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Snön lyser vit
på fur och gran,
snön lyser vit på taken…
Visst är en snöklädd stuga
sinnebilden för en fridfull
jul, som Viktor Rydberg
så fint lyckades sätta ord på
med sin dikt Tomten? Om inte
månen utan norrskenet vandrar
sin tysta ban, då blir hela
bilden liksom än mer
kontrastrik. Den här stugan
finns vid Alviks fäbodvall
som uppfördes under
1700- och 1800-talet.
Inte helt omöjligt
att tomten var här
någon jul.
/ Foto: Peter Rosén
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S PA N I N G E N

Att flytta
upp till kylan
Jag står och väntar på bussen i becksvart
mörker och bitande kyla. Det är så kallt att jag
knyter näven i mina handskar och jag börjar
fundera, hur f** hamnade jag här?
Jag är en så kallad sörlänning som på något
vis hamnade i Norrbotten. Jag kommer från
västkusten. Kungsbacka, en förort till en förort
till Göteborg. Det är en mycket vacker småstad
utan den norrbottniska kylan och mörkret, med
saltstänkta klippor och öppna landskap.
Men västkusten på vintern är också långt ifrån
en idyll. En blöt disktrasa lägger sig över västkusten och en stor kall fläkt börjar blåsa. Den
körs på full effekt från ungefär oktober till mars.
Naturen är inte heller riktigt tillgänglig på samma
sätt som här uppe där det finns en kultur att
värna om grillplatser och friluftsområden.
När jag och min sambo är ute i skogen möts
vi av vindskydd fulla av ved. Hemma möts vi av
vindskydd fulla av skräp med klottret ”Fuck
Aina”. Nåväl ungdomsbus finns överallt, men
inte de vackra älvarna. När jag fick min första
harr som jag släppte tillbaka till Råneälven
förstod jag att jag hittills bara hade fiskat i diken.
Visst hade det varit fint med en villa på
västkusten, avskilt från grannar och nära till
naturen. Men de ekonomiska möjligheterna har
inte en 27-åring som jag. En villa med sjöutsikt
säljs för över 10 miljoner. Är du villig att pendla
så kan du få ett hus vid vattnet för en handpenning här uppe.
Jag kan känna att norrlänningar inte alltid
tycks uppskatta det de har fullt ut – stora
naturvärden alldeles gratis och en livskvalitet
utan dess like. Efter några gånger med nästan
förfrysna fingrar kan jag jämföra vintern här
uppe med en lång vistelse i en frysbox.
Men ändå så känner jag att jag
f** har hamnat rätt här, en sörlänning har hittat hem i norr.

Daniel Caldeborn
skribent

vårt

Skolan får fint pris
Skolan i Luleå tilldelades priset Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling.
Utmärkelsen delades för fjärde gången
ut till skolor som ligger i framkant med att
utveckla skolan i en digital tid.
– Det här ger oss en bekräftelse på att vi
arbetar med digitaliseringen på rätt sätt där
vi ger våra barn och elever de verktyg som
behövs för att bli rustade för framtiden. Det
är lika viktigt i dag att förstå hur man kan
påverka och styra världen genom datorer
som det var på 1800-talet att lära sig läsa,
säger Maarit Enbuske, skolchef vid barnoch utbildningsförvaltningen.

Vård på olika språk
Kommunen undersöker behovet om vård
och omsorg på olika språk för det nya
vård- och omsorgsboende på Kronan som
öppnar 2021. Är du intresserad av vård på
finska, meänkieli eller samiska? I så fall ber
vi dig att svara på en enkät om behovet
i vården på lulea.se under Omsorg & stöd
eller ring till kundtjänst på 0920-45 30 00
och beställ en pappersenkät.

Stort intresse för spårknappen
Redan efter ett par veckor var alla
1 000 spårknappar för skidspåret på
Ormberget slutsålda och nya fick
beställas direkt.
– Vi kunde aldrig tro att de skulle ta
slut så här fort. Nya knappar är på gång,
men tills de kommit gäller digitalt- eller kassakvitto, säger Patrick Zetterkvist, avdelningschef
Idrott, motion och rekreation Luleå kommun.
Från och med den här säsongen gäller en spåravgift för längdskidspåren på Ormberget. Priset ligger på 400 kronor för en
hel säsong, för unga under 20 år är det gratis.

ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Joakim Höggren. Omslagsfoto: Peter Rosén. Upplaga: 41 100 ex. Tryck: Sörmlands Printing Solution.
Adress: Vårt Luleå, Luleå kommun, 971 85 Luleå. Tfn: 0920-45 30 00. E-post: kommunikationskontoret@lulea.se

4

P L O C K AT

Vå rt L ul eå N r 4 - 2019

En härlig tid
nu kommer

Adventstiden är här, dags att förbereda sig
för jul och nyår. Baka, pynta, fixa julklappar
och inte minst umgås! Tänk vad mycket
Luleå har att erbjuda, denna mysigaste tid
under året.

Julkalendern i Stadsparken
spelas för 25:e året i rad. Klart
att denna jul inte är som vanligt
i tomtebyn. En ängel dyker upp
bland stugorna. Årets föreställning heter Ett änglaspel.
1–23 december, kl 14.
24 december, kl 12.
P.S. Ta gärna med något
extra varmt att sitta på.

Hårda klappar
Varför inte ge bort
en bok med
Luleå-anknytning?
Vårt Luleå tipsar om
intressanta böcker
på sid 18 och 20.

Värmande nog är den
nya Luleå-mössan!
Säljs snart på
Luleå turistcenter.

Njut mer, stressa mindre
Varför inte lägga undan skärmen och
spela sällskapsspel till jul? Vara ute
tillsammans och grilla korv. Ta en skidtur,
en prommis på isbanan eller varför inte
testa ett skogsbad i våra Luleå-skogar?

Handla lokalt till julbordet
Potatis och skinka får gärna
vara norrbottniskt, eller hur?

The same procedure as last year…
blir det i år igen. Luleåborna välkomnar det
nya året med nyårstal, bubbel och fyrverkeri i
Södra hamn. Fri parkering över natten i Karpen.

