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Varje dag 
producerar
kommunen

cirka 8500m3

dricksvatten

Stor tomt
en bonus
Se sidan 8

Lars Isaksson är en av nybyggarna på Maran, där kommunens nya inriktning att erbjuda stora tomter fått genomslagskraft.

Friska och glada på
Tallkotten
Personalen på Tallkottens förskola i Sörbyn
har hittat arbetsformer som sprider glädje och
hälsa. Delaktighet och samverkan är nyckelbe-
grepp.

Se sidan 13

Läs om restauranger-
nas hygien
Sedan mars i år publicerar kommunen resulta-
ten av den livsmedelsinspektioner som de gör
på restauranger, kaféer och gatukök.

Se sidan 16

Demensteamet 
en kunskapsresurs
En grupp som ska arbeta med de-
mensfrågor har bildats. De ska bygga
nätverk mellan experter, personal,
vårdinstanser och anhöriga.

Se sidan 6
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Ur innehållet

Höstens alla färger målar en underbar
tavla för oss bodensare. Detta oavsett
om vi vandrar längs Brännastrand eller
befinner oss ute på landsbygden i vår
natursköna kommun. Många av oss
rusar på i ett vardagstempo. Vi glöm-
mer bort att stanna upp och titta oss
omkring för att njuta av all skönhet
som finns omkring oss. Det var en
buddhistmunk, uppväxt i Kiruna, som
fick mig att inse det. Han var förund-
rad när han konstaterade att ”vi föds
och vi kommer att dö och jag har så
svårt att förstå varför vi ska ha så bråt-
tom dit”.

Svångrem 2006
Lika säkert som höstfärgerna kommer
även höstbudgeten från riksdagshuset i
Stockholm. Vid varje tillfälle har det
utlovats miljoner till kommunerna. Vi
kan tyvärr konstatera att de inte har
kommit in på vårt kommunala konto i
Boden i den omfattning som lovats.
Nästa år verkar bli lika snålt medan vi
från 2007 kan se direkta resultat i form
av mer pengar i kommunkassan.

Jag möter kommunmedborgare som
med all rätt är trötta, intill leda, på alla
sparkrav som ständigt finns på kom-
munens dagordning. Därför är det vik-
tigt att någon gång komma i balans så
att vi kan se framåt och får göra sats-
ningar. Jag tänker främst på de områ-
den som vi tycker är viktigast, våra
gamla och barnen.

Vi ser ljuset i tunneln
Kommunens ekonomi befinner sig nu i
ett läge där vi ser ljuset i tunnelns slut.
Jag är övertygad om att de flesta vet att
den som får betala priset i en dålig eko-
nomi är inte den högröstade utan den
tyste. Det är en grupp som tålmodigt i
sin vardag går miste om den vård och
omsorg som de gjort sig förtjänta av
genom ett långt och idogt arbetsliv. Vi
arbetar för att begreppet ”akutspar”
ska komma bort från den kommunala
verksamheten så att vi som bor i Boden

Vi skapar framtiden tillsammans

ska kunna känna att en framtidstro
sakta byggs upp igen.

Positiva möten
Vi politiker pratar alltför ofta om svå-
righeter med ekonomin. Men vi behö-
ver också då och då tänka på alla de
positiva möten mellan människor som
sker i vår kommun. Därför är arbetet
med att ge förutsättningar för unga att
komma in på arbetsmarknaden och
långtidssjukskrivnas rätt att återvända
till sina jobb viktiga i den närmaste
framtiden. I en utsatt kommun som
Boden med försvarsnedläggelse, flytt-
ning av Hälsovetenskap mm så krävs
samverkan. Sanningen att vi tillsam-
mans skapar framtiden har aldrig gällt
mer än nu.

Bosse Strömbäck
Kommunalråd
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I början av september invigdes en
park vid Midgårdarnas ädreboen-
de på Prästholmen. Idén att bygga
kom från anhöriga, som också
svarat för att formge parken samt
att samla ihop nödvändiga resur-
ser.

Lisbeth Sehlberg Augustsén arbetar
inom Bodens kommun med demens-
vård, utvecklingsarbete och anhörig-
stöd. Hon är lyrisk över det engage-
mang som resulterat i den nya parken.

– Det här är ett fint exempel på den
kraft som frigörs om vi lyfter fram
anhöriga i vår verksamhet, säger
Lisbeth.

– Starten kom när vi ordnade kvälls-
cirklar för anhöriga, där vi träffades för
att ventilera gemensamma problem
kring demensvården.

”Här finns ingen utemiljö!”
En av de synpunkter som kom fram i

Anhöriga 
skapade 
parken

Från vänster till höger: Kristina Segerlund, Lisbeth Sehlberg Augustsén och
Barbro Hjortenklev ur projektgruppen som skapade parken

diskussionerna var att ”här finns ju
ingen utemiljö, vi måste göra någon-
ting”.

– Sagt och gjort, en projektgrupp
bildades som arbetade fram ett förslag.
Massor av träffar och uppvaktningar
genomfördes för att få fram resurser till
bygget, berättar Barbro Hjortenklev
som var den som kom med ursprungs-
idén till parken.

– Vi träffade tjänstemän på kommu-
nen, politiker och många andra. Det
tog två år från idé till verklighet, och
många gånger var det riktigt kämpigt.
Vi ville dock inte ge upp så lätt, berät-
tar Barbro Hjortenklev.

Skötselfrågan avgjorde
Frågan om vem som skulle sköta om
parken var länge oklart. Så fick pro-
jektgruppen kontakt med lokalavdel-
ningen för SPRF, som genast tog på sig
uppgiften.

– Då föll den sista pusselbiten på
plats. Tyvärr hann mina föräldrar, som
bodde på Midgårdarna när vi startade
projektet, inte se den färdiga parken,
berättar Barbro Hjortenklev.

– Invigningsdagen genomfördes med
pompa och ståt, med tal, bandklipp-
ning och musik. 

Det känns fint att få hjälpa till!
Bert Selström är ordförande i SPRF i
Boden, som har cirka 1.000 medlem-
mar.

– Vi har tagit på oss att vattna, rensa
ogräs och plantera. Precis som vi gjort
sedan en tid tillbaka på Erikslunds äld-
reboende, berättar han.

– Vi tycker att det här är roligt och
vi förstår att det är värdefullt för de
boende. Det är lätt att tänka sig in i
deras situation, och vem vet, snart kan-
ske vi själva bor här!
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Svenska Naturskyddsföreningen har
gjort en bedömning av kommuner-
nas arbete med klimatfrågan, som är
ett av regeringens 15 prioriterade
miljömål. Rapporten som publicera-
des nyligen visade att Bodens kom-
mun   var   överlägset   bäst   i   Norr-
botten.

Även i andra avseenden är miljöar-
betet i Boden på stark frammarsch. 

Bodens miljöarbete 
bäst i länet

Holger Hansson-Palo berättar om
framstegen i kommunens miljöar-
bete. Han pekar på flera områden
där vi åstadkommitt stora förbätt-
ringar och han glädjer sig också
åt att kommunens miljöarbete
väcker positiv uppmärksamhet.

– Att värna miljön handlar egentligen
bara om vanligt, sunt förnuft. Att vi
inte vill bli förgiftade. Att vi inte vill ha
det skitigt omkring oss. Att vi inte vill
skada naturen och att vi inte förbrukar
mer naturresurser än vad som återska-
pas, säger Holger Hansson-Palo.

– Vem ställer inte upp på detta?
– Jag upplever att vi har kommit

långt med vårt miljöarbete, både men-
talt och praktiskt. För varje dag som
går blir Boden en allt hälsosammare
plats att bo på.

