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Den första skirande vårgrönskan har 
nu blivit sommarfärger. Skogsbekläd-
da mörkgröna berg runt om vår tätort, 
blåskiftande sjöar och vattendrag, 
gröna parker och ängar påminner oss 
om den fantastiska natur som vi har. 
På landsbygden har vårbruket avslu-
tats, vårsådden är klar och sättpota-
tisen är i jorden. Om två veckor börjar 
bärgningen av grönfoder för dem som 
har djurbesättningar. Lantbrukaren 
har bråda dagar.

I stadshuset har vi klarat budget och 
strategisk plan för �0�0–�0��. Efter den 
globala finanskrisen och den värsta låg-
konjunkturen sen �930-talet, med effekter 
även här, har det varit svårt att klara en 
budget i balans. Enbart för �0�0 har våra 
skatte- och statsbidragsintäkter minskat 
med 55 miljoner kronor i förhållande till 
�008 års strategiska plan. De kostnads-
minskningar vi tvingas göra försöker vi  
göra på områden som inte direkt drabbar 
vård, skola och omsorg.

Möjligheter i krisen
Hur besvärligt det än kan vara måste vi 
också se nya möjligheter. Erfarenheten
visar att den kommun/samhälle som ser 
möjligheter, satsar på utveckling och
tillväxt, får ökat intresse både internt 
och externt. Den årliga rankingen som 
Svenskt Näringsliv gör av företagsklimat-
et har stor betydelse för vår kommun. Att 
vara bäst i Norrbotten och bland de fyra 
bästa i Norrland skapar förtroende för 
investerare.

Externa investerare som satsar nästan 
� miljard kronor i Boden gör det inte av 
välgörenhet, de tror på en långsiktig god 
utveckling i vår kommun. Det ger i sin tur 

luft under vingarna till våra framgångs-
rika företagare och viktigast av allt, det 
leder till nya arbetstillfällen. Kommunens 
service i form av bra skola, barnomsorg, 
äldreomsorg och en bra bostadsmarknad 
värderas också högt av företagarna.

Nu gäller det att stimulera nya sats-
ningar för att bredda arbetsmarknaden, 
särskilt för att våra unga ska få jobb. 
Besöksnäringen växer, handeln ökar med 
nya Enter galleria, Bodensia är invigt och 
fler företag visar intresse för kommunen. 
Idrott och fritidsintressen är andra viktiga 
inslag i helheten.

Seglaren säger: ”Om man inte vet vil-
ken hamn man skall segla till är ingen
vind den rätta.”

Visioner och mål är viktiga i alla 
verksamheter och många kan vi nå. Läs 
mer om Bodens nya utvecklingsplan och 
visionen ”Ett hållbart växande samhälle” 
på nästa sida.

Jag önskar alla medarbetare och kom-
munmedborgare en skön och avkopp-
lande sommar.

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

Sol-Sommar-Semester och 
nya visioner!
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Fördel Boden,  
ett hållbart växande samhälle
Det är Bodens nya vision för perioden 
fram till 2020. Under förra året deltog 
många bodensare i BodenDialogen. 
Målet var att få in många synpunkter 
för att göra en ny utvecklingsplan för 
Boden. Nu är den klar för beslut i kom-
munfullmäktige den 15 juni.
text: nils sundberg

lanen är i fyra delar: Tillväxt i  
Boden, Trygg och trivsam kommun, 
Medborgarnas Boden och Eko-kom-

munen Boden. Den är gjord så att den 
beskriver hur det skulle kunna bli i Boden 
framöver. Mycket kommer att stämma 
men som alltid styr visioner mot mål som 
kan komma att ändras lite under tiden, 
speciellt om det går lång tid.

Befolkningen måste öka
Grunden i visionen är att Bodens befolk-
ning måste öka. Orsaken är att en mins-
kad befolkning gör att samhällsservicen 
blir svår att behålla när skatteintäkterna 
minskar. Inflyttningen i Boden är i och 
för sig över �000 personer varje år men 
utflyttning och minskat barnafödande har 
gett ett minus under några år. Visionen 
säger att vi måste göra allt som går för att 
vända utvecklingen. Förutom tillväxt finns 
flera önskvärda mål i utvecklingsplanen. 
Här kommer ett urval. Du kan läsa hela 
planen på webbplatsen www.boden.se  
eller hämta ett tryckt exemplar i stads- 
husets reception.

Tillväxt i Boden
Om vi ska få en tillväxt i Boden krävs 
insatser från många håll, både inom och 
utanför Boden. Det kan till exempel vara:

• Bra samarbete mellan kommun och 
näringsliv

• Satsning på internationell test- och 
övningsverksamhet

• Tillgången på attraktiva tomter för 
boende och företag är god

• Fortsatt utveckling av turismen
Fler exempel finns i planen.

Hela Boden lever
Landsbygdens utvecklingskraft är en re-
surs för hela Bodens utveckling. Det finns 
en stark lokal konkurrenskraft som ger 
förutsättningar för tillväxt i hela kommu-
nen och företagen växer. Mer konkret kan 
det innebära att:

• Samhällsservicekontor finns bland 
annat i Gunnarsbyn och Harads

• Landsbygdsrådet är remissinstans i 
ärenden av större betydelse för lands-
bygden

• Pendling till tätorten underlättas ge-
nom en väl anpassad busskommuni-
kation

• Möjligheterna till utökat samarbete 
prövas mellan kommunal service i 
Gunnarsbyn-Niemisel respektive Un-
byn-Avan.

Fler exempel finns i planen.

Trygg och trivsam kommun
Boden har en god och spännande livs-
miljö. En småstad med charm tillsammans 
med en levande landsbygd, där medborg-
arna trivs. 

Medel för att nå dit kan vara:
• Attraktiva villatomter, gärna vid vatten
• Utbyggnad av Pagla friluftsområde
• Pendling mellan Boden och Luleå 

underlättas genom bättre väg och 
Norrbotniabanan

• Kommunala och alternativa förskolor 
och skolor har hög kvalitet

• Trygghetsvandringar för trygga när-
miljöer

Ungdomarnas Boden
Boden ska vara kommunen där ungdo-
marna erbjuds ett varierat utbildnings-, 
fritids- och nöjesutbud med väl inarbetade 
kanaler mellan ungdomarna och såväl 
politiker som tjänstemän. I ungdomarnas 
Boden genomförs många av de idéer som 
ungdomarna framför.

Konkreta åtgärder kan vara:
• Ungdomsfullmäktige genomförs 

varje år
• Kommunen deltar i det nationella 

projektet Ungdomsdialog för att bli 
bättre på att ta tillvara ungdomars 
idéer och önskemål

• Ungdomar deltar i den strategiska 
planeringen genom en hearing i 
början av varje ny mandatperiod

Eko-kommunen
Boden fortsätter att utvecklas till det 
ekologiskt hållbara samhället enligt krets-
loppsprincipen och blir en av Sveriges 
klimatsmartaste Eko-kommuner.

Även här finns det mycket att göra, till 
exempel:

• Ett miljötekniskt centrum startas i 
nära samarbete med näringslivet och 
universiteten i Luleå och Linköping

• Satsningen på biogas och biobräns-
len fortsätter

• Utbildningar inom miljöområdet på 
både gymnasial och eftergymnasial 
nivå

• Kommunens fordon och busstrafik-
en drivs mer och mer på biogas

Det här är en kort sammanfattning av 
utvecklingsplanen. Läs hela planen och se 
var du kan dra ditt strå till stacken för en 
positiv utveckling av Bodens kommun.

P
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I juni är det dags för 10-årsjubileum 
för Boden alive och det ska vi na-
turligtvis fira. Allsång med Thomas 
Deutgen, vattentävlingar, artister och 
dans präglar den fullspäckade festi-
valhelgen. Boden alive betyder mycket 
för Boden och målet är att årets festi-
val ska bli den bästa någonsin.  
text: toril Johansen, festivalgeneral

Allsång, dans, Barnens alive, 
kvällsshopping och musikfestival 
Boden alive pågår mellan ��–�8 juni. 
Första dagen har tema Shoppa & dansa 
och Barnens alive. Då blir det underhåll-
ning, tävlingar och allsång med Thomas 
Deutgen och lite senare på kvällen blir det 
dans på gatan till Ragges. Platsen är gatan 
utanför Centrumhuset, Centrumtorget, 
Medborgarplatsen och gågatan. 

Ny plats för festligheterna
I alla år har festivalen varit efter Kungs-
gatan och runt Bodträsket, men lagom till 
jubileet kommer hela festivalen att flyttas 
till Kvarnängen. Vi tror att det kommer bli 
jättebra att vara på Kvarnängen, av flera 
orsaker. Vi behöver inte stänga av Kungs-
gatan och det blir lättare att bygga upp 
festivalområdet när allt är på samma ställe.  

Musik för alla smaker
Musik i massor ska det naturligtvis bli 
och vi är jätteglada över samarbetet med 
BD POP, NSD och �� Norrbotten som 
kommer åka runt med BD-bussen i som-
mar. Bussen stannar till i Boden fredag �6 
juni och med i bussen finns singelaktuella 
Elmo, swinghiphopande Movits och 
skivaktuella Markus Fagervall samt både 
breakdansgrupp och två DJ’s. Det blir 
även tävlingar och möjlighet att prata med 
artisterna – det är alltså bäddat för fullt ös 
på scenen hela kvällen. 

Bodenfestival med lokal prägel
Lördag �7 juni blir det äkta ”Boden- 
festival”. Då bjuds det på musik och un-
derhållning med enbart lokala band och 
talanger. Redo för scenen är bland annat 
Punkt �9, Osborns Offer och The Recycle. 

Dansfestival i Rotundan
I Rotundan i Björknäsparken blir det som 
vanligt dansfestival fredag och lördag. Det 
vore kul om vi kunde bräcka förra årets 
rekord, då dansade � �00 personer på 
parken under fredag och lördag. Populära 

Boden alive 
firar 10 år

markus fagervall, en av årets artister under boden alive.                                foto: Peter svensson

foto: boden alives arkiv
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Enter galleria  
unik i Sverige
Den 29 oktober slås portarna upp till Bodens nya galleria Enter. Den ligger 
mitt i centrum och är ett riktigt allaktivitetshus. Butiker, caféer, teater, bio, 
danslokaler, bowling och bibliotek samlas under samma tak. På det övre 
planet finns en scen i anslutning till café Qult. Där kan publiken se på spel-
ningar och olika uppträdanden, samtidigt som de fikar. 

Mats Bergmans spelar upp till dans på 
fredagen och på lördagen blir det dans till 
Widerbergs. 

Bodträsket – perfekt för 
vattenaktiviteter 
Årets festival kommer ha stort fokus på 
vatten genom den nya festivalplatsen. För-
utom den populära Kronpaddeln kommer 
två nya tävlingar. Lagen i Kronpaddeln 
består av sex deltagare, men i de nya täv-
lingarna kan laget bestå av två eller tre 
personer. 

Hemvändarnas stora helg
Boden alive är en riktig hemvändarvecka 
när många utflyttade bodensare kommer 
hem och det är vi naturligtvis glada över. 
Vi vet att det är många som nu går och 
längtar till årets festival. Vi får ofta höra 
att Boden alive är det bästa som händer i 
Boden på hela året – och det håller vi givet-
vis med om.

