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Ledare:

Små hot och 
stora möjligheter

Boden Bild 3/04 Efter en skön sommar är kommu-
nens verksamhet igång för fullt. 
Trots höstrusket har vi kunnat 

njuta av naturens alla färgskiftningar 
innan den vita vintern inträder.

Mycket av höstens arbete handlar om 
kommunens budget för åren 2005-
2007. Förvaltningarna har lämnat in 
sina budgetförslag och budgetbered-
ningens arbete pågår. Kommunens 
ekonomi ser väsentligt bättre ut de 
närmaste åren. Det beror dels på ett 
ansvarsfullt budgetarbete i nämnder 
och förvaltningar och dels på ökade 
statsbidrag. Det ger oss möjlighet att 
fortsättningsvis hålla en bra kvalité 
inom omsorgen och skolan.

Vi upplever många positiva ”vibbar” 
i kommunen för närvarande. Befolk-
ningen ökar, etablerade företag växer, 
nya företag vill etablera sig och inves-
tera i Boden och bostadsmarknaden 
har förbättrats väsentligt.

Även på landsbygden råder stor 
aktivitet i de 48 byautvecklingsgrup-
per som finns. Samhällsservicekon-
tor i Gunnarsbyn utreds vidare. 18 
projekt har fått projektmedel. Det är 
många olika åtgärder som görs. Bryg-

gor i Djuptjärn, ridbana i Buddbyn, 
vandringsled längs Vändträskån och 
upprustning av Lunda gård i Sävast 
är några exempel.

Vi påverkas av omvärlden
Det finns ett antal faktorer i omvärlden 
som påverkar kommunens utveckling. 
I närtid är det försvarsbeslutet som 
tas av riksdagen i december. Andra är 
infrastrukturinvesteringar i vägar och 
järnvägar. Sist men inte minst viktigt är 
fortsatt och utökad universitetsutbild-
ning i vår kommun.

När det gäller försvaret ser regering-
ens förslag just nu i början av oktober 
hyggligt ut för Boden. Undantaget är 
flytten av Helikopterskvadronen som 
vi aldrig kan acceptera. Här har vi 
en stor uppgift att försöka övertyga 
beslutsfattarna om det orimliga i att 
avveckla den i särklass bästa helikop-
terbasen i Sverige.

Boden-Luleå är idag en gemensam 
arbetsmarknadsregion som gynnar 
båda kommunerna men framförallt 
medborgarna genom ett brett och 
flexibelt utbud. Det är därför oerhört 
viktigt att Vägverket snabbt tillgodoser 
behovet av en trafiksäker riksväg 97 
mellan kommunerna.

Sammanfattningvis så tror jag att vi 
kan hantera hoten och dra fördelar av 
möjligheterna. Förutsättningen är att 
alla hjälps åt att dra åt samma håll. 
Där har även du som bodensare en 
uppgift. Tillsammans blir vi starka.

Olle Lindström

Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunens verksamhetspla-
nering för år 2005 pågår för 
fullt. Den utgår från en ny 

styrmodell. Grunden är att helhets-
perspektivet ska lyftas fram. Kommu-
nens ekonomi är delvis ett problem. 
Många nämnder och styrelser måste 
ta en del tråkiga beslut, men om 
verksamheten ska fungera på ett bra 
sätt kan vi inte diskutera ekonomi 
och verksamhet var för sig. Vi måste 
hela tiden balansera flera perspektiv 
även om det är svårt. 

- Det är inget problem att omedelbart 
skapa balans i vår ekonomi, men vad 
händer då med  servicen till medbor-
garna och medarbetarnas arbetsmiljö, 
säger Henry Magnusson som är kom-
munchef. Vår planering har därför 
fyra byggstenar: Medborgare/kund, 
medarbetare/arbetssätt, ekonomi och 
utveckling. En annan utgångspunkt 
är att vi snarare ska diskutera vad 
vi vill och kan göra med de ca 1 200 
miljoner kronor som vi har i stället 
för att diskutera det vi inte har och 
det som vi inte kan göra. En lek med 
ord? Nej, valet av angreppssätt har 
betydelse för resultatet. Den nya mo-
dellen betyder att våra politiker riktar 
in sig mer på mål- och resultatstyrning 
än tidigare. Under år 2005 kommer 
vi att jämföra oss mer med liknande 
kommuner. Hur bra är verksamheten? 
Vad kostar den? 

Bodens vägval för framtiden
Viktigt med visioner

Boden har en vision som är beslutad 
av kommunfullmäktige. Visionen är 
att ”Boden fortsätter att utvecklas 
som militär- och företagsstaden med 
den goda livsmiljön där den offentliga 
sektorn går hand i hand med en allt 
starkare privat sektor”. -Jag tycker 
att det är viktigt att en vision är kort 
och känd av bodensarna, säger Henry. 
Kände du som läser detta till visionen 
eller trodde du att visionen var ”För-
del Boden?” I dag diskuterar våra 
politiker om visionen ska fortsätta att 
gälla eller om den ska förändras. Om 
den ska förändras – Hur ska det gå 
till? Hur tar vi tillvara den vilja och 
de kunskaper som finns innanför och 
utanför kommunhuset? Har du idéer. 
Hör av dig till oss.

Trenden har vänt
Antalet bodensare ökar, det verkar 
som om trenden med ständiga befolk-
ningsminskningar äntligen har vänt. 
Flera företag är intresserade av att 
etablera sig i Boden. Boden är också 
ett mycket starkt kort i den pågående 
försvarsdebatten.

När det gäller våra möjligheter att 
behålla eller öka befolkningen är det 
viktigt att människor tycker att Boden 
är en bra stad att leva i. Den bild som 
skapas av Boden har stor betydelse 
för vår gemensamma framtid. Även 

Tidigare vägval för Boden har skapat dagens samhälle.

här har helheten betydelse. Det är bl.a. 
viktigt att: 

➢ vård, skola och omsorg fungerar 
bra och har ett gott rykte

➢ välskötta gator, vägar, parker och 
grönområden ger ett gott intryck.

➢ det finns lediga tomter och hus till 
rimliga priser

➢ det finns lediga lägenheter med 
rimliga hyror

➢ det finns en bra utbud av fritidsak-
tiviteter och ett rikt föreningsliv

➢ vi har låga kommunala taxor och 
avgifter

➢ näringslivet utvecklas med olika 
arbeten både inom privat och of-
fentlig sektor

➢ vi har en väl fungerande räddnings-
tjänst.

➢ kommunen har en ekonomi som 
är i balans och ger utrymme för 
satsningar och utveckling.

-Vi som bor i Boden och alla som 
arbetar vid kommunen bidrar till den 
bild som skapas av vårt samhälle. Jag 
tycker vi bor i en fin kommun. Det är 
ingen tillfällighet att jag envist vägrat 
att flytta. Vi kan vara stolta över det 
samhälle som vi och tidigare generatio-
ner skapat. Som kommunchef har jag 
en förmån som får hjälpa våra politi-
ker att skapa det goda samhället.

Har du idéer om Bodens utveckling 
kan du kontakta kommunlednings- 
förvaltningen tel 0921-621 02 
eller skicka e-post till 
ledningskontor@boden.se.  
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I Sävast är det äventyr som gäller 
i skolan. Resultatet är så bra att 
södra rektorsområdet används 

som modell för äventyrspedagogik i 
Sverige. Inget skolområde ger ett så 
komplett innehåll för flera årskurser 
som Sävast.

