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När detta skrivs har höstlöven fallit 
i de björkalléer som pryder vår fan-
tastiska stad. Höstens färgfyrver-
keri har bleknat och marken väntar 
på att vinterns vita täcke ska lägga 
sig. Naturen vilar, men i övrigt sju-
der det av aktivitet i hela Boden.

En ny offensiv stadsbild börjar skönjas i 
och med det nya bostads- och affärsbyg-
get 43:an i centrum. Det finns också ett 
stort tryck på lägenheter i stan, i första 
hand bostadsrätter men även hyreslägen-
heter. Några ledande fastighetsbolag har 
visat sig intresserade av att bygga.

Nu inleds även de riktade insatserna för 
utbyggnad av fiberbaserat bredband på 
landsbygden. Projektet leds av kommu-
nens IT-kontor men även Råne Älvdals 
ekonomiska förening, Råek, och Edefors-
bygdens ekonomiska förening, Edek, har 
viktiga roller i projektet. Länsstyrelsen 
har beviljat 12,5 miljoner i projektstöd 
till Bodens kommun. Först i kön står en 
utbyggnad av Harads, Gunnarsbyn och 
Unbyn och ett tiotal andra byar står i 
startgroparna när det finns mer pengar att 
söka för bredbandsprojekt.

För kommunledningen är det angeläget 
att upprätthålla en god och trygg verk-
samhet, en sund ekonomi och en fast 
kontroll över utvecklingen i kommunen. 
Det finns många positiva tendenser de 
närmaste åren, men även ett antal struktu-
rella problem som måste åtgärdas för att 
inte hota utvecklingen. 

Under 2011 och 2012 har vi sett en 
kraftig kostnadsökning inom hemtjänsten. 
Tidpunkten sammanfaller med etablering-
en av lagen om valfrihet, LOV, i Boden. Vi 
vet också att man från socialförvaltningen 
varnat för att kostnadsökningar skulle 

kunna uppstå i och med införandet av 
LOV. Därför vill vi granska dess effekter 
närmare och vid behov kommer vi att 
vidta åtgärder.

Det är emellertid inte något självända-
mål för oss att avveckla valfriheten inom 
hemtjänsten. Vi hyser stor respekt för det 
arbete som utförs av såväl privata utfö-
rare som av den kommunala verksamhe-
ten. Vi ser också att de allra flesta brukare 
är mycket nöjda med den service de får, 
vare sig de har valt kommunal eller privat 
lösning. 

Oavsett utfallet av den pågående 
granskningen finns åtgärder att vidta 
inom vår egen verksamhet. En kvali-
tetshöjande åtgärd vore exempelvis att 
begränsa antalet personer som kommer 
till varje enskild kund. Det skulle göra att 
personalen och kunden på ett bättre sätt 
lär känna varandra och därigenom kan 
individens önskemål tillgodoses så bra 
som möjligt.

Det sämsta vi kunde göra vore att inte 
vidta några åtgärder alls. Då skulle kost-
nadsökningen inom hemtjänsten tvinga 
fram besparingar på andra angelägna 
områden, alternativt en skattehöjning. Det 
skulle göra kommunen mindre attraktiv 
och hota de utvecklingsmöjligheter som 
finns. På sikt urholkas då även möjlighe-
ten att tillhandahålla god service

Vi väljer i stället att fullfölja gransk-
ningen och sätta in de åtgärder som krävs. 
Vi är fast beslutna att Boden ska fortsätta 
utvecklas till nytta för sina nuvarande och 
framtida innevånare.

Stadsutveckling på flera plan
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Torbjörn Lidberg             Bosse Strömbäck
kommunalråd (s)             kommunalråd (v)
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Bygga & bo

Bygg snabbt på nya tomter  
– få byggpremie 
Nu är tomterna på Öfvre Sanden 
släppta till försäljning och först till 
kvarn gäller. Som en extra morot 
kommer ägarna till de tre första 
färdigbyggda husen få en rejäl 
byggpremie. Premien gäller även de 
tre som först bygger klart på Horns-
berg, Sävast.

omterna på Bodens nya bostads-
område Öfvre Sanden är släppta till 
försäljning. Priserna varierar från  

180 000 kronor till 405 000, som du kan se 
på bilden här intill. 

Förutom chansen att bygga på en ny 
tomt i centrala Boden kommer de tre första 
färdigställda husen belönas med en bygg-
premie på 50 000 kronor från kommunen.

Premie för Hornsberg
Även för tomterna på det nya området 
Hornsberg i Sävast finns byggpremie att 
hämta för de tre först färdigställda husen. 
Bygger du på bakre raden får du 70 000 
kronor och bygger du på raden närmast 
älven får du 120 000 kronor.

Med färdigställt hus menas ett färdig-
byggt hus som är redo för inflyttning och 
som har ett utfärdat slutbesked.

Är du intresserad av tomterna på  
Öfvre Sanden eller Hornsberg gå in på 
boden.se/tomer och klicka dig vidare till 
Lediga småhustomter. Följ sedan instruk-
tionerna.

Tävling: Namnge Bodens nyaste gata

Där finns information om samtliga 
tomter och om hur du gör för att köpa 
en tomt direkt över kommunens webb.

Vill du veta mer om tomterna eller bygg-
premien, kontakta Cecilia Kvibacke på 
cecilia.kvibacke@boden.se, 0921-627 06.

Kvartersgatan i det nya bostadsom-
rådet på Öfvre Sanden står än så länge 
utan namn. I vanliga fall är det kom-
munen som namnger nya gator, men nu 

får du som bodensare chansen! 

ram till 15 november tar vi emot dina 
namnförslag. De enda kriterierna är 
att namnet slutar med ändelsen -gata 

eller -gatan samt att namnet har anknyt-
ning till området eller gatunamnen i kvar-
teren intill.

Där har gatunamnen teman som exem-
pelvis asagudar eller historiska personer.  

Du kan skicka ditt namnförslag via e-
post till sbk@boden.se. Glöm bara inte att 
skriva dina kontaktuppgifter i e-brevet.

Den 4 december utser miljö- och bygg-
nämnden en vinnare under sitt nämnds-
möte. Har det vinnande namnet lämnats 
in av flera personer utses segraren genom 
lottdragning. Förutom äran i att ha namn-
gett Bodens nyaste kvartersgata så följer 
även ett pris från kommunen.

Vad ska Bodens nyaste gata heta? 
Lämna in ditt förslag senast 15 november.  
(Bilden är ett montage)
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Oavsett om du bygger på Öfvre Sanden, som du ser på bilden, eller på Hornsberg i Sävast så har du 
chans att få en rejäl byggpremie. 
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Fyra kilometer naturnära promenad – mitt i stan

Bli inspirerad att skapa 
en attraktiv arbetsplats
Hur skapar man en attraktiv arbets-
plats? Det kommer bland andra Pär 
Larshans, hållbarhetschef på Max, 
att berätta på Sagabiografen den  
6 december.

onferensen Den goda arbetsplatsen 
arrangeras av Bodens kommun 
tillsammans med Försvarsmakten, 

Luleå tekniska universitet och Norrbot-
tens läns landsting den 6 december på 
Sagabiografen. Syftet är att inspirera såväl 
chefer som medarbetare att arbeta aktivt 
för en god arbetsmiljö och en attraktiv 
arbetsplats.

– Sedan några år tillbaka bedriver 
Bodens kommun ett strategiskt arbetsmil-
jöarbete. Det har bland annat resulterat i 
en satsning på en konferens för alla som 
vill utveckla sin arbetsmiljö och skapa 
en attraktiv arbetsplats, berättar Patricia 
Karlsson, Bodens kommun, verksam-
hetsutvecklare och pressansvarig för Den 
goda arbetsplatsen.

För både chefer och anställda
Under konferensen får deltagarna lyssna 
på Pär Larshans, hållbarhetschef på Max, 
Cecilia Hjelte, organisationskonsult på Er-
icsson & Hjelte, Lena Abrahamsson, pro-
fessor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet och Nina Jansdotter, föreläsare, 
karriärcoach och skribent i bland annat 
Aftonbladet.

– Vi har ett spännande program! Det 
kommer att finnas något för såväl chefer 
som medarbetare, säger Anna-Karin Isaks-
son, konferensens moderator.

Välj heldag eller en föreläsning
Eftersom många kan ha svårt att gå på en 
heldagskonferens kommer det även säljas 
biljetter enbart till föreläsningen med Pär 
Larshans. 

– Vi vill locka till exempel företagare 
till en inspirerande föreläsning om hur 
samhällsutmaningar vänts till att bli af-
färsmöjligheter, hur långsiktighet hos 
ägarna leder till stora framgångar och hur 

detta har bidragit till såväl internationellt 
erkännande som Max utveckling på flera 
plan, avslutar Anna-Karin Isaksson.

För mer information om program, 
föreläsare, priser och anmälan – besök 
godaarbetsplatsen.se

Under Den goda arbetsplatsen kan du bland annat 
bli inspirerad av hamburgerresturangen Max när 
deras hållbarhetschef Pär Larshans föreläser.

Oavsett om du är ute efter en snabb promenad på lunchen eller en bra 
motionsslinga så är Å-promenaden något för dig. Nu är den sista delen av 
sträckan färdig och bjuder på skog och vattennära broar.

i aktivitetsparken och se bilder av Boden 
från förr? Så passa på att ta en naturnära 
promenad mitt inne i stan.

Barn från Björkdungens förskola var först ut på 
den nya sträckan av Å-promenaden. 

Med den sista sträckan är hela promenadvägen 
nära fyra kilometer lång. Den går bredvid Bodån 
hela vägen från Bodens camping till Sveavägen.

ed den sista delen är Å-promena-
den nästan fyra kilometer lång. 
Den sträcker sig längs Bodån 

från Bodens camping till Sveavägen, där 
den sista sträckan nu färdigställts av kom-
munens parkavdelning

Broar vid vattnet
Först ut att provgå den nya delen av pro-
menaden var fyra- och femåringar från 
Björkdungens förskola, som tyckte det var 
spännande men lite läskigt att gå så nära 
vattnet.

Den nybyggda sträckan bjuder på 
många små broar och spänger som går pre-
cis vid ån. Genom speciella upp- och ned-
farter är Å-promenaden anpassad för alla, 
oavsett om du har barnvagn eller rullstol.

Och visste du att längs det fyra kilome-
ter långa stråket kan du både motionera 
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Fyra kilometer naturnära promenad – mitt i stan

Vill du åka på praktik till Frankrike 
eller kanske Irland? Är du intres-
serad av andra länders kulturer och 
historia? Då är Björknäsgymnasiet 
verkligen något för dig. Under de 
senaste åren har skolan satsat för 
att nå ut i världen och nu har de 
flesta program utbyten med andra 
länder. 

– Det ger så mycket att få en bättre för-
ståelse av världen utanför vår lilla bubbla. 
Ibland räcker det med att åka till Rova-
niemi 30 mil bort för att upptäcka otro-
liga kulturskillnader, säger Tonje Eriksen, 
gymnasielärare på Björknäsgymnasiet och 
skolambassadör för EU.

Och är du intresserad av kulturskill-
nader och internationella kontakter har 
Björknäsgymnasiet massor av möjligheter 
för dig. De flesta program har nämligen 
någon kontakt med skolor i andra länder. 

