill jag stanna”
Abdalla kunde tack vare sitt nya arbete och viljan att snabbt 
komma in i det svenska samhället flytta ifrån boendet som 
han delade med flera unga ensamkommande killar, skaffa egen 
lägenhet och ett nytt liv i Boden. Han vill också tacka alla som 
har hjälpt och stöttat honom 

En av hans nya vänner i Boden blev Ahmed Mahamud från 
Somalia, som också kom hit ensam. De är nu även studiekam-
rater på vårdutbildningen. Ahmed delar Abdallas övertygelse 
av vikten att snabbt lära sig språket och komma i arbete.

- Ju mer jag jobbar desto lättare lär jag mig språket. Det är 
tufft att studera på svenska men det går om man vill. Jag tyck-
er om att jobba med vården, att hjälpa de som behöver hjälp. 
Jag vill ha ett jobb och skapa mig ett liv. Jag trivs absolut 100 
procent här i Boden. Det är en lugn stad, ingen rasism och jag 
har aldrig haft problem här. Här vill jag stanna, säger Ahmed 
Mahamud.

Abdalla Seid är stolt över 
sitt yrke och glad att kunna 
hjälpa våra äldre. Han talar 
fem språk och läser nu till 
undersköterska på svenska 
efter två år här. Nästa mål är 
att bli sjuksköterska.

Välkommen till vårdyrket
Både Abdalla och Ahmed kom in i vårdyrket via praktik 
på Erikslundens äldreboende, där de har uppskattas 
av både personal och brukare och har uppmuntrats att 
fortsätta inom vården.
   Alla äldreboenden i Bodens kommun får via kom-
petens- och försörjningsenheten meddelande om 
tid, datum och namn på elever som ska komma till 
verksamheten för praktik. Det kommer elever från 
Björknäsgymnasiet, Lernia, arbetsförmedlingen, till-
växtförvaltningen med flera.

Vill du arbeta inom vården?
Behovet av personal inom äldreomsorgen i Bodens 
kommun varierar. Störst är det under sommaren. 
Sommaren 2015 hade Bodens kommun 450 som-
marvikarier inom vård och omsorg, varav 150 var 
nyanställda. Totalt arbetar omkring 400 personer på 
Bodens kommuns äldreboenden. Inom en tioårsperiod 
förväntas behovet av såväl boendeplatser som per-
sonal öka. I vårt mångkulturella samhälle ser Bodens 
kommun också stora fördelar med personal från olika 
kulturer. 

Kontakta Bodens kommuns kompetens- och försörj-
ningsenhet, som du når via växeln, 0921-620 00, om 
du är intresserad av arbete inom vård och omsorg i 
Bodens kommun.

Vårdutbildningar kan du söka via Björknäsgymnasiet 
och Lernia. 

Socialförvaltningen jobbar med jämställdhet för din skull
Att bemötas lika oavsett kön borde vara en självklarhet. Men traditionella könsroller kan 
ställa till det, även på kommuner och myndigheter. Därför jobbar Bodens kommun aktivt 
med jämställdhetsintegrering, bland annat inom hemtjänsten.
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Tänk på det här för en smidig snöröjning och postutdelning:
• Se till att postlådor står så att man kan ploga gatans fulla 

bredd och att snön kan fördelas lika på bägge sidor i största 
möjliga mån. Placera den med postinkastet vänt mot gatan 
och utan att placeringen försvårar brevbäringen. Vi rekom-
menderar cirka 1,5 meter från asfaltkant, där det är möjligt 
i anslutning till infarten. I bästa fall placerar du postlådan 
på infarten. 

• Brevbäringen ska inte behöva backa i trafiken på grund av 
säkerhetsskäl. 

• Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på 
din egen tomt. Inte i vägområdet, på plogvallar eller hos 
grannen. Detta gäller även vid beställd portöppning. 

• Märk tydligt upp låga staket, buskar eller annat skyddsvärt 
som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar.

• Klipp och ansa träd och buskar som växer på din tomt så 
att de inte når utanför din tomtgräns.

Den gamla Sundsbron byggdes av regementet Ing3 på 40-talet 
och har nu gjort sitt. Under hösten revs den gamla bron och se-
dan har arbetet pågått med att förstärka landfästen och mittstöd 
samt andra kringarbeten för att kunna få den nya bron på plats.

Under nästa vecka, vecka 47, kommer en ny tvärspänd 
träbro levereras av en Skellefteåfirma. Den ska lyftas på plats 
och sen ska räcken och belysning monteras plus nya väganslut-
ningar.

- Eftersom området där Sundsbron ligger är en del av ett 
fågelskyddsområde kommer vi även bygga fågelskådartorn 
under våren 2016, berättar Rolf Rosenberg, Bodens kommuns 
projektledare för brobygget. 

Fågel och fisk
Förutom ett torn för fågelentusiaster kommer även Bodens 
fiskare kunna njuta lite extra av den nya bron, då det ska byg-
gas fiskeplatser i anslutning till den. 

- Det är ett trevligt fiskeställe med bra tillgång till bland 
annat gädda och abborre, säger Rolf Rosenberg.

En enklare invigning av den nya Sundsbron planeras ske 
den 31 december i år, med en större ceremoni till våren när 
även fågelskådartornet är klart.

Hjälp snöröjningen i vinter
Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi 
ska kunna skapa en bra brevbäring och vinter-
väghållning i Boden. Alla kan bidra på något 
sätt och du som är fastighetsägare har ett 
särskilt ansvar.

Hjälp plogsvängen i vinter genom att inte skotta ut din snö på plogvallar 
eller vägen. Tänk också på var dina soptunnor och din brevlåda är 
placerade.                                                        Foto: Freeimages.com

• Parkera inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata. 
Fordon och cyklar som avsevärt försvårar snöröjningen eller 
är felparkerade kan komma att flyttas. 

• Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen skadas av 
nedfallande föremål. 