Det börjar med ett brev
I årskurserna 2,4,5 och 8 får eleverna 
vara med om äventyret. Så här kan 
det gå till för en 9- åring. Först kom-
mer det ett brev från Åbergsgubben 
där han vill ha hjälp med att lösa ett 
problem. I samband med brevet får 
elevens föräldrar ge sitt samtycke 
till att barnet får avsluta äventyret 
kvällstid i mörkret på Åberget. Det 
finns även en möjlighet för föräldrar 
att finnas i närheten på kvällen.

Utomjordingar hotar
Åbergsgubbens bekymmer är att utom-
jordingar kommer till Åberget för att 
ta med sig djuren upp till sin planet. I 
skydd av mörkret lyckas eleverna ta 
med sig monstronernas stenar, som 
förstenat djuren, och lämna över dem 
till Åbergsgubben. Han har förmågan 
att förgöra dem. Gubben behöver 
hjälp därför att det bara är barn i just 
den åldern som kan flytta stenarna.

Övning på dagen
Tidigare på dagen har barnen samlats 
på Åberget för att träna samarbetsöv-

Äventyrlig profil i Sävast

Gruppen Cool Kids har hittat Munins bo

Eleverna i James Bond Jr visar att samarbete kan rädda dem från att falla ner i 
Ginungagapet.

ningar och finna 
ledtrådar som be-
hövs på kvällen. 
De hinner också 
bekanta sig med 
terrängen.

- Det är viktigt 
att eleverna lär 
sig att gå in i och 
uppleva äventy-
ret för att sedan 
lämna det, säger 
Eva Persson, som 
är en av flera spe-
cialutbildade pe-
dagoger. Då blir 
de trygga nästa 
gång de ska gå ut 
i skogen på egen 
hand.

Äventyret går 
vidare

Det här äventy-
ret får barnen i 
årskurs 2 vara 
med om. Men 
det slutar inte 
här. –Efter äventyrsdagen tar de 
med sig upplevelserna in i klassen, 
säger Bengt Jonsson, som också är 
äventyrspedagog. Andra kopplingar 
kan vara att prata om bild, drama, 
språk, djur, rädsla och mörker. För-
utom äventyret i årskurs 2 blir det 

äventyr om Gustav Vasa, asatro och 
alkohol och narkotika för de andra 
årskurserna, fortsätter Bengt. Vi är 
8 personer som har varierande längd 
på vår utbildning. Mest omfattar den 
20 poäng på universitetsnivå. Främsta 
fördelen med det här sättet att arbeta 
är upplevelsen för eleverna. Den gör 
att inlärningen blir starkare när fler 
sinnen stimuleras.

Mottagandet bland Bodens skolor 
har varit mycket positivt. – Det var 
jättekul men lite pirrigt, berättar 
Erik Sundberg som idag går i 7:an på 
Brönjaskolan, om sitt Åbergsäventyr 
i klass 5. 

- I vårt rektorsområde har vi fått en 
speciell budget för äventyr. Nu hop-
pas vi bara att det lossnar pengar till 
material och vikarier så att fler skolor 
får uppleva det här, avslutar Eva och 
Bengt.

Vill du veta mer om äventyr i skolan 
kan du kontakta Eva Persson eller 
Bengt Jonsson, tel 0921-62 636.

4



Boden Bild  nr. 2-2004

Utbyggnaden av Å-promenaden 
fortsätter. Ifjol var det vid 
Kvarnängen och nu mellan 

Kungsbron och Kyrkgatsbron. Ett 
centralt område längs den tre kilo-
meter långa promenaden är den an-
rika Kungsbroparken. Bodens första 
parkchef Emil Krantz lade grunden 
för den. Blågran och silverpilar ramar 
in parkytan. Hela parken är utrustad 
med automatiskt konstbevattning.

Raden av pelaraspar planterades se-
nare liksom den ståtliga ornäsbjörken 
längst ner i parken. En återplantering 

Kungsbroparken en oas
av Bodens egen pil (salix alba sibirica) 
sker eftersom livslängden inte är mer 
än ca 50 år. Perenna växter bildar 
stommen i de nya rabatterna. Många 
kommer från Finland, bl a Mustilahor-
tensia och Snöbollsbuske på stam.

Årets perenn
Det finns en odlargrupp i Sverige som 
heter Perennagruppen. Den utser varje 
år en perenn (flerårig) växt som är 
odlingsvärd dvs sortäkta och värd att 
göras synlig för allmänheten. I Kungs-
broparken finns de senaste sex årens 

Röd Rudbeckia (Echinacea purpurea) 
var årets perenn 1998. 
Foto: Tage Englund.

val av växt. Årets perenn blev Sköld-
paddsört som finns i rabatt nr 2. 

Eyvind Johnsons minne
Berto Marklunds minnesskulptur av 
Eyvind Johnson finns centralt i parken 
med inramning av 40- talsskiffer och 
markstrålkastare.

Detaljer i parkens upprustning är 
stenbänkar av bodensia blå granit och 
sexkantiga belysningsstolpar av trä 
med speciell armatur. Vid entréerna 
finns markbelysningspollare. En del av 
parken är en yta för boulespel.

Våren 2005 finns en förteckning av 
växterna vid entréerna och skyltning 
av växterna. Ta en promenad efter 
Bodån på försommaren. Låt er inspi-
reras av de perenna växterna. Kanske 
finns något nytt till den egna täppan.

Bodens kommun har fått två nya 
naturreservat det senaste året. 
Ett är Åbojen vid Råneälven 

och det senaste är Urstjärnbäcken. 
Det ligger i södra Harads och är en 
värdefull skogs- och våtmarksmosaik 
med många växter och djur knutna 
till naturskogsmiljöer.

Besök Urstjärnbäckens naturreservat
Reservatet innehåller omväxlande 
öppen myrmark, skogsklädda kärr, 
sumpskogsområden, fastmarksholmar 
och åsar. Området är 1063 hektar och 
kommunens största reservat. I områ-
det finns en stabil stam av både bäver 
och utter. Älgens närvaro är påtaglig 
och det är inte ovanligt att se björn-
spillning. Fynden efter den sällsynta 
skogslämmeln och den rika skogsfå-
gelstammen höjer skyddsvärdet. Giftig 
vårblommande tibast finns på flera 
ställen. De grova aspholmarna på 
myrarna ger plats för gamla bestånd 
av sälg där lunglav och dofttickor 
kan finnas.

Den mycket speciella sumpskogen 
ger möjlighet till en säregen flora. Där 
finns bl a starrväxter t ex späd-, älv-, 
klot-, sträng-, flask- och styltstarr. I de 
fuktigaste delarna hittar man klotvin-
mossa och brunrör. Lappranunkel och 
fjällskråp är två mycket speciella kärl-

växter som växer på kalkhaltig mark 
inom området. Under 2005 kommer 
skyltning och informationsmaterial 
att tas fram.

Ett lättöverskådligt sätt att komma 
in i naturreservatet är att spänna på 
terrängskidorna, packa ryggsäcken 
och skida över myrarna i vårsolen.

Fjällskråp (petasites frigidas) finns i re-
servatet. Foto: Sture Westerberg.

5



Boden Bild  nr. 2-2004

Under sommaren har det grävts 
på flera ställen längs gator 
och vägar. I debatten ifråga-

sätts ibland om kommunen ska satsa 
stora pengar på vägbyggen när det 
saknas pengar till utbildning och 
omsorg. En bra standard på kommu-
nikationer och säkerhet är viktig och 
ofta finns det flera intressenter som 
satsar pengar. Kommunens kostnad 
blir därför lägre och åtgärderna blir 
till nytta både för trafiksäkerheten 
och möjligheten att komma fram. 
Dessutom tycker bodensarna att 
det borde bli bättre vägstandard på 
vissa ställen.