Internationellt på samhälls
Björknäsgymnasiet har många lärare som 
är engagerade i skolans alla internationella 
utbyten. Till exempel var en grupp elever 
från samhällsvetenskapliga programmet 
på studieresa till Rom i våras med målet 
att förstå samhället i dag och i framtiden 
med hjälp av ett historiskt perspektiv. 

Faktiskt har samhällsprogrammet nu 
en ren inriktning mot just internationalise-
ring och ledarskap.

Björnäselever har även bjudits in till 
Bryssel för att besöka EU-parlamentet 
och se hur EU fungerar och påverkar vår 
vardag. 

Sök praktik i Frankrike
Nu har skolan flera nya internationella 
projekt på gång, bland annat ett praktik-
utbyte med Frankrike och Irland. I utbytet 
kan elever från restaurang-, handels-, for-
dons- eller vård- och omsorgsprogrammet 
söka tre veckors praktik utomlands. 

– Dessutom startas nya 
projekt hela tiden. På for-
donsprogrammet ska man 
i år jobba med projektet 
Kolarctic för att underlätta 

samarbeten mellan Nordkalottländerna 
plus nordvästra Ryssland, berättar Tonje 
Eriksen.

I sin roll som skolambassadör för EU 
jobbar hon med att inspirera och stödja 
kollegor och elever i internationella frågor.

”Extra krydda”
– Alla dessa internationella kontakter blir 
en extra krydda i undervisningen och det 
är väldigt berikande för både elever och 
lärare att få en större global förståelse 
genom kulturutbytet, säger Tonje Eriksen. 

 

Björknäsgymnasiet  
– en del av världen

 

 ”Det här är en chans man bara 
får en gång, så klart att man 
söker”, konstaterar restaurang-
eleverna Robin Olofsson och 
Malin Sundqvist som båda sökt 
praktik i Frankrike.

Restaurangeleverna Felicia McMurry, Lisa Svan-
berg och Sanna Wikström har alla sökt praktik i 
Frankrike till våren. ”Under praktiken ska vi jobba 
i olika franska kök i tre veckor”, säger Felicia 
McMurry.

Internationella satsningar  
på Björknäsgymnasiet just nu
•	 E-twinning	(en	kontaktdatabas	över	hela	
världen)	i	tyska	och	franska.

•	 Leonardo	praktikutbyte	med	Frankrike	och	
Irland

•	 Kolarctic,	Fordonsprogrammet	samarbetar	
med	Norge,	Finland	och	Ryssland

•	 Utbytesstudenter	från	Tyskland	och	Schweiz

•	 Internationella	Comeniusprojekt	hos	han-
dels-,	estet-,	restaurang-	samt	vård-	och	
omsorgsprogrammet.

•	 Språkrum	för	att	främja	språkinlärningen	
och	moderna	språk	hos	eleverna.

Sofi Larsson, 
Jenny Lundmark 
och Rebecka 
Rörnes var tre 
av eleverna som 
i våras bjöds in 
på en EU-resa 
till Bryssel. 
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guldkant i tillvaron
Martina Lindgren, 18 år, går sista 
året på omvårdnadsprogrammet. 
Hon arbetar extra på ett demensbo-
ende där hon också har valt att göra 
ett projektarbete som sätter guld-
kant på de boendes vardag.
TExT:	ANNA	BERgSTRöm.	FoTo:	PETRA	ISAKSSoN

är Martina Lindgren kommer in 
i det hemtrevliga köket på Berg-
backa äldreboende lyser Elly Jo-

hansson upp. Martina visar målningarna 
de gjorde tillsammans förra gången de 
sågs. Elly beundrar färgerna, pekar, skrat-
tar och stryker över målningarna.

– De boende blir alltid glada, jag ser 
att de har roligt och man känner att man 
gör nytta när man kan fånga de där ögon-
blicken, säger Matilda med ett leende.

För henne är vårdyrket ett självklart val.
– Man ska hitta det man tycker om. Jag 

kände direkt att arbeta med äldre är rätt 
för mig. De har så mycket att ge och man 
får hela tiden nya utmaningar. Och inom 
vården kommer det alltid att finnas jobb, 
konstaterar Martina, som har planen klar.

Hon ska läsa vidare till sjuksköterska 
direkt efter gymnasiet.

Bärplockning, sång och musik
Martinas projektarbete på omvård-

nadsprogrammet handlar om att göra 
saker som förgyller dagen för de boende, 

aktiviteter som det inte finns utrymme för 
i den ordinarie verksamheten.

– Vi har varit ute och plockat bär till-
sammans, bakat och målat. Jag har också 
tänkt arbeta med sång och musik med 
dem. Och det skulle vara väldigt roligt att 
ta hit en hund om det går. 

Hon hoppas att projektet ska göra 
skillnad, dels i stunden för de boende, men 
också på sikt. Arbetet ska utmynna i en 
utvärdering av hur det konkret påverkar 
de boendes liv och hälsa när personalen 
har tid att göra det där lilla extra för dem. 
Förhoppningen är att styrande politiker 
ska ta till sig resultatet och beakta det i 
framtida beslut som påverkar boende och 
anställda inom vård och omsorg.

– Kan-
ske kan 
man skapa 
en föränd-
ring om 
alla drar 
sitt strå 

till stacken. Det finns så mycket positivt i 
det här yrket som jag tycker att man ska 
fokusera på, menar Matilda.

Framtidsyrke
Till de ungdomar som funderar på ett yrke 
inom vård och omsorg, säger hon:

– Det behövs fler, och det här yrket 
behöver lyftas. Det viktigaste är bra lärare 
och handledare och det har jag verkligen 
haft. Praktiken är också viktig, det är där 
man lär sig på riktigt. Man känner att 
man behövs och lär sig massor om etik, 
moral och bemötande av andra männis-
kor. Det kommer man ju ha nytta av i hela 
livet, vad man än gör, säger Martina.

Martina Lindgren vill med sitt projektarbete visa 
att en guldkant i vardagen gör skillnad för de bo-
ende på äldreboendet Bergbacka. För henne själv 
är det en guldkant att känna att hennes arbete 
skänker glädje. 

Vårdyrket är 
ett framtids-
yrke som all-
tid kommer 
att behövas, 
menar 
Martina 
Lindgren.

>>
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Valfrihet inom hemtjänsten

N

”det är stort  
att jobba med människor”

UngTEMA

– Det känns kul att ha ett förtro-
ende och ansvar. Det här jobbet ger 
mig större insikt i hur människor har 
det, säger Joakim Jakobsson, 18 år. 
Under studietiden jobbar han extra 
på ett stödboende för funktionshin-
drade.
TExT:	ANNA	BERgSTRöm.	FoTo:	PETRA	ISAKSSoN

är Joakim Jakobsson skulle söka 
sitt första riktiga sommarjobb fö-
reslog hans pappa omsorgen. Det 

var ett tips som visade sig vara riktigt bra. 
Joakim fick jobb hela sommaren och in-
går nu under studietiden i vikariepoolen i 
Bodens kommun.

– Jag går sista året på estetisk teater i 
Luleå och funderar på att söka vidare till 
lärare sen. Men jag kan mycket väl tänka 
mig att jobba ett tag till inom vården efter 
studenten. Och jag kommer kunna ta med 
mig jättemycket från det här jobbet, säger 
Joakim.

Han arbetar på ett stödboende för 
personer med särskilda behov. Alla har en 
egen lägenhet och klarar mycket själva. 
Men för det de behöver hjälp med finns 
personalen till hands i ett gemensamt 
utrymme intill. Ibland gör man gemen-
samma aktiviteter eller utflykter.

Förtroende och ansvar
– Jag tycker det är kul att känna att man 

har ett förtroende, att jag är den som de 
kan luta sig tillbaka på och att man har 
ett ansvar, förklarar Joakim.

Han tycker inte alls att jobbet är be-
tungande, snarare tvärtom, det som är 
tråkigt är om de boende inte behöver 
hjälp under längre stunder, menar han.

Han upplever att det är ett stort värde 
i att få arbeta med människor och att han 
kommer ha nytta av den erfarenheten hela 
livet.

– Fler borde inse vad man egentligen 
gör inom vård och omsorg. Tänk att själv 
hamna i den sitsen och vara i behov av 
hjälp. Då måste det finnas någon där som 
en trygghet för den som behöver det.

Joakim Jakobsson, 18 år, trivs med att arbeta inom omsorgen i Boden. Det ger erfarenheter som han kommer att ha nytta av hela livet.
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Helt ny 
verksamhet 
för unga
Den nya tillväxtförvaltningen i  
Bodens kommun består av fyra 
verksamhetsområden, varav ett är 
Verksamhet Unga. Den spänner över 
allt från nyföretagande till kultur och 
fritid för unga och ska även ha ett 
eget rum som ungdomar kan nyttja.
TExT:	ANNA	BERgSTRöm.	FoTo:	PETRA	ISAKSSoN

erksamhet Unga är helt ny och ska 
ta ett helhetsgrepp över mycket 
som rör unga i vår kommun. Till 

verksamhet Unga kan man vända sig oav-
sett om det handlar om bärande affärsidé-
er, ung företagsamhet eller föreningar och 
arrangemang för ungdomar. Under samma 
tak finns även verksamheterna näringsliv, 
kultur och fritid som kommer att arbeta 
nära varandra i dubbel bemärkelse. Verk-
samhet Unga omfattar också kommunens 
ungdomsgårdar.

”Ser allt som en helhet”
– Vi ser allt som en helhet nu. Det känns 
riktigt bra att det har blivit en verksam-
het för unga. Vi vill visa att vi kan och vill 
satsa på unga och utveckla kommunen 
med deras hjälp, konstaterar Roger Are-
spång, verksamhetsansvarig.

Verksamhet Unga finns under hösten 
på Färgaregatan, i före detta kultur- och 

fritidsförvaltningens lokaler (där gågatan 
börjar). Innan jul är förhoppningen att 
man ska ha flyttat in i den nyrenoverade 
Centralskolan mitt i Boden.  Där kom-
mer verksamhet Unga att finnas på nedre 
plan där man även ska inreda ett rum till 
ungdomars projekt, föreningar och sam-
mankomster. 

Under ungdomsfullmäktige möter eleverna kommunens tjänste-
män och politiker och får framföra sina åsikter om Boden. (Foto 
från ungdomsfullmäktige 2011.)

ungdomsfullmäktige 
– en chans att säga sitt om Boden

november går ungdoms-
fullmäktige i Boden av 
stapeln för sjätte året i 

rad. Deltar gör elever från 
åttan på högstadiet och tvåan 
på gymnasiet. Under hösten 
får de arbeta med sina förslag, 
som skrivs som motioner. 
Alla motioner som lämnas in 
behandlas sen av politikerna 
i Boden. 

Unga, tjänstemän och 
politiker möts
Ungdomsfullmäktigedagen 
innehåller dialogcafé och en 
paneldebatt, där ungdomar, 

Ungdomsfullmäktige är ett återkommande inslag i Boden och är, 
precis som det låter, ett fullmäktige där ungdomar skriver motio-
ner om hur Boden kan bli bättre för unga. Motionerna behandlas 
sedan av politiken. 

politiker och tjänstemän möts och dis-
kuterar ungdomsfrågor. Paneldebatten 
webbsänds och genom mentometersystem 
tar man under debatten pulsen på vilka 
åsikter som finns bland deltagarna.