Under hösten och vintern pågår ett flitigt arbete 
vid Sundsbron. Den gamla bron har lyfts bort, 
landfästen ska stärkas och den nya bron ska 
på plats. - Förutom det kommer vi även bygga 
fiskeplatser och fågelskådartorn, säger Rolf 
Rosenberg, projektledare.

Nya Sundsbron klar innan årsskiftet

Ett intensivt arbete har pågått under hösten för att få grunden 
klar till vecka 47 då den nya Sundsbron ska lyftas på plats.

Foto: Rolf Rosenberg
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På tv-skärmen ses tre Vega Ekman, Linnea Nilsson och Maj-
Britt Mattsson på solstolar, sippandes drinkar eller badandes i 
havet. Tillsammans med Anne-Maj Granström, Lena Nilsson 
och Maria Forsberg, personal Edestrands äldreboende, gjorde 
de drömresan till Rhodos i slutet på augusti.

”Pratar, äter och skrattar mer”
Önskemålet om resan kom från just Vega Ekman, som fick 
personalen att lova att hon skulle få fira sin 90-årsdag utom-
lands. Och så blev det. 

- Det är helt fantastiskt att se de positiva effekterna på våra 
boende som följer med på resan! De pratar mer, äter bättre och 
blir gladare, något som sitter kvar länge efteråt också, säger 
Maria Forsberg, undersköterska Edestrand.

- Bara en sån enkel sak som att de får välja sin egen mat 
från en meny gör massor för välmåendet, fyller kollegan Lena 
Nilsson i.

Tredje resan 
Greklandstrippen är en av tre resor som personalen initierat 
de senaste åren. De tidigare har gått till Mallorca. Personalen 

Guldkant i Grekland
för Edestrands damer

Med hjälp av initiativrik personal och positiva anhöriga kunde tre damer från Ede-
strands äldreboende byta vardagen mot en vecka på Rhodos. Att få sola, bada och 
beställa exakt den mat de kände för har lämnat positiva spår som finns kvar även 
när solbrännan bleknar.
- Det här var ju roliga bilder! När får vi åka igen?, undrar 90-åriga Vega Ekman när 
personal på Edestrands äldreboende visar foton från senaste resan.

kollar bland de boende och anhöriga vilka som vill följa med, 
planerar hela resan och åker med som följeslagare.

- Det är klart att det är besvärligare att åka med rullstolar 
och så, men allt går om man bara vill! Det är en del planering, 
men vi hjälps åt i gruppen. Även de som stannar kvar ställer ju 
upp lite extra för att resorna ska gå att genomföra. Sen har vi 
helt underbara anhöriga som också ser fördelarna, säger Maria 
Forsberg.

Ingen ökad kostnad
Det är lätt att tro att boendets resor belastar verksamheten, så 
här i spartider. Men Stefan Norberg, chef Edestrands äldrebo-
ende, menar att det tack vare personalen inte kostat mer än 
någon vikarietimme.

- Det är helt och hållet personalens egen förtjänst att 
det här blir av. Kostnaden för resan betalar de boende och 
personalen betalar sin mat och ställer upp att åka på sin fritid 
plus arbetstid. Vi behövde knappt ta in vikarier eftersom halva 
avdelningen åkte med ner, säger han.

Vega Ekman, Linnea Nilsson och Maj-Britt Mattsson bytte vardagen på Edestrand mot Medelhavets 
solnedgång med hjälp av personal och anhöriga.

Linnea Nilsson njöt av resan 
till värmen

Maj-Britt Mattsson och Vega 
Ekman är två av damerna som 
under en vecka bytte vardagen 
mot Rhodos varma stränder. 

Foto: Personal Edestrand
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Företag i Bodens kommun har fått tycka till om brandtill-
syn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt 
serverings tillstånd. I varje del betygsattes information, till-
gänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivi-
tet. På samtliga punkter har Bodens kommun gått uppåt sedan 
förra mätningen. Boden ligger också över rikssnittet inom alla 
områden. På bygglov har Boden bäst betyg i hela landet.

- Det här känns jätteroligt. Vi har haft en ambition att bli 
bättre gentemot våra kunder och det här visar ju att vi är på 
rätt väg, säger Lars Andersson, samhällsbyggnadschef.

Han framhåller hela personalens delaktighet i arbetet.
- Inte minst vår personal i expeditionen i entrén, som ger ett 

första och väldigt bra bemötande till våra besökare, ska ha en 
stor eloge. 

16 dagar till bygglov i snitt
Ett konkret exempel på hur Bodens kommun jobbar kan näm-
nas just från bygglovssidan. Lagkravet för hanteringen av ett 
bygglov är att det får ta max tio veckor. I Bodens kommun är 
gränsen satt på tre veckor, men genomsnittstiden ligger på 16 
dagar per ärende. 

Boden bäst i landet på bygglov

Sveriges kommuner och landsting gör en 
återkommande kvalitetsmätning av den kom-
munala servicen och myndighetsutövningen 
gentemot företagare. Samhällsbyggnadskon-
toret i Boden placerade sig i absoluta toppen 
i Sverige med sin hantering av bygglov, och 
väldigt bra även på övriga punkter.

Byggnämndens ordförande, Lars Nilsson, ser resultatet i 
mätningen som en frukt av flera långsiktiga satsningar.

- Vi har länge jobbat med att få till en ökad samverkan 
inom hela miljö- och bygg. Det är ett arbete på lång sikt som 
nu har gett resultat, säger han.

På dagens samhällsbyggnadskontor på plan fem i stads-
huset sitter både mark, plan, miljö och bygg nära varandra 
med öppettider och tillgänglighet alla vardagar. En samsyn och 
nära dialog mellan tjänstepersoner, politiker och företag har 
skapat ökad förståelse för varandras situation och möjlighet till 
snabbare beslutsvägar. 

Sök bygglov på nätet
Ytterligare en förändring som har upplevts som positiv hos 
företagen är e-tjänsten för bygglov. 