Över 60 000 besökare väntas
Boden alive startade år �000 av BBK 
Handboll, BBK Sim och Bodens Basket 
och det året kom det 5 000 besökare och 
föreningarna var självklart nöjda. Under 
åren har festivalen vuxit sig större och 
större och till slut blev den för stor för att 
föreningarna skulle orka med den. De job-
bade på dagarna och arrangerade festivalen 
på sin fritid. Vi tackar dessa eldsjälar för 
allt arbete de lagt ner för att Boden har 
fått en egen festival och vi ska även tacka 
näringslivsorganisationerna Företagarna, 
Svensk handel och Bodenturism, som tog 
över arrangemanget �006, utan dem kunde 
inte festivalen leva vidare. På tio år har 
besökarantalet vuxit från 5 000 till 60 000 
och det är helt fantastiskt. 

Ansvarsfull alkoholservering och 
varannan vatten 
Bodens kommun, Polisen, ordningsvak-
terna, krögarna och arrangörerna av Boden 
alive samarbetar under mottot ansvarsfull 
alkoholservering. Det innebär bland annat 
att inga underåriga får vara i restaurangtäl-
ten kvällstid och att man måste visa legi-
timation i entrén till restaurangtälten. Vi 
uppmanar också alla att dricka varannan 
vatten. Det finns både i restaurangtälten 
och ute på området. 

Vi ses på Boden alive – alltid veckan 
efter midsommar. 

All information: www.bodenalive.com

– Enter är unik i sitt 
slag. Det finns ingen 
liknande galleria med 
blandning av shop-
ping och kulturutbud 
någonstans i Sverige. 
Dessutom ligger nya 
hotell Bodensia i an-
slutning till gallerian, 
säger Jörgen Olofsson, 

projektledare för Enter Galleria. 

Sysselsätter många 
Förhoppningen är att Boden ska få till-
baka en del pengar som shoppas upp 
i andra kommuner. Genom Enter kan 
Boden få behålla en större del av den 
totala handeln. Bygget sysselsätter ett 
femtital hantverkare. Företaget Nåiden 
är huvudentreprenör och de anlitar i sin 
tur underleverantörer för olika uppdrag. 
När gallerian öppnar skapas ett 50-tal 
jobb i butikerna och caféerna. 

Kurs för blivande butikssäljare
För att möta behovet av kunnig butiks-
personal arrangerar Vuxenutbildningen 
på Lärcentrum i Boden en utbildning. 

– Många butikssäljare och butiksleda-
re kommer att behövas i höst, så den här 
utbildningen ligger helt rätt i tiden, säger 
Jörgen Olofsson. 

Butiker uthyrda 
De flesta lokalerna är uthyrda. Några 
förhandlingar pågår fortfarande med olika 
butikskedjor. De butiker som är klara är 
H&M, KappAhl, Pressbyrån, Phone Hou-
se, See Me, Hansén, Bokia, Buketten, Café 
Opalen, Ohlssons Tyger & Stuvar och 
Life. Dessutom öppnar ett nytt kafé, Qult. 

Söka jobb 
Du som är intresserad av att jobba i butik 
i Enter kan kontakta företagen direkt. En 
del kan ha lagt ut platsannonser på sin 
webbplats. 

foto gallerian: Christer gallin
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Bra med stopp i baren 
– pigg dagen efter

 Western Farm
tillämpar

Ansvarsfull Alkoholservering
i samarbete med

Faktaruta
länsstyrelsen har fått i uppdrag av 
regeringen att öka insatserna i länets 
kommuner för att servering till ung-
domar under 18 år och överservering 
inte får förekomma enligt alkohol-
lagen. överservering av alkohol leder 
ofta till ökat våld och skadegörelse. 
det visar många studier. ansvarsfull 
alkoholservering tillämpas i hela 
landet och i de flesta kommuner i 
norrbotten. erfarenheter visar att 
metodiskt arbete med samverkan och 
utbildning kopplat till ökat tillsyn ger 
mycket goda effekter för att minska 
våldet i och utanför restauranger. 
krögare som inte följer lagen kan få 
en varning och/eller återkallelse av 
serveringstillståndet. alkoholhandläg-
gare, Polisen och räddningstjänsten 
utför tillsynen. 

Det pågår ett samarbete mellan 
krögare, Bodens kommun, Polisen 
och Räddningstjänsten. Krögare och 
bar- och serveringspersonal erbjuds 
en tvådagarsutbildning i ”Ansvarsfull 
Alkoholservering”. Det innebär att 
personer som är uppenbart berusade 
inte får handla mer alkohol och att 
personer under 18 år inte får serveras 
alkohol.

lera studier visar att metoden ”An-
svarsfull alkoholservering” ger vin-
ster för både samhället och restau-

rangerna. Våldsbrotten minskar, det blir 
tryggare och säkrare i stadskärnan och 
personal på restaurangerna får en bättre 
arbetsmiljö. 

Inspektioner görs regelbundet på kro-
garna. Ibland gör alkoholhandläggaren en 
egen tillsyn och ibland gör flera myndighe-
ter gemensam tillsyn. Tullen, Skatteverket, 
Polisen, Räddningstjänsten, Socialtjänsten 
och alkoholhandläggaren inspekterar sina 
respektive områden. 

– Jag tittar på ordningen, glaskross, 
grad av berusning och ålder på gästerna. 
Samsynen runt gästen är viktig, därför 

samverkar alla myndigheter. Vi jobbar 
med förebyggande arbete i första hand, 
men om krogarna inte sköter sig, så blir 
konsekvensen att serveringstillståndet 
återkallas, säger Inger Lundström, alko-
holhandläggare i Bodens kommun.

– Varje bartender har ett individuellt 
ansvar om en gäst har överserverats. Per-
sonalen i baren kommer att bli tuffare. Vi 
på Western Farm tillämpar redan metoden 
och vi har fått positivt gensvar från gäs-
terna. En kväll blev några gäster nekade 
i baren för att de var för berusade. Under 
kvällen blev det en del sura miner, folk 
tappar lätt omdömet vid 
berusning. Men dagen 
efter ringde en av gäs-
terna till mig. Jag berät-
tade att vi tillämpar 
Ansvarsfull Alkohol-
servering. Han tackade 
så mycket och tyckte 
att det var bra att det 

blev stopp i baren. Han kände sig piggare 
dagen efter och orkade vara tillsammans 
med sin familj, berättar Jonas Lundström. 

– Vi krögare måste följa lagen. Därför 
har vi satt upp affischer med information 
vid barerna, så att gästerna vet att vi till-
lämpar Ansvarsfull Alkoholservering. Vi 
hoppas att gästerna som blir nekade ändå 
har ett schysst bemötande mot serverings-
personalen. Det är viktigt att personalen 
har en bra arbetsmiljö Berusningsgraden 
kommer att sjunka, men folk ska fortsätta 
att ha roligt på krogen, säger Jonas Lund-
ström, Western Farm. 

alla krögare i boden samverkar kring ansvarsfull alkoholservering. foto: Western farm

Affischerna med infor-
mation om samarbetet 

mellan krögare och 
myndigheter kan ni se 

på krogarna i boden.

f
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Tusentals trivs i Boden Arena
Arenan firar ett år i juni. Det blev ett 
framgångsrikt första år. Många tusen 
idrottare från sexton föreningar har 
använt Boden Arena över 4 000 tim-
mar under året som gått. Flera stora 
musikarrangemang har ägt rum,  
Hammarby IF har haft träningsläger 
och konferenslokalerna har bokats för 
möten av både föreningar och företag. 

– Hela 330 dagar har arenan varit 
bokad under det senaste året. Idag 
finns endast en ledig tid på konst-
gräset och det är på fredagar mellan 
klockan 20.00–22.00, säger Leif 
Nordström, kultur- och fritidschef. 

n vanlig dag är arenan bokad tolv 
timmar per dag och helt fullbokad 
från �6.00 till �3.00.

Innehallen används oftast till träning, 
seriespel och cuper för innebandy och 
handboll och på vintern även för fotboll. 
Konstgräsplanen som är belyst kan an-
vändas från mars till november, tack vare 
att den är uppvärmd. Kultur- och fritids-
förvaltningen ansvarar för bokning av 
tider på kommunens planer och hallar. De 
har märkt att trycket från föreningarna 
har släppt avsevärt sedan Boden arenan 
öppnade. 

– Tillgången till hallen och konstgräs-
planen på Boden Arena har verkligen 
underlättat för föreningarna att få tillgång 
till halltider, även om det alltid behövs 
fler hallar. I år kunde fotbollsföreningarna 
börja träna minst en månad tidigare, ge-
nom det uppvärmda konstgräset. Redan 
den 7 mars hade BBK Fotboll sin första 
match mot IFK Luleå. Bodens föreningsliv 
sjuder av aktiviteter och det tycker vi är 
bra, säger Leif Nordström. 

Ulf Lundell till Boden
Stora arrangemang som Rhapsody in 
Rock, Pistvakt och Joe Labero har haft 
över �3 000 besökare under året. 

– I sommar kommer Ulf Lundell att ha 
sin konsert på arenan och fler arrange-
mang kommer det att bli under året, säger 
Henrik Lindström, VD för Arenabolaget, 
som svarar för driften av arenan. 

På dagarna kan skolor boka hallen och 
planen. De flitigaste skolorna är Sanden-

skolan, Korpenskolan och Björknäsgym-
nasiet. Boden Arena har öppet från kl. 
07.00–�3.00, året runt inomhus, utomhus 
från mars till november. I sommar kom-
mer BBK att ha fotbollsskola och tränings-
läger på Boden Arena. Även Trångfors 
IF anordnar fotbollsskola i två veckor på 
arenan. Det arbetas också på att arrangera 
en landskamp i någon av bollsporterna. 

Fotboll året runt
Boden arena har gett fotbollen många 
fler träningstimmar, inte bara sommartid. 
I vintras tränade Bodens stadslag, som 
består av alla fotbollsföreningar i Boden, 
både inomhus och utomhus. 

– Arenan gör att vi numera kan spela 
fotboll året runt i Boden. Det går inte 
att få en mer komplett fotbollsmiljö, vi 
har utbildningar i konferenslokalerna, vi 
kan öva praktiska pass i hallen och ute 
på konstgräset samt äta i restaurangen. 
Dessutom i helt fräscha lokaler med per-
fekt konstgräsplan och fina läktare, säger 
Mats Rostadius, ungdomsansvarig i BBKs 
styrelse. 

tusentals ungdomar från sexton föreningar tränar på boden arenan året runt. här spelar bbk:s juniorer en fotbollsmatch.

Idrottens dag  
på Boden Arena
Måndag 22 juni, kl. 15.00–19.00.
Kom och prova på olika idrotter och aktivite-
ter på arenan. aktiviteterna riktar sig till alla, 
från barnfamiljer till ungdomar och vuxna. 
Olika föreningar och förbund finns på plats för 
information och aktiviteter. 

 välkomna!
arrangörer är Winternet, bodens kommun, nll, 
norbottens media och boden arena.

e

Boden Arena firar ett år!

foto: Christer gallin
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Arbetet vid F 21 tog familjen Nilsson 
Berge till Boden från Washington D.C. 
i USA. Familjen har funnits sig väl till-
rätta, gillar sin bostad vid Lule älv och 
trivs med de tydliga årstiderna. 