-Vart tredje år gör vi en undersökning 
bland 500 bodensare, berättar Stefan 
Wuolo som är teknisk chef. De senaste 
resultaten från i våras visar att mer 
än hälften av de som svarat tycker att 
standarden på gator och cykelvägar 
ska förbättras. Det visar att åtgärderna 
behövs.

Delat ansvar sänker kostnaden
Det är oftast Vägverket och kom-
munen som ansvarar för gator och 
vägar. I sommar har Vägverket gjort 
och helt bekostat åtgärder efter sina 
vägar, Lulevägen, Garnisonsgatan, 
Moråsleden, Hedenbrovägen och 
Norrbottensvägen. Hela sträckan har 
fått ny beläggning. För ökad trafiksä-
kerhet och bättre kollektivtrafik har 
en hållplats flyttats på Hedenbrovägen 
och en ny byggts på Garnisonsgatan. 
Hedenbrovägen har blivit smalare 
för att underlätta vinterunderhållet 

Viktigt om vägar
Bodens resecentrum beräknas vara klart november 2005.

Rondeller ger säkrare trafikmiljö. Här den nybyggda i korsningen Hermelinsgatan-
Kyrkgatan.

och den andra hälften delas mellan 
parterna.

Resecentrumet blir en knutpunkt 
för kollektivtrafik från lokal till riks-
nivå. Målet är att bli en del i Bodens 
utveckling för boende, besökare och 
näringsliv. Eftersom Haparandabanan 
startar i Boden stärks knutpunkten 
ytterligare.

I sommar har Stationsgatan byggts 
om och parkeringar har anlagts. Nästa 
år blir det ombyggnad inne i stations-
huset. Justeringar görs mot perrongen 
och ett nytt hus för bussgods byggs. 
Enligt planerna ska allt vara klart 
november 2005.

Bättre i Bodsvedjan
Längs Svedjevägen har kommunen 
förbättrat för oskyddade trafikanter 
genom en gångbana. Det medför att 
delar av gatan är så smal att bilar inte 
kan mötas. Det finns två busshållplat-
ser på sträckan. Den ena är gjord så att 
det blir stopp när bussen stannar där. 
Det kan upplevas som besvärligt men 
är positivt för att gående kan korsa 
vägen utan risk för att bli påkörda. 
Projektet har genomförts i samverkan 
med de boende.

Säkrare cykling i Trångfors
En ny gång- och cykelväg finns nu 
längs Trångforsvägen mot Heden. Den 
har kommit till genom att skolan och 
hem- och skolaföreningen önskat en 
säkrare trafikmiljö för barnen. Även 
den har finansierats till 50% genom 
bidrag från Vägverket.

Vill du veta mer om gator och vägar 
kan du kontakta Kenneth Enbom tel 
0921-623 26.

och minska halkrisken på gång- och 
cykelbanorna. 

I samarbete med Vägverket och 
med delad kostnad har det gjorts 
åtgärder. VA- ledningarna har bytts 
ut på Kyrkgatan mellan Torsgatan 
och Hermelinsgatan och en ny rondell 
finns i korsningen mellan Hermelins-
gatan och Kyrkgatan. I den korsningen 
har det tidigare hänt många olyckor. 
För att förbättra avrinningen från 
tomterna har gatan sänkts.

Resecentrum tar form
Nere vid järnvägsstationen har det 
varit riktigt rörigt. Det beror på att 
Bodens resecentrum håller på att ta 
form. Här är många intressenter med. 
Banverket, Jernhusen, Länstrafiken, 
Bussgods och kommunen. Hälften av 
kostnaden kommer som statsbidrag 
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Ett led i Harads skolas 
naturprofil är att sätta 
jägarexamen på sche-

mat. För tredje året i rad har 
niorna möjlighet att välja 
jägarexamen som tema varje 
fredag.

Bild, hemkunskap, kör, idrott, 
teknik… och jägarexamen! 
Valmöjligheterna i högstadiets 
temaundervisning i Harads 
är stora, och med tillägget 
jägarexamen något udda i 
sitt slag.
Varje fredag samlas ett antal 
unga blivande jägare för att 
på skoltid öka sina färdigheter 
i ämnet jakt. Satsningen går 
hand i hand med den över-
gripande naturprofilen som Harads 
skola har.
På Harads skola finns föreningen 
Björnudden, en fristående och själv-
finansierande verksamhet som elever 
och lärare själva arbetar ihop pengar 
till genom hantverksdagar, skogsplan-
tering med mera. Vid Björnuddstorpet 
har man bland annat lägerskola varje 
hösttermin och det är också i närheten 
av Björnudden man bedriver en del av 
skolans jaktverksamhet.
Föreningen Björnudden har egna 
klass I-, hagel- och fågelvapen som 
eleverna får använda och öva med 
under jägarexamen. I skolans regi 
genomförs jägarexamens grundkurs 
samt högviltsdelen för de elever som 
är intresserade.
Några av eleverna har föräldrar som 
jagar. Andra har fått intresset genom 
släktingar och kompisar eller är helt 
enkelt intresserade av naturen och att 
vara ute.

Föryngra jägarkåren
Att lära den yngre generationen mer 
om natur och jakt och uppmuntra elev-
ernas intresse i dessa frågor är en av 
tankarna med att ge eleverna möjlighet 
att ta jägarexamen på skoltid.
 – Jägarkåren behöver också ungdo-
marna och det är en fantastiskt fin 
sysselsättning, säger S-O Björklund, en 
av lärarna tillika studiehandledare för 
jägarexamen i Harads skola.
Eftersom det i dag kostar en hel del 
både att jaga och att ta jägarexamen 

Jägarexamen på schemat

kan denna starthjälp bidra till en både 
yngre och större jägarkår i framtiden. 
Eleverna står själva för en mindre 
kostnad för studiematerial.

De engagerade lärarna är också jägare 
och tillsammans med intresserade för-
äldrar tar de med eleverna ut i skog 
och mark för att praktisera det de går 
igenom på teorilektionerna. 

Egen älgjakt
För andra året i rad har 
SCA tilldelat skolan rätten 
att fälla en älg, vilket man 
också lyckades med både 
ifjol och i år.

– Det här arbetet kräver pla-
nering och schemaändringar 
och bygger mycket på elev-
ernas frivillighet. När vi ska 
ut och jaga börjar de tidigt 
och det är tid som de inte 
får igen, förklarar läraren 
Nisse Andersson, som är 
glad över att intresset verkar 
stort och att även fler tjejer 
väljer detta.

En förutsättning för att 
kunna ha jägarexamen för 

eleverna är dock sponsorhjälp. SCA 
och Svea Skog bidrar bland annat med 
möjligheten till skogsplantering, vilket 
skolan är mycket tacksam för.

 – Det här är kul, tycker eleverna, som 
förmodligen sätter jaktläxorna ganska 
högt på prioriteringslistan…

Text: Anna Bergström

Hjälp oss med bilden

Väntar mannen i lastbilen på en 
vän som gått in i affären eller är 
han kanske varutransportören? 

På husväggen finns en skylt där det 
står J.R. Olssons bageriaffär.

Om någon har uppgifter om bilden 

så kan ni vända er till kommunarkiva-
rien Barbro Marainen tel 0921-621 20. 
Vi kommer att lotta ut bildmappen 

”Bodenbilder från 1900-talet” bland 
uppgiftslämnarna.