Annat fint som
värmer gott är
tovade vantar och
stickade sjalar,
mycket fint lokalt
hantverk finns att
köpa i hantverksbutiker och på
julmarknader.
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”Eleverna ger mig
mycket positiv energi”

Susanne Dahl Liden
Lärare, särskild
utbildning för vuxna

Susanne Dahl Liden är lärare på särskild utbildning för
vuxna som finns på Vuxenutbildningen. Hon har jobbat
inom särskolan under hela sitt liv och trivs med det
arbetet att ge eleverna ökat självförtroende.
Text: Sara Ruthberg / Foto: Tomas Bergman

Vad är särskild utbildning för vuxna?
– Det är en del i Vuxenutbildningen för
personer med olika funktionsvariationer.
Vårt mål är att alla ska få möjlighet till att
växa som individer, lära sig nya saker och
möta nya människor. Det är viktigt att
eleverna själva väljer kurser som de är
intresserade av. Vi som arbetar med
eleverna är speciallärare och specialpedagoger, men även vuxenutbildningens övriga
ämneslärare har vissa lektioner. Vi har också
elever som går lärlingsutbildning via oss.
Idag har vi elever i lärlingsutbildningarna
inom bygg och fordon.
Hur många elever har ni?
– Nu har vi ett 30-tal elever på
vår utbildning.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
– Mitt jobb är väldigt omväxlande. Jag
har lektioner i flera olika ämnen, framförallt
i mindre grupper men även enskilt. Alla
speciallärare och specialpedagoger på
Vuxenutbildningen ingår i ett så kallat
”specteam”, vilket innebär att vi finns till
för alla elever på vuxenutbildningen.
Vad är det viktigaste/bästa med ditt jobb?
– Att få vara delaktig i andra människors
växande. Jag har ett jobb som jag trivs med
och eleverna ger mig mycket positiv energi.
Vi arbetar sedan något år tillbaka med att
försöka vidareutveckla verksamheten.
Bland annat har vi startat upp nya kurser
inom hälsa, service och bemötande,
dataundervisning och körkortsteori.

Vad är utmaningen med ditt jobb?
– Det finns många utmaningar med mitt
jobb. Men den största och viktigaste
utmaningen är att få våra elever att växa
och få möjlighet att ta större plats i samhället. Eleven själv ska se vilken resurs hen är
och alla andra ska inse vilka resurser
personer med funktionsvariationer är. Vårt
mål är att eleverna ska bli mer delaktiga i
samhället, med ökat självförtroende ska de
bli bättre på att ta för sig. Det finns en
växande psykisk ohälsa hos vår elevgrupp,
och vi är övertygade om att med rätt
utmaningar och ett meningsfullt lärande
kan vi påverka det psykiska välmåendet.
Vad har du jobbat med som tidigare?
– Jag har arbetat hela mitt liv som lärare
inom särskolan. Först i gymnasiesärskolan
och sen i grundsärskolan under många år.
Och nu har jag hamnat här på Vuxenutbildningen. Jag har även jobbat ett antal år som
studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om särskild utbildning för vuxna:
lulea.se/sarvux

Vem är du Susanne Dahl Liden?
Ålder: 59
Bor: Luleå

Intressen: Att tillbringa tid med mina barn
och barnbarn samt att vistas ute i naturen.

Bäst med Luleå: Det är ganska lagom, inte
för stort och inte för litet. Det enda som inte är
”lagom” är sommaren. Den är på tok för kort.
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På landet
i stan
Bensbyn är en kontrastrik by där det gamla
förenas med det nya och landet möter staden.
Här har inflyttningen, procentuellt sett, ökat
nästan mest i kommunen. Nya kvarter växer
fram samtidigt som byakaraktären är bevarad.
Text: Stina Östman / Foto: Peter Rosén
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Bara en mil norr om Luleå centrum hamnar vi
på landet med vidsträckta ängar, lador och hästgårdar. En av de barnfamiljer som valt att bygga
bo i Bensbyn är familjen Blomqvist/Losell;
Isabell, Erik och barnen Olivia, 7 och Alina, 5.
Det är tre år sedan de flyttade in i sin nybyggda
vita villa mitt i naturen. När Vårt Luleå besöker
familjen har barnen precis kommit hem från
förskola och skola och Isabell har dukat upp
bullar och mjölk.
– Det bästa med att bo här är mamma och
pappa. Och Lucky och Luna, säger Alina och
visar stolt upp familjens två katter.
Att familjen hamnade i just Bensbyn är ingen
slump. Erik har vuxit upp i byn och marken de
bor på har tillhört hans släkt i generationer.
Isabell hade egen häst i byn när hon var yngre.
– Jag trivs att bo såhär, lite utanför stan med
den lantliga känslan. Allt är ändå nära och
enkelt, vi kör till stan på 15 minuter och det
är bara att släppa ut barnen när de vill leka.
Många av mina barndomsvänner från Björkskatan bor i Bensbyn idag och vi har barn i
samma åldrar, berättar Isabell.

Bensbyn i siffror
•

38,3 år medelålder

•

839 invånare

•

362 568 kr/år medelinkomst

•

1 förskola

•

1 grundskola

•

8 föreningar

Varför heter det Bensbyn?
Byn kan ha fått sitt namn av
mansnamnet Bengt eftersom en
kortform av detta är Bense.
Kanske hette den som först
bosatte sig i det som nu är
Bensbyn just Bengt.

Efter en dag på Bensbyns förskola och
Benzeliusskolan är det skönt att varva ner.
Mamma Isabell har dukat upp fika och
pyssel till döttrarna Alina och Olivia.

Sevärt
Kontrasterna – upplev det gamla
möta det nya.
Bensbyhamnen – härifrån kan du
ta dig ut i Luleå skärgård med båt
eller skoter.
Biskopshällan – där ärkebiskopen
Erik Benzelius ska ha stått och
predikat för fåren på 1600-talet.
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Ingemar Ek vid Biskopshällan i Bensbyn. På
1600-talet ska ärkebiskopen, tillika byns store son,
Erik Benzelius ha stått just
här och predikat för fåren
för att öva upp sin talförmåga som ung.

K O M M U N

Erik Benzelius och Ingemar
Ek har samma barndomshem, om än de föddes
med cirka 300 års
mellanrum. Gården finns
idag kvar inom släkten Ek.
Den första frosten har lagt
ett täcke över såväl
jordbruksmaskinerna i byn
som över Bensbyhamnen.

Bensbyn
LULEÅ

För ett par år sedan sålde familjen en bit
mark vilket resulterat i ett grannhus.
I övrigt vill de gärna ha det så öppet som
möjligt runt omkring. Naturen är deras
lekplats, de fiskar, vandrar i skogen, tar
skotern ut på isen eller har picknick i
jakttorn. Som en vacker kontrast mot
familjens nya hus står en gammal väderbiten lada på gården. ”Krogen i skogen”
kallas den i byn. Ladan har Bensbyborna
nyttjat för att arrangera många fester
genom åren.
Fler kontraster mellan det bevarade och
det nya ger sig tillkänna när vi tar oss
vidare genom Bensbyn. Intill släktgårdar
med jordbruksmark syns helt nya kvarter.