Ungdomsfullmäktige är en möjlighet 
för ungdomar att möta politiken och 
engagera sig. Genom att alla motioner 
behandlas förs åsikterna fram utan någon 
som helst risk att de faller mellan sto-
larna. Genom åren har många unga fått 
igenom förslag, till exempel en cykelväg 
till Aldersjön, bättre belysning på gatorna 
och datorer till elever på skolorna. 

I år sker ungdomsfullmäktige den 21 
november i fullmäktigesalen. 

Verksamhet Unga är en helt ny del av den nya tillväxtförvaltningen. ”Vi vill visa att vi kan och vill satsa 
på unga och utveckla kommunen med deras hjälp”, säger verksamhetschef Roger Arespång och ung-
domskonsulent Göran Ahlström. 

>>
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det krälar och kryper  
på Försvarsmuseum i höst
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Dags för betyg från 6:an
Från och med höstterminen	2012	kommer	alla	Sve-
riges	elever	från	årskurs	6	och	uppåt	att	få	terminsbe-
tyg.	Betygen	ska	vara	ett	verktyg	för	att	se	att	ditt	barn	
verkligen	lär	sig	vad	hon	eller	han	ska.	

Förutom	att	ge	bra	bild	över	barnens	kunskaps-
utveckling	ska	betyg	från	6:an	också	fungera	som	
en	signal	på	om	ditt	barn	behöver	stöd	för	att	nå	ett	
godkänt	betyg.	Stöd	på	ett	tidigt	stadium	ger	större	
chanser	att	nå	godkända	betyg	när	barnet	sedan	kom-
mer	till	högstadiet.

Betygsskalan	har	sex	steg:	A,	B,	C,	d,	E	och	F.	A	är	
det	högsta	betyget	och	E	det	lägst	godkända	betyget.	
F	innebär	inte	godkänt.

I	terminsbetyget	kommer	även	ogiltig	frånvaro	
att	skrivas	in,	det	vill	säga	om	ditt	barn	är	borta	från	
lektioner	utan	att	du	som	vårdnadshavare	anmält	från-
varo.	om	ditt	barn	är	ogiltigt	frånvarande	har	du	som	
förälder	även	rätt	att	få	veta	det	samma	dag.

Även	i	grundsärskolan	kan	betyg	sättas,	om	du	el-
ler	ditt	barn	begär	det.	det	gäller	dock	inte	i	tränings-
skolan,	där	betyg	inte	sätts.	

Tycket du att stora håriga spind-
lar är söta? Vågar du klappa en 
orm? I höst har du chansen att 
träffa och lära dig mer om repti-
ler, spindlar, småkryp och andra 
spännande djur på Försvarsmuse-
um. Kanske du rent av kan bota 
en eller annan fobi?

ellan 25 november och 16 
december intar spindlar, ormar, 
ödlor och småkryp Försvars-

museum när bodensaren Danne An-
dersson visar upp sina fantastiska djur 
och berättar om dem. Vill du träffa just 
reptilerna måste du komma mellan 25 
november och 1 december. Efter det är 
det ödlor, spindlar, sköldpaddor och 
småkryp som visas upp.

Ormar och stridsvagnar
Varför visar man reptiler på ett militär-
museum?

– Varför inte! Vi har redan stora och 
fina militära utställningar och vi vill 
utnyttja våra lokaler maximalt. Oav-
sett av vilket anledning man besöker 
museet har vi mycket att erbjuda, säger 

museichef Annakarin Rönnbäck och 
fortsätter:

– Man kanske kommer för att klap-
pa ormen eller den håriga spindeln men 
passar på att klättra ner i stridsvagnen 
när man ändå är här. Vi vill ju gärna er-
bjuda utställningar som kan locka barn 
och ungdomar att besöka museet. 

Se www.forsvarsmuseum.se för infor-
mation om öppettider och annat.

Är ormar din grej? Då ska du passa på att besöka Försvarsmuseum nu i höst. Där får du träffa 
och veta mer om ormar, spindlar, ödlor och småkryp.
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Brandsäkerhet  
börjar hos barnen
För att förebygga	onödiga	bränder	och	öka	kunska-
pen	gäller	det	att	nå	ut	med	brandsäkerhetstips	även	
till	våra	yngre	bodensare.	därför	ordnar	räddnings-
tjänsten	flera	utbildningar	för	Bodens	skolbarn.	

det	är	viktigt	att	börja	tidigt	med	brandsäkerhets-
tänket,	så	därför	får	eleverna	i	årskurs	2,	6	och	9	i	
Bodens	kommunala	skolor	utbildning	av	räddnings-
tjänsten.	de	får	bland	annat	veta	hur	snabbt	en	brand	
sprids	inomhus	och	att	ett	helt	rum	kan	övertändas	på	
bara	några	minuter.

Testa brandsläckaren
Utbildningen	är	både	teoretisk	och	praktisk.	För	de	
yngsta	eleverna	pratar	räddningstjänsten	om	hur	
viktigt	det	är	att	vara	försiktig	om	man	använder	tänd-
stickor.	de	får	också	veta	hur	man	utrymmer	en	skola	
och	varför	man	måste	samlas	på	uppsamlingsplatser	
utanför	skolan.

de	äldre	eleverna	får	veta	hur	snabbt	en	brand	
sprids	inomhus,	vad	anlagd	brand	är	och	vilket	straff	
man	som	elev	kan	få	om	man	anlägger	en	brand.		

de	får	även	prova	att	släcka	en	brand	med	hand-
brandsläckare,	samt	får	veta	hur	man	släcker	brand	i	
kläder.

Genom räddningstjänsten lär sig Bodens skolbarn om 
brandsäkerhet. 

m
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snart öppnar bibblan  
skattkistan – missa inte piratkalaset

unik skolportal lanseras i Boden

Efter årsskiftet går 
alla bibliotek i Norr-
botten ihop till ett 
gemensamt biblio-
tek, vilket innebär 
väldigt många fler 
böcker för dig som 
besöker bibblan. 
Självklart ska för-
ändringen firas med 
ett rejält kalas så 
lägg den 13 januari 
på minnet för då 
öppnas skattkistan.

et är mycket 
nytt på gång 
på biblioteken 

i Norrbotten och det 
vill vi uppmärksamma 
med ett stort kalas. 
Den 13 januari klock-
an 13.00 välkomnas 
alla barn och vuxna 
till Bodens stadsbiblio-

 Både barn och vuxna är välkomna till biblioteket 
den 13 januari för ett riktigt kalas.

FOTO: OFFICE BILdBANk

om första kommun i Sverige 
lanserar nu Boden en helt ny 
skolportal, Schoolbook, på Björk-

näsgymnasiet och kommunens högsta-
dieskolor. Det innebär att eleverna alltid 
har sitt skolarbete tillgängligt via inter-
net oavsett var de befinner sig. 

– Under hösten börjar lärarna lägga ut 
sina planeringar och uppgifter i portalen. 
Det innebär att eleverna kan hämta, jobba 
och även lämna in sina arbeten digitalt. 
De får också lärarens bedömning av in-
lämnade arbeten via portalen, säger Stefan 
Svanberg, IT-ansvarig utbildningsförvalt-
ningen.

Större insyn för föräldrar
Schoolbook ska tillsammans med elevda-
torsatsningar underlätta information och 
kommunikation mellan lärare, elever och 
föräldrar.

Nu kan elever och föräldrar få smidig information 
från skolan genom den unika portalen School-
book. Först ut är gymnasiet och högstadierna, 
men eftersom ska alla kommunala skolor i Boden 
använda portalen.

Nu får Bodens elever och föräldrar 
enklare aktuell information och lättare 
att kommunicera med skolan. I den 
nya webbplattformen Schoolbook 
kan man hitta information, se sitt 
schema, kolla läxor och följa sin 
kunskapsutveckling på en och samma 
plats.

>>
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tek. Det blir en spännande dag med pira-
ter, skattjakt, pyssel och mycket annat.

Låna i hela länet
Vi firar att alla bibliotek i Norrbotten har 
gått ihop till ett gemensamt bibliotek. Du 
som låntagare får nu tillgång till väldigt 
många fler böcker, en riktig skattkista till 
vilken ditt bibliotekskort är nyckeln. Alla 
barn och ungdomar mellan 6–18 år kan få 
ett eget bibliotekskort som gäller på alla 
folkbibliotek i Norrbotten. Mer informa-
tion om vad samarbetet kommer att inne-
bära finns på bibblan.

Nytt Polarbibblo
I samma veva som sammanslagningen 
kommer webbsidan Barnens Polarbibblo 
bli Polarbibblo och få ett nytt utseende. 
Precis som tidigare är sidan en plats där 
barn och unga kan skicka in sina egna 
texter. Du kan bland annat få dina berät-
telser och dikter publicerade eller göra 
bildberättelser. På Polarbibblo kan du 
även få och ge boktips. 

Varmt välkomna till Bodens stadsbib-
liotek.
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För att eleverna ska hänga med i 
utvecklingen satsar nu Björknäsgym-
nasiet på datorer till alla i första ring. 
Förutom att allt fler läromedel är di-
gitala visar undersökningar att ungas 
deltagande och utveckling ökar med 
hjälp av IT i skolan. 

tämningen är förväntansfull i källar-
lokalen på Björknäsgymnasiet där 
en estetklass bänkat sig för att få ut 

sina bärbara datorer. Efter en kort genom-
gång av regler och även den nya skolpor-
talen släpps de in i rummet bredvid där de 
små maskinerna står uppradade.

digital satsning på 
Björknäsgymnasiet

– Det är spännande att få egna datorer 
så här i ettan. Det blir nog lättare med skol-
arbetet, både hemma och på skolan, säger 
Ebba Vallmark, musikestet.

Klasskompisen Sebastian Töyrä fyller i:
– Det är ju speciellt bra när man ska hålla 

på med musik som vi gör.

Datorer till alla elever
I ett första steg fick alla elever som började 
ettan i höst en egen bärbar dator. Samtidigt 
lanserades den nya skolportalen som du kan 
läsa mer om i artikeln här intill. 

Tillsammans ska dator och portal under-
lätta information och kommunikation mel-
lan elever, lärare och föräldrar.

– Skolan har en viktig roll i den digitala 
världen, inte minst ur ett demokratiskt och 
källkritiskt perspektiv. Vi i Boden måste 
vara med i utvecklingen i samhället och 
ständigt förbättra tekniken och redskapen 
vi använder i skolan, säger Stefan Svanberg, 
IT-ansvarig utbildningsförvaltningen.

Planen är att alla elever på Björknäs-
gymnasiet från och med hösten 2014 ska 
utrustas med en personlig bärbar dator. I 
kombination med annan modern teknik ska 
den förstärka elevernas lärande.

”Vi måste följa utvecklingen”
Vikten av modern teknik i skolorna går 
faktiskt att mäta. Sverige har medverkat i 
en europeisk studie som visar att IT har stor 
betydelse för elevens individuella lärande, 
oavsett om man har lätt eller svårt att till-
ägna sig kunskaper. Enligt undersökningen 
är det framförallt kommunikativ förmåga, 
språk, sociala och kognitiva färdigheter som 
utvecklas genom IT.