Harads unga jägare har fällt en älg i år.
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Konsumentköplagens sexmå-
nadersregel innebär att vi i 
praktiken får sex månaders 

garanti på det mesta vi köper – även 
begagnat.

Om varan (ny eller begagnad) går sön-
der under de första sex månaderna så 
räknas det som ursprungsfel. Då ska 
säljaren reparera felet eller ge dig ny 
felfri vara, utan kostnad för dig. Du 
bestämmer om det ska bli reparation 
eller ny felfri vara. Det är endast om 
säljaren kan bevisa att du har orsakat 
felet, t ex tappat varan, fått in fukt i 
varan eller på annat sätt använt den fel, 
som säljaren slipper ansvaret.

Konsumentköplagen ger dig totalt 
2 år att klaga på köpta varor. Efter 6 
månader måste du visa att det är ett 
tillverkningsfel. Kan du det ska sälja-
ren reparera kostnadsfritt eller ge dig 
ny felfri vara eller pengarna tillbaka.

Mer kan du läsa på Internet på 
adressen: www.konsumentverket.se  

Konsumentnytt 

Sex månaders garanti på det mesta
gå sedan till sidan konsumenträtt. 
Lagen finns även hos Konsument 
Boden.

Skadestånd för uteblivna leveranser
Kraftkommission AB upphörde som 
elleverantör i dec 2002. Bolagets 
kunder tvingades då in i avtal med 
nya elleverantörer, med högre elpris 
som följd. Konsumentombudsman-
nen/KO anmälde fallet som grupptalan 
till Allmänna reklamationsnämnden/
ARN hösten 2003. KO menade att 
elkunderna borde få ersättning för 
sina merkostnader. ARN beslutade 
i juli 2004 att Kraftkommission AB 
ska betala skadestånd till sina fasta 
elkunder för uteblivna elleveranser. 
Det är de merkostnader som de fasta 
elkunderna fick betala för att få elen 
levererad av annan leverantör, som 
Kraftkommission AB ska betala.

Nu måste konsumenterna räkna ut 
sina anspråk och skicka till Kraftkom-
mission AB. Schablonberäkning av 

prisfördyring hittar du på Internet på 
adressen: www.konsumentverket.se, 
gå sedan till nyhetsarkivet, rubriken 

”Över 6000 elkunder fick rätt mot 
Kraftkommission”. Schablonberäk-
ningen finns även hos Konsument 
Boden. Skicka med kopia av din 
elräkning för den aktuella perioden. 
Spara kopia av brevet du skickar. KO 
överväger att vidta ytterligare åtgärder 
i ärendet om Kraftkommission AB inte 
följer rekommendationen från ARN.

Du får gratis råd och hjälp i 
konsumentfrågor 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

Sommaren 2004 hade Demokra-
tirådet i Boden sitt första möte. 
Det är en ny funktion inom kom-

munen som ska öka möjligheterna till 
insyn och delaktighet för kommun-
medborgarna. Vi vill göra det lättare 
för dig som bodensare att ta del av 
och medverka i de beslut som fattas 
i vår kommun. 

I Demokratirådet finns samtliga par-
tier representerade med två personer 
var. Vår ambition är att utöka möjlig-
heten till delaktighet i viktiga frågor 
för dig som kommunmedborgare. 
Gemensamt vill vi hitta nya sätt att få 
fler att komma till tals och medverka 
till ytterligare utveckling av Boden. 
Demokratirådet är till för dig och vi 
finns som ett redskap för att under-
lätta dialogen. Vi ser fram emot dina 
synpunkter och idéer. 

Du kontaktar oss genom ordförande 
Bo Englund, Drottninggatan 31 C, tel 
070-326 55 28 eller vice ordförande 
Åsa Wikström, Abramsgatan 40, tel 
070-525 70 23.

Demokratirådet ger ökat inflytande

Vi finns i demokratirådet fr v Mats Nordström (mp), Catarina Ask (mp), Carola 
Larsson (fp), Eva Larsson (c), Lena Pantzare (s), Gösta Eriksson (ns), Eva Risberg 
(v), Anders Pettersson (kd), Bo Englund (v) ordförande, Lennart Carlsson (m) och 
Åsa Wikström (m) vice ordförande. 
Ann-Chatrine Lidberg (c), Mariann Lundmark (ns), Ann-Charlotte Furberg (fp), 
Hans Rolfs (s) och Maria Fjellström (kd) saknas på bilden.   
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Funderar du som förälder över 
din tonårings vanor eller um-
gänge? Är du 13-20 år och vill 

samråda med någon vuxen, om pro-
blem, kompisar eller annat? Då kan 
du vända dig till socialförvaltningens 
ungdomsenhet. Den finns även varje 
fredagskväll och riskkvällar.

Regnet strilar sakta ner en mörk 
fredagskväll i Boden. Det är inte 
många människor ute, allra minst 
ungdomar.

 – Ungdomarna är inte lika mycket 
ute på stan nu som för några år sen, 
de samlas mer hemma hos varann, 
konstaterar socialsekreteraren Maria 
Bergstrand.

Tillsammans med Gunilla Jakobsson 
ansvarar hon för ungdomsenhetens 
kvällstjänst ikväll. Det är en verksam-
het som socialen har haft i många år, 
varje fredag samt vid så kallade risk-
kvällar som Lucia, Valborg med mera. 
I år har de även haft verksamheten i 
gång under sommaren.

Vuxet stöd
Fredagsteamets uppgift är främst att 
finnas där det behövs, komplettera 
polisen vid större händelser och finnas 
med som vuxna bland ungdomarna.

De har alltid en mobiltelefon med 
sig där allmänheten kan nå dem hela 
kvällen. På fredagskvällen kan de även 
boka in besök som inte kan göras 
dagtid då människor arbetar eller är 
i skolan.

Under kvällen gör de några rundor 
på stan, med bil eller till fots.

Ungdomsenheten har ett nära och 
väl fungerande samarbete med polisen 
och ”kisarna”, kamratstöd i skolan, 
och arbetar främst med personer i 
åldrarna 13-20 år.

 – Vi finns här för den som vill 
samråda anonymt eller som vill fråga 
något. Många söker sig hit för att få 
hjälp med olika problem. Det kan gälla 
allt från kompisar till eget boende, 
droger eller något annat.

Finnas men inte störa
Plötsligt ringer telefonen och Maria 
och Gunilla får veta att det är en stor 
ungdomsfest i en villa i Boden. Under 
kvällens första rundtur med en civil bil 
åker de igenom det aktuella området. 
Gunilla vevar ner rutan för att höra om 

Kvällstjänst på Ungdomsenheten

det är musik någonstans. En mängd 
cyklar och ett antal ungdomar utanför 
ett hus visar att vi hittat rätt. Men läget 
verkar vara under kontroll.

 – Det finns ingen anledning att 
klampa in om det inte behövs. Vi ska 
finnas men inte störa, menar de, och 
berättar vidare att de mer kollar så att 
ingen ligger ute i regnet. Om någon 
skulle vara ute och vingla på vägen 
skulle de stanna och fråga hur det är 
och kanske bjuda på skjuts hem.

Plötsligt händer det
Vi fortsätter till några andra adresser 
och områden. Strax efter tio åker vi 
förbi ungdomsfesten igen och nu är 
läget ett helt annat. På den smala 
gatan är det ett myller av ungdomar, 
uppskattningsvis ett 50-tal. Det är stoj 
och stim, många av ungdomarna är 
berusade, både högstadie- och gym-
nasieungdomar.