- Vi arbetar aktivt med lean och våra värdegrunder och 
hoppas att det ska kunna göra oss ännu mer effektiva, säger 
Lars Andersson.

Bodens kommun kommer också att genomföra en årlig 
kundnöjdhetsundersökning bland alla användare, inte bara 
företagare, med förhoppningen att hålla sig kvar i toppen och 
helst bli ännu bättre.

Vid frågor, kontakta
Lars Andersson, samhällsbyggnadschef  0921-621 43
Emma Lundqvist, samhällsplanerare 0921-624 14
Sofia Bergvall, detaljplanering 0921-621 63
Cecilia Kvibacke, mark- och exploatering 0921-627 06

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors

 I genomsnitt tar det bara 
16 dagar för dig att få 
bygglov i Boden. 
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Under hösten har kommunen påbörjat en ny översiktsplan, 
då mycket har hänt sedan förra planen antogs 1990. En av 
utgångspunkterna för den nya översiktsplanen är att Boden ska 
växa till 30 000 invånare till år 2025. Det förutsätter en befolk-
ningsökning med cirka 2000 personer och i förlängningen ett 
ökat behov och större efterfrågan på bostäder.

Översiktsplanen är ett av de viktigaste kommunala styrdo-
kumenten och ska vara vägledande för beslut som rör mark- 
och vattenanvändning och byggande. Frågor som behandlas i 
översiktsplanen är exempelvis vilka områden som ska bebyggas, 
områden och miljöer som behöver särskilt skydd samt miljö-
risker i kommunen och hur de ska beaktas.

– Vår nya översiktsplan fokuserar på hur vi ska växa till  
30 000 invånare. Hur en sådan befolkningsutveckling påverkar 
användningen av mark och vatten samt utvecklingen av den 
bebyggda miljön, säger Lars Andersson, samhällsbyggnadschef 
Bodens kommun.

Tyck till själv
Fler bostäder i Boden skulle innebära en förtätning av befintli-
ga miljöer. Maf arkitektkontor har på uppdrag av kommunen 
skissat på hur det skulle kunna se ut. Skisserna är ett under-
lag vid dialog om centrums utveckling i samband med att 
översiktsplanen tas fram.

Den demokratiska processen är viktig i planarbetet. Dialog 
förs med en rad aktörer och allmänheten har också möjlighet att 
tycka till när kommunen ställer ut översiktsplanen för samråd. 

Förstärkt planberedskap
Genom att förbättra planberedskapen ökar möjligheten att möta 
efterfrågan på byggbar mark i attraktiva lägen. 

Nya detaljplaner arbetas fram för ett antal områden i 
Bodens centralort. Områdena ligger i de centrala stadsdelarna 
och i Sävast.

– Det är viktigt för Boden att det finns bostäder för alla. I 
planläggningen arbetar vi för att kunna möta olika behov och 
efterfrågan vad gäller hustyper, upplåtelseformer och lägen, 
säger Lars Andersson.

Boden planerar
boende för 
framtiden
En attraktiv bostadsmarknad är en förut sätt-
ning för att locka inflyttare till Boden. Kom-
munen vill därför skapa bättre förutsättningar 
för bostadsbyggande. Arbetet sker på olika 
nivåer, från strategisk nivå genom översiktsplan 
till detaljplanering av nya bostadsområden. En 
ny översiktsplan ska visa vägen för den fram-
tida utvecklingen och effektivisera kommande 
plan- och byggprocesser. 

Illustrationer: 
Maf arkitektkontor

Nya riktlinjer för markanvisning har tagits fram. Dessa 
beskriver rutiner vid överlåtelse eller upplåtelse av kommunens 
mark för bebyggande. På så vis blir det tydligt för exploatörer 
och andra intressenter vilka grundläggande villkor som ska 
uppfyllas för markanvisning samt hur handläggning och 
prissättning ska gå till. 

 Nytt bostadskvarter vid Prästholmsskolan
Ett av områdena som planläggs just nu ligger vid Prästholms-
skolan. På platsen fanns tidigare kommunens förråd, men idag 
är marken relativt outnyttjad då en liten del av området används 
för återvinningsstation. Den nya detaljplanen innebär en möj-
lighet att få fler bostäder i centrala lägen och med närhet till 
både service och kollektivtrafik. 

– Förtätning av den byggda miljön är positivt för området 
då det bidrar till mer liv och rörelse även på kvällstid, säger 
Sofia Bergvall, planarkitekt.

Förslag till detaljplanen ställs ut för samråd under början av 
2016. Du kan då ta del av förslaget i stadshuset, på stadsbiblio-
teket samt på kommunens webb. 

Så här skulle Bodens 
centrum kunna förtätas 
för att få fler bostäder. 
Bodån ses i förgrunden.

Vid Prästholmsskolan 
ligger tomten för det 
gamla kommunförrå-
det nästintill öde. Här 
kan göras plats för 
bostäder, exempelvis 
som Mafs skiss visar.

Foto: Mats Engfors



16 | Boden Bild Nr.3.2015

Med älven glittrande utanför husets panoramafönster, skogen 
inpå knuten, cykelavstånd till centrum och ett lugn som hon 
saknade i Stockholm, har Ann Martell hittat hem i Vittjärv.

Makens rötter i Bodentrakten, ett fritidshus utanför Boden 
och barn som flyttat hemifrån blev starten på ett nytt liv.

- Vi längtade alltid upp hit och var här så mycket vi kunde. 
Till sist kände vi att nä, nu säljer vi vårt hus i Vallentuna och 
hyr något tills vidare. Just då blev det här huset till salu, och det 
är ju precis så här vi vill bo, säger Ann Martell med ett leende.

Kinesisk medicin
Med flyttlasset följde också företaget Akupunkturann som hon 
driver hemifrån men söker lokal för i Boden. 

Inriktningen är traditionell kinesisk medicin, främst aku-
punktur, men också värmebehandling, massage av akupunk-
turpunkter, koppning med mera. Ann Martell har varvat den 
kinesiska medicinen med ett arbete som frisör men satsar nu 
fullt ut på behandlingssidan.