– Vi har fantastiska grannar som 
har haft tid för oss och det har hjälpt 
oss att komma in i livet här i Boden, 
säger Toril Nilsson Berge, nyinflyttad 
till Boden, med sin man Per Nilsson 
och dottern Klara, 15 år och sonen 
Walter, 17 år. 

amiljen har rötterna i Skåne men har 
bott på många platser i Sverige där 
Per har arbetat och studerat inom 

den militära banan. Han är utbildad till 
pilot vid Krigsflygskolan och har löpande 
vidareutbildat sig och kan nu tituleras 
överste. Senaste uppdraget var som flyg-
attaché på Sveriges ambassad i Washing-

ton D. C. Nu arbetar Per Nilsson som 
Flottiljchef vid F �� i Luleå. 

– När jag fick tjänsten började vi först 
leta bostad i Luleå. Det är svårt att veta 
var man ska bo, för vi hade aldrig varit i 
Norrbotten. Men då började vi leta skolor 
för våra ungdomar, och fann IB-program-
met på Björknäsgymnasiet i Boden. Det 
är ett internationellt program och all un-
dervisning är på engelska och det passade 
våra ungdomar jättebra. 

Lättare bo i Bodens kommun
– Walter går andra året på gymnasiet och 
i höst börjar vår yngre dotter Klara på 
IB-programmet. Vi funderade en hel del 
på om vi vuxna eller ungdomarna skulle 
pendla och kom fram till att det är lätt-
tare för oss att åka mellan. Det är lätt att 
planera resor, det tar inte så lång tid mel-
lan Boden och Luleå. Vi flyttade till Boden 
i augusti förra året, så ungdomarna har 
nära till skolan, säger Per Nilsson. 

I Washington D.C. arbetade Per som 
flygattaché och samordnade svenska och 
amerikanska intressen kring flyget. Han 
deltog i förberedelserna för den stora flyg-
övningen som ägde rum USA förra året, 
den så kallade Red Flag, där även F�� 
deltog. Därför passar nya jobbet i Luleå 
som hand i handske. 

– I juni kommer vi att genomföra 
en stor internationell övning ihop med 
NATO och ett tiotal länder. A9 från Bo-
den och F�7 från Ronneby deltar också i 
övningen, säger Per Nilsson. 

Nära till allt
Walter går andra året på gymnasiet och 
trivs bra. Han hinner med mycket mer på 
fritiden här än i USA.

– Det är så nära till allt här, nu kan 
jag bara ta cykeln och åka till skolan och 
kompisar. I USA fick mamma eller pappa 
köra oss överallt till skolan, träningar, 
kompisar och musiklektioner. Ofta satt 
vi flera timmar i bilen varje dag. Nu har 
jag fått ett eget liv och tar mig själv dit jag 
vill, säger Walter. 

Skoter blev vinternöjet
Toril är sjuksköterska och har valt att 
studera psykologiprogrammet på Luleå 
Tekniska Universitet. Hon hade aldrig 
tidigare varit i Norrbotten och blev posi-
tivt överraskad. 

– Jag klarade vintern bättre än jag hade 
förväntat mig. Det var ju dagsljus varje 
dag. Dessutom har vi köpt en skoter som 
är väldigt kul att köra. Vi kan ha den här 
hemma och bara dra iväg ut på älven och 
ut till skoterlederna. Det här blir vår för-
sta sommar i Norrbotten och det kommer 

Jobb och skola  
tog familjen till Boden

f

– Jag samlar minnen på väggen i mitt rum, här 
finns foton, biljetter från konserter och fotbolls-
matcher och tidningsartiklar, säger klara.
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– boden passar oss, bra utbildning, lugn miljö 
och närhet till det mesta, säger, familjen nilsson 
berge, här sin i trädgård vid luleälven. 

att bli intressant att uppleva en tid då det 
är ljust hela nätterna. 

Dottern Klara går i nian på Sanden-
skolan. Hon börjar IB-programmet i höst, 
som sin bror. Det blir en naturlig fortsätt-
ning på den amerikanska utbildningen. 
Dessutom kan de fortsätta utveckla att 
engelskan, då all undervisning på IB sker 
på engelska. 

– IB passar bra, så jag kan fortsätta att 
plugga på engelska. Jag pratar engelska 
dagligen via Internet med mina kompisar 
i D.C. 

Klara gillar Boden, men saknar också 
sina vänner från USA. Alla minnen samlar 
hon på väggen i sitt rum, allt från vykort, 
foton, biljetter och artiklar. Flytten till Bo-
den har ändå gått lättare än hon trodde.

– Jag har fått nya kompisar och trivs 
bra, trots den långa vintern, säger Klara. 

Per Nilsson har ett förordnande på 
F �� fram till år �0�� och då bär det 
troligtvis iväg någon annanstans. Var vet 
ännu inte familjen.  

Familjen Nilsson Berge  tycker till om Boden:Favoritrestaurang i Boden: Vi har hört bra om Norrigården, 
men äter mest hemma. 
Bästa fritidssyssla i Boden: Närheten till naturen, nya vänner 
och lugnt tempo.
Roligaste minne från första året i Boden: Vid första föräldra- 
mötet var vi de enda som svarade ”ja” på en fråga. Alla andra 
gjorde en norrbottnisk snabb inandning. Det var kul!Bästa ”kändisen” från Boden: Stefan Gunnarsson, som under 

några timmar visade sin studio för Walter, som är musikintres-
serad och spelar gitarr så ofta som möjligt. 

– Det är skönt att få tid att avsluta det 
vi påbörjat här i Boden. Tidigare har bar-
nen ofta fått byta skola mitt i skolgången 
och det slipper vi nu, eftersom Walter och 

Klara hinner gå ut gymnasiet och jag hin-
ner ta examen från universitet, säger Toril 
Nilsson Berge. 
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Idrott är inte bara fysisk sport. Det 
handlar om ledarskap, samarbete, 
mental styrka, smidighet, uppvärm-
ning och stretching. Under sex veckor 
på våren arbetar alla nior på Sanden-
skolan med att utveckla ledarskap 
inom idrott. 

oger Nordmark, Jonas Erkki och 
Camilla Sundqvist är idrottslärarna 
som driver profilen ”Idrott och 

hälsa” på Sandenskolan. 

– Vi märker att eleverna växer enormt 
genom att själva planera, leda och utvär-
dera lektionerna. De lär sig massor om 
hälsa, samtidigt som de har roligt, säger 
Roger Nordmark. 

Under temaveckorna, som har både 
teoretiska och fysiska pass, jobbar elever-
na två och två med sitt specialarbete, som 
kan vara styrketräning, olika bollsporter, 
yoga, dans eller andra specialarbeten som 
har med idrott och hälsa att göra, exem-
pelvis näringslära. Alla arbeten ska inne-
hålla uppvärmning, teknik och stretching. 

Terese Heikki och 
Agnes Larsson valde 
hockey och eftersom 
ishallen stängde under 
våren så fick de öva 
inomhus istället. 

– Vi valde hockey för 

Ledarskap lockar unga

Pontus kristiansen gör armhävningar på styrkepasset. – kul, men jobbigt 
säger Pontus. 

gabriel vinblad von 
Walter och emil nilsson 
leder innebandy, här 
med idrottsläraren  
roger nordmark i  
mitten.

r

vi är väldigt hockeyintresserade. Hockey 
är inte bara en fysisk sport. Det krävs en 
bra samarbetsförmåga, smidighet och 
starkt psyke för att klara idrotten. Därför 
har vi gjort ett antal stationer där våra 
klasskompisar får jobba med just de mo-

terese heikki och agnes larsson.

Ung i Boden
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är det öppnat och vi hoppas att det ska 
bli en attraktiv gård där människor kan 
mötas.

Läxhjälp på ungdomsgården
Efter ett önskemål från några elever på 
Brönjaskolan kommer ett projekt att star-
tas. Det görs i samverkan mellan skolan 
och ungdomsgården och handlar om att 
elever kan få hjälp med sitt skolarbete på 
ungdomsgården. Det kan vara läxhjälp, 
förberedelser för redovisning eller hjälp in-
för prov. Förutom personalens hjälp kom-
mer gymnasielever att finnas närvarande 
och ge sitt stöd.

Välkommen till ungdomsgården i  
Sävast! För mer info se www.boden.se 
eller kontakta ungdomskonsulent Göran 
Ahlström tel 09��-6�3 3�

Dagen före Valborgsmässoafton in-
vigdes ungdomsgården i Sävast av 
Filip Nilsson från Ungdomsrådet, Olle 
Lindström, Leif Nordström och Göran 
Ahlman från kommunen samt Göran 
Honkamaa från Sävast Utveckling.  
Det var många ungdomar som besökte 
invigningen och det visar att ung-
domsgården är efterlängtad. Förutom 
tal bjöds det på underhållning, fika 
och tävlingar. Ungdomsgården ska få 
ett nytt namn och därför har en namn-
tävling startats där ungdomarna kan 
komma med sina förslag. 

ngdomsgården finns i sporthallen 
Träffpunktens café och teaterlo-
kal. Vissa ändringar har gjorts i 

lokalerna och fler ska det bli. Det är ung-
domarna själva som ska göra i ordning, 
inreda, måla och bygga upp sin lokal och 
göra den till sin egen. Arbetet startar inom 
kort. Ett gårdsråd kommer att bildas med 
ungdomar och personal. Uppgiften är att 
driva arbetet framåt och att ungdomarna 
blir delaktiga och får inflytande i det som 
sker på gården. Det är också något de 
har haft sedan beslutet togs om en ung-

domsgård i Sävast. Ungdomarna har varit 
med i planeringsarbetet, träffat eleverna 
på Brönjaskolan, köpt in saker och aktivt 
deltagit i alla anställningsintervjuer. De 
anställda är Malin Johansson och Per 
Grönberg.

Det kommer att vara öppet tre kvällar i 
veckan fram till sommarlovet. Under som-
maren är det bara öppet på dagtid mån-
dag till fredag. Feriearbetande ungdomar 
ska arbeta tillsammans med personalen. 
I planerna ingår bl.a. att bygga en ute-
plats och ett sommarfik. Det kommer att 
anordnas aktiviteter några kvällar under 
sommaren, t.ex. brännbollsturnering och 
musikafton.

Stort engagemang från unga
Stor delaktighet och engagemang i för-
arbetet av ungdomsgården har föreningen 
Sävast Utveckling stått för. De har tillsam-
mans med kommunens tjänstemän och 
ungdomar diskuterat och planerat verk-
samheten. Ansvarig från kommunens sida 
är ungdomskonsulent Göran Ahlström 
och för hans del har det varit mycket ar-
bete, många möten och tidspress. Men nu 

Ny mötesplats för ungdomar i Sävast

– vi tycker att ungdomsgården i sävast är 
helt okey, säger fr.v. kristin Jansson, sara 
fink, Christoffer kjellgren och robin  
Westerlund. foto: roger aresPång

ungdomsgårdens personal fr.v.  
Per grönberg och malin Johansson. 

foto: roger aresPång

Föräldrar – gör er synliga!
Under sommaren kommer ung-
domsenheten tillsammans med 
polisen arbeta mot ungdomsfylleri 
och för att det ska bli fler vuxna på 
stan. 

ersonal från socialtjänstens ung-
domsenhet och polis kommer att ar-
beta på riskkvällar; skolavslutning, 

Boden Alive och Luleå kalaset.  
Det är viktigt att vuxna syns de kvällar 

och nätter då många ungdomar är ute på 
stan och festar. Med flera vuxna på stan 
skapar det en tryggare och lugnare stäm-
ning för oss alla bodensare. Gå en prome-

nad med hunden genom stan, parkera 
och promenera i stället. 