 – Det är soc! In med kassarna i 
bilen!

 – De har nog varit med vid förr, vid 
Valborg fick vi hjälp av polisen att 
beslagta en hel del sprit, säger Maria 
efteråt.

Maria och Gunilla går runt och 
pratar med ungdomarna och tittar 
även in till föräldrarna som kommit 
hem och avbrutit festen. Inom loppet 
av 20 minuter är det lugnt igen.

På vägen därifrån möter vi polisen 
som har blinkat fast några av ungdo-
marna med blåljusen. Gunilla och Ma-
ria stannar och pratar med poliserna 
och med några fler ungdomar.

Trevliga ungdomar 
 – Vad gör ni ute så här sent, undrar 
en yngling med ett leende och kommer 
fram för en liten pratstund.

Både Maria och Gunilla tycker att det 
är härligt att arbeta med ungdomar. 

 – Ungdomar är go´a och kul att 
jobba med. Det enda som kan kännas 
jobbigt är kanske känslan av att man 
inte räcker till ibland, menar Maria.

De blir nästan alltid väl bemötta och 
de ser också att det finns ett behov och 
en vilja att prata med och ta hjälp av 
vuxna när de kommer ut. 

– Trevlig helg, håll koll nu, hälsar 
några glada grabbar innan de glider 
i väg.

Socialtjänstens ungdomsenhet kan 
nås på mobiltelefon 070-624 72 48 
kl. 17.00-01.00 varje fredag eller 
via kommunens växel 0921-620 00 
dagtid månd-fred.

Text: Anna Bergström
Foto: Jennie Segerberg
 

Kvällen börjar lugnt för socialsekreterarna 
Maria Bergstrand och Gunilla Jakobsson 
som både rör sig till fots och med bil i 
Boden. De kan också åka till andra orter 
i kommunen om det behövs.

Att finnas som stöd och vuxenkontakt där ungdomar rör sig är en av ungdomsen-
hetens uppgifter.
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Norrbotten är försökslän för 
skolmedling i Sverige. Boden 
är den första kommunen som 

utbildar skolmedlare. Syftet är att lära 
elever att lösa sina egna konflikter 
och skapa en bättre miljö för både sig 
själva och skolans personal. I projek-
tet som pågår 2004 - 2006 utbildas 
elever till att medla mellan andra 
elever i konflikt. Medling i skolan är 
en fredsrörelse på gräsrotsnivå.

Både problem och känsla
Konflikter består till ca 90 procent 
av känslor och kanske 10 procent av 
sakfrågan, problemet. Det som gör 
medling så framgångsrik, är att den 
kan leda till försoning, när man låter 
känslorna komma fram. I medling är 
det tillåtet och önskvärt att parterna 
talar om sina känslor. Den kan därför 
leda till att parternas relation fördju-
pas istället för tvärt om. 

Medling i skolan leder inte bara 
till att man löser enskilda konflikter. 
Stämningen i hela skolan blir bättre 
när man vet att man har någonstans 
att gå om man får problem. Arbetsmil-

Boden först med skolmedlare
jön blir bättre för både elever, lärare 
och annan personal. Man skulle därför 
kunna beskriva medling i skolan som 
en fredsrörelse på gräsrotsnivå.

Sedan 1980-talet har skolmedling 
varit en viktig och nydanande kon-
flikthanteringsmetod i skolor runt 
om i världen bl a i USA, Canada, 
Australien, Nya Zeeland, England 
och Norge. Erfarenheter från Norge 
visar att effekterna av skolmedling 
är många och positiva. Atmosfären 
i skolan mer fredlig och harmonisk, 
mobbning minskar och eleverna får 
verktyg som gör att de kan lösa kon-
flikter bättre även längre fram i livet. 

Alla blir engagerade
I Boden är alla skolor med i projektet. 
På varje skola utbildas skolmedlare 
bland personalen, och elevmedlare 
från årskurs 5 och uppåt. Målet är 
att skolmedling också ska kunna 
användas för att lösa konflikter mel-
lan lärare och elever. Blir en konflikt 
alltför stor eller infekterad ska skolan 
kunna ta hjälpa av medlare utifrån. 

Kina är medlingens vagga
Medling, som metod för att hantera 
konflikter, har sitt ursprung i det gamla 
Kina där kringresande konfliktmed-
lare hjälpte till att lösa konflikter 
bland invånarna i de då mycket vitt 
spridda byasamfunden. Från Kina 

har medlingen kommit via den starka 
fredsrörelsen i USA efter andra världs-
kriget. Fredsrörelsen var inspirerad 
av Mahatma Gandhi som bl a sa ”Vi 
måste samarbeta med vår motpart för 
att finna sanningen” och ”Låt oss vara 
den förändring vi vill se på jorden”. 
Gandhi verkade för att alla skulle ha 
samma rättigheter i ett självständigt 
Indien. Han visade sin enorma styrka 
genom att inte tillgripa vapen och 
våld, utan genom sitt principiella 
och kompromisslösa motstånd. Både 
Gandhi och senare Martin Luther King, 
Jr. valde att verka inom systemet på 
samma sätt som medlingen gör. Martin 
Luther King, Jr. protesterade mot ras-
diskrimineringarna som frodades under 
60-talet i USA genom en ickevålds väg 
som segrade genom att ”The civil rights 
bill” skrevs under 2 juli 1964. 

Projektet Medling i skolan är ett 
samarbete mellan länets 14 kommuner, 
Kommunförbundet Norrbotten, Norr-
bottens läns landsting och Länsstyrel-
sen. Det kommer ur de medlings- och 
förhandlingskurser som ges på Luleå 
tekniska universitet sedan mitten av 
90-talet.

Vill du veta mer om medling kan du 
kontakta Rune Tapper tel
070-59 020 58 eller e-post till rune.
tapper@edu.boden.se.

Sverige har fått en ny lag om sot-
ning. I ”Lagen om skydd mot 
olyckor”finns det en möjlighet 

för den enskilde att göra rengöring-
en/sotning av den egna fastighetens 
eldstad. Bodens kommun har fattat 
beslut om att detta gäller i vår kom-
mun. Så här går det till.

För att få sota ska man ansöka hos 
kommunen om att få sota själv. Det 
finns en särskild blankett för det. Den 
kan hämtas på kommunens webbplats 
www.boden.se eller hos räddnings-
tjänsten.

Där intygar man att det finns utrust-
ning och kunskap för att utföra rengö-
ringen och att man kan arbeta på tak. 
Frister/ intervaller som kommunen 
har antagit för sotning av objektet ska 
följas. Allt ska dokumenteras så att det 

Sota din skorsten själv

Nu finns det möjlighet att själv få sota 
sin egen skorsten.

vid behov kan visas upp för kommu-
nens representant. Ett medgivande om 
att få sota själv kan återkallas om det 
vid brandskyddskontroll eller tillsyn 
visar sig att sotningen inte har gått till 

på ett sådant sätt att anläggningen är 
säker ur brandskyddssynpunkt.

Kommunen rekommenderar att 
den som vill sota sin egen fastighet 
genomgår en kurs på 4 timmar i hur 
man eldar rätt. Utbildningen genom-
förs av Brandskyddsföreningen samt 
av studieförbunden. Man bör även 
kontakta sitt eget försäkringsbolag 
och kolla vilka krav de ställer om man 
gör sotningen själv. 

Det som också är nytt är att im-
kanalen/ köksfläkten i bostaden inte 
behöver rengöras av en sotare, det 
jobbet kan man utföra själv, med 
samma intervaller som tidigare. Det 
innebär ett större ansvar för den egna 
fastigheten.