Utmaningar
Kommunen har en egen, omfattande
miljöplan som är kopplad till såväl
nationella som internationella pro-
gram. Ett allmänt fokus idag ligger på
hanteringen av avfall samt utsläppen
till luften.

– När det gäller avfallet kommer
redan år 2011 ett totalt förbud mot
slutdeponering. Allt ska tas vara på, på
ett eller annat sätt. 

– Den här utvecklingen har gått fort.
Det började i slutet av 90-talet med
kraven på sortering av papper och glas.
För bara några år sedan blev det för-
bjudet att slutdeponera brännbara
sopor och i år kom förbudet för kom-
posterbart avfall.

– Avfallsproblemet är förhållandevis
enkelt att lösa, även om många upple-

”Att vara miljöchef i Boden 
känns bra just nu”

ver det som besvärligt att sortera. Den
riktigt stora utmaningen ligger i att
bemästra utsläppen till luften. Här har
vi inte kommit lika långt. De skador vi
gjort och fortfarande gör på miljön är
betydligt svårare att reparera.

Växthuseffekten en realitet
Jordens klimat förändras i takt med
den ökande halten av koldioxid i atmo-
sfären. Ökningen beror på att vi brän-
ner fossila bränslen som olja, stenkol
och naturgas, istället för bränslen som
ingår i det naturliga kretsloppet.

– Problemen finns inom framförallt
två områden; uppvärmning och trans-
porter, berättar Holger Hansson-Palo.

– Inom värmesektorn har vi kommit
långt med många bra lösningar, fram-
förallt fjärrvärmen. När det gäller
transporterna är alternativen inte lika
enkla. Förslag finns visserligen men den
största svårigheten ligger i att kunna
skapa ekonomiska och praktiska möj-
ligheter att tillämpa dem. Alla kan ju
förstå att vi, till exempel, inte utan
vidare kan ersätta biltrafiken.

Du kan göra något!
Holger Hansson-Palo vill betona att vi
alla har ett ansvar för att vrida utveck-
lingen rätt.

– Även om problemet med koldiox-
iden är jättelikt, är det viktigt att förstå
att vi kan göra personliga insatser som
förbättrar situationen. Insatser som
inte inkräktar i någon större utsträck-
ning på vårt sätt att leva.

– En sådan insats är valet av miljö-
vänliga fordonsbränslen och transport-

Heder åt Boden. Seger för miljön.
Svenska Naturskyddsföreningens index
rankar Boden som Norrbottens över-
lägset bästa kommun. I ett riksperspek-
tiv hamnar Boden på en hedrande 18:e
plats.

Det som undersöktes var hur kom-

munerna arbetar med den kanske
största miljöfrågan av dem alla,
nämligen utsläppen av koldioxid.
Man granskade hur kommunen
arbetar med att minska utsläppen
från transporter och energiför-
sörjning, vilka miljökrav som ställ-
des vid offentlig upphandling och
hur man i övrigt arbetar för att nå
uppsatta klimatmål.

Boden fick alltså ett bra betyg och
vi ska känna oss hedrade. Men vikti-
gare ändå är väl den nytta vi gör för
miljön?

medel, liksom energieffektiva produk-
ter i största allmänhet.

Gröna jobb en bonus
Miljösektorn är en prioriterad närings-
livsgren i kommunens utvecklingsplan.

– Den skapar redan idag många
jobb. Vi har ändå bara sett början. Kan
vi fortsätta som vi startat blir det här
hur intressant som helst. 

– För mig som arbetar med miljöfrå-
gor är detta oerhört glädjande. Att vi
gör en så viktig samhällsinsats och att
dessutom så många får sin inkomst av
det arbetet, säger Holger Hansson-
Palo.

Holger Hansson-Palo vid stranden av
Svartbyträsket, där algblomning bekämpats
under många år. Nu är sjön i mycket bättre
skick och snart helt frisk.

Några länkar om miljö:
www.naturvardsverket.se
www.snf.se
www.miljomal.nu
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Våren 2006 är det premiär för
lokalt producerad biogas som driv-
medel för fordon. Biogasen kom-
mer från kommunens reningsverk
i Bodsvedjan. 

Som första kommun norr om Uppsala
kommer Boden att omvandla biogas till
fordonsbränsle. Biogasen framställs
genom rötning av slammet från hushål-
lens avloppsvatten samt från matavfall.
Biogasen ska säljas på en tankstation
som placeras antingen på Torpgärdans
industriområde eller på gamla A8.

Ett tydligare exempel på nyttan av
kretsloppstänkande har jag svårt att
finna, säger Ove Andersson som är chef
på kommunens VA-avdelning.

Biogasen kommer att ge en betydan-
de miljönytta, eftersom den knappt
innehåller någon koldioxid alls. De
mycket små halter som finns är dessu-
tom förnyelsebara, vilket innebär att de
inte ökar atmosfärens koldioxidhalt.

Miljö och ekonomi, hand i hand
Produktionen av biogasbränsle är dess-
utom en god ekonomisk affär, både för
kommunen och för bilisterna.

Kommunen får inkomster som kom-
mer oss bodensare tillgodo. Men även
de som tankar sina bilar med biogas
tjänar pengar. Priset är flera kronor
lägre per ”liter” än bensin. 

För att driva på utvecklingen mot
alternativa bränslen stimulerar staten
också genom lägre förmånsvärden för
tjänstebilar.

Perfekt exempel 
på kretsloppstänkande

Vem kan köpa?
Planen är att all busstrafik i Boden ska
gå på biogas. Dessutom alla kommuna-
la fordon och så stor del av yrkestrafi-
ken som möjligt.

Den mängd biogas vi kan producera
idag motsvarar ca 700.000 liter bensin.
Det betyder att den räcker till all buss-
trafik samt ytterligare ca 200 personbi-
lar som körs 2000 mil/år.

I dagens läge räcker det.  Men allt
tyder på att vi ganska snart måste få
fram mer.

Driver utvecklingen
Kommunens mål är att samtliga egna
bilar ska drivas med alternativa bräns-
len år 2015.

– Det kan handla om biogas, etanol
eller andra förnyelsebara bränslen
säger Stig-Erik Svensson som är ansva-
rig för kommunens fordonspark.

Vårt mål har två syften; dels att göra

en insats för miljön, dels att driva på
utvecklingen mot ny teknik.

Kunskap behövs
Hos många är kunskapen om alternati-
va bränslen liten. Osäkerheten gör att
man inte vågar satsa.

I dag finns tre olika typer av så kal-
lade miljöbilar på marknaden. Etanol-
bilar, biogasbilar och hybridbilar (ben-
sin/el).

– Etanolvarianten är den mest sprid-
da, men nu lanseras fler och fler bilar
med såväl gas- som hybridteknik.
Vilket alternativ som blir vanligast är
svårt att sia om idag, säger Stig-Erik
Svensson.

– Etanolbilarna kan även drivas med
bensin, om man händelsevis inte får tag
på etanol. Det är samma tank och man
kan blanda hur man vill, även om mil-
jövinsten förstås reduceras med ökad
bensininblandning.

I gasbilarna finns det två tankar, en
för gas och en för bensin. Så kommer
det att vara så länge som gasen inte
finns tillgänglig överallt.

Det förtjänar att nämnas att natur-
gasen, som blir allt vanligare på mark-
naden, faktiskt är ett fossilt bränsle och
alltså lika negativt för miljön som ben-
sin.

Snålare bilar ett alternativ
För många är en bil med ett alternativt
bränslesystem ännu inte aktuell. Den
som ändå vill agera miljövänligt kan
titta på bränsleförbrukningen och på
utsläppen av koldioxid, som numera
redovisas.

EU har som mål att vi senast 2008
ska ha nått ner till ett utsläpp av 140
gram per kilometer och 120 gram/kilo-
meter till år 2010.