Gör er synliga!  

Det går bra att kontakta oss på ung-
domsenheten antingen via telefon 070-
6��7�58 eller 09��-6�� �6. 

Ungdomsenheten ligger på Kungs- 
gatan �9, � tr.  

    

u

P
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Flyktingar trivs i Boden
Bodens kommun har ett avtal med 
Migrationsverket om att ta emot åttio 
flyktingar årligen. Idag finns ett tjugo-
tal nationaliteter och alla världens 
religioner. 

et finns två kategorier flyktingar. 
Den ena gruppen är asylsökande 
som på egen hand har tagit sig till 

Sverige och beviljas permanent uppehålls-
tillstånd. Det är Migrationsverket i Boden 
som ansvarar för deras uppehälle i avvak-
tan på att få sitt ärende prövat och beslut-
at. Migrationsverket kan ta emot cirka 
800 personer. Flyktingförläggningarna 
finns i centrala Boden, Harads, Vidsel och 
Råneå. Om de får ett positivt beslut kan 
de välja att stanna kvar i Boden eller flytta 
till en kommun som är villig att ta emot 
dem. 

Flyktingar till Sverige
Den andra gruppen som Boden tar emot 
är kvotflyktingar. De finns oftast i flykting-
läger någonstans i världen. De har redan 
uppehållstillstånd när de kommer till 
Sverige. Den senaste tiden har Boden tagit 
emot flyktingar från Kongo. Cirka tjugo 
personer kommer årligen till Boden. Flyk-
tingarna från lägren kommer direkt från 
flyktinglägret i exempelvis Kongo Brazza-
ville till Luleå. I bästa fall har de fått in-
formation om var Sverige är, men oftast är 
allt helt nytt och främmande. Många som 
kommer har utsatts för övergrepp, tor-
tyr och våldtäkter. Flera har också suttit 
fängslade i flera år, av politiska skäl. Det 
finns hjälp och stöd att få för de drabbade 
genom primärvården och närpsykiatrin.

Statligt bidrag täcker kostnaderna
Kommuner får statsbidrag för flyktig-
mottagningen. Statsbidraget täcker alla 
kostnader. Statsbidraget finansierar även 
personal som arbetar med integrations-
frågorna. Kommuner ansvarar för att 
integrera flyktingarna i det svenska sam-
hället. Det sker på olika sätt beroende på 
personernas utbildning, yrkeserfarenhet 

och språkkunskaper. För detta arbete har 
Bodens kommun anställt en integrations-
samordnare, en integrationshandläggare 
samt en praktiksamordnare. När flykting-
arna får uppehållstillstånd kan de påbörja 
integrationsprogrammet som innefattar 
SFI- undervisning (Svenska för invand-
rare), samhällsskola och praktik. 

– Vi hjälper till med att skaffa bostad, 
ordna skola för barnen och erbjuda SFI-
undervisning för de vuxna. I vår överens-
kommelse med den enskilde ska vi även 
erbjuda utbildning och praktik och målet 
är heltidssysselsättning. Det utgår intro-
duktionsersättning, motsvarande försörj-
ningsstöd, som är individbaserad med 
krav på att personen aktivt följer intro-
duktionsprogammet. Ersättningen dras in 
om avtalet bryts, exempelvis om personen 
uteblir från undervisningen, säger Christer 
Carlsson, integrationshandläggare. 

Barnen snabbt in i skolan
Det är viktigt att få barnen till förskola 
och skola så fort som möjligt. På Park-
skolan finns speciella invandrarklasser 
från årskurs �–9. När de kan svenska 

tillräckligt bra går barnen ut i en vanlig 
svensk klass. På Björknäsgymnasiet finns 
IVK för elever som inte har svenska som 
modersmål.

– För att snabbt komma in i det 
svenska samhället ordnar vi en samhälls-
skola för de som är nya i Sverige. Det 
finns grupper för män och för kvinnor och 
vi mixar språkgrupper, så svenskan blir 
det gemensamma språket. Det är en slags 
samhällsskola, där de i grupp diskuterar 
olika saker i Sverige, gör studiebesök, lär 
sig om olika institutioner, till exempel hur 
Försäkringskassan fungerar. Vi diskuterar 
också hur man hanterar relationsproblem 
och barnuppfostran, säger Christer Carls-
son, integrationshandläggare.

Stannar i Bodens kommun
De flesta väljer att stanna i Boden. 

– Barnfamiljerna trivs bra, det är lugnt 
och tryggt och en bra skola att gå till. 
Många får jobb som exempelvis taxichauf-
för, busschaufför och en del startar eget, 
berättar Christer Carlsson. 

Integration

d
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Det är två år sedan Charles och Angel 
landade på Kallax flygplats. De hade 
flugit non-stop från Kongo Brazzaville 
till Luleå. Angel var gravid i sjunde  
månaden och var visserligen trött ef-
ter resan, men glad att vara framme i 
det nya hemlandet. Charles och Angel 
var bland de första kongoleser som 
kom till Boden.

harles och Angel kommer från 
Kongo Kinshasa. Där studerade 
Angel till journalist på universitet 

och Charles var färdig med sin examen 
som utvecklingsledare från universitet och 
hade arbetat på flygplatsen med logistik 
kring migrationsfrågor. Plötsligt fängs-
lades Charles och tillbringade sex år i 
fängelse av politiska skäl. Angel väntade 
på honom och när han helt oväntat blev 
frisläppt flydde de till FN:s flyktigläger i 
grannlandet Kongo Brazzaville. 

– Det var inte säkert eller tryggt för oss 
att leva kvar i Kongo Kinshasa. När som 
helst hade de kunnat fängsla mig igen, 
utan anledning, säger Charles Bahati. 

Till Sverige och Boden
När de hade tillbringat sju månader i flyk-
tinglägret fick de besked om att Sverige tar 
emot dem. De visste var Sverige låg och 
att vintern är kall och mörk. Vid ankom-
sten i maj �007 möttes de av integrations-
handläggarna från Bodens kommun. De 
fick flytta in i en lägenhet på Sveafältet, 
men nu när de har två små barn, Ephraim, 
�,5 år och Anders, 3 månader, har de flyt-
tat till större bostad i centrala Boden. 

Trivs bra i nya landet
Charles började direkt läsa svenska och 
arbetar nu som vaktmästare på Folkets 
Hus. Angel är föräldraledig, men läser 
svenska, går sykurs och andra kurser 
som ingår i integrationsprogrammet. 
Både Charles och Angel har lätt att lära 
svenska, som är det femte språket för 
dem, förutom franska, lingala, swahili och 
engelska. 

– Vi trivs väldigt bra i Boden, folk är 
vänliga och jag känner mig trygg här. Jag 
brukar gå med barnen till öppna försko-
lan för att träffa andra lediga föräldrar. 
När barnen är lite större vill jag börja 

spela basket igen. Jag spelade i en klubb i 
Kongo, säger Angel.

– Jag funderar på att lära mig åka ski-
dor nästa vinter, en kollega tycker att jag 
ska prova. Det är bäst att gilla vintern, 
vi måste anpassa oss till livet här. Det är 
annorlunda och tystare än i Kongo Kins-
hasa, men vi är så glada och tacksamma 
för allt stöd vi har fått från alla på integra-
tionsenheten och från Lärcentrum. De har 
verkligen ställt upp på oss.  Vi trivs bra 
här och stannar gärna i Boden så länge vi 
har jobb. Vi kom inte hit för ”business”, 
utan för att överleva. säger Charles.

Från oro  
i Kongo  
till trygghet 
i Boden

Kongo-Kinshasa, tidigare känt som belgiska kongo och Zaire är landet mitt i afrika, 
som sedan koloniseringen har hamnat i många konflikter. Det har länge pågått strider 
om kongos naturrikedomar, som olika grupper och grannländer vill komma åt. det 
pågick ett krig 1998–2003 med grannländer inblandade. alla har inte accepterat 
fredsavtalet och rebellgrupper vägrar inlemmas i den nationella armén och befolkning-
en lider fortfarande av dess sviter. Idag befinner sig FN-styrkor i landet för att bevara 
freden, och organisationen läkare utan gränser är verksam här. kongo-kinshasa är 
afrikas till ytan tredje största land och efter befolkningsmängd fjärde största stat.

– vi trivs så bra i boden, det är tryggt för oss, säger Charles bahati och angel keba ntumba, här 
i sitt hem i centrala boden, med barnen ephraim, 1,5 år och anders, 3 månader. C
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Bodens 
miljökämpar 
belönas 
Bodens kommuns miljöstipendium 
delas ut årligen till enskild eller 
organisation som på ett framträdande 
sätt arbetat med att förbättra eller 
ta initiativ till förbättring av miljön i 
Bodens kommun. Stipendiet 10 000 
kronor. Miljö- och byggnämnden utser 
stipendiaten.

örsta året som stipendiet delades ut 
var �990. Stipendiet har delats ut till 
bland annat förskolor som jobbar 

miljömedvetet och till enskilda personer 
som på olika sätt jobbar för en bättre 
miljö. 

�00� gick priset till Ylva Slagbrand, 
innehavare av butiken ”Kloka Leksaker”. 
Hon fick priset tack vare det kretslopps-
tänkande som genomsyrar företaget och 
leksakssortimentet med olika miljövänliga 
artiklar till våra barnfamiljer. Hon spred 
också miljökunskap på förskolan i sitt  
arbete genom att introducera tygblöjor 
som ett alternativ till engångsblöjor.

�005 gick priset till Marie Ström, på 
friseringen ”Åsa och Marie”. ”Marie 
Ström har genom en inre stark drivkraft 
och genuin vilja att minska människans 
påverkan på naturen lyckats att i praktisk 
handling visa att till och med det kemika-
lieberoende frisörhantverket går att för-
ändra”, löd motiveringen. 

Pierre Lindén och Annika Karlsson 
som driver fårgård i Buddbyn fick miljö-
stipendiet �006, för sitt arbete med den 
ekologiska fårgården. 

�007 fick Ove Andersson, chef på kom-
munens VA-avdelning, miljöstipendium 
för sitt engagemang i biogasanläggningen. 

Förra året gick miljöstipendiet till 
Maria Lund och Anette Lund, pedagoger 
på Brönjaskolan i Sävast, för att de bidra-
git till att skolan fått utmärkelsen Grön 
Flagg, miljöcertifiering för skola och för-
skola. Det har också bildats ett miljöråd 
i skolan, med representanter för elever, 
pedagoger, skolmåltiderna och tekniska 
förvaltningen.