Mer information lämnas av rädd-
ningstjänsten tel 0921-623 00.
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Boden först med skolmedlare

Norrbottens läns landsting har  
närmare 7 000 anställda som 
arbetar med hälso- och sjuk-

vård, samt tandvård. Vart femte jobb 
blir ledigt inom tio år. Till det kommer 
kommunernas behov av sjukvårdsutbil-
dad personal inom omsorgen. Det ger 
en jobbgaranti för dig som väljer OP.

Rekryteringsbehoven är stora redan 
idag, framför allt för yrken som kräver 
vidareutbildning. Det kan vara spe-
cialistsjuksköterskor, specialistläkare, 
tandläkare, tandhygienister, logopeder, 
biomedicinska analytiker och psykolo-
ger. Vill du gå vidare i din utbildning ses 
det som en tillgång om du kommer från 
Omvårdnadsprogrammet (OP). I Boden 
finns högskoleutbildning i närheten. 

Under de närmaste tio åren kommer 
landstingets personalbehov att öka 
kraftigt då cirka  1 500 personer inom 
hälso- och sjukvård går i pension. Det 
innebär att i princip alla yrken i lands-
tinget har ett stort rekryteringsbehov 
framöver. Verksamheten finns i hela 
länet fördelad på 5 sjukhus och 33 
vårdcentraler.

Här finns utbildningen
Björknässkolan ger dig en utbildning så 
att du direkt kan gå som behörig ut i 
arbete. -Du blir så pass eftertraktad att 
arbetsgivarna ofta börjar ”rycka” i dig, 
till vår (glädjefyllda) irritation, redan 
innan du är helt klar hos oss, säger 
Ulf von Sydow som  är gymnasiechef. 
Tycker du om att komma människor 
nära, att jobba med de mjuka frågorna, 
ser hälsofrågor som viktiga, vill jobba i 
team med andra och allt inom ett områ-

Utbildning med jobbgaranti
de där tekniken är till för människorna, 
och inte tvärtom. Då ska du söka dig till 
oss på Björknässkolan i Boden.

Omvårdnadsprogrammet ger för-
utom goda vård- och omsorgskunska-
per också goda möjligheter att arbeta 
praktiskt. Vi har samarbete med våra 
grannländer och möjligheten att göra 
praktik där är goda. Det breddar din 
erfarenhet både i det yrke du lär dig 
och du växer som människa. Under 
de tre gymnasieåren är du ute på ar-
betsplatser i 26 veckor och lär dig från 
verkligheten.

Som elev vid omvårdnadsprogram-
met står du i centrum för många. 
Lärarna på programmet  har breda 
erfarenheter och vet precis vad som 
är viktigt i din utbildning. De strävar 
efter att hjälpa dig mot den nisch du 
strävar till. Du är också med i det vik-
tiga arbetet att göra PR för program-
met. Du som elev är naturligtvis den 
lysande förebilden för alla  som står 

inför gymnasievalet, därför blir du en 
av våra viktigaste ambassadörer.

Att gå på OP är aldrig händelse-
fattigt. Det finns många spännande 
utvecklingsidéer som vi nu jobbar med. 
Tanken är att hela tiden utbilda för de 
behov som finns på arbetsmarknaden 
om några år. Hela tiden sker en mo-
dernisering av programmet där du som 
elev är med och påverkar.

Om du tycker att det känns viktigt 
att arbeta med och för människor, om 
du vill snabbt komma ut i jobb men 
vill ha kvar möjligheten att enkelt åter-
uppta studierna – då ska du kontakta 
en studie- och yrkesvägledare eller 
ringa oss på Björknässkolan direkt 
för ett studiebesök. Du når oss genom 
kommunens växel 0921-620 00.

Hälsa i samverkan 
Under höstterminen 2004 har Om-
vårdnadsprogrammet och klass 1 C på 
Gärdesskolan arbetat tillsammans un-
der temat hälsa. Målet med projektet 
har varit att ungdomarna från OP får 
visa, utveckla och befästa sina kunska-
per genom praktiskt arbete. Eleverna 
i årskurs 1 får träffa ungdomar som 
kan fungera som en förebild för dem. 
Ungdomarna har fungerat som lärare 
för förstaklassarna under två skolda-
gar. Teoretiska lektioner varvas med 
praktiska övningar. 

Temat avslutades med en hälsodag på 
kulturområdet på Gruvberget. Dagen 
innehöll lekar, tipspromenad och lek-
tioner i första hjälpen. För personalen 
har projektet inneburit en samverkan 
som vidgat vyerna, gett nya lärdomar 
och utvecklat ett samarbete mellan de 
olika verksamheterna. Förhoppnings-
vis kan samarbetet mellan Omvård-
nadsprogrammet och Gärdesskolan 
fortsätta och utvecklas ännu mer till 
nytta både för elever och lärare.

OP-eleverna lär yngre elever från Gärdesskolan       Foto: Jennie Segerberg

Praktiska övningar gör det lätt att lära och minnas       Foto: Jennie Segerberg
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På Björknässkolan utbildas 
fordonsmekaniker. För dem 
är det viktigt att hänga med i 

den snabba utvecklingen inom bilin-
dustrin. Därför är det värdefullt med 
ett samarbete mellan skolan och nä-
ringslivet. I slutet av september fick 
skolan Hondas första utbildningsbil 
i Sverige.

- Det här är mycket positivt, säger 
Bosse Strömbäck som är barn- och 
utbildningsnämndens ordförande. Den 
tekniska utvecklingen går så snabbt att 
det krävs ett samarbete mellan skolan 
och branschen för att eleverna ska få 
den senaste tekniska utrustningen. 

- Skolan har redan bilar från Volvo 
och Saab som övningsobjekt och där-
för är det bra att vi kan bredda oss, 
säger Roland Johansson på fordons-
programmet. Lika viktig som bilen är 
att vi får felsökningsutrustningen, den 
är nyckeln till kunskap om vad som är 
fel på en bil.

Intresset för fordonsprogrammet på 
gymnasieskolan stiger. Utbildningen 
görs i samverkan mellan Boden och 

Bil bra för Björknäs
Luleå. Vid senaste antagningen sökte 
58 elever som hade programmet som 
förstahandsval till 32 platser i Boden. 
År 1 är lika i Boden och Luleå, sedan 
kan eleven välja olika inriktningar.

Samverkan mellan skola och företag
Det finns ett gemensamt utbildnings-
råd för Boden och Luleå. Där är 6 fö-
retagare med och 5 representanter för 
utbildningen. –Det här är ett av de få 
fungerande utbildningsråden, berättar 
Kenneth Öhrvall på fordonsprogram-
met. För oss är det en viktig kontaktyta 
mot elevernas kommande arbetsmark-
nad. Vi har gemensamma intressen av 
en bra kvalitet på utbildningen. Skolan 
behöver också bra praktikplatser.

-Vi behöver duktiga mekaniker, 
säger Jörgen Wikman på Bosses Bil 
och Motor som varit drivande för att 
ge skolan det senaste tillskottet av 
utbildningsbilar. Därför är det viktigt 
för oss att ordna utbildningsmaterial. 
Den här Hondan är en skolbil som 
använts inom koncernen och som vi 
nu lyckats få loss. Det är första gången 
i Sverige som Honda överlåter en bil 
med testutrustning till en skola så vi 
kan känna oss stolta i Boden. 