Omräknat till bensin/dieselförbruk-
ning innebär det 0,51 respektive 0,46
liter/mil i genomsnitt. 

– Få bilar klarar dessa normer idag.
Här i Sverige ligger vi sämre till än
Europa i övrigt, eftersom vi har större
och mer bensinslukande bilar, avslutar
Stig-Erik Svensson. 

Några länkar om miljöbilar:
www.vv.se
www.biogasbil.nu
www.miljofordon.se
www.brgbiogas.se
www.gronabilister.se
www.etanolbil.se
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Dusanka Catak är ansvarig för Demens-teamet, kommunens nya
satsning på ett kompetenscentrum för vården av dementa

– Anhöriga till dementa gör ofta ett bra och insiktsfullt arbete, men i läng-
den orkar de inte. Vi stimulerar dem och ger dem insikt om varför olika saker
händer, och vad de har att vänta. Samma typ av stöd ger vi till personalen
som ansvarar för vården, berättar Dusanka Catak.

Kompetensbrygga
Demensteamet ska fungera som en kunskapsbank och en brygga mellan
experter, personal och vårdtagare/anhöriga. 

– Man ska kunna vända sig till oss för att få hjälp med akuta ärenden,
men en minst lika stor del av vårt arbete består av långsiktig kunskapsupp-
byggnad. Till exempel ska vi arbeta med olika utbildningsprogram.
Framförallt riktade mot vårdpersonalen, men de anhöriga kommer också att
beröras.

Höjd vårdkvalitet
Inte fullt hälften av landets kommuner har inrättat någon form av demenste-
am. Erfarenheterna är tydliga; kvaliteten på vården har ökat. Dusanka Catak
känner sig övertygad om nyttan med Demensteamet.

– Det görs hela tiden nya erfarenheter inom demensvården. Dessa måste
vi ta vara på. Vi ska också bygga upp ett bra samarbete med geriatrin och
med vårdcentralerna. Man kan inte säga att demensvården idag har låg kva-
litet. Däremot är det helt säkert att vi kan bli bättre, det är vårt mål.

Eldsjälar
Demensteamet består, förutom av Dusanka Catak, av en sjuksköterska samt
2-3 undersköterskor. Alla har fördjupade kunskaper om demens. Dusanka
Catak arbetar heltid, de övriga deltid. Totalt handlar det om 2 heltidstjäns-
ter.

– Vi är alla eldsjälar med olika kompetenser och utbildningar samt med
mångårig erfarenhet av hur man bemöter demenshandikappade, säger
Dusanka Catak som vill avsluta med ett citat som hon tycker svarar upp mot
teamets inställning till sin uppgift:

Familjeteamet är en ny form av
verksamhet som erbjuder hjälp till
familjer med barn upp till 13 år. De
flesta frågor som rör barnfamiljer
kan få en lösning.

Monica Helin arbetar som samordnare
för familjeteamet i Bodens kommun.
Hon har sett behovet under en lång tid
och hoppas att familjer i behov av stöd
ska uppleva en förbättring. 

– Familjen kan få hjälp i frågor och
problem som rör barnet, föräldraska-
pet eller relationerna i familjen, berät-
tar Monica.

På vilket sätt hjälper ni till?
– Vi kan ge information, stöd och be-
handling. Det kan handla om svårighe-
ter som barnet har eller andra frågor
som påverkar föräldraskapet t ex eko-
nomi, bostad eller den egna psykiska
eller fysiska hälsan.

Vilka är ni som hjälper familjerna?
– Vi är två socionomer och en pedagog
inom familjeteamet. Vi samverkar med
primärvård, psykiatrin och andra kom-
munala verksamheter.

Vem kan få hjälp av er?
– Alla som bor i Boden och har barn
under 13 år. Det är lätt att nå oss. Ett
sätt är att ringa till mig förmiddagar på
telefon 0921-622 93. Det går också bra
att ta kontakt med någon av våra sam-
arbetspartners så hjälper de till.

”Vi måste 
se människan

bakom demensen”

Dusanka Catak
leder Bodens 
kommuns
Demensteam

Familjeteamet 
hjälper

Monica Helin är samordnare för familjetea-
met.

”Det finns felaktiga och olämpliga teorier, men
knappast några omöjliga patienter”
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Bra däck

Din cykel bör vara utrustad med dubb-
däck, framförallt på framdäcket.
Dubbdäck påverkar inte rullmotstån-
det i någon större utsträckning. Tänk
på att bromsa extra mjukt och försik-
tigt där vägen är isfri och torr så att inte
dubbarna skadas. Lite mindre luft i
däcken än vanligt ger cykeln ett bättre
grepp mot underlaget.

Belysning och reflexer

Det är viktigt att du syns ordentligt i
vintermörkret. Se till att din cykel är
utrustad med bra och fungerande belys-
ning och reflexer. En generatorlampa
fungerar dåligt i snö. Laddningsbara
batterilampor tål kylan bättre och blir
billigare i längden. Ta in lamporna i
värmen mellan cykelturerna så håller
de längre. Pannlampa och reflexväst
kan vara ett bra komplement till
cykelns egen utrustning.

Din egen klädsel

Lager på lager är det som fungerar bäst
vid vintercykling. Det gör också att du
kan lätta på klädseln och ventilera ut
överskottsvärme. Vindtäta plagg ytterst
är viktigt även om man inte ska cykla
så långt.

Huvudet är den kroppsdel som släp-
per ut värme snabbast. Därför är det
viktigt att du inte cyklar barhuvad. Det
finns speciella hjälmmössor i fleece som
inte skaver under hjälmen. Ett annat
alternativ är rånarluvan som skyddar
hela ansiktet från kylande fartvind.

Det flesta hjälmar har ventilations-
hål. Om du tejpar igen dem så värmer
hjälmen bättre och du klarar dig med
en tunn mössa, öronlappar eller pann-
band under. 

Cykla 
vidare 

på vintern

För dig som har glasögon finns det
ett preparat som motverkar att glas-
ögonen immar igen att köpa hos opti-
kern. En följsam huva med vindstruts-
funktion gör att det inte blir så kallt
kring glasögonen.

Händerna skyddar du med minst ett
par varma vantar. Ovanpå dem har du
sedan ett par som är vindtäta, helst
med långa skaft som går upp över jack-
ans muddar. På det viset skyddar du de
känsliga handlederna mot kyla.

På överkroppen är det bra att ha
lager på lager av tröjor. Grund-regeln
är att ju kallare väder, desto fler lager.
Närmast huden kan du gärna ha en
undertröja som tar upp fukt och håller
kroppen torr. Ytterst har du en vindtät
jacka, gärna en som kan andas. 

På underkroppen är det viktigast att
skydda gren, knän, vrister och tår.  Ett
par riktigt bra långkalsonger eller ter-
mobyxor och långa skidstrumpor som
går upp över knäna ger bra värme.
Ytterst ett par vindtäta och gärna vat-
tenavvisande byxor. Skorna ska vara
rymliga med gott om plats för tårna så
att inte blodtillförseln stoppas, då bör-
jar du snabbt att frysa.

Framkomlighet

Att cykla vintertid handlar inte bara
om rätt klädsel och utrustning. Det gäl-
ler också att kunna ta sig fram på
cykelvägarna. Bodens kommun kom-
mer att ploga bättre på vissa cykelvägar
vid snöröjningen. Det görs för att
underlätta framkomligheten för dig
som cyklar. Förhoppningen är att det
ska gå fortare att ta cykeln än att åka
bil. Dessutom slipper du skrapa rutor,
sitta och huttra i en kall bil och leta
parkeringsplats.

Trevlig cykeltur.

Illustration:
Bengt Holmquist.