Dessutom har tekniken en positiv inver-
kan på elevers deltagande, motivation och 
engagemang i skolarbetet.

– Skolan måste följa den samhällsutveck-
ling som våra ungdomar möter när de kom-
mer ut i arbetslivet. Med datorns hjälp får 
eleverna också lättare att spara och ha kvar 
viktig information eller skoluppgifter, säger 
Vivianne Lindgren, gymnasiechef.

– Men man får ha lite förstå-
else för att allt inte är på plats 
direkt, portalen är ny för både 
lärare och elever. En rimlig be-
dömning är nog att det mesta är 
på plats under våren 2013, säger 
Stefan Svanberg.

För föräldrar ger Schoolbook 
ökad insyn och delaktighet i ungdomarnas 
skoltid.

”Utveckla mer”
Eftersom Schoolbook innebär en utökning 
av personlig dokumentation på nätet ställs 
högre krav på säkerheten. Därför kommer 
man innan årsskiftet övergå till inloggning 
via e-legitimation. 

Planen är att samtliga skolor ska vara 
i gång med portalen från höstterminen 
2013. Under våren kommer alltså Bodens 

I Schoolbook kan eleverna se dagens  
lektioner, kolla meddelanden från skolan, 

sköta inlämningsuppgifter och mycket mer.

övriga kommunala skolor att flyttas 
från den gamla portalen Dexter till 
Schoolbook. 

– Parallellt med införandet pågår 
ytterligare utveckling av Schoolbook. 
Aktuellt just nu är att skapa möjligheter 
till information och kommunikation 
omkring utvecklingssamtalen, säger 
Stefan Svanberg.

”Det blir nog lättare med skolarbetet, både 
hemma och på skolan”, säger musikesteten 
Ebba Vallmark och får medhåll från klass-
kompisarna Amanda Åström och Sebastian 
Töyrä.

S
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I Bodens kommun finns sex olika 
ungdomsgårdar. Kommunen är hu-
vudman för tre av dem. I Heden in-
vigdes nyligen en ungdomsgård som 
drivs av föräldrar. I Harads har ung-
domarna själva tagit över gården 
med en anställd, och byaföreningen 
i samma by driver en motorgård. 

TExT:	ANNA	BERgSTRöm.	FoTo:	PETRA	ISAKSSoN

tämningen är på topp när det före 
detta kommunala dagiset i Heden 
invigs och håller öppet hus som nya 

ungdomsgården Heden-Hänget.
– Jag var helt enkelt less på att ung-

domarna här i Heden inte hade något att 
göra, säger initiativtagaren Lene Nilssen.

Hon lämnade in ett medborgarför-
slag och startade en facebookgrupp som 

snabbt fick många medlemmar. Medbor-
garförslaget till kommunen gick igenom 
och via facebook kallade hon alla intres-
serade till en träff där hon kunde berätta 
den glada nyheten för ungdomarna som 
hörsammat inbjudan.

Engagerade föräldrar behövs
Heden-Hänget invigdes officiellt med öp-
pet hus i mitten av september. Totalt kom 
omkring 50 personer under kvällen. Allt 
från intresserade bybor till nöjda ungdo-
mar. Dessvärre inte så många föräldrar 
som man hade hoppats.

– Vi har tänkt ha öppet två dagar i veck-
an och det bör vara två vuxna varje gång. 
Men det är antalet frivilliga som hjälper till 
som styr hur mycket vi kan ha öppet, säger 
Lene Nilssen, som delar på huvudansvaret 
tillsammans med Maria Zackrisson.

samling på ungdomsgården
Ungdomarna har själva målat och re-

noverat lokalerna, medan kommunen stod 
för materialkostnad och hyra. I stort sett 
all inredning är skänkt av privatpersoner. 
Heden-Hänget vänder sig till ungdomar i 
åldern 10 till 18 år.

EdeKung, Harads
I	Harads	startade	ungdomarna	själva	en	för-
ening,	EdeKung,	som	tog	över	driften	av	byns	
ungdomsgård.	Även	här	har	det	renoverats	och	
målats	av	egen	kraft.	Hit	är	alla	från	7	till	21	år	
välkomna,	men	på	olika	dagar	och	tider	totalt	
fyra	vardagar	per	vecka.

–	Vi	planerar	även	en	resa	för	våra	medlem-
mar,	säger	Amanda	Nyström	som	idag	är	an-
ställd	av	EdeKung	för	att	driva	ungdomsgården.

drygt	20	barn	och	ungdomar	brukar	besöka	
”Ug”	som	ligger	i	samma	byggnad	som	byns	
samlingslokal	Edeborg.

Motorgård, Harads
För	de	lite	äldre	ungdomarna	i	Harads	har	
byaföreningen	öppnat	en	motorgård.

–	det	är	ett	tiotal	ungdomar	i	åldern	15	till	
20	år	som	brukar	komma	och	skruva	i	sina	
skotrar,	mopeder	och	motorcyklar,	prata	och	
fika.	Vi	har	både	köpt	in	och	fått	verktyg	och	
maskiner	och	fått	bidrag	från	kommunen	och	
kyrkan.	Annars	driver	vi	det	helt	ideellt,	säger	
Sören	Sundqvist,	som	är	en	av	de	ansvariga	för	
motorgården.

motorgården	är	öppen	tisdag,	torsdag	och	
lördag	och	finns	i	Harads	skolas	gamla	teknik-
sal.

Ungdomens hus, Boden
det	kommundrivna	Ungdomens	hus	finns	vid	
Strandplan	och	har	varit	Bodens	stora	ung-
domsgård	i	snart	25	år.	Ungdomens	hus	är	
mycket	välbesökt	och	har	50-60	ungdomar	

Alva och Ebba släpper loss i kuddrummet på nya Heden-Hänget. I Boden finns två kommunala ung-
domsgårdar och i Sävast en. I Heden och Harads drivs ungdomsgårdarna i privat regi. 

Fika är alltid gott på ungdomsgården. Till höger Lene Nilssen som tog initiati-
vet att starta Heden-Hänget.

Alva Samuelsson har tungan rätt i mun när hon spelar biljard på en av Bodens 
många ungdomsgårdar.

En ungdomsgård blir lite av ungdomarnas hjärta i byn eller kvar-
teret, en mötesplats där man fikar, spelar spel och har kul. 

S
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”ungdomar ska ha plats i Boden”

Fryshusandan – finns den i Boden?

Det har lagts stort fokus på ung-
domsfrågor i Boden under det 
senaste året. En nödvändighet, 
enligt kommunledningen. 

– Får man inte plats i Boden 
skapar man plats någon annan-
stans. Så enkelt är det, förklarar 
kommunalråden Torbjörn Lidberg 
och Bo Strömbäck kommunens 
nya inställning i ungdomsfrågor.

n nyhet i den strategiska planen 
2013–2015 är avsnittet om ung-
domarnas Boden. Under hösten 

har den nya tillväxtnämnden inrättat en 
särskild avdelning för ungdomsfrågor. 
Kommunen stöttar dessutom mötesplat-
ser för unga, exempelvis fritidsgårdar i 
Sävast, Erikslund och Harads.

– När kommunen mäter ungdomars 
attityd till Boden är det inte alltid någon 
smickrande läsning och vi måste göra 

något åt det, säger kommunalrådet 
Bosse Strömbäck.

Vill ha återvändare
Boden har just nu många tonåringar. 
Lämnar de Boden försvagas den framti-
da återväxten, enligt kommunledningen.

– Det är viktigt att våra ungdomar 
vill åka ut i världen. Men helst ska de 
ha lust att återvända också. Boden ska 
vara en plats att bilda familj på, nära 
äldre släktingar, säger kommunalrådet 
Torbjörn Lidberg.

I den strategin är utbildning och mö-
tesplatser två viktiga hörnstenar. Därför 
signalerar kommunledningen fortsatta 
förändringar där ungdomarna ska ta 
större plats i Boden.

– Så funkar det i naturen. Kan något 
inte växa och rota sig åt ett håll söker 
det sig åt ett annat. Vi vill att ungdomen 
ska rota sig i Boden. Så enkelt är det, 
sammanfattar Torbjörn Lidberg.

Absolut, är det korta svaret!  
Sedan Bodens kommun ingick 
i ett samarbete med Fryshuset 
i Stockholm har vi arbetat med 
att införa Fryshusandan i Boden. 
Först ut var Brönjaskolan i Sävast, 
som startade i början på året. 
Nu är också Hedens skola med 
på tåget.

ventyrspedagogik, koncentra-
tionsträning och samarbetsöv-
ningar under ämnet livskunskap 

är exempel på vad Fryshusandan inne-
bär i Boden. 

Idén kommer från Fryshuset i Stock-
holm som länge och framgångsrikt job-
bat med ungdomar och skapat gemen-
skaper där unga syns, hörs och räknas. 
Fryshuset vill nu sprida sina arbetssätt i 
landet och Boden är en av kommunerna 
som hakat på.

Livskunskap för samarbete och 
utveckling
I samarbete ungdomsgården Chillet, 
Brönjaskolan, Elevhälsan och polisen 
startade Bodens kommun arbetet i Frys-
husets anda. Resultatet är ämnet livs-
kunskap som Brönjaskolans åttor har en 
gång i veckan.

Under livkunskapen möter de olika 
aktörerna eleverna och håller gruppöv-
ningar som bygger på lek och samar-
bete. Det kan handla om äventyrspeda-
gogik, motion och rörelse eller koncen-
trationsträning. Till exempel berättar 
polisen om sitt jobb, diskuterar lagar 
och regler samt låter elever komma på 
studiebesök på polisstationen. 

Nu under hösten fortsätter arbetet i 
fryshusandan med de nya åttorna. Det 
har även startats upp liknande projekt i 
Hedens skola och förhoppningen är att 
Fryshusandan sprids till skolor i hela 
kommunen.

mellan	13	och	20	år	varje	kväll.	Hit	kommer	
även	många	ungdomar	med	invandrarbakgrund	
vilket	gör	att	man	arbetar	aktivt	med	integration	
och	kulturutbyte.	Ungdomens	Hus	samarbete	
med	BodenArr	ska	under	hösten	bland	annat	
resultera	i	en	konsert	med	estetprogrammet	
från	Björknäsgymnasiet.	man	planerar	också	
en	fotbollsturnering	utifrån	ungdomarnas	öns-
kemål.

Snabelhuset, Boden
För	ett	år	sedan	öppnade	kommunen	även	
Snabelhusets	ungdomsgård	på	Erikslund.	den	
är	öppen	för	alla	mellan	10	och	25	år	och	har	
oftast	15-20	ungdomar	varje	vardag.		Förutom	
det	dagliga	utbudet	på	gården	vill	Snabelhuset	
också	samarbeta	med	föreningar	kring	gemen-
samma	aktiviteter	för	ungdomar.	Ett	exempel	
på	det	är	Snabelhusets	paramotor-	och	ral-
lydag	då	ungdomarna	köade	för	att	få	åka	rally	
med	göran	Ahlström	och	paramotor	med	Peter	
Backman	från	Bodens	Paramotorklubb.