-Vi tar gärna emot praktikanter, sä-
ger Bosse Wikman. För eleven kan en 
praktik där man fått visa framfötterna 
leda till en anställning så det fyller 
dubbla syften.

–Den tekniska utvecklingen kräver att eleverna får öva på moderna bilar, säger Bosse 
Strömbäck. Här tillsammans med fr v Jörgen Wikman, Bosse Wikman och läraren 
Kenneth Öhrvall (längst till höger).

Jörgen Wikman överlämnar bilnycklarna till elever på fordonsprogrammet.
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I Ekens hemtjänstgrupp har 
flera av vårdbiträdena arbe-
tat 25-30 år. En väl fungeran-

de arbetsgrupp är ett av skälen 
till att de trivs så bra. Men det 
som förgyller vardagen mest är 
kontakten med vårdtagarna och 
känslan av att vara värdefull.

Hemtjänstpersonalen har många 
roller att fylla i sitt yrke. Hår-
frisör, fotvårdare, sjukvårdare, 
serveringspersonal, inköpare, 
städerska och medmänniska. För 
att bara nämna några. Hemtjäns-
ten följer sina vårdtagare såväl 
vardag som helg och hjälper dem i alla 
bestyr som ska skötas, dygnet runt. De 
är den naturliga och återkommande 
kontakten med världen utanför hem-
met, som skänker trygghet och stöd 
och möjliggör att de gamla kan bo 
kvar hemma.

Bra arbetsgrupp
I Ekens hemtjänstgrupp i Boden har 
de flesta arbetat i yrket i många år. 
Den samlade arbetserfarenheten när-
mar sig 100 år, vilket tyder på att de 
trivs med sitt arbete. Och det intygar 
de åtta hemtjänstassistenterna att de 
verkligen gör.

Eftersom de flesta har arbetat tillsam-
mans länge är de väl sammansvetsade 
och har en väl fungerande arbetsgrupp. 
Här finns det naturligt som många 
företag går kurser för att lära sig. 

 – Man ser att det är väldigt rak dia-
log i gruppen. Man tar tag i saker och 
är tydliga, säger enhetschefen Helena 
Samuelsson.

 – Framförallt försöker vi att hjälpas 

Hemtjänsten Uppskattad och viktig

åt. Vi har scheman som är anpassade 
för var och en, vi respekterar varann 
och pratar om det som uppstår, berät-
tar Britta Lundström.

Otroligt uppskattade
Men den allra största trivselfaktorn i 
hemtjänsten är pensionärerna de mö-
ter i sitt arbete och den tacksamhet de 
visar över allt de får hjälp med. 

 – Man kan ha haft världens sämsta 
dag, kanske utan vikarier och man har 
fått slita hårt. Och så kommer man till 
någon som säger ”vad skulle jag göra 
utan er”. Då känner man sig så upp-
skattad, säger Britta Lundström.

De andra instämmer och berättar 
vidare hur det värmer att höjas till 
skyarna och känna att man gör livet 
bättre för så många gamla. 

 – Hemtjänsten är väldigt väldigt 
bra att ha. Utan dem hade jag legat 
på hemmet nu. Jag är glad att jag får 
vara hemma och att de hjälper mig och 
hämtar mat så jag får äta mig mätt, 
säger Elsa Fjellström, 83.
 

Varierande arbetsuppgifter
Hemtjänstgruppen samlas klock-
an halv åtta varje morgon i sin 
grupplokal och delar sedan upp 
sig på olika morgonuppdrag. 
Klockan elva hämtas maten 
från Björken och körs ut till 
vårdtagarna. Där det behövs 
stannar man och hjälper till med 
att värma maten. Eftermiddagen 
ägnas åt sysslor som städning, 
tillsynsbesök, inköp, promena-
der, tvättning med mera, innan 
det är dags att hämta middags-
maten för vidarebefordran.

Halv fem går kvällspersonalen på 
sitt skift och det är på deras ansvar att 
se till att de gamla kommer i säng, får 
sin kvällsmedicin med mera.

Klockan nio kommer nattpatrullen 
som ansvarar för hela Boden. De har 
både planerade besök och tar emot 
samtliga larm under natten.

De olika skiften förmedlar sig till 
varandra genom att skriva ner vad som 
händer, plus att man varannan vecka 
försöker hålla personalträffar där man 
diskuterar gemensamma frågor.

Fler behövs
Ekens hemtjänstgrupp har blivit en po-
pulär arbetsplats för sommarvikarier 
och har ofta samma vikarier som vill 
komma tillbaka från år till år.

De rutinerade vårdbiträdena hoppas 
att fler ungdomar ska se fördelarna 
med det här jobbet, och hoppas också 
att fler killar än de som redan arbetar i 
gruppen ibland ska söka sig till detta.

Text och bild: Anna Bergström

Hur skulle jag ha klarat mig utan er, undrar Elsa Fjell-
ström, som just har fått sin mat hämtad och värmd 
av Birgitta Lind.

En del utflyttade bodensare får 
Boden Bild med posten. De 
finns på informationskontorets 

sändlista tillsammans med andra som 
är intresserade av att läsa tidningen. 
Vi vill gärna nå ut till fler bodensare 
utanför Boden. Känner du någon ut-
flyttad som du tror är intresserad 
av att få hem Boden Bild? Fyll då i 
och posta kupongen. Personen ska 
bo inom Norden. Vi skickar förstås 
tidningen helt gratis.

Hjälp oss att sprida Boden Bild
Bra idé. Jag tror att följande person vill läsa Boden Bild:

Frankeras ej. 

Bodens kommun 

betalar portot. 

Bodens kommun
Informationskontoret
Svarspost
Kundnummer 950 019 301
961 20 Boden

Namn: ..........................................................................

Adress ..........................................................................

Postadress ....................................................................

Insänt av: .....................................................................

Min adress: ..................................................................

.....................................................................................

✃
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Nästa höst kommer Björknäsvallens uterink är kunna nyttjas redan i september.

På fixardagen fick studenterna vid Hälsovetenskap svar på många praktiska frågor.

Varje år studerar många elever 
på Institutionen för hälsoveten-
skap i Boden. Hälsovetenskap 

är en viktig del av Bodens utveckling. 
På ”fixardagen” visade 9 olika or-
ganisationer och företag upp sig för 
studenterna.

Sedan flera år tillbaka har Bodens 

Fixardag fixar bodensare 
kommun gjort insatser för att nya 
studenter ska få en bra start i Boden. 
Guidad rundtur i Boden och bad på 
Nordpoolen har varit uppskattade 
inslag. Kommunen arbetar också ak-
tivt för att studenterna ska mantals-
skriva sig här. Det är värdefullt både 
för kommunens ekonomi och för 
studenterna.

I år är det ca 90 nya studenter i 
Boden. I slutet av augusti anordnade 
kommunen tillsammans med flera 
organisationer, skattemyndigheten och 
lokala företag en speciell fixardag för 
att visa upp allt som finns att göra i 
Boden. Där kunde studenterna också 
enkelt göra en flyttningsanmälan.

Uppskattad dag
Studenterna tycker att fixardagen är 
bra. Det viktigaste skälet är att det är 
bra att få allt samlat på ett ställe som 
man känner till. Att vara ny i Boden 
innebär att många praktiska frågor 
måste lösas på kort tid i en ny miljö. 
Fixardagen kan också ge nya kontak-
ter när studenterna träffar andra som 
är i samma situation.