2007 års miljöstipendiat blev ove andersson, chef på kommunens va-avdelning, tekniska 
förvaltningen (höger i bild) Han fick Miljöstipendiet för sitt engagemang i biogasanläggningen. 
Prisutdelare var göran hedberg, ordförande i miljö- och byggnämnden, vänster i bild. 

f
dags att utse 2009 års miljöstipendiat. 
förslag på kandidater, med motivering, lämnas till samhällsbyggnadskontoret senast  
31 juli 2009. 
förslaget kan också skickas med post till samhällsbyggnadskontoret, bodens kommun, 
961 86 boden eller med e-post: samhallsbyggnadskontor@boden.se
se även information på kommunens hemsida www.boden.se/sbk 
mer upplysningar kan också lämnas av: margareta Johansson, tel 0921-622 56
e-post: margareta.johansson@boden.se
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– Jag gillar piano, så jag ska söka till musikskolan, säger Johanna, till vänster, 
bredvid klasskompisen susanne på fria emilia.

a

Bodenminnen  
längs Åpromenaden

orkestern najs nojs bjöd på härlig musik från abba och nordman på en konsert på fria emilia. 

b

Musikskolan  
visar upp sina 
instrument
Varje vår åker Musikskolans lärare 
och elever runt i Bodens skolor och 
visar upp instrument och orkestrar. 
Senaste besöket ägde rum på grund-
skolan Fria Emilia.

lla treor och fyror från fristående skolor i Boden 
kom till Fria Emilia för att lyssna på Musik-
skolan. Från och med nu kan även elever från 

friskolorna anmäla sig till den kommunala Musiksko-
lan.

Stråk- och blåsinstrument, trummor och piano 
visades upp genom solister och orkestrar, som bjöd 
på musik från ABBA, Nordman och olika Astrid Lind-
gren-visor.

 Johanna Wistén och Susanne Jakobsen går i trean 
och ska söka piano i höst. 

– Det verkar kul och vi har ett piano hemma, säger 
Johanna Wisten. 

Elever som inte har egna instrument får hyra från 
Musikskolan. 

Information om ansökan finns på  
www.boden.se/utbildning.

Lagom till sommaren kommer ett nytt kulturinslag för dig som tar  
en promenad längs Bodån från Kungsbron upp mot Ågården. Det blir 
bilder från Boden för 90 år sedan.

ilderna är i storformat och sitter monterade på stativ. Det finns en 
text till varje bild. De kommer från kommunens bildarkiv.

– Vi har länge velat visa mer av den rika kulturskatt som finns i 
arkivet, säger Nils Sundberg som är informationschef på kommunen. Ett 
sätt har varit att ge ut bildmappar och nu går vi vidare genom de stora bild-
erna. Det kommer att bli nya bilder med nya teman varje sommar fram-
över. I år är temat Boden 90 år.

Det blir också andra nyheter längs Åpromenaden. Parkavdelningen 
kompletterar utemöbleringen med bland annat en mysig hammock.

Boden firar 90 år!
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Gatuombyggnader 2009 
Varje år avsätter Bodens kommun 
pengar till upprustning och underhåll 
av kommunens gator och gång/cykel-
banor. Det sker för att trafiksäkerhe-
ten och miljön ska bli så bra som möj-
ligt för trafikanterna och för boende 
längs gatorna. 

ommunen ansöker även om kom-
munala stimulansbidrag till trafik-
säkerhetsåtgärder varje år från Väg-

verket och Länsstyrelsen. För �009 har vi 
fått � miljon kronor i bidrag.

Vissa vägar och korsningar ägs inte 
bara av Bodens kommun utan även av 
Vägverket. När dessa vägar ska rustas 
eller byggas om så brukar kommunen och 
Vägverket dela på kostnaderna. 

I sommar kommer bland annat en ny 
cirkulationsplats att byggas efter Torp-
gärdsleden/Slipvägen. Den här korsningen 
bredvid Räddningstjänsten har varit 
mycket olycksdrabbad med allvarliga 

skador som följd. En rapport från Luleå 
visar en tydlig minskning av svåra olyckor 
när korsningar byggs om till cirkulations-
platser. I samråd med Räddningstjänsten 
har kommunen därför beslutat att bygga 
om den olycksdrabbade korsningen till en 
cirkulationsplats.

För övriga gatuarbeten besök Bodens 
kommuns hemsida under Tekniska för-
valtningens nyheter.

Svedjebron målas om
Svedjebron har rustats upp under 2008 och kom-
mer i sommar att målas om och eventuellt även 
att förses med belysning. Bron kommer därför att 
vara helt avstängd under hela sommaren.

vedjebron eller ”Hängbron” som många boden-
sare kallar den för byggdes �9�� och är en av 
länets två bevarade äldre hängbroar. Bron har ett 

högt teknikhistoriskt värde och är i stort sett i ursprung-
ligt skick. Genom den tydliga kopplingen till Bodens mi-
litära historia har bron även samhällshistoriska värden.

Pictometrybild över hängbron. Copyright: blom

foto: bodens kommun

k

s
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foto: bodens kommun

Ny återvinningscentral på 
Brännkläppen
En ny och större återvinningscentral håller på att 
byggas. Den kommer att ligga vid gamla avfallsan-
läggningens västra och äldsta del med ny in- och 
utfart från Smedsbyvägen. Anläggningen invigs  
under hösten 2009.

nledningarna till bygget av en ny återvinningscen-
tral är flera. Dels har nya bestämmelser och hår-
dare krav medfört allt mer omfattande sortering. 

Dels har antalet besökare har ökat till drygt 30 000 per 
år vilket medfört att det blivit alltför trångt med tidvis 
stora köbildningar som följd. 

Ytterligare information om den nya ÅVC:n, öppet-
tider, sorteringsanvisningar mm finns lagom till invigning-
en att finnas på kommunens hemsida www.boden.se. 

Öppet Mån-fre 09-16 .
Tor 09-18.

Stängt lÖrdagar
Juni-aug

ATT VINNA GENOM ATT ÅTERVINNA!

Återvinningen
Lundagårdsgatan 7.

Tekniska Förvaltningen

Ring
0921-627 27 
så hämtar vi!

karta: bodens kommun

Frågor besvaras av Elisabet Påhlsson på tel. 09��-78� 0� eller e-post 
elisabet.pahlsson@boden.se.

Ta upp efter din hund 
och din häst
Nu kommer sommaren och fler vistas ute. Kom-
munen får in många klagomål på föroreningar från 
hundar och hästa. Det finns regler för hur hundar 
ska hållas inom stadsnära områden.

de lokala ordningsföreskrifterna står det så här om 
hundar:

Föroreningar efter hundar plockas upp på alla of-
fentliga platser inom kommunens tätorter och alla med 
skyltar utmärkta gång-, cykel- och mopedvägar. Hundar 
får inte heller rastas i motionsspåren. 

På många ställen finns röda tunnor för hundlatrin. 
Kasta påsen med hundlatrin i dem och låt den inte ligga 
kvar i naturen. Du kan också kasta påsen i de brännbara 
soporna.

Du som är ute och rider med din häst på gång- och 
cykelvägar. Är det så att hästen lämnar något efter sig 
– ta upp det när du får möjligheter till det. 

klipp häcken för säkerheten
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. 
några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda 
liv. växterna ska inte vara högre än 70 cm. stora buskar 
och träd ska placeras minst två meter innanför tomtgrän-
sen, häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomt-
gränsen. Mer information finns hos Tekniska kontoret och 
samhällsbyggnadskontoret och på www.boden.se 

a

i



�8 – BodenBild

Med Boden kommuns nya e-tjänster 
– som tas i bruk vid halvårsskiftet 
- kan du som ska bygga nytt, bygga till 
eller bygga om, ansöka direkt på Inter-
net. Med ansökan får du också till-
gång till en elektronisk anslagstavla 
där all korrespondens mellan dig och 
oss i kommunen samlas. 

r det något som du vill lära mer om 
innan du ansöker finner du oftast 
svaren på www.mittbygge.se – en 

portal speciellt för dig som planerar, ska 
bygga eller helt enkelt byggt och nu bara 
bor. Vill du ringa till någon av oss på kon-
toret kan du självklart göra det. 

Finn svar på dina frågor 
Portalen www.mittbygge.se sätter dig 
som användare i centrum. Ställ frågor till 
Patrik – han kan svara på mer än du tror. 
Öka din kunskap inom de olika områdena 
– de är uppbyggda på ett processriktigt 
sätt. Använd checklistor, sökfunktioner 
och de sammanställda länkar och e-tjäns-
ter som finns på portalen. Fakta från olika 

myndigheter, branschorganisationer och 
kommuner, anpassas språkligt till klartext. 
Det är kostnadsfritt för dig att använda 
portalen. 

På dina villkor
När du vill göra en elektronisk ansökan 
av något slag, kan du göra det från porta-
len eller från vår sida www.boden.se/sbk. 
Du väljer, när det passar dig och på dina 
villkor. Med din ansökan kan du digitalt 
bifoga de ritningar, dokument och hand-
lingar som behövs. Du får till och med 
hjälp med att lämnade uppgifter är rätt 
t.ex. fastighetsbeteckning. Allt du gör sker 
tryggt och säkert. 

Du använder din e-legitimation för 
att identifiera dig och för att elektroniskt 
skriva under din ansökan. Företaget som 
utvecklat tjänsterna använder samma 
beprövade och säkra lösning som t.ex. 
bankerna. E-legitimation skaffar du kost-
nadsfritt från din bank om du inte har en 
sedan tidigare. 

När du fyllt i de uppgifter som behövs 
och digitalt bifogat de handlingar som 
krävs samt signerat är allt klart. Du får 

Nu kan du söka bygglov på nätet
omgående en kopia av din ansökan sänd 
till din anslagstavla och en handläggare 
hos oss får en signal om att din ansökan 
kommit. 

Din ansökan blir ett ärende och du 
får löpande information om vad som 
händer  till exempel om något behöver 
kompletteras. För att du inte skall behöva 
kontrollera om något nytt kommit upp på 
din anslagstavla får du, om du vill, e-post 
och/eller ett SMS. 

Det här kan du göra
De här tjänsterna finns när det passar dig:

• Söka förhandsbesked för åtgärder 
som kräver bygglov

• Ansöka om bygglov och eller göra 
en bygganmälan

• Ansöka om marklov
• Ansöka om rivningslov och eller 

göra en rivningsanmälan
• Anmäla/ansöka om kvalitetsan- 

svarig
• Beställa nybyggnadskarta

Håll utkik efter den här ikonen.

I Bodens kommun finns det många 
fina områden där alla kan vistas, 
ströva omkring eller motionera. Tyvärr 
finns det några som inte tar hand som 
sitt eget trädgårdsavfall utan väljer 
att slänga det på allmän mark nära 
bostadsområden. Det är inte tillåtet 
att använda den marken som avstjälp-
ningsplats, vare sig i centrala områ-
den eller i någon mindre ort. 

Det handlar oftast om rena trädgårds-

rester, men även rester av byggmaterial 
och annat skräp stjälps av på samma sätt. 
Avfallshögarna är fula och stör dem som 
rör sig i skog och mark och dessutom 
övergödslas naturen. Det är även förbju-
det att kasta trädgårdsavfall i avfallskärl 
för matavfall.

Trädgårdsavfall kan komposteras i den 
egna trädgården. Om du delar materialet 
så bryts det ner snabbare. 

Kvistar kan kapas i småbitar eller flisas 
och därefter blandas i komposten.

Den som inte kan eller vill kompostera 

själv ska lämna sitt trädgårdsavfall till nå-
gon av kommunens återvinningscentraler, 
Brändkläppens avfallsanläggning i Boden, 
i Harads på Bergsvägen eller i Gunnars-
byn vid industrihuset. Om du inte har mer 
än att det ryms på ett personbilssläp kos-
tar det inget, kommer du med lastbil ska 
det vägas in och en avgift tas ut.

Det finns olika modeller av kompost-
behållare. Byggvaruhandlare kan ge dig 
råd och tips. Enklaste behållaren för 
trädgårdsavfall är en hemmasnickrad låda 
med glesa spjälor för lufttillförsel. 