Närhet till allt
Ann Martell tog med sitt företag inom tradi-
tionell kinesisk medicin från Vallentuna till 
Boden. Maken pendlar fortfarande till Stock-
holm och är på jobbet tre timmar efter att han 
lämnat farstukvisten i Vittjärv. Själv njuter Ann 
av närheten till allt i Boden.

Ann Martell stortrivs i Boden dit hon även tagit med sig sitt företag Akupunkturann med traditionell kinesisk medicin.

Akupunktur är en av de behandlings- 
former som Ann Martell tillhandahåller 
inom den kinesiska medicinen.

Företagsporträttet
an

n martell

akupunkturan
n

- Jag började egentligen med det för egen del, men jag 
kände att det här kan jag bara inte behålla för mig själv. Jag 
älskar det, det är en fantastisk behandlingsform för hela män-
niskan.

Genom åren har Ann Martell behandlat personer med allt 
från migrän till tennisarm, fotbesvär, onda fingerleder, ned-
stämdhet, högt blodtryck och stress. Hon ger även kosmetisk 
akupunktur och tycker det är en självklarhet att hälsa och 
skönhet hänger samman.

- Ofta kommer personer för ett symptom men märker att 
det gör skillnad på mycket annat och vill fortsätta. Så många 
av mina återkommande kunder idag tar behandlingar förebyg-
gande för att hålla sig friska. En del av dem kommer även att 
fortsätta besöka mig här i Boden. Det känns jättehäftigt att 
börja här nu, hela livet slås om och det känns så rätt.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors
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Under många år har jag arbetat inom 
landstinget som kurator. Jag har gett 
stöd till människor med många olika 
sjukdomar och funktionsnedsättning-
ar.  I arbetet har jag även stöttat 
många anhöriga som ofta har en tung 
situation. Som anhörigkonsulent och 
socialinformatör kan jag ge personligt 
stöd till dig som vårdar, hjälper eller 
stödjer din närstående med sjukdom 
eller funktionsnedsättning.

Jag ger även information och råd 
om vart du kan vända sig med olika 
sociala frågor. Du kan ringa mig eller 
komma på besök. Jag gör även hem-
besök. 

Jag kommer i samverkan med organi-
sationer och föreningar ordna insatser 
och aktiviteter som underlättar för 
anhöriga. Framöver kommer jag även 
att ordna anhöriggrupper och utbild-
ningar med olika teman. Håll utkik 
i tidningen Extra där annonser om 
aktuella aktiviteter dyker upp. 

Välkommen att höra av dig! 
Lena Mari Johansson
Telefon 0921-782 36, 070-271 12 82
E-post: lena-mari.johansson@boden.se
Besöksadress: Björken, Kungsgatan 39.

Bodens nya anhörigkonsulent 
och socialinformatör
Den första september tillträdde jag tjänsten som anhörig-
konsulent/socialinformatör i Bodens kommun.

Visste du att det går åt 10 000 liter vatten för att producera 
1 kg bomull? Eller att det krävs 2 700 liter vatten för att odla 
bomull som räcker till en t-shirt ? Utsläppen från produk-
tionen av Sveriges totala textilkonsumtion motsvarar årligen 
koldioxid utsläpp från 730 000 bilar.

Om du återvinner dina kläder och textilier istället för att 
slänga dem vinner både du och miljön på det.

Motsvarar 35 000 bilar i soporna
I Sverige slängs 70 000 ton kläder och textil i soporna varje 
år. Samma vikt motsvaras av 35 000 bilar. Ur miljösynpunkt 
är det bäst att återanvända textil, om detta inte går så är det 
bättre att återvinna textil än att förbränna den.

Genom att återanvända textil förlängs textilens livslängd. 
Då behövs mindre nyproduktion vilket är bra för miljön. Det 
är också billigare att handla secondhand än att köpa nyprodu-
cerad textil, vilket är bra för din plånbok.

Gör gott på flera sätt
I Boden kan du välja mellan att lämna textilierna direkt till 
second handbutiken, eller så kan du lämna dem i någon av de 
insamlingsbehållare som hjälporganisationerna Myrorna, Röda 
korset och Pingstkyrkan tillhandahåller i stan. Organisationer-
na lämnar överskottet av försäljningen till hjälpinsatser där det 
behövs, exempelvis genom socialt arbete för människor i behov 
av stöd och hjälp eller genom internationella riktade stödin-
satser vid krissituationer.

Återvinn kläder rätt för plånbokens och miljöns skull
Du lämnar väl inte textilier som ”krympt i garderoben” eller som du tröttnat på i 
det brännbara avfallet? Genom att lämna dina kasserade men hela och rena textilier 
till återanvändning så kan de komma till nytta hos någon annan. Smart både för 
miljön och för plånboken.

 Det som är trasigt eller slitet lämnar du till textilåtervin-
ning på återvinningscentralen i Boden, eller i behållare för 
textil på återvinningsstationen (läs på skylten). Textilier som 
inte kan återanvändas kan istället återvinnas som isolering i 
bilar, trasor eller något annat. Teknikutvecklingen för att 
kunna återvinna textilfibrer så de kan användas vid nypro-
duktion går sakta framåt, men inom några år så är det säkert 
verklighet. 

Text: Elisabet Påhlsson. Foto: Fredrik Åström.

Lämna in dina kläder till återanvändning istället för att slänga dem i 
soporna! I Boden finns insamlingsbehållare från flera olika organisa-
tioner utställda. Smart för miljön och plånboken.   

Foto: Fredrik Åström
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Under 2015 har före detta Skapa företagsby påbörjat sin för-
vandling till nya Boden business park. 

Här, i Sävast 10 minuter från Boden och 20 minuter från 
Luleå, finns i dag drygt 20 företag. Fler är på väg in. Närheten 
till Luleå tekniska universitet är också en god förutsättning för 
ännu större koppling mellan näringsliv, studenter och forsk-
ning.