Student på Internet
- Det finns en speciell Internetsida för 
att underlätta för studenter som kom-
mer till Boden, berättar kommunens 
informationschef Nils Sundberg som 
är kontaktperson i årets projekt. I 
antagningsprocessen har studenterna 
fått en video som visar olika sidor av 
Boden för att de på ett tidigt stadium 
ska kunna känna sig hemma här.

Nu är snart den långa väntan 
över för alla ungdomar och 
äldre som tycker att issport 

är det roligaste som finns. Till nästa 
höst kommer Björknäsvallens uteisba-
na att få konstis och redan i höst blir 
det en uterink vid Torpgärdsskolan.

2,0 miljoner kronor finns till en ny 
konstfrusen isbana på Björknäsvallen 
i anslutning till Ishallen. Den kom-
mer att projekteras och upphandlas 
under hösten/vintern 2004/2005 med 
byggstart våren 2005 och vara klar till 
hösten 2005.

Projektet innebär att en betongplatta 
med kylslingor läggs där nuvarande 
uterink finns. Kylslingorna kopplas se-
dan till kylanläggningen i ishallen som 
har kapacitet att frysa och underhålla 
två anläggningar.
-Till en början blir det inte tak och 

väggar men detta är något vi hoppas 
kunna komplettera med då ekonomin 
tillåter, säger Leif Nordström som är 
kultur- och fritidschef. Det här gör 

Iskalla nyheter

att villkoren för de som nyttjar isytor 
blir mycket bättre. Vi räknar med 
att kunna erbjuda åkbar is ute redan 
från september/oktober. Idag kan vi 
nyttja uterinken först under december 
med naturis. På samma sätt kommer 
säsongen att kunna förlängas under 
vårvintern när solen redan tidigt börjar 
göra naturisen obrukbar.

Torpgärdan får rink i år
Redan under hösten i år kommer 
Torpgärdan att få en ny hockeyrink. 
Det blir en normalstor hockeyrink 
som förses med publikskydd (nät) på 
kortsidorna. Den kommer att ligga vid 
Torpgärdsskolan.
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E levfiket är en viktig del i sam-
varon på en skola. Här träffas 
man, snackar och lyssnar på 

musik. Om det finns billigt fika är det 
ingen nackdel. Om det dessutom är 
eleverna själva som både fixat till lo-
kalen och fikat då är det mitt i prick. 
Så är det på Korpenskolan.

Ivan Häggstål är fritidsledare på 
Korpen och har sett fiken rustas upp 
och slitas ner genom åren. - När jag 
jobbade under sommarlovet tänkte 
jag att nu är det dags igen att göra 
någonting men mer än så blev det 
inte, berättar Ivan. Därför kändes det 
fantastiskt när några av eleverna kom 
med en idé om nästan samma sak vid 
terminsstarten.

Fem tjejer blev kärntruppen som 
drev projektet. - Först hade vi bara 
tänkt möblera om lite men sen växte 
det till ommålning, berättar tjejerna 
men en mun. Det märks att de brin-
ner för projektet även om det nu är 
avslutat.

Föredömligt fikfix på Korpen

I kioskluckan fr v Sandra Eriksson och 
Elsa Wahlström. 

- Det bästa med projektet var att det 
gick att starta så snabbt. Alla var po-
sitiva. Efter ett par timmar hade rektor 
Hilly Andersson och Ivan sett till att 
materialet fanns och bildläraren Stefan 
Nilsson kom med råd om färgval.

Efter projektet inser vi att det inte 
var så enkelt. Det var kul men job-
bigare än vi trodde och nu känner vi 
oss stolta över det vi gjort. Tack vare 
att det blev ”pang på rödbetan” så 
orkade vi i mål. Nu hoppas vi bara 
att ingen förstör utan att det får vara 
fint länge.

- Tjejerna idrottar och jag ser en 
koppling mellan idrotten och det här 
jobbet, avslutar Ivan. Idrotten ger ork 
och uthållighet och det har behövts 
för att genomföra upprustningen av 
fiket.

Fika med flera mål
Av tradition är det 9-orna som sköter 
fiket på Korpen. Det blir ett led i 
praktiskt projektarbete men det har 
ett viktigt mål utöver det. Nettot på 
fikaförsäljningen används till en drog-
fri festkväll vid skolavslutningen för 
årskurs 9. Det har Korpenskolan lyck-
ats med i flera år och den traditionen 
kommer att gå vidare till våren.

Gänget som drev fikaprojektet: fr v Emma Rosendahl, Sandra Eriksson, Elsa Wahlström, Emmy Nordmark och Maja  
Nordberg.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN
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Idrottsrörelsen i Boden är starkt förknippad med det 
militära. Under perioden 1904- 1907 växte Boden upp 
till den garnisonsstad den fortfarande är. Då kom även 

idrottslivet igång på allvar. Bodens äldsta idrottsförening 
är I 19 IF. Den bildades den 25 mars 1908 och förste ord-
förande var majoren Erik Lagercrantz. Redan första året 
fick föreningen sin förste DM- mästare genom Ivar Norén, 
som sprang 100 m på tiden 12,2 manuell tidtagning. Även 
DM- guld på 10.000 m gick till I 19 IF genom A Markström 
på 38,52 en väl så god tid än idag nästan 100 år senare.

I 19 IF har genom åren haft många strängar på sin lyra 
och lika många sektioner. Först var friidrotten väldigt stor, 
men även orientering, skidor, fotboll, draghund, hand-
boll, simning, boxning och tyngdlyftning har funnits på 
programmet. Föreningen var föregångare inom mycket. 
Utan överdrift kan man påstå att handbollen fick sitt fäste 
i Boden genom I 19 IF. Tyngdlyftning och boxning visar 
samma sak.

Förutseende militärer
Med något få undantag har militär personal haft ledande 
poster i föreningen. De visade prov på stort förutseende och 
framåtanda. Pagla skidstadion byggdes med hjälp av både 
BBK och Vittjärv. Sedan satte man skidstugan i Pagla i pant 
för att kunna bygga Aldersjöbadet. Bägge platserna lever 
fortfarande kvar i folks medvetande. Tror ni mig inte så åk 
till Pagla en solig vinterdag och möt allt skidfolk eller till 
Aldersjön en solig sommardag. Stranden väller formligen 
av folk. Att man när Bodenspelen på skidor var som störst 
kunde räkna in 10.500 betalande åskådare till Pagla under 
40-talet visade hur rätt ute man varit. Men även i annat 
var man förutseende. Vem vet för resten att I 19 IF redan 
på 40-talet arrangerade en inomhusturnering i fotboll, en 

gren de flesta förknippar med moderna tider, eller att man 
ett tag höll sig med två rugbylag? Föreningens medaljskörd 
har varit mäktig. En världs- och Europamästare finns, två 
Nordiska mästare, 50-talet Svenska mästare och närmare 
500 Distriktsmästare. Att bland alla dessa plocka ut någon 
speciell prestation är inte lätt. Men en händelse av klass 
tycker jag är Allan Niskas 6,80 i längdhopp 1947, det 
var ett världsresultat som än idag skulle ge medaljer här i 
Norrbotten. Även hans 11,3 på 100 meter samma år smäller 
högt. Gamle I 19 chefen Arne Hallströms millopp 1928 är 
också en prestation när han sprang i mål på 36.15, även 
det en gångbar tid idag. 

Vi kan konstatera att militär verksamhet har haft ett stort 
finger med i spelet för idrottens utveckling i Boden. 

Text Eilert Gezelius
Bilder ur hans vykortssamling

Bodenandan inom idrotten

Landisbana i Vittjärv. 

Pagla skidstadion med 10 500 åskådare. Skidåkare i Bodentrakten.
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