Trädgårdsavfall får inte lämnas på allmänna områden

Ä
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Miljö- och byggnämnden kommer 
att göra en inventering av avlopp på 
Kusön under perioden 18 maj till 31 
juli 2009. Inventeringen görs för att 
få ett underlag för skyddet av kommu-
nens vattentäkt.

odens huvudvattentäkt ligger på 
Kusön. För att skydda vattentäkten 
har förslag till vattenskyddsområde 

med föreskrifter tagits fram. Sommarens 
inventering av avlopp blir ett underlag 
till Miljö- och byggnämndens bedömning 
om avloppssituationen på Kusön. Senare 
kommer Länsstyrelsen att fastställa vatten-
skyddsföreskrifter.

Det är viktigt att bristfälliga avlopps-
anordningar åtgärdas så att avloppsvattnet 
inte påverkar eller förorenar våra vatten-
drag med bakterier och extra näring. Det 
kan betyda att våra vatten inte kan nyttjas 
för bad, rekreation eller vattenuttag.

Näring från avloppen göder också 

vattendrag och sjöar. Det kan orsaka alg-
blomning och minskad fiskreproduktion. 
Även grundvattnet kan påverkas negativt.

Alla fastigheter ska besökas
Vi kommer att besöka alla fastigheter och 
kontrollera vilken sorts avloppsanläggning 
som finns och hur den fungerar. Det görs 
bland annat genom kontroll av slamavskil-
jarens utformning/funktion, T-rör, even-
tuella efterföljande brunnar, luftningsrör 
samt utsläppspunkten om det finns någon 
sådan. Brunnslock ska vara lätt åtkom-
liga för inspektion och tyngre stenar eller 
dekorationer ska tas bort. Vi behöver inte 
komma in i några hus. 

Var gärna med vid inspektionen
För att få så kompletta och korrekta 
uppgifter som möjligt har vi skickat ut en 
enkät som handlar om avlopp. Var vänlig 
fyll i enkäten så fullständigt som möjligt 
och skicka tillbaka den till Miljö- och 
byggnämnden snarast möjligt. Det under-

lättar för oss när vi gör inspektionen och 
resultatet blir säkrare. 

En tid efter inspektionen kommer ett 
inspektionsmeddelande där det syns vad 
vi noterat om anläggningen. Efter invente-
ringens slut kommer en samlad rapport att 
tas fram som visar avloppsförhållandena 
ute på Kusön. Efter att föreskrifterna för 
Kusöns vattentäkt har fastställts kommer 
Miljö- och byggnämnden att kontakta er 
igen. Det beräknas ske tidigast i början av 
�0�0.
Det är inte nödvändigt att ni medverkar 
vid inspektionen men det är bra. Ring i så 
fall snarast till samhällsbyggnadskontoret 
på telefon 070-�93 �� 5� eller 070-�98 
�� 57 för att boka en tid. Vi som invente-
rar avlopp är:  
Ann-Marie Alakangas, 09��-�� 5�,  
070-�93 �� 5� och 
Stig Johansson
09��-6�� 57, 070-�98 �� 57

På Kusön finns många avlopp som nu inventeras av Bodens kommun.

Inventering av avlopp på Kusön

b
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Boden 
visar upp 
sina bästa 
sidor

henning nilsson har sittande gymnastik med boll på erikslunden. känselboan är en boa av garn, som är  
skön att hålla i. kvinnor som har hållt på 
med handarbete gillar den, säger helena 
Jacobsson.

– vi bakar ofta tillsammans, säger else-britt backman, personal på 
harads äldreboende.

– det är gott med nybakt bröd, säger henning och maj-lis, boende på 
harads äldreboende. 

Socialförvaltningen i Boden visade 
upp sitt arbete med äldre på Social-
tjänststämman som i Luleå den 17–18 
mars. Kommuner från hela Norrbotten 
deltog. Boden ligger långt framme.

Rörelse på Erikslunden
Helena Jakobsson, som fick utmärkelsen 
Årets undersköterska �008 berättade om 
sitt arbete med de äldre på Erikslunden. 
Musik, bollövningar och gymnastikpass 
är några exempel på aktiviteter som de 
boende får ta del av. 

– Vi träffas dagligen här på dagcenter. 
Vi börjar med gemensamt fika, sedan har 
vi sittande gymnastik och lek med boll-
ar och känselboan. Sedan lagar vi lunch 

tillsammans. De äldre uppskattar att få 
komma hit och umgås, äta och träna till-
sammans, säger Helena Jacobsson.

Harads imponerade
Harads äldreboende ligger i framkant  
när det gäller sociala aktiviteter för äldre. 
Harads filmer från verksamheten impo-
nerade på besökarna. Många aktiviteter 
pågår dagligen. Här kan de äldre baka, 
plantera blommor och fröer, spela musik, 
plocka bär och vistas ute skog och mark. 

– Vi ser att de äldre trivs hos oss. Med 
aktiviteter och delaktighet i vardagen blir 
det roligare och mer betydelsefullt för de 
boende, säger Maria Forsberg, undersköt-
erska på Harads äldreboende. 
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Lättare att ta sig fram
ningarna på platsen. Man måste även göra 
en bedömning av de ekonomiska konse-
kvenserna, de får inte bli orimligt betung-
ande. Det är sedan kommunens uppgift 
att övervaka att reglerna följs.

Tekniska förvaltningen kommer i som-
mar att inventera offentliga platserna och 
stråken där mest folk är i rörelse. Det 
koncentreras kring Bodens centrum och 
viktiga stråk. 

vera Wislander, 83 år, är nöjd med att kom-
munen gör staden tillgänglig för alla oavsett 

om man har barnvagn, rullator eller Permobil. 
här besöker vera butiken fritz ohlsson, som 
har skapat tillgänglighet genom hissen som 

tar kunden till övervåningen

Allmänna lokaler och platser ska gö-
ras mer tillgängliga och användbara 
för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Regeringen har 
satt som mål att åtgärderna ska vara 
klara vid utgången av 2010.

Allmänna lokaler kan vara receptioner på 
vårdcentraler eller myndigheter, bibliotek, 
biografer, samlingslokaler, buss-, taxi och 
järnvägsstationer, apotek, restauranger 
och affärslokaler. En inventering av enkelt 
avhjälpta hinder i kommunala fastigheter 
har genomförts. Arbetet med att förbättra 
tillgängligheten pågår.

Allmänna platser är gator, vägar, torg, 
parker med mera som är redovisade som 
allmän plats i detaljplanen.

Det är den som äger den lokalen el-
ler platsen som har ansvar för att kraven 
uppfylls. Hindren som ska tas bort ska 
vara ”enkelt avhjälpta” och det betyder 
att man måste se på nyttan och förutsätt-

Café för anhöriga till 
dementa personer
Anhörigcaféet är öppet för anhöriga till de-
menta personer. träffarna äger rum den sista 
måndagen varje månad kl. 12.30–14.30 i 
församlingsgården. Caféet är ett samarbete 
med svenska kyrkan och demensföreningen. 
nästa termin startar träffarna den 28/9. det 
finns möjlighet till drop-in avlösnig. 

gymnastik i det gröna
På tisdagar och torsdagar mellan kl. 10.00-
10.45 är det sommargymnastik i stadspar-
ken för äldre och anhöriga. ledare är linda 
Jonsson.

mötesplats för  
anhöriga till stroke och 
nhr-sjuka
Tredje måndagen varje månad kl. 12.30– 
14.30 träffas anhöriga till neurologisk handi-
kappade och personer som drabbats av 
stroke på gimlegården. mötesplatsen är ett 
samarbete mellan strokeföreningen och neu-
rologisk handikappades förbund, nhr. nästa 
termin startar 15/9. Det finns möjlighet till 
drop-in avlösning. 

drop-in avlösning  
för anhöriga 
Drop-in avlösning på gimlegårdens dagcen-
tral på Prästholmen är till för anhöriga som 
vårdar närstående, som behöver ”egentid” 
för att vila, koppla av eller uträtta ärenden. 
kostnadsfri avlösning i fyra timmar erbjuds 
varje måndag mellan 12.00–16.00. inget 
biståndsbeslut krävs. den enda kostnaden  
är fika under vistelsen. 

anhörigkortet
Om du ansvarar för en person som är be-
roende av din hjälp så kan du få ett anhörig-
vårdarkort genom bodens kommun. kortet är 
en hjälp för den anhörige vid exempelvis akut 
sjukdom eller olycka. 

anhörigstöd 
Riksdagen har beslutat om en lagändring 
av socialtjänstlagen, sol. kommunen ska 
erbjuda stöd till personer som vårdar en 
närstående som är långvarit sjuk eller äldre, 
eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder. lagändringen gäller från och 
med den 1 juli 2009.

mer information: ingegerd antonsson, Äldrein-
formatör. tel: 0921-782 36, 070-271 12 82.

Allsång på Brännastrand
Varje onsdag kl. 13.00 är det allsång på scenen på Brännastrand. Första allsången är 
den �7 juni och pågår varje onsdag hela sommaren. Allsången leds av olika organisatio-
ner. PRO, SPRF, Musikgymnasiets elever, privatpersoner, SPF, Röstverkstan (NHR) och 
Sommar Kyrkan. Vid dåligt väder hålls allsången i Björkens samlingssal.  
Allsången arrangeras i samverkan med Bodens kommun. 
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Utbildning

Trött på tjat och gnat om tandborst-
ning, läggdags och tid vid datorn? Nu 
finns räddningen för föräldrar i Boden, 
genom föräldrautbildningen Komet. 

– Grunden är att dagligen har en 
stund tillsammans med sitt barn och 
bekräfta det positiva som barnen gör. 
På så sätt bryts dåliga mönster i  
relationen, säger Elisabeth Sandberg, 
specialpedagog och utbildare i Komet, 
kommunikationsmetoden som leder 
till ett trivsammare vardagsliv för 
barnfamiljer. Nästa kurs börjar första 
veckan i september. 

ometutbildningen är till för föräld-
rar som har barn 3–�� år och som 
vill hantera bråk och konflikter mer 

framgångsrikt. Det är vanligt att barn brå-
kar med sina föräldrar och syskon. Ibland 
kan det vara svårt att som förälder veta 
hur man ska hantera det. 

– Komet är en utbildning med elva träf-
far för föräldrar som vill hantera sitt barns 
bråk och trots på ett bättre sätt. Både i 
Sverige och i andra länder har föräldraut-
bildning som Komet visat sig fungera bra. 
Barnen bråkar mindre, konflikterna blir 
färre och föräldrarna är nöjda med utbild-
ningen, säger Anna-Karin Tano, special-
pedagog och utbildare i Komet.

Ser lösningar
Utbildningen sker i grupp tillsammans 
med andra föräldrar och två gruppledare. 
Träffarna bygger på aktivt deltagande och 
innehåller många exempel, diskussioner 
och idéer för hur man kan bemöta sitt 
barn. Innehållet är inriktat på att se möj-
ligheter och lösningar. 