Vi svänger av på en frosttäckt grusväg för
att möta upp Bensbyns byåldersman
Ingemar Ek.
– Det kallas så när man är ordförande
i byaföreningen vilket jag varit i 12–15 år.
Vi är omkring 100 markägare i byn som är
med i föreningen, berättar han. Ingemar
har bott i Bensbyn nästan hela sitt liv och
släkten Eks historia i byn sträcker sig
ända tillbaka till 1600-talet.
– Det är unikt att en släkt bott kvar så
länge på samma gård, säger Ingemar och
visar upp ett inramat släktgårdsbevis som
radar upp de olika gårdsägarna.
Idag bor Ingemar med sin fru i ett
nybyggt hus intill sitt barndomshem.

Huset han växte upp i är ett av byns
äldsta och det var där byns store son,
ärkebiskopen Erik Benzelius, föddes på
1600-talet. Benzeliussläkten har gjort stort
avtryck i Bensbyn och har en skola, en
väg och en byagård uppkallade efter sig.
Färden går vidare genom Bensbyn, förbi
den flitigt nyttjade ishockeyrinken, sporthallen som funnits några år, Bensbyns
förskola och Benzeliusskolan. Nere vid
båthamnen, som om somrarna sjuder
av liv, vilar nu ett tunt täcke av is. En
kontrastrik by i tidig vinterskrud.
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GRUPPLEDARNA KOMMENTER AR

Höstens händelser i Luleå kommun
Text: Roger Jönsson / Grafik: Joakim Höggren

4 oktober
Kommundirektör Mikael Lekfalk
sägs upp. Som orsak anges ”hanteringen av det dyra avtalet med
ledningsstöd, som tecknats utan
att politikerna i kommunstyrelsen
fått någon information, innebär att
det förtroende som är nödvändigt
för att kommundirektör Mikael
Lekfalk ska kunna utföra sitt
arbete allvarligt skadats.”

9 oktober
Anders Persson, nytillträdd chef
för kultur och fritidsförvaltningen,
väljer att säga upp sig, bland annat
efter kritik för hans sätt att leda
förvaltningen.

10 oktober
Kommunalrådet Niklas Nordström
meddelar att han avsäger sig sina
uppdrag i Luleå kommun med
omedelbar verkan. Som orsak
uppger socialdemokraterna i ett
pressmeddelande ”akut stress”.

31 oktober
Det kommunala bolaget Nordiskt
Flygteknikcentrum polisanmäler
en tidigare verksamhetschef som
misstänks att ha undanhållit
verksamheten ett belopp mellan
400 000 kronor och upp till en
miljon kronor.

Under hösten avslöjar media
dessutom ett antal fakturor och
upphandlingar som ifrågasätts.
Revisorerna beslutar att granska
delar av dessa frågor.

Vårt Luleå har ställt två frågor
till samtliga gruppledare.
Läs vidare på nästa sida.
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GRUPPLEDARNA KOMMENTER AR HÖSTENS HÄNDEL SER

1 Hur kommenterar ni det som hänt?
2 Vilka åtgärder ser ni som angelägna för att upprätta
förtroendet för Luleå kommuns verksamheter?

Lenita Ericson

Dan Ankarholm

Socialdemokraterna

Sjukvårdspartiet

1 Även om hösten minst sagt varit
omtumlande så är jag djupt imponerad
av den kommunala förvaltningens förmåga att hantera situationen. Biträdande
kommundirektör har klivit fram och tagit
det ansvar som behövs. Servicen till medborgare har fortsatt levererats varje dag
av kommunens 6 900 anställda.

Paulina Koskenniemi

Bertil Bartholdson

Miljöpartiet De gröna

Vänsterpartiet

1 Det jag har funderat mest över är vad
som egentligen orsakat denna situation?
Mycket har hänt under en kort tid och det
mesta av de bakomliggande orsakerna
har vi i oppositionen och medborgarna
inte fått ta del av. Inte heller har det i
förväg informerats om att saker har varit
i rörelse.
2

2 Jag ser i huvudsak tre områden som
är extra viktiga just nu. För det första
så måste vi säkerställa att kontroller
fungerar och att rutiner följs. Ordning
och reda helt enkelt. Det andra är att fortsätta leverera en service av god kvalitet
till våra invånare även om det sker stora
förändringar i kommunen just nu. Och
kanske det viktigaste av allt: Vi ska bli
mer öppna och transparenta. Genom att
vara genuint nyfikna och intresserade av
medborgarnas tankar och funderingar
kan vi bygga tillit.

Medborgarna måste känna ett förtroende för kommunen. Jag tror att det
viktigaste just nu är att kommunicera
och att vara transparent. Vi behöver se ett
nytt ledarskap i kommunen som är mer
ödmjukt och som visar respekt för både
medarbetare och invånare, ett ledarskap
för dialog, utveckling, jämställdhet och
hållbarhet. Det är även viktig att säkerställa en god arbetsmiljö i hela organisationen och att alla har en möjlighet att
göra sin röst hörd. Invånare och medarbetare ska vara med och forma Luleå.

1 Luleå kommun har de senaste åren
haft en ledarkultur som varit oerhört
osund. Stora och viktiga förändringar
har drivits igenom snabbt och med
dåliga underlag och bristande demokratisk insyn både för medborgare
och oppositionspolitiker.
2 Den viktigaste enskilda åtgärden
måste vara demokratisk insyn och
öppenhet. Minska avståndet mellan
förtroendevalda och människorna som
bor i kommunen genom att vara tillgänglig i möten och samtal.
Vi politiker har olika lösningar på politiska frågor. Politiken ska avgöras i en öppen demokratisk process och inte i slutna
rum bakom ryggen på stora grupper av
medborgare. Så skapar vi tillit.
Sen måste vi också påminna oss om att
de allra flesta av de 6 900 personer som
arbetar inom kommunen gör ett jättebra
jobb varje dag för att vår välfärd ska
fungera.

1 Till dags dato när detta skrivs är smygandet med fakta kring de redovisade
händelserna från den politiska kommunledningens sida oacceptabel. Vi och övriga medborgare väntar på svar på frågor.
Beslutet att anställa den nye kultur- och
fritidschefen var ett rekryteringspolitiskt
fiasko. En chef som verkade vara helt
inriktad på kultur. Niklas Nordströms
avsägelse av sina uppdrag förefaller vara
i huvudsak av personliga skäl men bör
klargöras. Om det efter polisanmälan
visar sig vara rätt att pengar undanhållits bolagets verksamhet så förefaller det
märkligt att revisorerna som granskar
den interna kontrollen inklusive bolagets
räkenskaper inte upptäckt det.
2 Visa öppenhet och ge insyn. Istället
för förhastade beslut utred först konsekvenser. En ny politisk ledning.