Det finns inget dåligt väder det finns bara dåliga kläder. 
Det uttrycket känner vi igen lite till mans. Och visst ligger det

något i det, även om det inte alltid stämmer. 
I de oväder som svept in över USA:s kust räcker inte en extra

tröja som skydd. När det gäller vintercykling, 
kan däremot den extra tröjan vara behövlig. 

För visst kan man cykla även på vintern. 
För behaglig och säker vintercykling krävs det 

att både du och cykeln har rätt utrustning. 
Då går det bra att cykla året om. 
Både du och klimatet mår bättre.
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Lars Isaksson är en av nybyggarna
på Maran, där kommunens nya
politik med att erbjuda stora tom-
ter fått genomslagskraft.

Familjen Isaksson, som tidigare bodde
på Hertsön i Luleå, flyttade in på
Maran i mitten av augusti. 

– Vi tyckte om området och fick bra
bemötande från kommunen. Vi fick till
exempel köpa en extra stor tomt. Det
låg tre tomter på rad och vi delade den
tredje med grannen. Det upplevde vi
som en fin bonus, säger Lars Isaksson.
Dessutom fick vi bra villkor, rent all-
mänt. Vi är nöjda.

Ständig ström av intressenter
Håkan Stenmark är en av pionjärerna
på Maran. Han byggde sitt hus här
redan 2002 och han märker att intres-
set ökar stadigt.

– Varje dag ser vi familjer som åker
omkring och tittar på tomter. Det är ju
både naturskönt och fina tomter här, så
jag är inte förvånad.

– För en friluftsmänniska som jag
själv, är det här ett riktigt drömläge. Jag
har också kunnat förverkliga mina
idéer om hur jag vill bo. Allt har blivit
precis som jag tänkt mig, säger Håkan
Stenmark.

”Stor tomt en bonus”

Maran präglas bland
annat av personliga
byggstilar.
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Nu planeras ett nytt, attraktivt
tomtområde i Sävast. Det handlar
om Hornsberg, som ligger mellan
älven och Sävastvägen.

Lars Andersson, som är chef på Mark-
och plankontoret berättar att det är
stor efterfrågan på attraktiva tomter.

– Vi lägger stor vikt vid att hitta
lägen som folk efterfrågar. Närheten till
vatten, som på Hornsberg, är ett exem-
pel. Vi ser också att det är efterfrågan
på större tomter, och då ska vi förstås
försöka ställa upp med det, säger Lars
Andersson.

Målet med vår verksamhet är dels
att behålla bodensarna när de söker ny
bostad, dels att locka inflyttare till
kommunen. 

Hornsberg 
– nytt guldläge

Inget kösystem
Bodens kommun arbetar efter nya prin-
ciper vid tomtförsäljning. Kösystemet
finns inte längre.

– När vi har ett område klart sätter
vi ut annonser. Sedan är det principen
”först till kvarn” som gäller, berättar
Lars Andersson.

– Förr om åren fanns en tröghet i
kösystemet och handläggningstiderna
som inte precis stimulerade till byggna-
tion. Det kunde dröja många år från
det att man började drömma om ett
nytt hus, tills det stod klart. Nu är
situationen annorlunda. Hittar man en
tomt man vill ha, kan man göra avslut
samma dag.

– När Hornsberg släpps? Det vet vi
inte idag, men vi hoppas att det blir
under 2006, säger Lars Andersson.

Nu faller höstmörkret och på
många platser finns trasig trafik-
belysning. Hjälp oss genom att
anmäla det. Du kan göra det dyg-
net runt till röstbrevlådan tel.
0921-628 07.

Du får följande frågor:
• I vilket bo stadsområde är felet.
• Ange närmare gatuadress.
• Typ av fel och omfattning.

Anmäl fel på trafikbelysningen
Röstbrevlådan lyssnas av varje vardag.
Åtgärder bedöms enligt kommunens
riktlinjer och reparation beställs av
våra entreprenörer.

Det här är bedömningsgrunderna:

Felavhjälpning 
Felavhjälpning mellan tillsynstillfällena
sker vardagar kl. 07.00-17.00 på föl-
jande sätt:

Omedelbar åtgärd eller inom 3 dagar:
• Fel som utgör fara för liv eller egen-
dom.
• Fel på styrsystemet för belysnings-
central.
• Omfattande lampbortfall (tex.
gruppfel eller utslagen belysningscen-
tral).

Åtgärder inom 4 veckor:
• Byte av enstaka belysningspunkter
på landsbygden (Vägverkets vägar).
• Byte på övriga vägar då 2 eller fler
belysningspunkter i rad är mörka.

Åtgärder inom 8 veckor:
• Byte av enstaka belysningspunkter
under perioden september – februari.

Fel som inte åtgärdas:
• Byte på gång/cykelvägar och bo-
stadsgator under perioden mars – au-
gusti.

Fel som inte åtgärdas utöver förebyg-
gande underhåll (tillsyn)
• Byte på enstaka belysningspunkter
på trafikleder som inte utgör fara ur el-
eller trafiksäkerhet.

Vill du veta mer kan du tala med Ann-
Britt Ådegren på gatuavdelningen tel
0921-627 75.

–
0 970194 388 582 776

Meter

1:20 000
Bodens kommun
Mark och Plankontoret
2005-09-26



Fler än 
2 miljoner 
bad
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Bodens familjebad Nord Poolen
fyller 10 år i december 2005. När
badet skulle byggas fanns vissa
tveksamheter om lönsamheten
och hur många som skulle komma
att bada. Med facit i hand blev det
en succé. Nya verksamheter har
knutits till badet som nu är ett
hus för hela kroppen. 

Bodens tidigare varmbadhus byggdes
1951 och var då ett av de modernaste i
landet. Åren gick och byggnadens dåli-
ga skick gjorde sig alltmer påmint och
då speciellt under vintrarna. Därför
beslutade fritidsnämnden våren 1993
att göra en total utredning av badhu-
sets status. Utredningen redovisades i
september 1993. Den ledde till att
kommunfullmäktige beslutade att ge
pengar för nybyggnad av ett familjebad
i Boden. 

Familjebadet invigdes med sedvanlig
pompa och ståt den 15 december 1995.
Badet kom sedan att utformas så att det
skulle finnas upplevelser för hela famil-
jen, från de häftiga åkattraktionerna
”röda” och ”blå” rören till vildforsen

och vattenfallen med den underjordiska
kanalen. Möjlighet finns också att
simma ut i utomhusbassänger eller
koppla av i bubbelpooler eller ångbas-
tugor.

Intill äventyrsdelen finns en 25-
meters motions- och tävlingsbassäng
med 6 banor samt en speciell undervis-
nings- och barnbassäng för simskolor
och babysim. Just bassängerna gör
badet unikt eftersom äventyrsbad ofta
bara innehåller häftiga upplevelser.  

Badet innehåller också en relaxav-
delning med olika sorters bastugor,
bubbelpool, utomhuspool samt serve-
ring.

Ständig utveckling
Verksamheten i Nord Poolen har fortsatt
att utvecklas hela tiden och nu mark-
nadsförs anläggningen som ”Ett hus för
hela kroppen” med ett folkhälsoperspek-
tiv i botten.

I anläggningen finns nu förutom
baddelen en naprapat och i samarbete
med StepIn har ett  komplett gym upp-
förts. StepIn erbjuder också olika
gruppträningsmöjligheter i vatten samt
möjlighet till olika hälsotester/paket.

BBK Sim har en omfattande verk-
samhet i simhallen. De har bl a arran-
gerat Norrlandsmästerskap i simning
och föreningen har dessutom en upp-
skattad vattengympa.  