”Ny anda här”
Mycket har hänt sedan Skapa byggdes på 1990-talet. Det som 
då gjorde anläggningen unik, finns nu på många ställen i länet 
och landet. Nu handlar det om att vässa konceptet och ta nästa 
steg för att möta framtiden.

Den nya prägeln är mer internationell och knyts till olika 
typer av verksamheter och branscher. Under ett och samma tak 
finns både restaurang, hotell, konferenslokaler och företags-
park. 

- Kraven på flexibilitet är annorlunda idag. Organisationer 
och företag förändras och medarbetare kommer och går. Det 
jobbas mer i kluster nu. Det behovet ska vi möta här, säger 
Malin Winsa, utvecklingschef på Boden business park och 
fortsätter:

- Det är en ny anda här nu, hela anläggningen har levt upp 
och målet är att det inom kort ska vara en levande attraktiv 

Boden business park – mötesplatsen i norr
Med över 20 hyresgäster, återkommande events, närhet till Luleå och universitetet 
samt en rejäl ansiktslyftning möter Boden business park i Sävast framtidens behov. 

mötesplats igen. Man ska kunna hyra in sig här både kortare 
och längre tid. Vi har också pratat om att införa möjlighet till 
medlemskap som ger tillgång till att sitta här då och då.

Nyamko Saboni till Boden business park
Tillsammans med koordinatorn Anna Karlsson är hon Boden 
business parks ansikte utåt och i full färd med att dra i alla trå-
dar både interiört och programmässigt, inom och utom huset.

Förutom den naturliga mötesplats som bildas av de företag 
som finns och kommer att finnas här, och alla deras kontak ter 
 och nätverk, arrangeras också återkommande events. 
Lunchsnack med föreläsning en gång i månaden är ett exempel 
på ett samarrangemang med kommunens tillväxtkontor. Större 
arrangemang är också under planering. Bland annat kommer 
exministern Nyamko Saboni, nu hållbarhetschef på teknikkon-
sultföretaget ÅF, till ett seminarium idag den 11 november.

”Inspirerande mötesplats”
En övergripande interiör satsning är också nära förestående.

- Entrén blir tydligare. Ljusgård och café ska bli mer som 
en mötesplats. Det ska vara inbjudande och inspirerande och 
ge känslan av att vem som helst ska kunna sitta här ute i ljus-
gården, ha spontana möten och jobba, säger Malin Winsa.

Både nya och gamla hyresgäster märker av de satsningar 
som görs och har positiva förhoppningar för framtiden.

- Vårt företag har funnits här ända sedan 1999-2000. 
Nu märker vi att det är en ny anda här igen. Oavsett vilka 
branscher vi tillhör är det på ställen som här som interaktion 
föds, det är en bra miljö för att mötas, jobba fram idéer och 
därigenom skapa affärer. Vi har bland annat bildat ett nytt 
affärsnätverk för oss i huset. Framförallt finns det många 
kreativa människor och hjärnor här som tillvaratas bra nu. Det 
är lätt att påverka när ägarna sitter i huset och lätt att bolla 
idéer när man möts i ljusgården, säger Kjell Lantto, Rote.

Ägare: Bodens utveckling AB
Hyresgäster: Jool Captialförvaltning | Nikor | IT-Norr botten 
Bättre assistans i norr | Ekokem | Nordmec  
Rote Consulting AB | Nordic Hus AB | Future Eco | Econtra 
Söderberg och partners | Ace-IT | LÖ ekonomikonsult  
Idéakuten | Opalen | Bodens Utveckling AB | Björknäs-
gymnasiet | Reumatikerförbundet | Amhigo 
Spira Mare 2020 | Tyréns       

Boden business park

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors

 Invändigt satsas det 
nu på att skapa en 
naturlig mötesplats 
i ljusgården och vid 
caféet.  

”Kraven på flexibilitet är annorlunda 
idag. Det behovet ska vi möta här”, 
säger Malin Winsa, utvecklingschef 
Boden business park och får med-
håll av koordinator Anna Karlsson.
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Peter Hjortberger är östgöten som sökte äventyret i Norr-
botten, blev förälskad, blev kvar och fortfarande lever i sitt 
äventyr. Som hängiven jägare startade han företaget Fällkniven 
i Vuollerim 1984, då som återförsäljare för andra. Steg för steg 
växte firman från en butiksyta på fyra kvadrat i hemmet till 
dagens 950 kvadratmeter på A8-området i Boden.

Idag är det sonen Erik som är VD, men Peter finns fort-
farande med i det dagliga arbetet, framförallt inom design och 
framtidsfrågor.

Fem tips till framgång
Den ekonomiska utvecklingen och försäljningsutvecklingen har 
gått spikrakt uppåt. När Peter beskriver sin syn på företagande 
utkristalliseras snabbt flera tydliga pusselbitar som har lett 
Fällkniven framåt.
1. Du måste se ur kundens synvinkel om du tar fram en 

produkt som ska fungera ute i fält. Riktig kvalitet visar sig 
först efter några år.

2. Egen tillverkning och kontroll över hela kedjan ger dig 
”price power”, företaget ligger i topp och du kan styra 

Årets Företagare Norrbotten 2015 blev Peter Hjortberger, Fällkniven AB. 
Utmärkelsen arrangeras av Företagarna Norrbotten

Företagsklimatet snabbt uppåt i kommunranking
Bodens kommun gjorde en raketstigning på 113 platser uppåt i den 
senaste kommunrankingen över företagsklimatet. Kommunalråd och 
tillväxtchef ser resultaten som en följd av ihållande tydlighet och vilja 
från kommunens sida.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att 
bedöma företagsklimatet i den egna kom-
munen. Resultatet utmynnar i en riksom-
fattande ranking där kommunerna får olika 
placering utifrån företagarnas omdömen. Av 
landets 290 kommuner placerade sig Boden i 
år på plats 161. Det är inte mindre än 113 steg 
uppåt sedan senaste mätningen.