Chillet, Sävast
Chillet,	som	är	namnet	på	ungdomsgården	
i	Sävast,	kom	till	genom	ungdomarnas	eget	
förslag	till	Ungdomsfullmäktige.	Ungdomarna	
var	med	på	hela	resan,	de	planerade	verksam-
heten,	var	med	på	anställningsintervjuer	och	
gjorde	inköp.	Chillet	ligger	intill	Brönjaskolan	i	
sporthallen	Träffpunkten	och	är	öppen	för	alla	
ungdomar	i	åldern	12-20	år.	Chillet	i	Sävast	är	
öppet	tre	dagar	i	veckan	och	drivs	av	Bodens	
kommun.

Alva Samuelsson har tungan rätt i mun när hon spelar biljard på en av Bodens 
många ungdomsgårdar.

Pelle Lindgren spelar pingis på fritidsgården.
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missa inte snabba Cash!

kulturcafé med stöd av snabba Cash

Konstgräs  
ett lyft för Sävast
Den nya konstgräsplanen	i	Sävast	har	
inneburit	ett	stort	lyft	för	både	unga	och	
gamla	i	hela	området.	det	visar	sig	också	
att	den	spontana	träningen	har	ökat	rejält,	
många	unga	rullar	boll	på	konstgräset	även	
om	de	inte	har	planerad	träning.

Spontana träningar
Även	under	skoltid	är	många	på	konst- 
gräset	under	sina	raster	för	att	lattja	och	
spela	boll.	och	på	kvällstid	ser	man	föräld-
rar	som	spelar	med	sina	barn.
Skolan	kan	dessutom	nyttja	planen	för	

sina	idrottslektioner.
Eftersom	planen	är	belyst	kan	Sävasts	

lag	träna	senare	på	kvällarna	och	säsongen	
blir	längre.	I	det	stora	hela	kan	man	kon-
statera	att	konstgräsplanen	är	det	ett	lyft	
för	hela	Sävastområdet.
–	Vi	på	ungdomsgården	får	också	fler	

besök	efter	träningarna,	vilket	är	väldigt	
positivt,	säger	Per	grönberg,	fritidsledare	
på	ungdomsgården	Chillet.

Vill du ordna en konsert, skriva en 
bok, fixa ett LAN eller något annat? 
Sök Snabba cash! Som mest kan du 
få 10 000 kronor och redan inom 14 
dagar får du veta om du får pengar 
eller inte. 

Snabba Cash – vad är det?
Varje år har kommunen 100 000 kronor 
i en ungdomspott. Pengarna kan sökas av 
unga bodensare som vill göra spännande 
och kreativa projekt eller arrangemang 
inom kultur- eller fritidsområdet. Du kan 
maximalt söka 10 000 kronor.

Vi kallar det för Snabba Cash eftersom 
din ansökan hanteras snabbt – från ansö-
kan till beslut på 14 dagar.

Vem kan söka pengar?
Du som bor i Boden, är mellan 13 och 
25 år och har en bra idé som du vill för-
verkliga. Föreningar kan inte ansöka om 
Snabba Cash.

Vad kan jag söka pengar till?
Du kan ansöka om Snabba Cash för i 
stort sett alla idéer som gynnar Bodens 
unga och deras kultur- och fritidsliv. Det 
viktigaste är att det du vill göra är öppet 
och tillgängligt för allmänheten.

Du kan till exempel göra en spelning, 
skriva bok, arrangera ett LAN, sätta upp 
en teater, hålla en turnering med mera. 
Alla förslag är välkomna.

Hur ansöker jag då? 
Gå in på boden.se och skriv in Snabba 
Cash i sökrutan uppe till höger. När du 
hittat rätt laddar du ner blanketten för 
Snabba Cash och gör en beskrivning av 
ditt projekt. Gör också en detaljerad bud-
get där du räknar ut vad det kostar att 
genomföra din idé.

Tycker du det är krångligt så hjälper 
vi på tillväxtförvaltningen gärna till med 
handledning från början och fram till mål. 

Emilia Gedda sökte Snabba Cash för 
att fixa ett kulturcafé. Här berättar 
hon själv om hur det hela gick till.

”Mitt arrangemang hade inte gått att 
genomföra utan hjälpen jag fick av Bodens 
kommun och Snabba Cash. De hjälpte 
mig med finansieringen av kulturkaféet. 
Snabba Cash är precis som det låter, snab-
ba pengar. Jag skissade fram en idé och 
gjorde en enklare budget som jag redovi-
sade för handläggarna på kommunen.

På kommunen tog de emot mig med 
öppna armar och sedan var projektet 
igång. Hur enkelt som helst! Det är ofta 
kostnaderna som sätter käppar i hjulen 
för arrangemang, men tack vare Snabba 
Cash blev det mitt minsta bekymmer. 

Jag har länge haft ett stort intresse för 
kultur, framförallt genom musik och fo-
tografi. 

I våras startade jag tillsammans med 
Marlene Lundberg och Jim Öman den 
ideella kulturföreningen BodenArr. Vi 
arbetar aktivt med att arrangera kulturella 
evenemang i Boden. Det är genom fören-

ingen BodenArr som jag kom i kontakt 
med Snabba Cash. Eftersom bidraget inte 
delas ut till föreningar valde jag att göra 
ett arrangemang i egen regi, men med all 
hjälp jag kunde få av min förening.

Resultatet blev ett kulturkafé på Fol-
kan i Boden i somras. Tanken var att 
samla alla möjliga olika sorters konstfor-
mer under ett och samma tak i en härlig 
gemenskap. Det blev en riktigt mysig dag, 
stundtals magisk, med duktiga unga mu-
siker, kortfilmer som lockade fram skratt, 
fina målningar, skulpturer och mycket 
annat som kunde avnjutas över en kopp 
kaffe.

Jag fick mycket positiv respons från 
besökarna och tanken är att arrangera 
liknande evenemang i framtiden.

Är du ung i Boden och intresserad av 
att arrangera kulturella evenemang? Sök 
Snabba Cash.

Vill du ha hjälp att arrangera? Kon-
takta BodenArr. Vi hjälper dig med allt vi 
kan och lite till!”

Emilia Gedda

Emilia Gedda sökte Snabba Cash för sitt kultur-
café. Har du en bra idé som du vill genomföra i 
Boden? Tveka inte att söka snabba pengar du 
också.
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Vill du veta mer om Snabba Cash kan du kontakta Göran Ahlström, e-post  
goran.ahlstrom@boden.se eller telefon 070-376 26 08.
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kulturcafé med stöd av snabba Cash

UngTEMA

I vita labbrockar och med en lukt av 
handsprit i bakgrunden sätter eleverna 
igång. I dagens labb ska de infektera 
bakterier med virus, ett helt vanligt sce-
nario under bioteknikkursen på Björk-
näsgymnasiet. Skolan var tidigt ute med 
satsningen på bioteknik, en kurs som 
nu finns på flera skolor i Sverige.

n gång i veckan träffas gänget i bio-
tekniksalen för att labba. Även om 
bioteknik låter som ett väldigt av-

ancerat ämne så har det utnyttjats mycket 
länge och ofta i vardagliga situationer. Att 
jäsa mat för konservering, som exempelvis 
surströmming, är en del av bioteknik. Men 
sen finns det ju också den moderna grenen 
av ämnet med avancerade laborationer.

– Exempelvis får eleverna flytta genen 
för ett självlysande protein från en manet 
till en bakterie för att på så sätt få självly-
sande bakterier, berättar läraren Eva Jans-
son och fortsätter:

– Här på Björknäs har bioteknikkursen 
funnits i väldigt många år och man kan 
nog säga att vi gått i framkant för kursen 
nationellt sett.

”Göra saker på riktigt”
Just under Boden Bilds besök är det bakte-
rier och virus som står på schemat. Kursen 

bygger på experimentellt arbete. Eleverna 
lär sig alltså om DNA, mikroorganismer, 
proteiner och andra makromolekyler ge-
nom att experimentera med dem.

– Det är kul att få göra saker på riktigt 
och inte bara läsa om dem, konstaterar 
Evelina Larsson och Matilda Lidén, som 
går trean på naturprogrammet.

Bra för framtiden
Eftersom eleverna får lära sig laborera 
från grunden, med alla förberedelser och 
efterjobb, så kan de ha stor nytta av det 
om de vill plugga vidare.

– Jag funderar på att läsa till ingenjör 
med inriktning på miljöteknik. Det kan 
nog vara bra att ha labberfarenhet inför 
det, säger William Fredriksson, även han 
från NV.

– Vi har elever som haft enorm nytta av 
kunskaperna från biotekniken när de se-
nare läser något naturvetenskapligt ämne 
på universitet, säger Eva Jansson.

Bioteknik går varje år på Björknäsgym-
nasiet. Det är nästan bara naturvetarelever 
som läser kursen eftersom förkunskaper i 
biologi och kemi krävs.

Bioteknik i praktiken  
på Björknäsgymnasiet  

praktikhjälp ska ge jobb till unga

Evelina Larsson och Matilda Lidén förbereder dagens 
biotekniklabb som handlar om att infektera bakterier 
med virus.

”Labberfarenheten från bioteknik kan 
nog vara bra att ha när jag ska plugga 

vidare”, konstaterar William Fredriksson.

Praktik är ofta en bra väg till jobb, 
speciellt för unga. Därför drar nu pro-
jektet Ungas Arbetsmarknad igång 
i Boden, ett grepp som tidigare fått 
mycket bra resultat i andra delar av 
länet och Sverige.

ngas Arbetsmarknad ska hjälpa 
unga arbetslösa bodensare att kom-
ma ut på arbetsmarknaden genom 

praktik. Projekt har redan drivits med stor 
framgång i andra kommuner och det är 
med stolthet projektledaren Manuela Fre-
driksson nu drar igång i Boden. 

– Vi vill ju att Bodens unga med vilja 
att utvecklas stannar i kommunen och för 
staden vidare, säger Manuela Fredriksson.

Genom att kommunen och Arbetsför-
medlingen samarbetar med Bodenföretag 
ska det vara lättare att hitta praktik- och 
arbetsplatser. 

Hur går det till?
Tillsammans med Arbetsförmedlingen 
matchas du mot en arbetsplats för praktik 
under en bestämd tid. Medan du är på fö-
retaget är det arbetsgivarens ansvar att din 
praktik blir meningsfull. Under praktikens 
gång görs även uppföljningar för att se att 
både du och din arbetsgivare är nöjda.

Praktikplatser sökes
Är du som arbetsgivare intresserad av att 
öppna upp din arbetsplats eller vill ha mer 
information om projektet? Kontakta då 

projektledare Manuela Fredriksson på 
070-269 72 99 eller manuela.fredriks-
son@boden.se.

Ungas Arbetsmarknad är ett samar-
bete mellan Bodens kommun, Arbetsför-
medlingen och Swedbank.
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Manuela Fredriksson, Bodens kommun, ska 
hjälpa unga arbetslösa bodensare till jobb ge-
nom praktik.
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I den kommunala världen finns många 
spännande jobb att välja på. Faktiskt är 
det hos kommunerna den största bred-
den av yrkesgrupper finns. De flesta är 
anställda inom skola och vård, men vis-
ste du att kommunen även har jobb för 
bland annat ingenjörer, kockar, miljöin-
spektörer och IT-utvecklare? 