Anders Josefsson
Moderaterna
1 Det har varit en hel del otroligt tråkiga händelser under denna turbulenta
höst med stora och snabba förändringar
bland både politiker och chefstjänstemän.
Nu är det oerhört viktigt att kommunen
fortsätter att fungera och levererar den
service Luleåborna förväntar sig. Kommunen står och faller inte med enskilda
personer, hur tråkigt vi än tycker att det
är att de lämnar oss.
2 Vad gäller de oegentligheter som
uppdagats måste kommunens interna
regelverk och kontrollsystem noggrant
gås igenom och skärpas för att minimera
risken att något sådant händer igen. För
att stärka förtroendet för kommunens
verksamheter behövs det nu ett tydligt
ledarskap på alla nivåer som kan föra
kommunen framåt och fortsätta den goda
utvecklingen vi har sett de senaste åren.
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Erland Nilsson
Landsbygdspartiet Oberoende
1 Vad som hänt är en unik händelse
och det är beklagansvärt att ledande politiker och tjänstemän lämnar sina uppdrag
med omedelbar verkan utan att ge någon
rimlig förklaring därtill.
2 Tjänsteinnehavarna och politiker i
ledande ställning borde med rätta avvecklat sina åtaganden på ett mer strukturerat sätt. I de till synes godtyckliga
turerna bör den moderata gruppen också
tillskrivas ett betydande ansvar. Vad som
har skett är helt oacceptabelt. Förväntningen är att den nya kommunledningen
tar lärdom av de brister som förekommit
i samband med alla obegripliga händelser inom kommunorganisationen. Det
är nödvändigt att kommunpolitiker och
framförallt kommunledningen, för en
dialog med kommunmedborgarna i hela
kommunen men även samtal med de
anställda i större utsträckning än vad
som förevarit.

Carola Lidén
Centerpartiet
1 All denna turbulens som varit i kommunen den senaste tiden har kraftigt
skadat förtroendet för Luleå kommun.
2 Det är viktigt att alla korten läggs
på bordet för att man ska kunna gå
vidare. Det som har framkommit är inte
acceptabelt och måste åtgärdas. För att
upprätta förtroendet behövs ett mer
öppet och transparent arbetssätt samt ett
nytt ledarskap som är baserat på dialog.
Arbetsordningar, delegationer och strukturer behöver ses över. Det är viktigt att
det är ordning och reda samt att det finns
en transparens i alla beslut och processer.
Det måste ges möjlighet för medborgarna
att på olika sätt vara delaktiga i Luleås
framtida utveckling och för det krävs att
vi förtroendevalda är lyhörda och ödmjuka för att skapa ett bra samtalsklimat
med medborgarna.

Per Göransson
Sverigedemokraterna
1 Socialdemokratin har visat på ett
bristande ledarskap, man använder inte
gängse metoder för styrning och är inte
heller villiga att ändra på det. Höga
chefer har inte ett tydligt uppdrag att
sköta och förväntningarna på vad som
skall lösas är obefintliga. Vi tror därför
att ineffektiviteten och den kaos som rått
kommer att fortsätta.
SD har grävt lite djupare och sett att
de finns en kultur särskilt inom kommunledningsförvaltningen att beställa konsulter till uppdrag, även till uppdrag
som kan lösas internt. Det är allvarligt att
man slentriant upphandlar och använder
externa konsulter.
2 Det handlar inte bara om att upprätta
förtroendet utan också att verkligen lösa
de problem som finns inom kommunala
sektorn i Luleå, alla chefer måste arbeta
mot ett och samma mål, ineffektiviteten
måste motarbetas. Detta gör vi genom
att alla chefer ska ha ett eget ansvar att
målen verkligen uppfylls. Som chef måste
du vara lyhörd och dessutom arbeta med
din personal och inte emot dem.

Thomas Söderström
Liberalerna
1 Höstens händelser har på ett allvarligt sätt skadat förtroendet för kommunen och även för politiken för en lång
tid framöver.
2 Jag är övertygad om att det viktigaste
vi kan göra för att återskapa förtroendet är att ha ett tydligt och lyssnande
ledarskap som på riktigt visar politikens
intresse för såväl kommunens medborgare som medarbetare, en politik som
tar ansvar.
Att skynda på förändring i stor skala
såsom dom ledande partierna gjort får
konsekvenser när man samtidigt duckar
för att ta ansvar för desamma. Resultatet
i detta fallet blev stora spänningar i verksamheterna som till slut blev ohållbara
och bl.a. mynnade ut i flertalet skandaler,
dålig arbetsmiljö och ohälsa inom våra
verksamheter.
Vi har en fantastisk kommun, och det
kan bli ännu bättre om vi bara väljer att
lyssna på varandra.
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Samuel Ek
Kristdemokraterna
1 Det har varit en period som inneburit
många frågor men som inte kunnat ge
lika många svar. Tyvärr verkar både medarbetare men även Luleå som kommun
farit illa av det hela.
2 Nuvarande ledning måste visa på
medansvar och vilja till redogörande om
vad som hänt för att arbetet framöver ska
kännas förtroendeingivande och leda till
förbättringar. Den ekonomiska tillsynen
måste bli tydligare och säkrare. Oppositionen har tydligt markerat gång efter
annan att öppenhet och insyn måste bli
ledord för Luleås ledning. Detta vidhåller
vi fortfarande och det känns som om man
nu börjat lyssna på detta. Vidare är det
viktigt att vi nu prioriterar välfärden och
att vår personalpolitik ska stärkas. Detta
ska vara ledord kommande år. Medborgarna ska kunna lita på Luleå.

Liv Shange
Rättvisepartiet Socialisterna
1 Krisen i kommunledningen var förr
eller senare oundviklig på grund av det
växande motståndet mot Nordströms
arroganta högerkurs. S-ledningens elitism,
marknadsanpassning, konsultcirkus och
”nätverkande”, som även präglat chefsleden, hänger ihop med politiken att
skära och lägga ned.
2 Så länge det förs en politik av nedskärningar, ökade klyftor och budgetfundamentalism kan inte förtroendet
återupprättas. Det behövs en verklig
vändning – en kommunledning som
satsar på att utveckla välfärden istället för
att avveckla den, som lyssnar på personal
och Luleåbor, låter behoven styra och är
beredd att ta kamp för mer resurser. Plus
köpstopp för konsulttjänster av typen
”coachning”, medan alla konsultavtal
granskas. Även Nordströms ”olämpliga
beteende” måste redas ut. De som har
gjort fel måste stå till svars.
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Unga tycker till om Luleå
Det är brist på bostäder och intressanta jobb i Luleå. Det menar
601 personer i åldern 18–35 år som svarat på en undersökning
om ungas bild av Luleå som bostadsort. Närheten till naturen,
tryggheten, universitetet samt utbudet av idrott får högt betyg.