Restaurangen har byggts om och är
nu en ”Sports-bar” med omfattande
menyer och underhållningsaktiviteter.
Under hösten kommer också vårt häfti-
ga ”blå” rör att byggas om så att farten
bromsas upp i två cirkelrunda svängar.
Det kommer att ge alla åksugna en kul
och ”omtumlande” upplevelse, från
”turbo-rutsch” till ”turbo-snurr”.

Vi kan också konstatera att under
sommaren passerade vi en milstolpe
med vår 2-miljonte badgäst. Under
åren så har vi i de flesta tester som
gjorts hamnat i topp bl.a i Aftonbladet
som det ”Äventyrligaste och bästa ba-
det”  i landet.

Håll därför utkik i media i slutet av
året. Vi kommer att fira vårt 10-års
jubileum med mängder av överrask-
ningar och erbjudanden.
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Nu finns Bodens folkhälsoråd. Det
består av verksamhetscheferna
för primärvården, folktandvården,
polisen, arbetsförmedlingen, för-
säkringskassan, apoteket och
kommunen. Ordförande kommer
från Norrbottens Sjukvårdsparti,
vice ordförande från Miljöpartiet
och en representant från Social-
demokraterna. I den här artikeln
får du veta mer om vad folkhälso-
rådet gör och hur du kan bidra till
en bättre folkhälsa i Boden.

11 Målområden 
”Den nya folkhälsopolitiken”, rege-
ringens 11 målområdena för folkhälsan
och landshövdingens avsiktsförklaring
”Hälsa och utveckling i Norrbotten”,
ligger till grund för Folkhälsorådets
arbete. Avsiktsförklaringen är gemen-
sam för landshövdingen och länets alla
kommunalråd. Även andra viktiga
samhällsaktörer i Norrbotten står
bakom den. I avsiktsförklaringen fram-
hålls vikten av samarbete över organi-
sationsgränserna. Alla ingående organi-
sationer ska ta ett eget ansvar för att
åtgärder genomförs som leder till att
sjukfrånvaron halveras fram till år
2008. 

Utifrån de 11 målområdena har
Folkhälsorådet arbetat fram konkreta
mål för Boden. De är  t ex att bodensar-
na ska anse att deras delaktighet och
inflytande har ökat år 2008, att ande-
len bodensare som försörjer sig genom
eget arbete ska ha ökat och att försko-
lorna redan år 2006 inte ska servera
söta mellanmål mer än någon gång/
vecka.

Nav för nytänkande
För att nå goda och hållbara resultat, i
de stora och komplicerade folkhälso-
frågorna, har Folkhälsorådet under
våren startat nio arbetsgrupper. De är
knutna till de 11 målområdena (se
bild). Varje grupp leds av en person
med särskilt nära anknytning till och
kunskap om just sin grupps folkhälso-
mål. Deltagarna i övrigt är dels perso-
ner förankrade i Folkhälsorådet och
dels personer som genom sitt jobb
och/eller sitt engagemang i olika för-
eningar och frivilligorganisationer till-
för arbetet kunskap och erfarenheter.
Arbetsgrupperna, som sinsemellan ser
helt olika ut och som kommer att för-
ändras under arbetets gång, har uppgif-
ten att ta fram idéer till projekt och
aktiviteter för att nå målen. Den vikti-

Folkhälsorådet främjar friska bodensare

gaste uppgiften blir sedan att se till att
beslutade åtgärder verkligen genom-
förs.

Under hösten har arbetet i de olika
arbetsgrupperna tagit fart ordentligt.
Flera projektidéer börjar redan se
dagens ljus och många aktiviteter för
att öka folkhälsan i Boden tas fram.
Ledstjärnan är samarbete. Det är en
förutsättning för att nå målen och för-
bättra folkhälsan i Boden.

Var fjärde utanför arbetsmarkanden 
I Boden står idag 25% av den arbetsfö-
ra befolkningen (personer 16-65 år),
utanför arbetsmarknaden av olika
orsaker, t ex sjukdom eller arbetslöshet.
Det är en mycket hög siffra i jämförel-
se med riket (19,6%). 2004 låg sjuk-
frånvaron i Boden på 8,5%. Efter för-
sta halvåret 2005 har den sjunkit till
6,75%, så än är det långt kvar till målet
att halvera sjukfrånvaron. Det viktiga
är att bodensarna sakta men säkert ska
få möjlighet att må allt bättre. Lands-
hövdingen har sammanfattat målet så
här: ”all utveckling bygger på kreativa
och produktiva människor” och ”fris-
ka norrbottningar är en förutsättning
för välfärd och tillväxt i länet”.  

Hälsa och folkhälsa 
Den enskilda människans hälsa är ett
samspel mellan individen och samhäl-

let. Folkhälsan är i högre grad ett
ansvar för samhällets olika aktörer. En
god hälsa ses av de flesta människor
som något mycket viktigt och tas
ibland också för något självklart. En
god hälsa är ju en förutsättning för så
mycket annat. Arbetet med att öka
folkhälsan, hela befolkningens hälsa, är
därför så betydelsefullt. Det är viktigt
att vi får in ett ”folkhälsotänkande” i
alla verksamheter och i alla beslut som
tas för Bodens invånare. Det är också
viktigt att alla olika områden i vårt
samhälle deltar i folkhälsoarbetet, folk-
hälsofrågor berör alla. Det är t ex lika
mycket folkhälsa att vi har en bra luft
att andas, som att vi har säkra gator
och vägar att cykla och köra på.
Tillgång till bra livsmedel och tillräck-
ligt med motion är andra faktorer.
Barns trygga uppväxt och att vi alla
känner oss delaktiga i och har inflytan-
de över det samhälle vi lever i är också
viktigt. Listan kan göras oändligt lång
– folkhälsoarbetet behövs verkligen. 

Vill du veta mer eller bidra själv
Idéer, tips, förslag och synpunkter är
välkomna både till Folkhälsorådet och
till de olika arbetsgrupperna. Prata
gärna med Gösta Eriksson, Folkhälso-
rådets ordförande tel 0921-175 07 eller
Lotta Nyström, folkhälsovägledare
0921-623 57. 

1. Delaktighet 
och inflytande 
i samhället

2. Ekonomisk
och social
trygghet

3. Trygga och
goda uppväxt-
villkor

4. Ökad hälsa
i arbetslivet

5. Sunda och 
säkra miljöer 
och produkter

6. En mer 
hälsofrämjande
hälso- och sjuk-
vård
9: Ökad fysisk
aktivitet

7. Gott skydd mot
smittspridning
8. Trygg och säker
sexualitet och god 
reproduktiv hälsa

10. Goda 
matvanor och säkra
livsdmedel

11. Minskat bruk      
av tobak och alko-

hål, ett samhälle fritt
från narkotika och do-

ping samt minskade 
skadeverkningar av 

överdrivet spelande

FOLKHÄLSORÅDET
I BODEN
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- Vårt arbetslag på Tallkottens för-
skola i Sörbyn har genom åren hit-
tat en bra rytm och balans i arbe-
tet med barnen, säger pedagoger-
na Lena, Marianne och Tommy. Vi
känner att vårt arbetssätt i det
naturliga och lärorika arbetsrum-
met Naturen ger oss alla en hälso-
sammare och friskare gnista i det
dagliga pedagogiska arbetet.

Så här har vi tänkt och format vårt
arbete så att vi skapat det här utrym-
met: Vi har lyssnat och tagit hänsyn till
det som vi mår bra av och funderat på
hur det kan bli bra såväl för enskilda
barn som för hela barngruppen. Vi
hämtar inspiration, material och har
sagostund, sångstund och mycket rörel-
selekar och ramsor i vårt naturrum.
Framför allt så är det barnens fantasi
som flödar fritt i det fria. Vi kallar det
för 4 F. Tallkottebarnen trivs att leka
och umgås tillsammans med varandra,
med oss personal och sina föräldrar.
Vår samvaro bygger på gemensamma
träffar, fester, utedagar i skidspåret, på

Hälsoinspirerande arbetsplats 
isen, på vårens gå-lunka-löp-dag och
nu senast på höstjoggen. 