- Kommunen har nu en vision som säger 
att vi ska växa till 30 000 invånare. Det 
innebär både jobb, bostäder med mera och 
jag märker när jag träffar företag idag att de 
uppskattar att det finns en tydlig vilja och rikt-
ning, säger tillväxtchef Jeanette Nilsson.

Kommunalrådet Inge Andersson påtalar 
också vikten av att hålla ut och inte vackla i 
kommunens budskap och politik. 

De är båda överens om att såväl politiker 
som tjänstepersoners vilja och förmåga att 
möta företagarna i fruktsamma dialoger också 
spelar stor roll. 

Från tillväxtkontoret genomförs ett stort 
antal företagsbesök runt om i kommunen. 
Det hålls välbesökta företagarfrukostar både 
i Boden och ute i kommunens båda älvdalar, 
lunchsnack på Boden business park, samarbete 
med Företagarna med mera.

Fällkniven
Årets företagare i Norrbotten
Peter Hjortberger, Fällkniven AB, utsågs nyligen 
till årets företagare i Norrbotten. Han represen-
terade därmed länet i riksuttagningen av årets 
företagare.

prisbilden utan krav på kampanjer eller lågpris.
 3. Företaget växer organiskt i den kraft som finns tillgänglig. 

Vinsten går tillbaka i företaget.
4. Den personliga överlevnaden och välfärden bygger på att 

du sköter ditt företag. Börja inte med att köpa en ny fin bil.
5. Omsorgsfullt vald personal. Varje anställd utbildas internt i 

flera år och ser företaget som sitt eget. Den sociala kom-
petensen är viktigast i ett företag där alla kan mycket om 
mycket.

Tänker på samhället
Ovanstående ledord har gjort Fällkniven till en värdig 
företrädare för Norrbottens företagare, ett företag som är 
skuldfritt och har över 100 egna produkter som säljs till 95 
procent på export.

Sin gedigna erfarenhet delar Peter Hjortberger gärna med 
sig av till andra företagare som behöver råd i exportfrågor.

- Det är bara att höra av sig så kan vi snabbt hjälpa till med 
vad man ska tänka på när man ska nå ut i världen, oavsett om 
det är en tjänst eller vara du säljer.

Kommunalråd Inge Andersson och 
tillväxtchef Jeanette Nilsson ser 
klättringen i företagsklimatet som 
ett resultat av ihållande tydlighet 
och vilja från kommunens sida.

Text: Anna Bergström
Foto: Fredrik Åström

Text: Anna Bergström. Foto: Elisabeth Johansson
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Resultatet kom fram i den inventering av lägenhetshus som 
kommunens samhällsbyggnadskontor gjort. 723 entréer i 
Bodens flerbostadshus har fått besök av kommunens tjänste-
personer, vilket innebär att 87 procent av lägenhetsbeståndets 
entréer har inventerats. 

- Vid inventeringen använder vi metoden Tibb, till-
gänglighet i befintligt bostadsbestånd. Där finns en femgradig 
skala med olika nivåer av tillgänglighet. Syftet är att visa 
förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten, säger Staffan 
Eriksson, processledare sektion analys och GIS/MKB på kom-
munens samhällsbyggnadskontor.

”Enkla åtgärder i många fall”
Inventeringen visar på låg tillgänglighet där endast fem procent 
av entréerna når den första Tibbnivån ett eller högre. Detta 
beror främst på att Bodens flerbostadshus har hög ålder. Om-
kring 80 procent av husen är byggda innan 1980.

Trots den låga tillgängligheten visar resultatet på stora 
möjligheter till förbättringar, ofta utan att det behöver kosta 
massa pengar. 

Resultatet av tillgänglighetsinventeringen
Av de inventerade fastigheterna har 129 av entréerna 
hiss, varav 31 hissar är rullstolsanpassade.
Endast fem entréer når Tibbnivå fem, vilket är nivån för 
att en rullstolsburen person ska kunna ta sig upp till 
varje våningsplan med hiss.
För de 26 entréer som inte klarade Tibbnivå fem, men 
har rullstolsanpassad hiss, finns goda möjligheter att nå 

Enkla medel kan förbättra
tillgängligheten för funktionsnedsatta

På grund av en äldre byggstandard har bara 
fem procent av Bodens lägenhetsbestånd i 
flerbostadshus bra tillgänglighet för funktions-
nedsatta i entréerna. Glädjande är att det i 
många fall kan åtgärdas till en låg kostnad.

På webben kan du själv klicka dig fram till vilka fastigheter som har bäst 
tillgänglighet. Gå till kommunens karttjänst på kartext.boden.se/portal för 
att se resultatet av Tibb-undersökningen.

högsta nivån. Genom att systematiskt åtgärda hindren på 
lägre Tibbnivåer skulle en förbättrad tillgänglighet för dessa 
entréer vara ett stort tillskott.
Resultatet av inventeringen kan studeras närmare i slutrap-
porten och på Tibbkartan. Dessa kan du se på webben. Gå 
till boden.se/tillgänglighet. Tibbkartan finns även direkt på 
kartext.boden.se/portal

- I 70 procent av entréerna behövs bara enkla åtgärder utföras 
för att nå upp till Tibbnivå ett. Det kan röra sig om att sätta 
en kontrastmarkering på trappsteg, fixa tröskelramper eller 
montera en ledstång på båda sidor av trappan, säger Staffan 
Eriksson.

När väl första nivån uppnåtts finns stor potential att 
komma upp i även nivå två till fyra. För en del andra fastig-
hetsägare krävs att de skapar låsbara avställningsplatser för 
rullatorer innanför eller utanför entrén. Även installation av 
entréramper bidrar till ökad tillgänglighet.