Oavsett om du vill plugga vidare efter gym-
nasiet eller inte så finns det många yrken att 
välja på hos kommunerna. De mest kända 
kommunjobben är så klart inom skolan och 
vården. Men det finns även mängder av andra 
yrkesgrupper, som visserligen inte är så stora 
men väldigt viktiga för att allt ska fungera i en 
kommun.

Rekryteringsbehov
Som du kan se i artikeln här bredvid har Bo-
dens kommun anställda som exempelvis job-
bar för att du ska ha rent vatten i kranen och 
för att planeringen av Bodens stad ska fungera.

De närmsta tio åren kommer det finnas 
ett stort behov av att rekrytera ny personal 
till kommunerna, så tänk på det när du väljer 
utbildning. Det finns många intressanta, utma-
nande och roliga jobb i Bodens kommun

I Bodens kommun arbetar vi med kunden, 
det vill säga bodensaren, i fokus. Vi jobbar 
med ständiga förbättringar för att utveckla 
verksamheterna, ett arbete alla ska få vara 
delaktiga i. Dessutom ser vi föräldraskap som 
en positiv erfarenhet när vi söker efter nya 
medarbetare.

sveriges viktigaste jobb 
finns hos kommunerna

Kommunala yrken för de flesta 
Vi	har	yrkesgrupper	för	både	yrkesutbildade	och	
högskole-utbildade.
I	Bodens	kommun	kan	du	exempelvis	jobba	

som:	 

Ingenjör, verksamhetsutvecklare, miljöin-

spektör, socialsekreterare, sjuksköterska, 

lärare, brandman, kock, bibliotekarie, 

chaufför, personalspecialist, maskinist, 

näringslivsutvecklare, samhällsplane-

rare, undersköterska, ekonom, bygglovs-

handläggare, skolkurator, upphand-

lare, skolsjuksköterska, IT-utvecklare, 

personlig assistent och drifttekniker.                                                                                                                                   
         

Det finns många yrken man inte 
tänker på inom en kommun. Men 
bara för att de är okända betyder 
inte att de är oviktiga. Utan Jonas 
och Malin skulle du till exempel 
inte kunna dricka kranvattnet och 
staden skulle kanske vara ett 
oplanerat kaos.

Maskinisten Jonas Sundberg jobbar på 
vattenverket strax utanför Boden. Han 
är en av alla viktiga kuggar som behövs 
för att driva kommunen. Tillsammans 
med sina tre kollegor fixar han rent vat-
ten i din kran.

– Vi håller koll på hur mycket vatten 
vi tar in från vattentäkten vid Kusön 
och hur mycket vatten som går ut till 
bodensarna. Vi renar också vattnet så 
att inga skadliga bakterier åker med ut i 
ledningarna, säger Jonas Sundberg

Från el till vatten
Att han blev maskinist på vattenverket 
var inget självklart yrkesval. Han är i 
grunden elektriker med en treårig gym-
nasieutbildning bakom sig.

– Jag arbetade i flera år som elek-
triker åt ett bemanningsföretag där jag 
fick åka över hela Sverige för att jobba. 

Jonas och malin  
– viktiga kuggar i 
kommunens maskineri

Men vi blev varslade och i samma veva 
såg jag att vattenverket hemma i Boden 
sökte folk, så jag chansade.

Jonas fick jobbet och har nu jobbat i 
två och ett halvt år med att hålla Bodens 
vatten igång. 

– Det känns väldigt tryggt att jobba 
för kommunen, även om man hör om 
sparkrav ute i organisationen, säger 
han.

Raka spåret
Några kilometer från vattenverket, på 
stadshuset, sitter planarkitekt Malin 
Brunström. Till skillnad från Jonas var 
hon helt säker på sin yrkesinriktning 
direkt efter gymnasiet.

– Jag gick civilingenjörsprogrammet 
med inriktning mot arkitektur på Luleå 
universitet. Sen gjorde jag mitt exa-
mensjobb för Bodens kommun och efter 
några månader fick jag anställning som 
planarkitekt på samhällsbyggnadskon-
toret, säger hon.

Problemlösning och utveckling
Som planarkitekt ritar Malin Brunström 
bland annat upp detaljplaner. Det vill 
säga planer för hur olika markområden 
ska användas. Vill du exempelvis öppna 
ett café i ett bostadsområde måste kan-

Delar av sitt jobb gör Jonas Sundberg djupt inne i berget där Bodens vattenreningsverk ligger.

>>
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Ung på Prästholmen? 
ta chansen att tycka till

ungdomsrådet jobbar för ungas 
inflytande

Känner du dig trygg på gångvä-
gen eller i bostadsområdet? Om 
inte – vad vill du förändra? Varje år 
görs trygghetsvandringar på olika 
platser i Boden. I år är det Präst-
holmens och Killingholmens tur och 
människor i alla åldrar är välkomna 
att delta.

Med engagemang och delaktighet bland 
boende och verksamma i ett område kan 
en trygghetsvandring skapa bättre och 
tryggare närmiljö. Oavsett ålder, kön och 
ursprung skapar vi tillsammans förutsätt-
ningar för trygghet och trevliga möten och 
miljöer i vårt område. 

Fantastisk potential
Prästholmen ligger väldigt vackert vid 
Bodträsket med Killingholmens kolonilott-
område på andra sidan bron. Förutsätt-
ningarna är mycket goda för att det här 
skulle vara ett fantastiskt bostadsområde 
med barnomsorg, skola, äldrevård, kyrka 
och en vacker natur in på knuten. Tyvärr 

har området de senaste åren varit aktuellt 
i media efter diverse oroligheter.

Syftet med trygghetsvandringen är att 
ta reda på vad i miljön som upplevs som 
otryggt och behöver åtgärdas och vad som 
är bra och behöver förstärkas.

Plats: Prästholmen, samling i Rörviks-
kyrkan klockan 17.30

Tid: 31 oktober klockan 17.30–20.00

Kontakt: Kerstin Chley, tekniska för-
valtningen Bodens kommun.  
Telefon 0921-621 81.

Människor i alla åldrar behövs för att trygghets-
vandringarna ska bli så bra som möjligt. Har du 
tips på hur man kan förbättra Prästholmen? 
Kom då med på årets trygghetsvandring den 
31 oktober.

Bodens ungdomsråd är ett lokalt 
forum för ungdomars inflytande. 
Rådet träffas regelbundet för att 
diskutera ämnen som rör unga, 
som busstider, skolmiljö och annat. 
Rådet har också arrangerat politi-
kerträffar och kulturevenemang i 
staden.

Ungdomsrådet startade 2005 och har 
sedan dess arbetat aktivt med allt från 
kulturella arrangemang till politikerträffar 
där man diskuterar kommunala beslut och 
hur de påverkar ungdomar. Genom att 
träffas en gång i månaden och föra fram 
ungas tankar till kommun och politik har 
rådet fått igenom flera beslut genom åren. 

Vill du vara med?
Till ungdomsrådet kan du komma och 
prata om allt från busstider och fritidsgår-

dar till idéer kring arrangemang, utbyten 
och andra projekt du vill driva. Hos 
ungdomsrådet kan du också få stöd i 
demokratifrågor, idéer kring ungas rät-
tigheter och svar på frågor om hur kom-
munen funkar. 

Rådet träffas på tillväxtförvalt-
ningens kontor och alla är välkomna. 
Medlem i rådet får du bli om du bor, går 
i skola eller spenderar mycket tid i kom-
munen och är mellan 13–25 år. 
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Rebecca Karlsson, Johanna Simu och Sara Berg 
är tre av deltagarna i ungdomsrådet.

Jonas och malin  
– viktiga kuggar i 
kommunens maskineri

Malin Brunström tillbringar större delen av sin 
arbetstid vid datorn med att göra detaljplaner 
över Boden.

UngTEMA

ske detaljplanen ändras så att marken 
får användas till mer än bara bostäder.

– Det är en hel del problemlösning i 
mitt jobb, jag måste tänka på den stora 
bilden när jag gör planerna och inte 
bara på den detaljplan som jag håller på 
med för tillfället, säger hon och fortsät-
ter:

– Jag kan verkligen rekommendera 
att jobba i en mindre kommun, här får 
man vara med om helheten. Jag är med 
från mötet med beställarna, genom sam-
råden, till den färdiga detaljplanen och 
får så småningom se byggnationerna 
växa upp. Man får vara med och ut-
veckla staden.
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Har dragkedjan på nya jackan pajat? 
Slutade mobilen fungera efter en 
vecka? Som konsument har du rättig-
heter om du inte är nöjd. Ungdomarna 
är faktiskt Sveriges mest missnöjda 
konsumenter, men också de som säl-
lan går tillbaka till butiken och klagar.

nligt en undersökning från Kon-
sumentverket går bara hälften av 
ungdomarna mellan 18 och 24 år 

tillbaka till affären och klagar om de inte 
är nöjda. Undersökningen visar också att 
unga har dålig koll på sina rättigheter som 
konsumenter.

Men vad kan man då göra för att und-
vika att bli missnöjd?

Kvitto bra men inte ett måste
– Fråga alltid om öppet köp när du hand-
lar i butik och om butiken erbjuder öppet 
köp så är det bra om det står på kvittot. 
Det innebär att du kan lämna tillbaka en 
vara och få pengarna tillbaka om du ång-
rar dig, säger Bodens konsumentvägledare 
Carina Gabrielsson.

Hon tipsar också om att undersöka 
priset och jämföra olika varor och butiker 
innan du slår till.

– Det är också viktigt att du sparar 
kvitton på saker du köpt. Men du är inte 
tvungen att ha kvar kvittot. Kan du bevisa 
ditt köp på annat sätt, exempelvis ett kon-
toutdrag, går det också bra, säger Carina 
Gabrielsson.
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Centrala elevrådet för ungt inflytande
Samverkan mellan Bodenskolornas 
elevråd – kan det vara något för att 
utveckla Boden? Vi tror det. Under 
våren har elevrådsrepresentanter 
träffats en gång i månaden för att dis-
kutera vilka frågor som är viktiga och 
tillsammans försöka göra det bättre 
för Bodens unga.

Initiativet till att samla representanter från 
elevråden togs av Ungdomsrådet. De bjöd 
in alla elevråd till en första träff och det 
var ingen tvekan om intresset från elever-
nas sida. Det centrala elevrådet bildades 
och träffades kontinuerligt ända fram till 
sommarlovet. En fortsättning följer nu 
under hösten med möten och aktiviteter. 

Allt från barnkonvention till arr
Det som har avhandlats hittills är olika 
skolfrågor, övergripande frågor om kom-
munen, arrangemang, barnkonventionen, 
möte med politiker och hur en kommun 
fungerar. De frågor som centrala elevrådet 
arbetar med kommer från eleverna själva. 

I det centrala elevrådet sitter represen-
tanter från kommunala skolor och frisko-
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Unga konsumenter shoppar gärna, men är dåliga 
på att klaga om varan är trasig eller fel på annat 
sätt. Men som konsument har du massor med 
rättigheter om exempelvis klacken pajjar eller nya 
mobilen slutar fungera.

Klaga i tid
Om du vill klaga på en vara eller tjänst ska 
du först vända dig till affären du handlade 
i. Du har rätt att klaga eller reklamera tre 
år efter köpet. Men det är viktigt att rekla-
mera ett fel så snart du har upptäckt det, 
eller inom skälig tid som det kallas.