Engagerande och positiva föräldrar,
far- och morföräldrar och även Älvsko-
lan och övriga i bygden sluter upp. Det
blir ringar på vattnet och våra barn blir
betydelsefulla. Vi arbetar Reggio-Emi-
lia inspirerat. Det innebär att vi plane-
rar, reflekterar och utvärderar hela
tiden. Varje fredag sitter vi ner i vårt
fredagslugn för att bekräfta vårt arbete
och ge barnen och oss personal en stor
veckoapplåd och tack för en god vecka
tillsammans. 

Rörelse ger resultat

Att vi rör oss mycket och är ute gör att
vi känner oss friskare och gladare. Det
har i sin tur inspirerat oss att servera en
naturlig och nyttigare kost med mycket
grönsaker och fibrer. Mona i köket har
en stor del i att det gått så bra. Kost-
naden för våra varierade menyer klarar
vi genom en bred delaktighet i byn med
bl a grönsaker. Bär och fruktig kalas-
mat är några av resultaten. Personal-
gruppen har dragit ner på kaffedrickan-
det och dricker numera kanelte för det

mesta. Friskvårdstimmen som Bodens
kommun har för sin personal är en god
förutsättning för att behålla en rörlig
och kreativare arbetsgrupp. Det har vi
stor erfarenhet av och gjort något bra
av.  

Alla kan göra något

En av våra viktigaste erfarenheter är att
alla kan göra något med utgångspunkt
från de egna förutsättningarna. Genom
delaktighet och samverkan i närområ-
det kan man skapa en bra kvalitet med
extra guldkorn även om de inte blir
likadana överallt. Många är nyfikna på
hur vi arbetar och kommer hit och häl-
sar på. Det är inte bara föräldrar och
syskon utan även personal från andra
skolor och förskolor.

Vill du veta mer kan du tala med Lena
Fahlesson tel 0924-220 51. 

Du är också välkommen på studiebe-
sök. 

På Tallkottens förskola gör barnen mycket ute. Tobias, bakom busken, Elina - Joel - William och Robin trivs i sitt Naturrum.
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Miljö är ett ämne med många
sidor. I Boden är miljöarbetet brett
och omfattar alla åldrar. Elever vid
Björknässkolans samhällspro-
gram stod i maj i år i tur att arran-
gera miljölägret, Nordic Ecologi-
cal camp. Det är ett läger som
engagerar många organisationer i
hela Nordkalottområdet. 45 ele-
ver med ledare deltog från de fyra
gästskolorna i Barentsregionen.

I projektet  deltar  skolor  från Econord 
i  Apatity,   Simo   i   Finland,   Kvalöya
/Tromsö i Norge samt från Dragon-
skolan i Umeå och Björknässkolan i
Boden. 

Värdskolans uppgift är, förutom
miljöfrågor, att presentera den sociala
miljön och det som är typiskt för just
den orten. I Boden, där årets läger var
den 22 - 28 maj, blev det förutom en
del lokala studiebesök, en heldag om
våra fort och om militärens roll i
Boden. Sen bar det av till en skogsdag i
Kalix. Naturbruksgymnasiet och
Sveaskog ansvarade för programmet.
Det blev också en tur i Luleå skärgård
och en avslutningsdag vid Vildmarks-
gården i Gunnarsbyn. De gjorde även

Björknäselever ordnade Barentsläger

Snart är det jul igen och vi ska pryda kommunens allmänna
platser med kommunala julgranar. Det här är ett tillfälle för dig
som har en lämplig gran i din ägo som du tycker att du kan
avvara. Du får den nertagen och bortforslad kostnadsfritt.

Det är parkavdelningen som avgör om granen är lämplig och
kan användas som kommunal julgran. Kan den dessutom tas
ner utan risk för att skada något i närheten fälls den av park-
avdelningens personal som är proffs. Det här kan vara ett bra
sätt att få ner en stor gran på ett enkelt sätt och dessutom låta
fler få ta del av den på någon allmän plats.

Har du en gran som kan passa är du välkommen att ringa till
arbetsledare Ulf Havh tel 0921-624 28, 070-630 93 40 eller
parkchef Lennart Stubé tel 0921-621 79, 070-329 11 79.

Grann gran för flera

ett studiebesök vid det omdebatterade
Sörfliggetområdet.

Eleverna, Alexander, Emil, Joel, Kim
och Thomas tog på ett uppskattat sätt
hand om alla praktiska arrangemang
och ledningen av lägret. Med stöd av
sponsorer och skickliga informatörer,
som oftast ställde upp gratis eller till
reducerat pris fungerade lägret i Boden
mycket bra och alla deltagare verkade
stortrivas. 

Nordic Ecological camp i Boden
2005, finansierades av Nordkalottrådet
i Rovaniemi, Länsstyrelsen, Svenska
Institutet, Folke Bernadottes minnes-
fond, EU:s programkontor samt av
Rotary och Lions i Boden. 

Ecological camp har tidigare arran-
gerats i Apatity år 2001, i Kiruna år
2002, samt i Kvalöya/Tromsö år 2004.
Även då har elever från samhällspro-
grammet vid Björknässkolan deltagit.

Nästa år står Simo i Finland i tur att
vara värdskola och alla deltagare i
Bodenlägret såg fram emot en ny camp
i maj 2006.

Vill du veta mer kan du tala med Sören
Skogsdal som är lärare och projektleda-
re på Björknässkolan.

Samling för femkamp vid Vildmarksgården.

Foto: Expert, Boden
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I Försvarshistoriska Muséet, som står klart  på gamla A8-
området i juni 2006, skildras skälen till byggandet av
Bodens fästning. Det var ingen slump att den placerades
här. Fästningen var en del av det stora industriella systemet,
med malmen och vattenkraften.

Muséets mål är att också ge ett omvärldsperspektiv från
tiden för fästningsbygget. Vad var det som hände ute i värl-
den vid den tiden, som påverkade Sveriges militära strate-
gi? Vilka hotbilder hade man?

Den historia som muséet berättar är av intresse för alla
svenskar. Bodensarna har förstås en alldeles särskild anled-
ning att titta in här, för att se hur Boden växte fram i takt
med den ökande militära närvaron. 

Muséet får i huvudsak två avdelningar. En som är upplevel-
sebaserad, med multimedia och interaktiva inslag och en
annan som är av mer traditionell typ, med utställning av
föremål.

Fästningens 
historia
även 
Bodens
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Är restaurangen godkänd eller
underkänd? Svaret finns i Miljö-
och byggnämndens presentation
av livsmedelsinspektionerna på
webben.

Sedan mars 2005 har resultaten av livs-
medelsinspektionerna publicerats på
Bodens kommuns webbplats
www.boden.se/miljo_och_byggforvalt-
ning/livs/livsmedelsinspektioner.html

Gensvaret från allmänhet och livs-
medelsbransch har enbart varit posi-
tivt.

Resultaten, som presenteras löpan-
de, visas i en tabell med tre inspektions-
omdömen;  godkänd, underkänd eller
resultat saknas där vi ännu inte har
inspekterat. Fullständiga inspektions-
rapporter läggs inte ut utan enbart
omdömet. 

Du väljer
Som konsument har du nu fått lättill-
gänglig insyn i hygien och renlighet på
restauranger, butiker, gatukök och café-
er och kan välja var du vill handla eller
äta. Det ska påpekas att den vanligaste
orsaken till att t ex en restaurang blir
underkänd inte
är att det är synli-
ga brister i hygie-
nen utan att före-
taget saknar ruti-
ner för hygien
och egenkontroll.
Att inte ha ruti-
ner för t ex perso-
nalhygien och
temperaturer vid
mathanteringen
kan innebära ris-
ker för smitt-
spridning. 