– Det handlar ofta om små vardagliga 
irritationsmoment, som skapar konflikt. 
Det kan vara konflikter om hur mycket 
TV barnet ska se, ordningen i barnets 
rum, komma upp på morgonen och tid 
för att lägga sig på kvällen. Kursdeltag-
arna får hemläxa varje vecka. En läxa 
som pågår hela kurstiden är att ha en 

gemensam stund med sitt barn på barnets 
villkor. Man kan lägga pussel, spela spel 
och prata om dagen. Det viktiga är att 
vara närvarande i dialogen, inte lära eller 
tillrättavisa. Då laddas förtroendekontot. 
Det kan låta enkelt, men det är inte många 
stunder om dagen som föräldrarna verkli-
gen är helt närvarande. Det är alltid något 
som ska planeras, tillagas, städas eller 
fixas, säger Camilla Kjellberg, socionom 
och utbildare i Komet. 

Rutiner och bra bemötande viktigt
För att få harmoni hemma ska föräldrarna 
vara förutsägbara, tydliga, skapa rutiner, 
lära sig att förbereda och att tänka på sitt 

– många som har gått kursen upplever en 
trevligare vardag och känner sig tryggare i 
föräldrarollen, berättar komet-utbildarna.  
här ses tre av de fyra utbildarna i bodens 
kommun, från vänster Camilla kjellberg, 
anna-karin tano och elisabeth sandberg. 

Fokus på barnets positiva sidor

det gäller att ladda förtroendekontot med 
bekräftelse, uppmuntran och omtanke för att 

sedan kunna sätta gränser och ställa krav.

k
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– föräldrarna börjar använda ett belönings-
system, en orm, där en guldstjärna sätts för 
varje lyckad dag. belöningar, exempelvis att 
få sin favoritmiddag en viss dag, delas ut vid 
delmålen, säger elisabeth sandberg. 

elever med annat modersmål läser extra svenska på sandenskolan.  i förgrunden ser ni ton 
och sami, bakom står björn, suthat och lisbeth, som är lärare i svenska som andra språk. 

Språket är nyckeln för 
Sandenelever
I Boden finns ett tjugotal nationaliteter och minst lika många språk.  
Språket är nyckeln in i ett nytt samhälle, därför satsar Sandenskolan på 
extra svenska undervisning för elever som har ett annat modersmål. 

– Det är roligt att jobba med eleverna, som kommer från olika världsdelar, har 
olika religioner och talar olika språk. Jag lär mig jättemycket! Det gemensamma 
språket är svenskan. Vi pratar om vardagen, samhället, uttalet och betydelsen av 
ord. berättar Lisbeth Westfal, lärare på Sandenskolan. 

Tre gånger i veckan har eleverna ämnet ”svenska som andra språk”. Eleverna 
satsar på studierna och vill ha bra betyg. En del studerar några månader och andra 
läser svenska i flera år. 

– Vi tar ofta med böckerna från andra ämnen, till exempel kemi och biologi, 
och går igenom ordens betydelse så att vi lär oss terminologin. Vi pratar också om 
högtider och det svenska samhället, säger åttondeklassaren Suthat Phiungoeny-
uang, som kom till Sverige när han var tre år. 

– Det viktiga är att få ett bra språk och att kunna använda svenskan i skol- 
arbetet, säger Björn Celine, som bott åtta år i Boden.

Flera av killarna i gruppen är fotbollsspelare, så ibland blir det prat om fotboll 
och alltid är det nya ord som dyker upp.  Ton Jongplookklang är från Thailand 
och har bott två och ett halvt år i Boden. Han har lärt sig ett helt nytt alfabet och 
talar nu riktigt bra svenska. Sami Manuel Tesfamikel kommer från Eritrea och har 
bott två år i Sverige. Båda spelar fotboll med BBK. 

– Det svåraste med svenskan är uttalet och grammatiken. Ibland är det svårt att 
skilja på en och ett, men jag lär mig nog det så småningom, säger Ton. 

bemötande. De vuxna måste reflektera över 
sig själv som förälder. Om en familj har 
problem kring tandborstningen, så berättar 
föräldern att barnet kommer att få en belö-
ning om det sker utan tjat. 

– Komet fokuserar på barnets positiva 
sidor. Barnet får beröm när de gör något bra 
och genom den bekräftelsen kommer det 
beteendet att fortsätta. Komet tror inte på 
tjat och gnäll, för då förstärks det negativa 
beteendet. Vi använder ett belöningssystem, 
en orm, där en guldstjärna sätts för varje 
lyckad tandborstning eller vad det är som 
ska bli förändrat. När barnet fått exempelvis 
fem guldstjärnor får barnet belöning som 
föräldern valt ut, kanske barnet får välja sin 
favoritmat, eller baka bullar. Det ska inte 
vara dyra saker, säger Elisabeth Sandberg. 

Forskningen visar positivt resultat
Komet bygger på forskning och studier och 
visar att konflikterna i hemmet minskar 
med upp till 50 % efter att föräldrarna gått 
kursen. Bodens kommun har satsat på att 
utbilda fyra personer, två socionomer och 
två specialpedagoger, som ska leda kurserna 
i Komet. De har haft handledning från 
utbildningsinstitutet vid sin första kurs för 
föräldrar. 

– De första föräldrarna som gick kursen 
fick vara vår testgrupp under utbildningen. 
Vi är väldigt tacksamma att vi fick öva på 
dem. Alla har varit mycket nöjda. En för-
älder skrev i utvärderingen att kursen var 
räddningen för den familjen. Många upple-
ver en trevligare vardag, känner sig tryggare 
i föräldrarollen och har numera en positiv 
anda hemma. 

Vill du veta mer kan du kontakta Familje-
teamet, tel. 09��-6�� 93 eller e-post till 
komet@boden.se
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Bättre bad i rent vatten
Nu börjar badsäsongen. I Norrbotten 
är säsongen mellan den 15 juli – 15 
augusti. Det är härligt att bada men 
för att badet ska vara hälsosamt gör 
kommunen kontroller av badvatten 
och utrustning. Så här går det till.

iljö- och byggnämnden gör en år-
lig tillsyn vid allmänna badplatser 
i Bodens kommun. Det är perso-

nal från samhällsbyggnadskontoret som 
gör kontrollen och främst ur hygienisk 
synpunkt. Ett bakteriologiskt vattenprov 
tas och man ser efter om det finns några 
tecken på algblomning. Ordningen vid 
badplatsen kontrolleras också.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansva-
rar för att badplatserna sköts. De har i sin 
tur uppdragit åt lokala föreningar att göra 
den dagliga tillsynen. 

Räddningstjänsten inspekterar också 
badplatserna utifrån ett säkerhetsperspek-
tiv, exempelvis att det finns livräddnings-
utrustning vid badplatsen. 

Aldersjön är ett EU-bad
Det finns regler för hur ett EU-bad ska 
vara. De tillämpas vid Aldersjöns badplats 
eftersom det är ett EU-bad. Motivet är 
att badplatsen är populär och besöks av 
många badande (ca �00 personer i snitt 
per dag) och att den kringutrustning som 
finns uppmuntrar till bad (bryggor, om-
klädningsrum, torrtoaletter etc).

Första provet tas före badsäsongen och 
det andra provet tas inom en månad. Vid 
Aldersjön tas minst tre prover. Badvattnet 
analyseras för innehållet av vanliga tarm-
bakterier. Vid provtagningen görs också 
en visuell kontroll. Provtagaren tittar efter 
alger, färgförändringar, fenoler, mineral-
oljor, ytaktiva ämnen (skumbildning) och 
främmande föremål (t ex trä, plast, flaskor 
eller annat avfall).

Dessutom görs en inspektion. Då 
kontrolleras att den utrustning som finns 
på badplatsen håller god standard. Det 
betyder att sopkärl och torrtoaletter töms 
regelbundet, att det inte ligger skräp på 
stranden eller i vattnet, att omklädnings-

rum är hela och städade samt att bryggor 
är hela och fungerar. 

Om provtagning visar att det är en 
hälsorisk att bada så sätts skyltar upp vid 
badplatsen. Information ges via media och 
på www.boden.se.

Prover på Bodens badplatser
Bodens kommun har sexton strandbad. 
Det är badplatserna i Degerbäcken, Gem-
träsk, Harads, Heden, Lakaträsk, Norri-
ån, Rasmyran, Sandträsk, Svartbjörnsbyn, 
Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Ubbyn, 
Unbyn, Valvträsk samt Vändträsk.

Visa hänsyn vid badet
Låt inte hundar, hästar och andra djur 
vistas vid allmänna badplatser. Vill du ha 

med dig husdjur får du söka dig till platser 
som inte räknas som allmänna.

Här finns mer information
Titta på Smittskyddsinstitutets webbplats 
Badplatsen. Där hittar du även provresul-
tat från Sveriges alla badplatser. (http://
badplatsen.smittskyddsinstitutet.se). 

Mer information om algblomning finns 
bland annat på Informationscentralen för 
Egentliga Östersjön http://www.infobaltic.
se

Du kan få mer information om Bodens 
badplatser och våra provtagningar om du 
besöker vår webbplats www.boden.se/sbk 
under rubriken Badplatser. 

Du kan även ringa till samhällsbygg-
nadskontoret, tel. 09��-6�0 00

m
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Du möter dem på semesterorten. 
Trevliga ungdomar som erbjuder dig 
en skraplott. Ni skrapar lotten och 
det visar sig att ni vunnit ett fint pris. 
Lyckan är total! Det enda som behövs 
för att hämta ut lotten är att följa med 
på ett cocktailparty. Med snabba ryck 
är ni nu på väg i en taxi till en fin ho-
tellanläggning där det är visning med 
något att äta och dricka. Under tiden 
lämnas information om anläggningen. 
Operation övertalning har påbörjats..

fter flera timmars kraftfull övertal-
ning får du ett förslag om att köpa en 
timeshare-lägenhet eller ett medlem-

skap i en semesterklubb som det är svårt 
att motstå. De till synes trevliga försäljarna 
lovar guld och gröna skogar om ni bara 
skriver på och betalar en handpenning. De 
blir irriterade när ni inte vill skriva på och 
till slut är risken stor att ni skriver på avta-
let bara för att komma därifrån.

Dyra vinstlotter  
i semesterparadiset

Konsument Europa, som är en enhet på 
Konsumentverket, har varit i kontakt med 
många besvikna konsumenter. Deras vikti-
gaste råd är att hålla huvudet kallt och att 
om man avstår från att åka med på något 
party så riskerar man inte att skriva på 
något man inte vill ha.

Timeshare och Semesterklubbar  
lika men olika 
En timeshare betyder att du köper en 
nyttjanderätt i en bestämd lägenhet under 
en bestämd tidsperiod i en viss semester-
anläggning. Det innebär att du får åka 
till samma lägenhet samma vecka varje 
år. Vill du kunna åka till olika semester-
anläggningar måste du betala ett tillägg. 
Semesterklubbar är en annan variant som 
liknar timeshare. Där betalar man en 
summa pengar för ett visst antal veckor 
som du kan använda inom en viss tid, till 
exempel tre år. Där utlovas ofta boende på 
lyxanläggningar, medan det i verkligheten 
kanske bara finns plats på ganska trista 
hotell, speciellt om man vill resa på helger 

eller under semestertider. Idag finns en ti-
mesharelag inom EU. Den ger konsumen-
terna ett skydd och bland annat ångerrätt 
på �0 dagar. För semesterklubbar finns det 
dock ingen lag om ångerperiod.