Om du reklamerar inom två månader så 
räknas det alltid som att det skett i rätt tid.

Att reklamera innebär att du meddelar 
säljaren att du inte accepterar varan och 
du berättar på vilket sätt du tycker att den 
är felaktig. Under de första sex månaderna 
efter köpet är det säljarens sak att bevisa 
att felet inte fanns från början.

När det gått mer än sex månader är det 
du som köpare som måste bevisa att felet 
fanns redan från köpet, med undantag om 
du fått en garanti. Då måste säljaren be-
visa att felet inte fanns från början.

unga konsumenter mest missnöjda – men klagar minst

lor. Det är en styrka att olika skolor och 
områden är med, då det finns det mycket 
att lära av varandra. Rådet vill ta tillvara 
det som är bra och utveckla det som inte 
alltid fungerar.

Vill ditt elevråd vara representerat?
Kontakta tillväxtförvaltningens verksam-
het Unga på telefon 0921-623 32 eller 
e-post goran.ahlstrom@boden.se

>>

Dina rättigheter som konsument
Enligt	konsumentköplagen	har	du	rätt	till	
detta	om	det	är	fel	på	varan	du	köpt:

•	 Få	varan	lagad
•	 Få	en	ny,	felfri	vara
•	 Få	avdrag	på	priset
•	 Få	ersättning	för	reparation
•	 Lämna	tillbaka	varan	och	få	pengarna	

tillbaka
•	 Hålla	inne	betalning
•	 Få	skadestånd
du	kan	inte	kräva	alla	alternativ	vid	ett	

och	samma	tillfälle,	utan	det	är	bara	ersätt-
nings-	och	skadeståndskravet	som	går	att	
kombinera	med	något	av	de	andra.	det	är	
affären	som	avgör	vilken	åtgärd	som	ska	
användas.

om	affären	inte	accepterar	dina	krav	
eller	du	blir	dåligt	bemött	kan	du	få	hjälp	
hos	kommunens	konsumentvägledare	Ca-
rina	gabrielsson.	Henne	når	du	på	telefon	
0921-621	03	eller	konsument@boden.se

gå	gärna	in	på	ungkonsument.se	om	du	
vill	veta	mer.	det	är	en	sida	som	riktar	sig	
speciellt	till	unga.

18 – BodenBild
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Personer med psykisk funktionsned-
sättning är idag en outnyttjad resurs 
i samhället. Alla kan utföra ett arbe-
te med rätt stöd. Därför ska Boden, 
som enda kommun i Norrbotten, pro-
va en ny modell för arbetslivsinriktad 
rehabilitering som gett bra resultat i 
internationella studier. 

land människor med psykiska funk-
tionshinder finns mycket kompetens 
att hämta, om de bara får chansen. 

För att hjälpa till att öppna arbetslivet 
drar Bodens kommun nu igång projektet 
Upp, understöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning.

– Projektet finansieras helt av Socialsty-
relsen, som står bakom ett 20-tal liknande 
projekt i hela landet. Men i länet är det 
bara Boden som fått stödet, säger Patricia 
Karlsson, projektledare.

Attityder i förändring 
Samhällets attityder till psykiska funktions-
hinder är på väg att förändras. Redan nu 
arbetar stora organisationer som Ikea, Max 
och Stockholmspolisen, men även många 
små företag, målinriktat med frågan. För 
arbetsgivare kan det innebära ett stärkt va-
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upp – och in på 
arbetsmarknaden

rumärke genom en profilering mot hållbar 
utveckling och socialt ansvarstagande.

– Det handlar om att arbeta med synen 
på målgruppen som en tillgång på arbets-
marknaden, säger Anders Isberg.

Vad är då Upp?
Projektet ska vägleda personer med psy-
kisk funktionsnedsättning in på arbets-
marknaden, men för att lyckas måste man 
även ge stöd till företagen.

För den enskilde deltagaren ligger 
fokus på motivation och vilja till arbete 
enligt IPS-modellen (se faktaruta). 

– Målet är att personerna i projektet ska 
få möjlighet till egen försörjning, samtidigt 
som de får en yrkesidentitet och utanför-
skapet minskar, säger Patricia Karlsson.

Samverka för framgång
Förutom egen vilja krävs också god sam-
verkan mellan de aktörer som finns runt 
deltagaren, som Arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, landstinget och kom-
munen. När alla drar åt samma håll är 
chanserna att lyckas mycket större.

– Intresset har från samtliga håll varit 
stort. Alla är positivt inställda till en ny 
modell för arbetslivsinriktad rehabilite-
ring, säger Patricia Karlsson.

Här är gänget som jobbar med Upp; Anders Isberg, Patricia Karlsson, Lise-Lott Morin och Tomas Wid-
gren. Målet är att bodensare med psykiska funktionsnedsättningar ska komma upp och in på 
arbetsmarknaden.

Arbete

Rådet för trygghet och 
hälsa är igång
I januari slogs Bodens	Folkhälsoråd	och	
Brottsförebyggande	råd	ihop	till	Rådet	för	
trygghet	och	hälsa.	det	nya	rådet	ska	jobba	
för	ett	tryggt,	säkert	och	trivsamt	Boden	på	
flera	olika	plan.

Rådet	för	trygghet	och	hälsa	ska	jobba	
brottsförebyggande,	trygghetsskapande	och	
främja	folkhälsoarbete	samt	alkohol-	och	
drogförebyggande	insatser.	Rådet	ska	se	på	
frågorna	ur	ett	brett	och	strategiskt	perspektiv,	
vara	ett	stöd	för	kommunens	förvaltningar	och	
en	kontaktyta	mot	myndigheter	och	organisa-
tioner.

Från fallskador till föräldraskap
mellan	2013	och	2015	är	vissa	områden	
prioriterande	för	kommunens	hälsopolitiska	
arbete.	Högt	på	listan	ligger	att	stärka	och	
stödja	föräldrar	i	deras	föräldraskap,	förebygga	
ohälsa	för	barn	och	ungdomar,	främja	goda	
kostvanor	och	fysisk	aktivitet,	minska	bruket	
av	alkohol,	tobak	och	narkotika	och	förebygga	
fallskador	bland	äldre.

Överenskommelse med polisen
Under	våren	har	Rådet	för	trygghet	och	hälsa	
också	uppdaterat	Bodens	kommuns	överens-
kommelse	med	Norrbottenspolisen.	Överens-

kommelse om samverkan för ökad trygghet 

och hälsa i Boden,	som	den	heter,	gäller	mel-
lan	2012	och	2014.	målet	för	överenskom-
melsen	är	att	alla	bodensare	ska	känna	sig	
trygga	och	säkra	hemma	och	i	offentlig	miljö.	

Vem kan söka till UPP?
Upp	vänder	sig	till	dig	med	någon	psykisk	
funktionsnedsättning	som	vill	komma	ut	i	
arbetslivet.	Är	du	intresserad	av	att	delta,	ta	
kontakt	med	Upp	på	e-post	upp@boden.se	
eller	telefon	0921-623	92.
Projektet	har	redan	startat	och	pågår	under	

hela	2013.

Om IPS-modellen
IPS,	Individual	Placement	and	Support,	går	ut	
på	att	kartlägga	deltagarens	önskemål,	för-
mågor	och	intressen.	Kartläggningen	används	
sedan	för	att	matcha	mot	lämpliga	arbets-
platser.	man	börjar	snabbt	söka	efter	arbete.	
Som	deltagare	får	man	vägledning	och	stöd	
anpassat	efter	sina	egna	behov,	både	i	arbets-
sökandet	och	väl	ute	på	arbetsplatsen.	Även	
arbetsgivaren	kan	få	stöd	för	att	anpassningen	
ska	bli	så	bra	som	möjligt.
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Konsumentrådet

Nu byggs bredband  
i kommunens byar
Under hösten påbörjas arbetet med bredbandsutbygg- 
nad i flera av Bodens byar. Detta efter att kommunen 
fått statligt stöd för bredband på landbygden. 

Nu blir det lättare att få bygglov i 
närheten av skjutfälten i Boden. 
Kommunen och försvaret har kommit 
överens om riktlinjer för utbyggnad 
av bostäder vid skjutfält och  
övningsområden.

TExT: STAFFAN ERIkSSON

verenskommelsen mellan Bodens 
kommun och Försvarsmakten 
kommer att underlätta hanteringen 

av plan- och bygglovsärenden avseende 
skottbuller. 

– Det blir lättare för fastighetsägare att 
få bygglov för nybyggnationer, om- och 
tillbyggnationer samt komplementbyggna-
der, säger Lars Andersson, samhällsbygg-
nadschef Bodens kommun.

Elva utpekade byar
Resultatet av överenskommelsen är ett 
policydokument. Det ska fungera som 
ett gemensamt planeringsunderlag och 
reglera om- och tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse, ersättningsbyggnader samt i 

ommunen har under de senaste 
åren jobbat för en utveckling av 
bredband på landsbygden och har 

nu beviljats statligt projektstöd.
Projektbudgeten är på nästan 14 miljo-

ner vilket kommer att räcka till en första 
etapp som omfattar Harads, Gunnarsbyn 
och Unbyn.

– Det finns signaler om att det kommer 
mer pengar att söka för utbyggnad och vi 
hoppas att projektet kan utökas med fler 
byar i framtiden, säger Bert-Erik Vester-
mark, projektledare Bodens kommun.

Byarnas engagemang viktigt
Första delen av projektet koncentreras på 
att upphandla ortsammanbindande nät, 
det vill säga en kraftfull fiberförbindelse 
från centrala Boden till respektive by. 
Nästa fas innebär en utbyggnad av nätet i 
själva byn där byns egen insats är viktig.

– Intresset från byarna har varit mycket 
stort och det känns bra att vi startar upp 
nu. Med lokala lösningar och eget arbete 
blir anslutningen billigare och vi når fler 
hushåll, säger Torbjörn Lidberg, kommu-
nalråd.

Sista fasen i utbyggnaden är att drift-
sätta nätet och se till att det finns ett stort 
utbud av tjänster. Målet är att det ska fin-
nas ett urval av leverantörer som erbjuder 
fast telefoni, Internet och tv.

– Vi har jobbat med detta ett antal år 
och det känns fantastiskt roligt att vi nu 
kan dra igång med utbyggnaderna, säger 
Per Olsson, IT-chef Bodens kommun.

Läs mer om projektet på boden.se/
bredband eller kontakta Bert-Erik 
Vestermark på bert-erik.vestermark@
boden.se eller 0921-623 20.

”Det är verkligen roligt att vi nu kan dra igång”, säger Per Olsson, IT-chef Bodens 
kommun, Bert-Erik Vestermark, projektledare och Torbjörn Lidberg, kommunalråd.

vissa fall även nybyggnation, så att rim-
liga förändringar kan ske utan risk för att 
Försvarsmaktens riksintresse skadas.

Området som överenskommelsen gäller 
kan du se på kartan. Inom den blå marke-
ringen har elva byar och bostadsområden 
pekats ut (i rött på kartan) där nybygg-
nation av bostäder kommer att tillåtas i 
de flesta fall. Nybyggnation av bostäder 
utanför de utpekade byarna och bostads-
områdena medges i anslutning till befintlig 
bebyggelse efter särskild prövning i varje 
enskilt fall.