Miljö- och bygg-
nämnden inspek-
terar
Vi arbetar efter
en checklista och
går igenom ca 50
kontrollpunkter

Hur bra är egentligen ditt 

lunchställe?
vid varje inspektion.  Exempel på kon-
trollpunkter är temperatur i kylar och
frysar, företagets dokumentation, varu-
mottagning, förvaring av livsmedel,
beredning av livsmedel, rengöring, ska-
dedjur, underhåll av lokaler, samman-
sättning, märkning och personalhygien.

Vid inspektionen får den som ansva-
rar för verksamheten information om
att resultatet kommer att publiceras.
Om resultatet från inspektionen blir
underkänt lämnas information om hur
företaget skall göra för att få godkänt
resultat. Är det enkla brister som går
att åtgärda snabbt och företaget är vil-
ligt till att rätta till felen så erbjuds en
uppföljande inspektion. Det är den
senare inspektionens resultat som
publiceras. Är bristerna allvarliga sker
naturligtvis alltid en uppföljning. Om
hygienen är så dålig att människor ris-
kerar att bli sjuka av maten så kräver vi
snabba åtgärder. Miljö- och byggnämn-
den får även göra beslag och till och
med stänga verksamheten. 

Bra påtryckningsmedel
Ansvaret för säkra livsmedel vilar på
den som producerar och säljer maten.

Just det faktum att vi gör resultaten
från livsmedelsinspektionerna lättill-
gängliga för konsumenterna har alltså
fått en hel del att skärpa till sig. Det är
ett bra påtryckningsmedel. Ingen vill
skylta med att vara underkänd. I några
fall har företag underkänt resultat
sedan flera månader. Orsaken är i regel
för många enklare brister som inte har
rättats till vid uppföljande inspektion.
Det behöver inte alltid innebära risker
för konsumenten. Men det är illa att
företaget inte tar anmärkningarna på
allvar.

Obligatorisk märkning på väg
Det är än så länge inte många kommu-
ner i Sverige som ger den här servicen
till konsumenterna. Enligt ett förslag
kommer det att bli obligatoriskt fr o m
2007 att förse livsmedelsföretag med
symbol i form av glad eller ledsen figur.
Symbolen visar hur bra företaget sköter
sig enligt bestämmelserna för livsme-
delshygien. Märkningen finns redan i
andra EU-länder, t ex Danmark. 

Om du vill veta mer går det bra att
ringa Miljö- och byggförvaltningens

miljöinspektörer som
gärna svarar på frå-
gor. De nås via kom-
munens växel 0921-
62 000.

Salladsbuffé på
kylplattor. Rätt
temperatur är 
viktigt för att du
inte ska bli sjuk av
maten. 

Foto: Marie Fägerman
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Med tiden växer högarna och
pärmarna med kvitton, garanti-
bevis, deklarationer och andra
papper som verkar viktiga. Är
allt lika viktigt eller kan man
slänga något? Det är en fråga
som alla ställer sig någon gång.
Det finns många regler som styr
vad vi ska kunna visa upp om
något händer. Här får du några
exempel på hur du kan behand-
la olika papper beroende på vad
de ska användas till.

Spara vanliga kvitton 3 år
Kvitton som visar att du betalat t ex el,
telefon osv, sparar du i 3 år. Så kallad
preskriptionstid för företag mot enskil-
da personer är 3 år. Under den tiden
kan företag kräva betalning av dig om
de inte hittar din inbetalning. Om du
påstår att du redan har betalat räkning-
en så måste du visa kvittot på det. Om
du betalar med kort sparar du kon-
toutdraget och betalar du via Internet
skriver du ut betalningsordern och spa-
rar den.

Kvitton du får när du handlar varor
i affärer sparar du 3 år. Enligt Kon-
sumentköplagen kan du klaga på en
vara eller tjänst under 3 år från köpets
datum. 

Matkvitton och liknande kan vara
bra att spara ett tag. Om maten visar
sig vara dålig så behövs kvittot när du
går tillbaka med varan.

Garantibevis hela garantitiden
Har du fått garanti när du köpte en
vara bör du spara garantibeviset hela
garantitiden. Kvittot sparar du i 3 år. 

Tillgodokvitton och presentkort 
angiven tid 
Har du återställt något till affären och
fått tillgodokvitto så gäller den tid som
står på tillgodokvittot. Om ingenting
står angivet så gäller 10 år. Presentkort
gäller den tid som står på presentkor-

Spara eller kasta kvitton och andra papper

tet. Om ingenting står gäller 10 år.
Handla för tillgodokvitton och present-
kort så snart som möjligt, skulle affä-
ren upphöra blir de värdelösa.

Deklarationer sparas 6 år
Deklarationer och underlag till dekla-
rationer bör du, som privatperson,
spara i minst 6 år.

Bokföringsmaterial ska sparas i 10
år. 

Det här ska alltid sparas
Viktiga papper som t ex kontrakt,
bouppteckningar, testamenten, försäk-
ringsbrev samt kvitton när du köpt vär-
desaker bör du spara i ett bankfack.
Dessa papper bör du aldrig slänga. Har
du t ex köpt ett värdeföremål bör du

spara kvittot i bankfacket för att vid
stöld eller brand kunna bevisa för för-
säkringsbolaget att du hade värdesa-
ken.

Kvitton som avser inköp av varor
eller tjänster till en fastighet bör också
sparas i bankfack och helst med note-
ring av vad det avser. När du säljer
huset kan du minska vinsten och där-
med skatten på fastigheten när du kan
bevisa med kvitto att du haft kostnader
för förbättringar som t ex ny- till eller
ombyggnad. När du sålt fastigheten
bör du spara dessa papper minst 10 år.

Bemanningsenheten startar
Inom socialförvaltningen håller en ny organisation på att ta form. Den tidigare
vikarieförmedlingen/vakansexpeditionen heter numera Bemanningsenheten.
Den främsta uppgiften är att samordna all rekrytering och bemanning inom
vård och omsorg.

7 personer kommer att arbeta inom enheten. Från slutet av oktober flyttar
vi till nya lokaler på Fabriksgatan 6 (fd Pliktverket).

Vill du veta mer kan du tala med enhetschef Karin Berglund, tel 0921-627 76.

Du får gratis råd och hjälp i konsument-
och budgetfrågor hos Konsument
Boden.
Besöksadress: Nya stadshuset, plan
A2
Postadress: 961 86 Boden
Telefon: 0921-621 03
Webbplats: www.boden.se/konsument
e-post: konsument@boden.se
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Bodens ungdomsråd har startat
igen efter sommaren. Upptakten
var en grillkväll i slutet av augusti
på Kulturområdet nedanför Gruv-
berget. En fin kväll där det märk-
tes att alla var laddade för den
kommande hösten. Bra idéer och
tankar kom fram och de arbetar vi
vidare med. Allt för att göra det
bättre för ungdomarna i Boden.
För visst kan det bli bättre?

Här berättar fyra ungdomar ur ung-
domsrådet vad de tycker om ungdoms-
rådet, Boden och framtiden. Det är
Sebastian Ojala, Fredrik Lifbom,
Jennifer Skarpsvärd och Emma Nilsson
och de är helt överens om hur deras
situation ser ut.

Hur är det att vara med i
Ungdomsrådet?
– Det är bra att det finns ett forum där
vi kan vara med och påverka det som
händer i Boden. Sedan är det kul att
hitta på och anordna saker för ungdo-
mar, säger Fredrik.