Foto: Fredrik Åström
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Unga mellan 16 och 20 år som inte börjar gymnasiet, eller som 
hoppar av, är kommunens ansvar. Sedan januari är det lag på 
att kommuner ska erbjuda individuellt anpassade aktiviteter 
till alla unga i åldersgruppen, i vad som kallas kommunala 
aktivitetsansvaret, Kaa. 

Sedan september finns en samordnare på Bodens arbets-
marknadsförvaltning för just Kaa. Förutom hjälp att hitta 
praktik eller individuellt anpassade studielösningar erbjuds 
även fördjupad vägledning i form av positiv psykologisk 
coaching. 

Metoden besår av två delar; positiv psykologi och 
coaching.

- Positiv psykologi är en ganska ny gren inom psykologin 
som fokuserar på allt som gör att vi mår bra. Det kan vara 
tacksamhet, värderingar, karaktärsstyrkor, smarta målsättning-
ar eller tankesätt. Vi jobbar också för att stärka självkänslan 
och självförtroendet och allt annat människan medvetet kan 
göra för att må bättre, säger Stina Karlsson, samordnare för 
det kommunala aktivitetsansvaret.

”Ändra tankesätt”
Den andra delen är coaching. Det handlar om att öka indivi-
dens tilltro till sin egen förmåga att förändras.

Kommunens ansvar: 
Hjälp till unga som hoppat av skolan

Mobbing, fel programval eller upplevd brist på 
stöd i skolan kan göra så att unga väljer att 
hoppa av gymnasiet. För att fånga upp dessa 
har nu kommunen dragit igång en verksamhet 
där unga som varken arbetar eller studerar 
kan få hjälp att hitta en meningsfull syssel-
sättning. Deltagarna erbjuds coachning och 
verktyg för att stärka självkänslan, med målet 
att komma tillbaka till skolan eller annan 
meningsfull sysselsättning.

- Genom coaching kan man förändra beteenden och 
tankesätt till något som är bra för individen. Det handlar helt 
enkelt om att ta något som är okej och göra det till något 
fantastiskt genom att ta vara på personens egen förmåga, säger 
Stina Karlsson.

Hjälp på fler sätt
Positiv psykologi och coaching, PPC, är en ny form av coach-
ing i Sverige och är den enda coachingformen som kräver hög-
skoleexamen för att utföras. Under tiden i Kaa kan deltagarna 
även få hjälp att hitta praktikplats, träffa studie- och yrkesvä-
gledare, få information om olika yrken, åka på studiebesök, 
skriva cv och träna på att bli intervjuad. 

- Jag kommer även ordna föreläsningar och workshops för 
att underlätta för gruppen att ta sig vidare mot sina mål, säger 
Stina Karlsson.

Vill du veta mer om aktiviteterna, PPC eller vilket ansvar 
kommunen har, kontakta Stina Karlsson på 0921-623 69 eller 
e-post på stina.karlsson@boden.se

Stina Karlsson jobbar med unga som hoppat av skolan.
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Varje år omkommer ungefär 100 personer i Sverige till följd av 
brand, och många fler skadas allvarligt. Samhällets mål är att 
ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. 
Därför pågår kampanjen Skydda dig eller någon du tycker om 
mot brand. Alla har vi någon eller några vi bryr oss om alldeles 
extra. Det är dags att fråga sig hur bra deras brandskydd 
egentligen är.

Räddningstjänsten knackar på
För att öka medvetenheten om brandsäkerhet och tipsa om 
hur du som bodensare kan ha en bra krisberedskap, kommer 
Bodens räddningstjänst att göra hembesök i delar av kom-
munen under vecka 49. 

Hembesök för en
säkrare vardag

Om en allvarlig samhällsstörning 
inträffar måste du initialt kunna ta 
hand om dig själv och din familj. 
Därför är det alltid bra att ha hemma 
ett krispaket bestående av:
-Batteridriven radio
-Ficklampa
-Värmeljus
-Extra batterier
-Vattendunkar
-Frilufts- och campingutrustning

- Gällande krisberedskap är det många som inte vet vilket 
ansvar de själva har om samhället drabbas av en kris. Kom-
munens insatser vid exempelvis långvarigt elavbrott riktas 
främst mot sårbara grupper, som boende inom äldreomsorgen. 
Därför är det viktigt att bodensarna har kunskap om konse-
kvenserna av sådana störningar och initialt kan klara sig själva, 
säger Nina Ström, säkerhetssamordnare Bodens kommun 

Under första veckan av december kommer hon tillsammans 
med brandingenjör Emil Brodin att knacka dörr för att infor-
mera om brandskydd, risker i vardagen samt krisberedskap. 

- Hembesöken är ett nytt grepp för i år. Visar det sig att 
de ger ett positivt utfall kommer de bli årligt återkommande, 
säger Emil Brodin.

Hur bra brandskydd har mamma i sin 
seniorlägenhet på tredje plan? Och hur 
länge klarar sig din familj vid ett lång-
varigt elavbrott? Om du inte tänkt på det 
förut är det dags nu. Till din hjälp har 
du Bodens räddningstjänst som under 
början av december gör hembesök för att 
informera om brandskydd, risker i varda-
gen samt krisberedskap.

Kriskommunikation
Vid en kris ger Bodens kommun 
löpande information via olika kanaler:
• Sveriges Radio P4 Norrbotten
• www.boden.se
• Sms eller talmeddelande till din 

mobil eller fasta telefon
Du kan alltid ringa kommunens växel, 
0921-620 00, för uppdaterad 
information.

Använder du ofta sociala medier, 
tänk på att vara källkritisk och 
på att följa sidor som drivs av 
myndigheter eller kommuner. 
Ring 113 13 för att både ge eller 
få information vid kriser. 
Ring 112 vid fara för människors 
liv och hälsa
Läs mer om krisberedskap 
på www.dinsakerhet.se 

Ditt ansvar vid en kris

Foto: freeimages.com
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Skydda dig mot 
brand i hemmet
Undersökningar visar att svenskarna tycker att 
brandsäkerhet är viktigt, men att vi inte tror det 
kan hända i vår närhet. Vi har även dålig kun-
skap om vad de vanligaste brandorsakerna är.