”Tar oss på allvar”
Staffan Eklund, boende i området, är 
mycket positiv till överenskommelsen:

– Uppgörelsen innebär tydliga spel-
regler för byggandet i framtiden och det 
känns som att både kommunen och för-
svaret tar oss på allvar, säger han.

Även kommunalråden Torbjörn Lid-
berg och Bosse Strömbäck samt miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Lars Nils-
son är mycket nöjda med överenskom-
melsen och anser att den gynnar både 

Bodens kommun med dess invånare samt 
Försvarsmakten, där båda kan utvecklas i 
samförstånd inför framtiden.

Överenskommelsen är tänkt att be-
handlas i kommunfullmäktige den 5 no-
vember. Sen ska den inarbetas i den kom-
mande kommuntäckande översiktsplanen, 
där det också görs en sammanvägning 
mot andra intressen.

De markerade områdena visar omfattningen av 
överenskommelsen.

kA
R

TA
: 

B
O

d
EN

S
 k

O
m

m
u

N

lättare att få bygglov vid skjutfälten

 

ö



BodenBild – 21

sökes:  

Nästa sommar kommer mellan  
13 000 och 16 000 orienterare med 
familjer till Boden för att delta i  
O-ringen. Men redan nu kan boden-
sarna hjälpa till och tjäna en bra 
slant på kuppen. Många orienterare 
vill nämligen inte bo i tält under täv-
lingen utan söker efter hus, lägenhe-
ter, stugor eller husvagnar att hyra.

Fortsatt utveckling av Bodens centrum
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Av de tusentals orienterare som kommer till Boden för O-ringen är det många som vill hyra ett hus, 
lägenhet, husvagn eller stuga på plats. Har du någon bädd över kan du tjäna en rejäl hacka så lägg in 
din uthyresannons redan nu!

gatan och ger bodensarna en fin plats att 
slå sig ner på. 

Men det finns många fler förslag på 
hur centrala Boden kan utvecklas, bli 
öppnare och mer trafiksäkert. Hela det 
arbetet kallas centrumvisionen. Vill du 
läsa visionen i sin helhet? Gå in på boden.
se/centrumvision och klicka på länken 
Visionen för Bodens centrum.

Bygga lägenheter på hus?
Förutom arbetet kring Kyrkgatan och 

Få har nog undgått de stora ombygg-
nationer som just nu pågår i cen-
trum. Men förutom arbetet på ga-
torna kring köpkvarteret 43:an finns 
planer på hur andra delar av centrala 
Boden kan utvecklas.

yftkranar och byggjobbare är numer 
en vanlig syn i Boden. Bland annat 
byggs en lång, låg trappa vid Med-

borgarplatsen, som utnyttjar lutningen på 

Lägg ut din annons nu 
Om du hyr ut husrum i Boden under 
tävlingen bestämmer du själv hyreskostna-
den. Ett rekommenderat pris är 1 000– 
1 200 kronor per bädd för hela veckan 
eller 150 kronor per dygn och bädd.

Är du intresserad av att hyra ut kan du 
redan nu lägga in en annons till en mindre 
kostnad genom oringen.se. Gå in på www.
oringen.se – Boende 2013 – Hyra ut logi 
2013. Där står hur du ska göra för att 
hyra ut privatboende. 

Eftersom orienterare anmäler sig till 
tävlingarna då de hittat boende vill vi 
gärna  att du redan nu anmäler ditt bo-
ende för uthyrning. O-ringenveckan invigs 

lördag 19 juli och avslutas fredag 26 juli, 
men besökarna kommer ofta tidigare.

Funktionärer behövs
Förutom sängplatser behöver tävlingsar-
rangörerna ett stort antal funktionärer 
eftersom hela arrangemanget bygger på 
ideella krafter. Det ekonomiska överskot-
tet från arrangemanget går till de delta-
gande föreningarna – det vill säga Bodens 
barn och unga.

Kolla om just din förening kan ställa 
upp!

Vill du veta mer? Kika på 
www.oringen.se eller kontakta gene-
ralsekreteraren för O-ringen Boden på 
e-post: thomas.lindell@oringen.se.

sängplatser  till 
tusentals 
orienterare

id O-Ringen i Halmstad i år 
deltog 21 500 orienterare sista 
tävlingsdagen. Boden var där och 

gjorde reklam för nästa år och intresset 
för O-ringen i Boden är enormt. 

Arrangemanget är en stor möjlighet 
att visa upp Boden och hela Norrbotten. 
O-ringen innebär ett stort uppsving för tu-
rism och handlare men även den enskilde 
bodensaren kan tjäna en hacka.

– Tävlingsdeltagarna letar efter lä-
genheter, villor, stugor, husvagnar och 
husbilar som de kan hyra under veckan. 
Vi hjälper till att förmedla lediga boenden 
genom vår webb, säger Thomas Lindell, 
generalsekreterare O-ringen Boden.

v
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tankarna kring hur de andra centrumga-
torna kan se ut i framtiden finns också en 
förtätning av staden med i visionen. Alltså 
hur man kan få fler centrumnära lägen-
heter. Ett alternativ kan vara att bygga 
på befintliga byggnader, som exempelvis 
Coop-huset.

Under hösten har bodensarna haft möj-
lighet att tycka till om centrumvisionen. 
Åsikterna ska sedan tas med i det fortsatta 
arbetet med Bodens utveckling.
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monica från Boden  
skapar kontakter med kina

varken muntligt eller skriftligt. Den situa-
tionen befinner jag mig i just nu, då jag 
tycker att alla ord låter likadana. Det är 
en intressant upplevelse. 

Vilka är de största skillnaderna om man 
jämför Kina och Sverige?
– Förutom den enorma folkmängden och 
den hysteriska trafiken så är en stor skill-
nad censuren. Det är exempelvis många 
Internetsidor som är helt blockerade, som 
Facebook och Youtube.

Vad kommer ni i programmet att göra 
under resan?
– Förutom att lära sig lite av språket ska 
vi också bli mer familjära med kinesisk 
kultur och historia. Vi ska göra besök hos 
olika företag som har kontakter med pro-
gramdeltagarnas länder eller som är spe-
cifika för regionen. Vi ska även ha praktik 
de två sista veckorna.

Du är den enda svensken med i program-
met, vilka andra länder deltar?
– Vi är 22 deltagare från nästan lika 
många länder spridda över fem kontinen-
ter. Deltagarna kommer från Rumänien, 
Slovakien, Italien, Spanien, Ungern, 
Ukraina, Uruguay, Chile, Pakistan, Mada-
gaskar, Kenya, Sri Lanka, Zimbabwe, Nya 
Zeeland och Japan.

Tipsa oss  
om ditt evenemang
Visst vet du	att	du	kan	lägga	in	ditt	eve-
nemang	på	upplevboden.nu?	gör	du	det	
kan	just	ditt	arrangemang	komma	med	
på	infartsskyltar,	miljöalmanackan	och	
ännu	fler	ställen.	och	du	–	tjänsten	är	
helt	gratis.
På	webbplatsen	upplevboden.nu	finns	

en	tipsfunktion	där	Bodens	föreningar	och	
andra	kan	lägga	upp	sina	evenemang.	
Tipsen	hamnar	i	vår	digitala	evenemangs-
kalender	och	från	den	publiceras	evene-
manget	på	flera	kanaler	som	boden.se,	
swedishlapland.com,	miljöalmanackan,	
infartsskyltar	med	mera.
För	att	tipsa	om	evenemang	går	du	

in	på	upplevboden.nu	och	klickar	på	Vad 
händer i Boden? –	Tipsa	om	evenemang.	
där	skriver	du	in	information	om	ditt	eve-
nemang	i	ett	enkelt	formulär.
Behöver	du	hjälp	att	lägga	in	tipsen	kan	

du	höra	av	dig	till	Turistbyrån.	Turistbyrån	
når	du	på	info@upplevboden.nu,	telefon	
0921-	624	10	eller	inne	i	Enter	galleria.

Som enda svensk i ett utbytespro-
jekt med Kina är Monica Kircher för 
tillfället Boden Bilds alldeles egna 
utrikeskorrespondent. Till vardags 
jobbar hon på Lärcentrum, men nu 
befinner hon sig i Gansuprovinsen 
för att bygga relationer med norra 
Kina.

Hej Monica, varför är du i Kina?
– Jag deltar i Gansu International Fellow-
ship Program som anordnas och finansie-
ras av Kinas regering. Vi håller till i staden 
Lanzhou i Gansuområdet. Programmet 
ska öppna provinsen för världen och öka 
möjligheterna till samarbete.

Du tvekade inte när du blev tillfrågad att 
åka?
– Visst var det med många fladdrande 
fjärilar i magen jag tackade ja. Jag blir ju 
borta i två månader och det känns vemo-
digt att lämna man och två små barn där-
hemma. Men ett sånt här erbjudande får 
man inte många gånger. Klart jag skulle 
åka!

Vad hoppas du att resan ger dig?
– Programmet är enormt intressant av 
flera skäl. Som sfi-lärare möter jag elever 
som inte kan kommunicera med mig, 
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Gula floden rinner precis bredvid Lanzhou där Monica befinner sig.

Monica Kircher har för två månader lämnat Lär-
centrum i Boden för att som enda svensk delta i 
ett utbytesprojekt med Kina.
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Boden.se på lättläst svenska
många	människor	har	svårt
att	läsa	och	förstå	en	nyhetstidning	eller	en	bok.
därför	finns	det	lättlästa	texter
som	den	här	texten.

Vi	i	Bodens	kommun	vill	att	alla
som	bor	i	Boden	ska	få	veta
vad	en	kommun	gör.
därför	har	vi	gjort	en	ny	hemsida
helt	på	lättläst	svenska.

Hemsidans	adress	hittar	du
längst	ner	i	den	här	texten.

På	hemsidan	kan	du	läsa	om	
vad	Bodens	kommun	kan	göra	för	dig
som	bor	i	kommunen.	
du	kan	läsa	om	skolorna
och	om	hur	kommunen	fungerar.

du	kan	också	läsa	om
vad	du	kan	göra	på	fritiden
och	hur	du	hittar	någonstans	att	bo	i	Boden.

Adressen	till	hemsidan	är
boden.se/lattlast

Bodens kommun har en ny hemsida för dig som vill läsa lättläst svenska.

Fakta om lättläst
•	Var	fjärde	vuxen	person	i	Sverige
	 har	svårt	att	förstå	en	tidning	eller	bok.

•	därför	har	Sveriges	regering	bestämt	 
att	det	ska	finnas	ett	Centrum	för	Lättläst.
där	jobbar	man	med	att	göra	texter	lätta	att	läsa.	 
Centrum	för	Lättläst	lär	också	ut	 
hur	man	skriver	lättlästa	texter.

•		På	Bodens	lättlästa	hemsida	 
kan	alla	hitta	enkel	och	tydlig	information.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

    ”Det bästa är    
att man tror 
  på oss unga”

Här kan vi unga stanna kvar, utvecklas och leva våra liv. 
Vårt egenföretagande uppmuntras och gör att vi vågar 
ta för oss. Här lyssnar man på oss och ger oss kreativt 
spelrum att förverkliga våra idéer. Kort sagt, det finns 
ingen bättre plats än Boden.

Pim Wizelius

www.boden.se

För oss som bor här.
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