Mer möten för unga i Boden
Hur är det att vara ungdom i Boden?
– Det är trist och tråkigt, för det finns
inte mycket att göra. Det bygger på att
man har bra kompisar, berättar de.

Vad vill ni ha för att Boden ska vara en
bra ungdomskommun?
– Vi vill ha olika platser och ställen där
vi kan träffa andra, olika mötesplatser
helt enkelt. Till exempel ett café som är
kvällsöppet och andra ställen som vi
får utforma själva. Men det krävs alltid
vuxna som ska stödja och vara ansvari-
ga för att det ska bli något. Det är inte
lätt att få vuxna att ställa upp på det,
säger Emma och Jennifer.

Vad är ni beredda på att göra och
bidra med själva?
– Vi är med i Ungdomsrådet och försö-
ker på så sätt bidra till att det händer
något, säger Fredrik.

Har det varit bra att växa upp i
Boden?
– Ja, det har varit bra att växa upp i
Boden, men vi tycker att politiker och
beslutsfattare i kommunen ska tänka

mer på barn och ungdomar. Utåt sett
känns det ibland som om ingen gör
något för ungdomarna, säger de.

Bor ni kvar i Boden om 10 år?
– Nej, vi tror inte det. Det beror på hur
bra vi gör det. Sedan är det mycket
beroende på om det finns arbetstillfäl-
len, säger Sebastian.

Är det något övrigt ni vill framföra?
– Det är mycket positivt att priserna på
lokalbussarna har sänkts för oss unga i
Boden.
– Vi planerar för en ungdomens dag. En
heldag med massa aktiviteter och hän-
delser bara för ungdomar. Vi tar gärna
emot idéer och förslag på vad ni ungdo-
mar i Boden vill ha. Maila eller ring till
oss. Tala med Roger Arespång som är
samordnare i ungdomsrådet, tel 0921-
623 10 eller roger.arespang@boden.se

Möten som inspirerar
– Att vara med i ungdomsrådet innebär
också att ta intryck av annat som görs
för ungdomar. Ungdomsrådet i Boden
är med i några intressanta aktiviteter
som till viss del skulle kunna göras i
Boden.

Fr.v. Sebastian
Ojala, 
Fredrik Lifbom,
Jennifer
Skarpsvärd och
Emma Nilsson
har synpunkter
på ungdomsmil-
jön i Boden.

Foto:
Roger Arespång
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Allvarsfyllda elever sitter framför fotografen. De har
nog suttit stilla länge för att fotografen ska få tillräck-
ligt med ljus till bilden. Så gick det till på den tiden.
Längst bak i klassrummet ser det ut som om det finns
två kaminer på varsin sida om dörren. Är du en av ele-
verna eller har du suttit i denna skolsal? 

Känner du eleverna?
Har du uppgifter om bilden så vill vi att du tar kon-

takt med Karin Rönnbäck i kommunarkivet tel 0921-
621 20. 

Vi  kommer att lotta ut bildmappen ”Bodenbilder
från 1900-talet” bland uppgiftslämnarna.

Ungdomstorget i Borlänge
I mitten på september åkte 6 ungdomar
till Borlänge för en fyra dagars happe-
ning för ungdomsrådare i Sverige.
Ungdomstorget, som det kallas, arran-
gerades av Borlänge ungdomsråd och
Sveriges ungdomsråd och genomfördes
för andra året. På programmet fanns
25 seminarier, workshops, debatter och
andra roliga, kreativa och allmänt
crazy aktiviteter. Det är viktigt och lä-
rorikt att åka iväg och träffa andra
ungdomar som är engagerade och utby-
ta erfarenheter, för att stärka arbetet på
hemmaplan. Bodens ungdomsråd kom-
mer även i fortsättningen att åka iväg
och träffa andra ungdomar vid olika
evenemang.

I Hultsfred är ingenting omöjligt
I Boden med omnejd finns bra förut-
sättningar och möjligheter att skapa sig
en framtid, oavsett om man vill stude-
ra, bli företagare eller arbeta inom pri-
vat eller offentlig sektor. Ingenting är
omöjligt, men det serveras inte till dig
utan du måste ta tag i saken själv. För
att inspirera ungdomar i Boden kom-
mer alla arbetslösa 25 år och yngre och
3:orna på Björknässkolan att bjudas in
fredag förmiddag den 2 december till
Sagabiografen. Hultsfredsfestivalens
skapare och visionär Putte Svensson är
där och berättar om Hultsfred. Han
visar att omöjligt är möjligt och myck-
et mer.

Programmet innehåller också informa-
tion från Arbetsförmedlingen, Luleå

Tekniska Universitet och Näringslivs-
förvaltningen. 

Putte pratar för öppen publik
Putte Svensson kommer också att ha en
öppen föreläsning efter lunch den 2/12.
Den riktar sig till dem som i någon
form arbetar med unga, men även till
övriga som är intresserade. 

Boka in 2 december och låt dig inspire-
ras! 

Vill du vara med på den öppna föreläs-
ningen anmäler du dig senast 18/11 till 
Roger Arespång 0921-623 10,
roger.arespang@boden.se
eller till Göran Ahlström, 
goran.ahlstrom@edu.boden.se 



GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Bodens utkanter
När jag nyligen gick igenom min
vykortssamling, som nu nosar
kring 2500 skilda motiv från
Boden, började jag leta motiv från
kommunens utkanter. Man kan väl
lugnt säga att både dåtidens
vykortsfotografer och nutidens
haft koncentrationen av sina motiv
från centrala Boden och ytterst säl-
lan gett sig ut i byarna ikring. Men
visst finns det undantag. Vykortet
från Hednoret utanför Boden är
märkligt i sig, inget renodlat
vykortsmotiv man är van vid.
Glada blev nog dåvarande husäga-
re, att få sitt hus spritt över landet.

Vykortet över Holmfors kvarn
ser nästan ut att vara hämtat från
någon Hitchock-film i svart-vitt.
Knappast någon nu levande
Bodensare har väl sett den med
egna ögon. Verekade vara på fallre-
pet även när bilden togs.

Blomsterängen tycker jag är
vacker med den gamla moran som
plockar in en bukett. Tyvärr står
det inget om vart motivet är häm-
tat. Jag tycker dock det liknar
någonstans kring Harads-trakter-
na.

Centrumbilden från Harads är
dock i princip samma ”centrum”
som idag. På en del bilder ser jag
att det var en Nynäsmack där det
finns en bensinstationen även idag.
Edefors turisthotell är anrikt. Det
byggdes en gång som chefsbostad
för Robert Schough chef för byg-
gandet av engelska kanalen,
någongång på 1860-talets mitt. I
något modernare tid minns vi deras
utsökta smörgåsbord på söndagar-
na, där många släktmiddagar
avhölls. 

Sävastbilden visar hur bonde-
samhället såg ut innan den moder-
na villabebyggelsen trädde i kraft.
Det är väl knappast någon idag
som kommer ihåg hur det såg ut
tidigare.

Den pampiga byggnaden är
Sanatoriet i Sandträsk. En plats
många hade att tacka för sitt liv
under 1940-talet när lungsjukdo-
mar rasade. Idag ekar lokalerna
tomma och inget nytt verkar lands-
ättas i de stora byggnaderna.

Kossorna som dricker vatten är
fotade vid Buddbyträsket med
Degerberget i bakgrunden. Tala om
en udda och speciell vykortsbild. I
vilket fall som helst är den hart när
omöjlig att plåta om idag, för vart
har alla kossor tagit vägen? De
fanns i vart fall den 21 juli 1910,
som är antecknat på baksidan.

Text Eilert Gezelius
Foton ur hans vykortssamling

Hednoret

Holmfors kvarn

Blomsteräng

Harads

Edefors Turisthotell

Sävast

Sanatoriet i Sandträsk

Buddbyträsket