Flerbostadshus  
Vanligaste brandorsak: Glömd spis 
Förebygg genom att:
• Rengör spisfläkten, en varm platta eller kastrull smälter lätt 

fettet i fläkten som sedan droppar ner och börjar brinna.
• Lämna inte spisen när du har plattan påslagen. En brand 

på spisen sprider sig snabbt upp i fläkten och vidare.
• Installera spisvakt eller timer, ett bra hjälpmedel om man 

lätt glömmer. 
• Göra rent ugnen regelbundet, kvarlämnade matrester kan 

orsaka brand.
Om det börjar brinna: 
Använd ett lock eller en brandfilt för att kväva branden. 
Använd aldrig vatten, risken är stor att branden utvecklas 
explosionsartat.    

Villa/fritidshus    
Vanligaste brandorsak: Soteld
Förebygg genom att:

• Välj rätt eldstad. För trivselvärme eller stödvärme passar 
en kamin, braskamin, öppen spis eller kakelugn. För 
uppvärmning av hela huset passar en värmepanna som 
sprider värmen via element bättre.

• Installera rätt, var noga med att följa monteringsanvisning-
ar och ta hjälp av kunniga fackmän. 

• Elda rätt, använd inte för mycket ved. Tre kilo per timme 
är en bra regel. Det är också viktigt att alltid elda med torr 
ved och att låta eldstaden vila emellanåt.

• Sota regelbundet, en gång per år är en bra tumregel om 
eldstaden används ofta. Se till att kaminen hålls ren från 
avlagringar så minskar du brandrisken. Aska och sotrest-
er samlar du i obrännbart kärl med tätslutande lock och 
förvarar på obrännbart material.

• Starta elden snabbt, använd finkluven ved för att skapa en 
bra glödbädd.

Om det börjar brinna
• Stäng de luckor som finns på eldstaden och ring 112.
• Kontrollera därefter hela skorstenen för att säkerställa att 

det inte tränger ut rök.

För mer brandrisker och riskreducerande åtgärder se 
www.dinsakerhet.se 

På www.skyddadigmotbrand.se kan du anmäla dig till en 
gratistjänst fört att få en sms-påminnelse när det är dags att 
testa brandvarnaren

Läs mer om individanpassat brandskydd på
www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/chanslos 

Fokus i år riktas mot äldre och funktionsnedsatta bodensare. 

Äldre högre risk 
Statistik visar att äldre är överrepresenterade i dödsbränder. 
Många av de som omkommer har också någon form av fysisk 
eller psykisk funktionsnedsättning. Samtidigt som denna grupp 
har ett ökat behov av brandskyddande åtgärder, går utveck-
lingen mot att fler äldre och funktionsnedsatta i större mån 
ska kunna bo kvar hemma. Handbrandsläckare, brandfilt och 
brandvarnare är inte alltid att betrakta som fullgott skydd, 
utan kan behöva individanpassas.

- Frågor som bör ställas är: Kan den här personen hantera 
en brandsläckare? Kommer den här vårdtagaren verkligen höra 
brandvarnaren? Bör den här personen verkligen ha tillgång 
till en vanlig spis utan varken timer eller spisvakt?, säger Emil 
Brodin.

 I början av december kan säkerhetssamordnare Nina Ström och 
brandingenjör Emil Brodin knacka på hemma hos dig för att ge dig tips 
på brandsäkerhet, krisberedskap och risker i vardagen.

Foto: Bodens räddningstjänst
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[Gruppförsändelse till alla hushåll i Bodens kommun]

När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar nedspolat 
fett och fastnar på rörväggarna, vilket så småningom leder till 
att rören täpps igen. I olyckliga fall kan det leda till ett stopp 
som orsakar översvämning av avloppsvatten i källaren hos dig 
själv eller hos din granne. Problemen medför stora kostnader 
för VA-kollektivet, det vill säga alla VA-abonnenter inklusive 
dig som fastighetsägare. 

Mer fett i matlagningen
Att ledningar sätts igen av fett har tidigare mest varit ett 
problem i anslutning till restauranger och andra företag som 
hanterar mycket fett. Men på senare tid har problemet uppstått 
även i andra ledningar. Det tyder på att hushållen nu använder 
mer olja, flytande margarin och frityrolja i sin matlagning än 
tidigare. 

För privatpersoner är det enklaste sättet att slippa krångliga 
stopp att du inte spolar ner fettet i avloppet. Torka istället stek-
pannan med papper som du sen kastar i påsen för matavfall. 

Gratis fettratt att hämta
Mycket fett, exempelvis från en fritös, häller du i en plastflas-
ka. När flaskan är full lämnar du den helst på närmaste åter-
vinningscentral, alternativt i soppåsen för brännbart. För att 
underlätta din återvinning av fett kan du kostnadsfritt hämta en 
miljötratt på återvinningscentralerna i Boden, Gunnarsbyn och 
Harads samt på Savo och tekniska förvaltningen, Kungsgatan 49.

För att förhindra ut släpp av fett i avloppsledningsnätet ska 
verksamhetsutövare som hanterar livsmedel ha en fett avskiljare 
och ett system för fettåtervinning.

Fett i avloppet orsakar över tid 
igentäppta rör och i olyckliga 
fall översvämningar hos dig 
eller grannen. Torka ur stek-

pannan med papper istället för 
att spola ner i vasken.
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Ökande problem med fett i avloppsvattnet

Fett som spolas ner i avloppet och täpper till 
ledningarna är ett växande problem. Spola 
därför inte ner fett från matlagningen i vasken, 
utan torka ur pannan med papper eller hämta 
en gratis fettratt på återvinningscentralen.

För att enkelt samla upp fett från hushållet kan du hämta en gratis 
fettratt på återvinningscentraler, Savo eller tekniska förvaltningen.