”Fler
cykelbanor”

Text: Susanne Lundblom / Grafik: Joakim Höggren / Foto: Jennie Pettersson

Det är tredje året i rad som Luleå kommun frågat unga vad som är viktigt vid
valet av bostadsort och hur väl det
överensstämmer med deras bild av Luleå.
I undersökningen ingår tre grupper;
nyligen inflyttade till Luleå (200 st),
nyligen utflyttade (200 st) och Luleåbor
sedan minst tio år (201 st). Ungefär en
tredjedel är studenter och en av fem
har barn.
– Luleå kommun har högt ställda
befolkningsmål. Eftersom 90 procent
beslutar var man ska bosätta sig i åldern
18–35 år är deras uppfattningar om Luleå
mycket intressanta, säger kommunikationschef Roger Jönsson som ansvarat
för undersökningen.
Varannan ung person säger att de kan
tänka sig att bo i Luleå om tio år. Siffran
är högre för de som bott länge i Luleå, är
mellan 30–35 år eller har barn. Det är
framförallt tryggheten och närheten till
naturen som är Luleås styrkor, då det är
viktiga faktorer för många unga. Men
precis som i tidigare års undersökningar
är bilden att det saknas bostäder och
intressanta jobb i Luleå, även om resultaten förbättrats något.
– Det byggs fler bostäder och det börjar
långsamt förändra bilden av Luleås
bostadssituation. Vi behöver bli bättre på
att visa upp bredden på arbetsmarknaden
och de jobb som faktiskt finns här, säger
Roger Jönsson.

Bryter man ner de undersökta grupperna
på ålder, kön, studenter och föräldrar ser
man att de som är mest nöjda med Luleå
är 18–24-åringar, män och studenter.
Kvinnor, 30–35-åringar och föräldrar
uppfattar att Luleå har försämrats inom
för dem viktiga områden som grundoch gymnasieskolan, öppenhet och jämställdhet samt känslan att platsen
utvecklas positivt.
– Vi ser på fritextsvaren att debatten
om förändrad skolstruktur har påverkat
resultaten. Undersökningen är nu överlämnad till politiken och till kommunens
ledningsgrupp för vidare analys och
förslag på åtgärder, säger Roger Jönsson.

”Mer
publika
event”

”Levande
landsbygd, bättre
kollektivtrafik, fler
billiga bostäder”

”Mer
attraktiva
jobb”

”Skolor
i byarna”
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Vad tycker 18–35-åringarna?
Viktigast vid val av bostadsort
1
2
3
4
5

Det är tryggt där jag bor
Lätt att hitta intressanta jobb
Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet
En känsla av att platsen utvecklas positivt
Goda kommunikationer till och från platsen

Bubblare: Nära till naturen, lätt att få bostad

”Fortsätter
växa och blir en
ledande stad”

”Bättre
nöjesliv”

Stämmer bäst in på Luleå
87 %
78 %
76 %
75 %
74 %

1
2
3
4
5

Nära till naturen
Det är tryggt där jag bor
Ett bra utbud av universitetsutbildningar
Stort utbud av idrott
Platsen präglas av öppenhet och jämställdhet

91 %
82 %
78 %
68 %
62 %

Bubblare: Stort utbud av fritidsaktiviteter, goda kommunikationer

Störst negativ differens mellan bilden av
Luleå och vad som är viktigt
vid val av bostadsort
Differens
Lätt att hitta intressanta jobb
78 % tycker det är viktigt
30 % tycker det stämmer in på Luleå

48 %

Lätt att få bostad
65 % tycker det är viktigt
20 % tycker det stämmer in på Luleå

45 %

Bra barnomsorg
56 % tycker det är viktigt
29 % tycker det stämmer in på Luleå

27 %

Bra grund- och gymnasieskola
59 % tycker det är viktigt
33 % tycker det stämmer in på Luleå

26 %

En känsla av att platsen
utvecklas positivt
75 % tycker det är viktigt
53 % tycker det stämmer in på Luleå

22 %

Undersökningen genomfördes som
601 telefonintervjuer 1–15 september 2019 av
företaget Ipsos på uppdrag av Luleå kommun.

Hela undersökningen finns på

www.vartlulea.se
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Luleås stora folkfester
Våren bjuder på festligheter för alla smaker.
Melodifestivalen intar Luleå den 15 februari och
en dryg månad senare arrangeras SM-veckans
vinterupplaga i Luleå och Boden. Rensa kalendern
och ladda för en händelserik inledning på år 2020.
Text: Malin Taavola, Stina Östman / Foto: SVT, Bildbyrån

15
feb
Melodifestivalen –
festligt för hela familjen
I februari drar Melodifestivalen 2020 igång och en av deltävlingarna sker som bekant i Luleå. Tävlingsdagen den
15 februari inleds med en färgsprakande fest på Luleå
Energi Arena dit hela familjen hälsas välkommen.
Melodifestivalen är Sveriges största musiktävling och lockar
en stor publik runt om i landet. Turnépremiären 2020 sker
i Linköping och avslutas med final i Stockholm den 7 mars.
För tredje gången i ordningen arrangeras en av deltävlingarna i Luleå. Deltävling tre äger rum den 15 februari i
Coop Norrbotten Arena.
Samma dag arrangeras en stor välkomstfest på Luleå Energi
Arena. Här finns något för hela familjen. Missa inte möjligheten att dansa med SVT:s idoler Bolibompadraken och
Sommarskuggan eller sjung allsång med Radioapan. Träffa
Taurus i Labyrint, ta en selfie, kolla in robotar och tävla med
slajmbollar. Det kommer att bjudas på en mängd olika
aktiviteter för att förgylla festivaldagen – med särskilt fokus
på de minsta besökarna.
Tips: Glöm inte att ladda ner den officiella appen för Melodifestivalturnén: Melfest Live. Via appen kan du följa turnén på
nära håll, du kan köpa biljetter och se exklusiva artistklipp.