Tänk noga innan du bestämmer dig
Funderar du på att köpa en andel i en 
timeshare eller ett medlemskap i en semes-
terklubb så bör du först fundera på om 
denna typ av semesterform är ett alterna-
tiv för dig. Tänk efter vilka krav du har 
på semestern och var medveten om att det 
du köper bara är en nyttjanderätt till en 
lägenhet. 
• Räkna noga på kostnaderna och var 

beredd på att den årliga avgiften kom-
mer att höjas, det kan bli billigare att 
fortsätta att åka på vanliga paketresor. 
Om du senare vill sälja din andel så ska 
du räkna med att det är mycket svårt 
och att du endast kommer att få ut en 
mindre del av det du har betalt.

• Begär att få betänketid innan du skriver 
på avtalet. Läs igenom kontraktet noga 
och se till att även de muntliga löftena 
finns införda. Se till att få information 
om dina möjligheter att ångra köpet. 
Kontrollera att det finns kontaktupp-
gifter till säljaren så du vet vart du kan 
vända dig om du får problem.

• Tro inte på allt som säljaren säger, det 
finns många oseriösa aktörer på mark-
naden.

Konsument Europa hjälper dig på den 
europeiska marknaden
Konsument Europa är en enhet på Kon-
sumentverket som ger rådgivning när 
man handlar över gränserna inom EU. De 
informerar om rättigheter och skyldigheter 
och ger råd inför ett köp eller hjälp om det 
uppstår problem efter ett köp.

Om man tecknat ett avtal med ett ti-
meshare-företag och har funderingar eller 
problem så kan man kontakta Konsument 
Europa för att diskutera avtalet och få 
hjälp. Du når de på telefon 05�-�9��50.

Vill du veta mer? Besök Konsument 
Europas webbplats via 

www.konsumenteuropa.se

e
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Det är många som kontaktar kommunen varje dag. Synpunkter och förslag 
kommer in, ibland får du svar direkt i telefon eller genom e-post om det är en 
enklare fråga. 
text: nils sundberg

ett inslag i TV och radio. En del uppgifter 
släpper vi inte ut, de sekretessbeläggs, 
och det handlar oftast om enskild persons 
förhållanden, upphandling eller sånt som 
skulle skada en person eller ett företag om 
det lämnades ut. En särskild lag, sekretes-
slagen, bestämmer vad som omfattas av 
sekretess.

Ärendet går vidare
Nästa steg är att någon som jobbar på 
kommunen, en handläggare, börjar titta 
på ditt ärende. Ibland går svaret snabbt 
men ibland tar det lite längre tid. Enkla 
ärenden som förekommer ofta får snabbt 
svar eftersom det finns riktlinjer för hur 
de ska behandlas. Om ett ärende är mer 
komplicerat eller förekommer sällan kan 
det behövas ett beslut i en politisk nämnd 

Så går det till 
– när du kontaktar kommunen

rev och e-post som kommer in 
till kommunen kallas allmänna 
handlingar. De flesta allmänna 

handlingar registreras i något som kallas 
diarium. Enkelt uttryckt är det ett register 
som finns elektroniskt och där alla brev, 
anteckningar m.m. hålls i ordning. Där 
kan man också lätt hitta ett ärende även 
om det är längesen som det var aktuellt.

Kommunen är en offentlig myndighet. 
Det innebär att vi måste rätta oss efter  
Offentlighetsprincipen som är en del av 
våra grundlagar. För dig som tar kontakt 
med kommunen innebär det att nästan 
alla handlingar hos kommunen är of-
fentliga d.v.s. kan läsas av vem som helst. 
Därför är det vanligt att journalister kom-
mer och tittar i det som kommit in och 
ibland blir det en artikel i tidningarna eller 

eller styrelse innan du får svar, då tar det 
längre tid. Det beror på att ärendet först 
ska utredas av en förvaltning och sen ska 
politikerna ta ställning till förslaget. Även 
om du får vänta på svaret kan man säga 
att det är bra därför att då hinner parti-
erna behandla frågan och lyssna på sina 
partimedlemmar d.v.s. ärendet får en bred 
demokratisk förankring.

Du får ett svar
När ärendet är klart får du ett svar. För-
hoppningsvis är du nöjd med svaret men 
kanske inte alltid. Ibland kan beslutet 
överklagas. För att det ska vara möjligt 
krävs att det är ett formellt beslut i en 
nämnd eller styrelse. Ta kontakt med 
nämndssekreteraren så får du veta hur det 
går till att överklaga. 

Information

b

Sommartider på Ungdomsmottagningen
Mellan 15 juni och 17 aug har vi bara 
öppet måndagar mellan kl. 14.00–
16.00. Då är det drop in som gäller. Du 
behöver inte boka tid. 

m du behöver träffa en barnmorska 
andra dagar i veckan, så ska du 
vända dig till din vårdcentral.

Kondomer och information på  
Boden Alive
Personal från ungdomsmottagningen kom-
mer vara ute festivalområdet på fredag och 
lördag kväll under Boden Alive, �7–�8/6. 
Vi kommer ha med oss kondomer, infor-
mationsmaterial och finnas till hands för 
att svara på frågor om kärlek.

Så här kontaktar du oss
Tel: 09��- 55 330 
e-post ungdomsmottagning@boden.se. 
Adress: Kungsgatan �9, Boden.

Kolla också på den nya virtuella ung-
domsmottagningen: www.umo.se 

 

”No action 
without protection”

o
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– Första gången jag fick höra om Ung 
Företagsamhet var för två år sedan 
under mitt första år på gymnasiet, 
säger Mikaela. Det var i slutet av 
skolåret och det var projektmässa på 
Björknäsgymnasiet. Alla treorna på 
skolan hade ställt ut sina projektarbe-
ten i skolans entré och jag och några 
vänner var där för att titta.

– Jag stannade till vid en av montrarna 
och började prata med ett gäng killar som 
hade skrivit en mattebok för mellanstadie-
elever. De berättade att de nyss hade kom-
mit hem från Stockholm där de ställt ut 
sin bok på den Nationella UF-mässan. Jag 
som inte alls förstod vad det var för något 
var såklart tvungen att fråga mer. 

De berättade att UF stod för Ung 
Företagsamhet, som ger ungdomar på 
gymnasiet möjligheten att under ett år 
få driva ett eget företag, ett så kallat UF-
företag. Eleverna får sälja verkliga varor 
och tjänster och därmed även träna och 
utveckla sin företagsamhet och sitt entre-
prenörskap.

Jag blev genast intresserad och ville 
veta mer, så jag började ställa flera frågor 
till killarna i företaget. De berättade vad 
deras hektiska och händelserika år som 
UF-företag hade medfört. De målade 
upp en tydlig och lockande bild av vad 
jag kunde förvänta mig av ett UF-år. Jag 
tyckte det verkade hur kul som helst och 
bestämde mig där och då för att jag skulle 
driva ett UF-företag.

Motivation Miljö UF föds
Ett år senare när det äntligen var dags för 
oss blivande treor att börja med våra pro-

jektarbeten visste jag redan att jag skulle 
driva ett UF-företag. Men eftersom jag 
inte ville göra det ensam så fick jag med 
mig min syster Josefin och min kompis 
Elida. Vi är ett sammansvetsat gäng som 
har känt varandra ända sedan barnsben 
och vi har följts åt genom hela skoltiden. 
Vi har gjort det mesta ihop och vet att 
samarbete är nyckeln till framgång. Där-
för visste vi att om vi tillsammans skulle 
sätta ihop våra olika egenskaper och 
kvalitéer och driva ett UF-företag skulle vi 
kunna göra något riktigt bra. 

I höstas när det strax var dags att 
registrera sitt UF-företag började vi disku-
tera vad vi ville driva för slags företag. Vi 
bollade fram olika idéer samtidigt som vi 
försökte komma på vad vi som samhälls-
elever kunde bidra med. Vi kom fram till 
att vi får lära oss mycket om dagens stora 
miljöproblem, och att en av orsakerna till 
dem är okunnighet. Vi bestämde oss för 
att skapa en produkt som kan lära ut hur 
vår livsstil har påverkat miljön negativt 
och vad vi kan göra för att förbättra mil-
jön. Då föddes Motivation Miljö UF.

Vi satte genast igång med att jobba på 
vår idé som nu är färdig. Resultatet blev 
Iggy och Felix Flygare som är en miljöbok 
för barn. Det är ett 5� sidor långt äventyr 

där barnen får lära sig mer om dagens 
miljöproblem och om hur de själva kan 
hjälpa till och bidra för att göra miljön 
bättre. Tanken är inte att barnen ska 
skrämmas av tanken att jorden är på väg 
att gå under, utan istället känna att de kan 
hjälpa till och bidra med något själva för 
en bättre miljö.

Vi har jobbat med boken under nästan 
hela året och det är vi i företaget som helt 
och hållet har producerat boken, med un-
dantag från bilderna som vi fått genom ett 
samarbete med det Estetiska programmet. 
Vi är verkligen jättenöjda med resultatet. 
Av de �00 upptryckta exemplaren har vi 
redan sålt ungefär hälften av böckerna 
och Bokia i Boden har köpt in böcker av 
oss som de säljer i bokhandeln.   

Hittills har det varit ett väldigt hän-
delserikt år med mycket jobb och slit och 
det har inte alltid varit lätt. Men det har 
varit värt varenda jobbig stund, för vi 
har lärt oss så otroligt mycket. Vi har fått 
många nya erfarenheter och lärt oss att vi 
klarar av mycket mer än vad vi tror. Vi är 
väldigt stolta över vår bok och över oss 
själva för att vi kommit så här långt. 

Motivation Miljö UF
Mikaela, Elida och Josefin

Vårt år  
som UF-företag

fakta om ung företagsamhet
ung företagsamhet, uf, är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 

16 och 20 år som vill testa att driva eget företag. under ett läsår får eleverna 
uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett uf-
företag. 

det är eleverna själva som tar fram affärsidén, genomför marknadsundersök-
ningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. som stöd 
och hjälp under året har uf-eleverna sina lärare och rådgivare från näringslivet.

Mikaela, Elida och Josefin tillsammans med Per-Ulf Sandström, UF-företagets mentor.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Vad vet du om bilden?
Bilden med skatebordåkare vid Bodens camping är från �988. Sören Häggroth har fotograferat. Vilka 
är personerna? Hör av dig om du känner igen någon, kanske du själv är med på bilden? Om du vet nå-
got om bilden, vilka personerna är och i vilket sammanhang bilden togs, kontakta kommunarkivarie 
Gunilla Lundman. 09��-6�� �0 eller via e-post: gunilla.lundman@boden.se

Vi lottar ut boken ”Norrbotten värt en resa” bland dem som lämnar in uppgifter. 

Midnight Sun Greyhound Derby i Boden
I BodenBild nr 1-2009 visade vi en bild från kapplöpningsbanan i Rå-
bäcken. Vi har fått in svar på vilka personerna är. Personerna på bilden är 
från vänster Pat Holland, sekreterare i Norrbottens Hundkapplöpnings-
sällskap. Till höger om honom står ägaren till den segrade greyhunden.  
Damen i vit kappa är Ebba Burström. och till höger står ordföranden i det 
irländska hundkapplöppningssällskapet, Mr Murraity. Loppet Midnight 
Sun Greyhound Derby kördes, som namnet säger, midsommarafton �967 
inför många tusen entusiastiska åskådare. Till tävlingen hade Norrbottens 
Hundkapplöppningsklubb också hyrt in en Irländsk folkmusikgrupp, The 
Moon-shiners.