25–31
mars

SM-veckan Luleå/Boden
– en folkfest för alla

Den 25–31 mars 2020 arrangeras SMveckan vinter i Luleå och Boden. Det är
det nordligaste arrangemanget hittills i SM-veckans historia.
Under en vecka ska svenska mästare koras i ett tjugotal
idrotter. Skidskytte gör comeback på SM-programmet i
Boden och tillbaka är också längdskidornas tre- och femmil.
En nykomling på programmet är isracing för bil som ska
avgöras på Luleås isbana.
Förutom spännande idrottsupplevelser kommer städerna
att bjuda på en riktig folkfest där alla är välkomna, även de
som inte är intresserade av idrott. Eventområden
kommer att byggas upp i båda
städerna med bland annat scener
för artister och prisceremonier,
barnaktiviteter, utställare, marknadsplatser och kulturupplevelser. Temat på eventområdena blir norrbottniskt.
Kluster av tältkåtor ska byggas
upp där det kommer att finnas
möjlighet att köpa lokalproJulklappstips: SM-mössan
ducerad mat, dryck och
ger fri entré till samtliga
delikatesser. Alla aktiviteter
tävlingar under SM-veckan.
som sker utanför arenorna
Finns bl a att köpa på Luleå
i städerna kommer att
turistcenter och på Turistbyrån
i Boden. Pris 299 kr.
vara gratis.

PROFILEN
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Närmare 300 låtar har Bo Selinder skrivit under åren,
nu finns hela 100 av dem samlade i bokform.

15

Musikagenterna heter Bo Selinders och
Lotta Karlssons föreställning som de turnerade
med i några av Luleås lågstadieskolor.

”Bo Selinder på två”, eller i bandet ”Bo
Selinder & Bältornas män”.
– Jag är sångare, men jag jobbar alltid
med helheten – gör låtar, arrangerar och
framför dem sedan tillsammans med
andra i olika grupper, säger Bo Selinder.

Texterna är
mina kompisar
Bo Selinder är Luleåprofilen som har
många strängar på sin lyra. Han har just
gett ut en bok med sina låttexter, kommit
ut med sin första EP-skiva och uppträder
som ”musikagent” i skolan.
Text: Karin Kemi / foto: Jennie Pettersson

Trots sina 32 år har Luleåbon Bo
Selinder en lång meritlista – som körledare, bandmedlem, låtskrivare, sångare
och arrangör. Och med sammanlagt sju
års utbildning på Framnäs Folkhögskola
och Musikhögskolan i Piteå kan han även
titulera sig kompositör.
Men vi tar det från början. Bo Selinder
vet nämligen exakt hur det hela startade:
– Jag deltog i ett ungdomsprojekt 2003
och skrev då min första låt och sedan har
det bara rullat på. Mina texter handlar
om gamla gubbar, djur, grönsaker och

döden, säger Bo Selinder lite skämtsamt,
och fortsätter:
– Det har alltid funnits en strävan hos
mig att vara rolig och finurlig. Vända och
vrida på orden. Men jag söker allt oftare
efter en känslomässig kärna och klangbotten. För mig är texterna minst lika
viktiga som musiken. De är som mina
kompisar, säger han.
Det egna låtmaterialet står i centrum.
Vare sig det gäller uppträdande med
sånggruppen ”Bo Selinder & ACCJA”
eller med en instrumentalist i duon

Under hösten har han även visat föreställningen Musikagenterna på bland
annat Tallkronanskolan, Furuparkskolan
och Alviksskolan för elever i årskurs 1–3.
– Den går ut på att vi, tillsammans med
eleverna, löser en klurig uppgift med
hjälp av musik. Inga föreställningar blir
exakt lika. Vi utgår hela tiden från hur
eleverna reagerar och det är jättekul,
säger Bo Selinder, som är van att
jobba med barn. Både som körledare
och musiklärare.
Efter att han mottagit kulturpriset Rubus
Arcticus 2018, har han kunnat unna sig
att göra bara roliga saker under hösten.
Men tankar om framtiden finns. Han har
många idéer och drömmar som han hoppas kunna förverkliga. Bland annat att
göra en ny skiva.
– Jag är tacksam över mitt skaparflöde.
Så länge det rinner på kommer jag att
fortsätta leverera min egen tolkning av
världen, lovar Bo Selinder.

Mina texter handlar
om gamla gubbar, djur,
grönsaker och döden.
Bo Selinder
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Stora utmaningar
inom äldreomsorgen
Fler blir äldre samtidigt som det blir färre i arbetsför
ålder: Utvecklingen av äldreomsorgen är en av Luleå
kommuns största utmaningar de närmaste åren.
Detta kräver nya arbetssätt och nya lösningar.
Text: Bo Pettersson / Grafik: Joakim Höggren

Fakta om
socialförvaltningen
Budget 2020:
1,7 miljarder kr
Effektivisering
2020–2022:
73 miljoner kr
Andel av kommunalskatt som går till
omsorg och stöd: 39,7%

Äldre i Luleå ska kunna leva ett meningsfullt liv
och må bra. Fler ska tryggt kunna bo kvar i hemmet och det ska finnas tillräckligt med vård- och
omsorgsplatser. I sitt arbete med att effektivisera
verksamheten har socialförvaltningen fokus på
tre områden:
– Vi behöver samordna våra resurser, stärka
det förebyggande hälsoarbetet och ta hjälp av ny
teknik. Allt vi gör ska leda till bibehållen eller
bättre kvalitet för de insatser som utförs, förklarar socialchef Gabriella Sjöström.

ensamhet och bidrar till en bättre hälsa. Supporten startade som ett pilotprojekt och har fått ny
finansiering för de kommande tre åren.
Behovet av att anställa personal till äldreomsorgen är stort. En utmaning är att attrahera lika
många män som kvinnor. Ny teknik och mer
avancerad vård kan attrahera fler och andra kompetenser. Förvaltningen har en omfattande utbildningsverksamhet för att anställda ska kunna
utveckla sin kompetens och klara sitt uppdrag.

Platser på äldreboende:
795

Socialförvaltningen utvecklar samarbeten och
testar ny teknik inom hälso- och sjukvården samt
omsorgen. Idag används till exempel trygghetskameror för den som behöver tillsyn på natten
men inte vill bli störd i sitt hem. Efterfrågan ökar
och idag är det kö till att få en kamera installerad.
Nyckelfri hemtjänst, digital medicinsignering
och olika e-tjänster för självbetjäning är annan
välfärdsteknik som testas.

Att se över lokalerna är en ständigt pågående och
central del i socialförvaltningens effektivisering.
Det nya vård- och omsorgsboendet på Kronan
ersätter 2021 fyra äldreboende som i flera fall inte
är ändamålsenliga och skulle behöva renoveras.
Boendet är utformat för att både passa äldre
personer och ge en bättre vård- och arbetsmiljö
för personalen. Här ska digital teknik möjliggöra
ökad trygghet och självständighet för de boende.

Brukare i hemtjänsten:
1 402

Antal anställda: 2 220
kvinnor och 458 män

Korttidsplatser: 49
Övriga boendeplatser:
Gruppboende 187
serviceboende 122
kategoriboende 22

Hemsjukvårdspatienter
i det egna hemmet: 765

Äldresupporten är ett exempel på hur ett nytt arbetssätt hjälper äldre att bo kvar hemma, minska

Befolkningsprognos för Luleå kommun, 65 år och äldre
18 000
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Antalet personer 65 år och äldre ökar med
1 151 personer mellan åren 2019–2026

2024

2025

2026

2027

2028

Modern välfärdsteknik som trygghetskameror eller digital medicinsignering
är ett sätt att lösa utmaningen inom
äldreomsorgen.
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Därför ser kommunen
över skolstrukturen
När skolan ska effektivisera så vill
barn- och utbildningsförvaltningen
prioritera lärartätheten och
anpassa skolstrukturen i den
takt som Luleå förändras.
Därför är förslaget att se över
och samordna skolorna.
Text: Charlotte Högnelid / Grafik: Vinter

– Det som har betydelse för resultatet är att vi
har behöriga lärare, att barnen upplever att de
blir sedda och att de individuellt får det stöd
de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, säger skolchef Maarit Enbuske.
Under 2018 hade Luleå 80 procent behöriga lärare i grundskolan att jämföra med rikssnittets
71 procent. Det råder en omfattande lärarbrist i
hela Sverige och behöriga lärare med lärarlegitimation behövs för att uppnå lagkraven.
– Vi behöver fler behöriga lärare, men vi får
inte fler per automatik genom att vi samordnar.
Vi kan däremot säkra att fler elever får tillgång
till flera olika kompetenser och göra det möjligt
att organisera på ett sätt så att de som är behöriga
undervisar i rätt ämnen, säger Maarit Enbuske.

Fakta
Antalet elever i skolan bestämmer hur stor budget den skolan har. Skolor med fler elever har ett
större utrymme ekonomiskt för att exempelvis ha
en stödresurs på heltid. På en mindre skola räcker
inte budgeten till att ha alla kompetenser och specialsalar på skolan. Det betyder att både personal
och elever får förflytta sig under skoldagen.
– Att samordna resurserna till färre skolor innebär större skolor men inte fler elever per klassrum eller lärare. Däremot finns det fler lärare och
stödfunktioner på samma skola och större möjligheter att anpassa undervisningen efter barnens
olika behov, säger Maarit Enbuske.

Vad är en stor skola?
Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver att det inte finns någon tydlig definition
på stor eller liten skola. Det beror på sammanhanget, det vill säga hur kommunen ser ut
i övrigt. SKL har dock kategoriserat skolenheter i fyra grupper utifrån elevantal.
STORLEK PÅ SKOLOR		

LULEÅ HAR 34 GRUNDSKOLOR, VARAV:

de minsta skolorna
små skolor
mellanstora skolor
stora skolor

minsta skolor
små skolor
mellanstora
stor skola

0–99 elever
100–199 elever
200–399 elever
fler än 400 elever

5
11
15
3

Enligt Skolverkets
prognoser kommer det
att 2025 saknas 65 000
behöriga lärare i den
svenska grundskolan.

Mer information om
effektiviseringar i skolan:
www.lulea.se/
effektivkommun/skola

– När vi statistiskt jämförs
med andra kommuner
tillhör Luleå gruppen större
städer och utifrån det sammanhanget har vi många
små skolenheter. Oavsett
skolstorlek handlar det om
hur skolan organiseras i
klasser och arbetslag som
har betydelse för resultatet,
säger Maarit Enbuske.

18

R E K O M M E N D E R AT

Vå rt L ul eå N r 4 - 2019

Ny trånad läker snart
ett brustet hjärta
Eva Eriksson Klang och
Mats Eriksson, Whip media 2018

Vårt Luleå –
nu även med film

Vid 61-års ålder har Rut bara kysst två män. Den
förste som 16-åring hemma i Teurajärvi och den
andre som varit hennes make i nästan 40 år –
ända tills det där olycksaliga telefonsamtalalet
från ”den andra kvinnan”. Nu måste Rut lämna
villan i Nacka, fixa någonstans att bo och skaffa
sig ett jobb. Det här är sorgligt, roligt och erotiskt
– särskilt då Ruts laestadianska värderingar
krockar rejält med hennes nya roll som telefonförsäljare av ett alldeles särskilt slag. Det här är
något så ovanligt som en utvecklingsroman för
kvinnor 60+. Den något tungarbetade titeln kommer från Shakespeares Hamlet.

Vartlulea.se/play är det nyaste tillskottet bland Luleå
kommuns nyhetskanaler. Här samlar vi nyhetsfilmer
och reportage om och från Luleå kommun.

Varför gör vi det?
• 85 procent av internetanvändarna tittar på film och video, enligt
undersökningen Svenskarna och internet 2018. Framför allt unga
mellan tolv och 25 år tittar dagligen på video och film på internet.
• Playkanalen samlar filmade nyheter och berättelser som
XOXO Luleå-filmerna på ett och samma ställe. Det innebär att
kommunen inte längre är bunden till att publicera rörligt material
på exempelvis youtube, där man inte kan styra vilka annonser
som länkas till kommunens material.

Fakta Vårt Luleå
• Papperstidningen kommer ut med en upplaga på 41 500 ex
fyra gånger om året.
• Webbtidningen vartlulea.se startades för ett år sedan.
• Vartlulea.se/play är nyaste tillskottet i kommunens nyhetskanaler
som samlar filmade nyheter från Luleå kommun och dess bolag.

Fermis filter
– en anledning att finnas
Alfred Ruth, Teg Publishing 2018
Det är tur att jag får vara boktipsare i Vårt Luleå
för den här boken hade annars aldrig hittat hem
till mig. Det här är riktigt spännande och tankeväckande. Året är 2048, nästan allt kött odlas i laboratorier, i Kalifornien har man infört basinkomst
och bilarna är självkörande (men det finns fortfarande sunkiga ölhak i Fisksätra). Huvudpersonen
Ariel Valentin blir utvisad ur USA där hon länge
arbetat med att utveckla en övermänsklig AI. Fler
är ute efter att bli först och jakten på Ariels hemlighet har bara börjat. Hemma i Sverige kontaktas
hon av Terje, som kommer att bli mer än en tillfällig älskare… Det här är första delen i en trilogi
och den slutar med spänningen på topp.
Agneta Krohn Strömshed, Luleå folkbibliotek
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KALENDARIUM

Fler tips på www.visitlulea.se

Julmarknad
Gammelstans stora julmarknad
är en av Sveriges främsta som
alltid infaller andra adventshelgen
i december. Adventsljusen lyser genom
kyrkstugornas gamla fönster, den medeltida stenkyrkan lever upp och marknadsutställarna på Hägnan står redo att
ta emot glada besökare. Och tomten tar
emot i sin stuga.
Plats: Hägnan
Tid: kl 12 –16
7–8
dec

Dödshot och glitter
Linnea Claesson är handbolls10
proffset som blev rikskändis när
dec
hon grundade instagramkontot
“assholesonline”, där hon med humor
medvetandegör sexuella trakasserier och
näthat. ”Dödshot och glitter” är en inspirerande och tankeväckande föreläsning
om jämställdhet och civilkurage. Fri entré.
Plats: Kulturens hus
Tid: 18.30

19

GODA RÅD

Stumfilmsvisning
Matiné med blandade slapstickfilmer. Pajkastning, resor till
månen och kanske en dansande
gris. Även filmklassikern Nosferatu visas.
När regissören Murnau inte lyckades få
filmrättigheterna till Dracula så spelade
han istället in Nosferatu. Samma gamla
blodsugare fast med ett nytt namn.
Plats: Stadsbiblioteket, Skaparytan
Tid: 12.00

Att bryta ensamheten

Julblåss

Kommunen har sex öppna mötesplatser, Ingridshem, Storstigen,
Örnen, Bergviken, Fyren och
Forsbacka i Råneå, där man kan
ta del av underhållning, träffa andra
och fika.

14
dec

Kulturskolans tre blåsorkestrar
bjuder på Julblåss tillsammans
med Tomtemor, Tomtefar och
Rudolf förstås.Vad kommer att hända den
här gången? Är Tomtefar lika vresig som
vanligt? Fri entré.
Plats: Kulturens hus
Tid: 19.00
17
dec

Många äldre känner sig
ensamma men med lite
hjälp kan man hitta
gemenskap igen. Maria
Björnfot på kommunens
Äldresupport ger tips som
kan bidra till en mer aktiv
och meningsfull vardag.

Mötesplats Fyren har aktiviteter flera
dagar i veckan, som exempelvis körsång, anhörigcafé, motionsdans och
underhållning. Dessutom kan man
träna, besöka solrummet och basta.
Lunch finns måndag–fredag.
Anhörigcafé för dem som vårdar
eller stödjer någon i sin närhet eller
har vårdat och nu blivit ensam. Föreläsningar, underhållning och möten
med andra i liknande situation.

Digitalt drop in

Julmys på Pontus

Behöver du hjälp med din dator,
12
smarta telefon eller surfplatta?
dec
Vill du ladda ner e-böcker eller
använda e-tjänster? DigidelCenter hjälper
dig med allt detta! Ta gärna med din enhet
som du vill ha hjälp med.
Tid: Tisdagar och torsdagar 10–12
och 14–16.
Plats: Stadsbiblioteket

Simma lugnt under Pontusbadets julevent. Kandelabrar
tänds på bassängkanten och
kören Arctic voices sjunger julsånger.
Pontusbadet bjuder även på glögg och
pepparkakor.
Plats: Pontusbadet
Tid: Kören sjunger mellan 18.30–19.00
samt 19.30–20.00
19
dec

Om man har svårt att ta sig ut
kan man träffa Äldresupporten via
telefon eller hembesök. Den som har
tillgång till dator/surfplatta kan vara
med i Skype-gruppträffar.
Läs mer:
www.lulea.se och sök på ”Äldresupporten” eller kontakta Maria
Björnfot 0920-45 30 00.
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Domus Radio informerar
på sina teknikträffar
om tv-apparater, tumstorlekar, antenner,
montering och service.

Rymdtemat var populärt under hela 60-talet. Här invigs
Curt Thylins Radio och TV på Skeppsbrogatan i maj 1961.

Nyfikenheten på det nya mediet är stor. Fast i början syns mest bara
snöfall och myrornas krig. Klara kvällar sägs ge den bästa bilden.

När teven
kom till Luleå

Köp
boken!

250 kr

Nu är Stadsarkivets nya bildbok klar. ”Luleås 60-tal – ett urval från
fotografen Gunnar Bergboms reportagebilder” heter den och handlar
om Luleås tillväxtår där nya bostadsområden som Kallkällan och
Mjölkudden byggdes, popmusiken slog igenom och televisionen kom
till Luleå. Vårt Luleå presenterar några exklusiva smakprov.

Boken kommer att kunna köpas
från och med mitten av december
på Luleå turistcenter, Stadshusets
reception och stadsarkivet.

Läs mer om boken på
Text: Ulrica Öhman / Foto: Gunnar Bergbom/Luleå stadsarkiv

De första test-TV-sändningarna som
kunde ses i Luleå av någorlunda kvalitet
gjordes 1960 via Vännässändaren. Med
hjälp av en antenn kunde man, ofta med
flimrande bild, under den här tiden se
OS i Rom eller valprogram med de olika
partierna eftersom det var valår.
I väntan på att Älvsbysändaren skulle
slås igång hösten 1961, var tidningarna
fulla av artiklar om tv-teknik, sändare och
antenner. Eftersom en antenn som bara
skulle behövas under testperioden kunde
kosta flera hundra kronor, tipsade chefen
för Luleås radiosektion om att man kan

göra en egen antenn av antenntråd för
några kronor. Det viktiga var att den
riktades åt rätt håll och hade formen av
en romb, ju högre dess bättre. En annan
möjlighet var att spänna tråden mellan
två byggnader, stolpar eller träd, en
lösning som passade främst i glesbygd.
Antennernas förfulning av landskapet
diskuterades också vid tiden.
Det första året efter att Älvsbysändaren
startade gick försäljning och montering
av TV-apparater för högtryck. Installatörer och servicemän jobbade dygnet runt
och togs emot nästan som hjältar i

www.vartlulea.se

hemmen. Branschen uppskattade att
omkring 50–60 procent av hushållen
skulle komma att ha TV i framtiden.
En 17-tums TV-mottagare kostade 1961
omkring 1 400 kronor, ungefär en halv
månadslön. Enligt branschen var 23-tummaren populärast.
År 1957 var 30 procent av alla sålda
TV-apparater tillverkade i Sverige och
1965 var siffran över hälften. Televisionens ankomst innebar en uppgång för en
hel bransch. Ytterligare en stor rusch
upplevde branschen när färg-TV:n kom
alldeles i början av 1970-talet.

