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Visst finns det ingenting sötare än ungar? Bland djurungar är det nog just sälkutarna som har en särskild plats i våra hjärtan. Den här lilla krabaten
är en Vikaresälkut och kanske lite pömsig efter maten. Sälen kan vara både hatad och hotad. Fiskare är långt ifrån glada när sälen har förstört näten
och tagit laxen. På 1950-talet var sälen närmast utrotningshotad på grund av miljöavgifter och även idag drabbas sälarna av sjukdomar som möjligen
orsakas av miljögifter som PCB – polyklorerade bifenyler och bromerade flamskyddsmedel. Sammantaget har dock sälstammen visat god tillväxt
varför kvoten i den årliga skyddsjakten har utökats i år, i Norrbotten ligger kvoten på 100 vikare och 60 gråsälar.
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Om Fantomen
och inflyttning
Jag tyckte om att läsa serietidningar när jag växte
upp. Givetvis var jag – precis som Sveriges Kronprins – medlem i Fantomen-klubben. Drömmen var
att komma över en Kalla Anka-pocket där varannan
sida var i färg och varannan svartvit. Då väntade två
timmar underbar läsning. Sedan fanns ju seriestripparna i Norrländskan som vi hade hemma. I vissa
dagstidningar hetta Fantomen av någon outgrundlig
anledning Dragos.
Sedan kom bokslukaråldern på låg- och mellanstadiet när jag läste så mycket jag kom åt. Men jag
fortsatte att läsa serietidningar parallellt med böcker,
även om jag förstod av dem som visste bättre att
det var finare att läsa böcker än att läsa serier. Riktigt varför förstod jag aldrig, och ska jag vara ärlig
så gör jag det ännu inte idag.
All kultur äger mening i sig självt, den behöver
inte motiveras, och det är i spännvidden och blandningen som lockelsen finns. Det är ungefär som när
man på en arbetsplats pratar om mjuka eller hårda
frågor och underförstått värderar det ena som viktigare än det andra. Hårda frågor är ofta kopplade till
teknik eller stora investeringar och är företrädesvis
manligt identifierade. Mjuka frågor sägs handla om
saker som omsorg eller personalpolitik. Lite luddiga
i kanten.
Det är som att säga att minutvisaren är viktigare
än timvisaren på en klocka för att kunna visa tid. Det
handlar som alla förstår inte om antingen eller, utan
om både ock. Behöver vi alla dessa etiketter för att
kunna mötas som människor?
90 procent av svenskarna bestämmer var de ska
bosätta sig när de är i åldern 18–35 år. Enligt forskningen lockar platser som kännetecknas av öppenhet, nytänkande och en tillåtande attityd. Det är
värden som bara skapas när människor möts. Jag
tycker att det känns som en spännande utmaning
för hela Luleå. Kom som du är.
Var dig själv. Och låt oss ta in nya
Luleåbor i våra liv, utan etiketter.

Pengar att söka till
integrationsprojekt
Luleå kommun arbetar aktivt
för att välkomna nya invånare. Vill du eller din förening
bidra till det arbetet? Nu finns
projektmedel att söka som
ska främja integration och inkludering i Luleå. Under 2018
finns totalt två miljoner kronor
i projektmedel att söka. Integrationsmedel kan sökas av
ideella föreningar, organisationer och företag för att initiera,
organisera och utveckla integrationsprojekt. Pengarna ska
användas till olika projekt och
aktiviteter som riktar sig till
både individer eller grupper.

Hur mår du?
Nu genomför Folkhälsomyndigheten en nationell enkät om
hälsa på lika villkor. Undersökningen hoppas kunna ge svar
på hur Luleåborna mår och
om det finns skillnader i hälsa
mellan olika grupper i befolkningen. Till exempel mellan män
och kvinnor, olika åldersgrupper
eller mellan olika kommuner. Du
kan vara en av dem som får hem
enkäten med posten. Ditt svar
är viktigt och Luleå kommun
behöver svaren för att kunna
planera och ge förutsättningar
för en hälsa på lika villkor för
hela befolkningen.

Grodorna behöver vår hjälp
Groddjuren har det tufft och många är utrotningshotade. Alla
svenska arter är fridlysta. I Luleå finns vanlig padda, vanlig groda
och åkergroda. Ett bra ställe för grodlek är Lillträsket på Hertsölandet. I maj sker leken och den upplevs bäst på kvällstid. Men
se upp var du sätter fötterna! Många groddjur blir tyvärr överkörda
under vandringen till sina lekplatser. Den enda grodtunneln i
kommunen finns norr om Bensbyn. Vet du om andra ställen där
det kan behövas tunnlar? Lämna tips på:
http://ecocom.se/tipsa-om-trafikdodade-groddjur/

Luleåförslag – så kan du påverka
Luleåborna kan nu lämna e-förslag på hur Luleå ska utvecklas.
E-förslaget lämnar du på lulea.se/luleaforslaget. Sedan kan övriga
kommunmedborgare rösta på. De förslag som efter tre månader
har fått minst 77 röster, en promille av kommunens befolkning,
tas upp i kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar om förslagen
ska gå vidare till en nämnd för beredning och beslut. Systemet för
medborgarförslag ändrades i mars.

Roger Jönsson
Ansvarig utgivare
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Smått och gott
från året som gick
11 055

besökare tittade på utställningen
Ernst Billgren vs. Wilhelm von Köckert
i konsthallen i Kulturens hus. Det är
rekord! Utställningen visades under
perioden 28 januari–29 mars 2017
och bara under vernissagedagen kom
2 219 besökare till konsthallen. Kanske
föga förvånande att en av Sveriges
mest uppskattade och folkkära konstnär gick hem i Luleå.

9 812 430

550 000

kronor från Facebook gick till sju
förskolor och skolor i Luleå kommun.
Facebook Luleå datacenter delar
för femte året i rad ut pengar till
specifika projekt som främjar den
digitala skolutvecklingen.

kronor delades under året ut till Luleås kulturföreningar i form av kultur-och arrangemangsbidrag.

478
kvadratmeter bostad får du för
en miljon kronor i Luleå enligt en
kartläggning som Svensk fastighetsförmedling har gjort. Jämfört med exempelvis Stockholm
där man får 14 kvadratmeter, i
Skellefteå 71 och i Skara 211.

444 281

medier lånades under 2017 ut
från våra bibliotek i hela kommunen. Medier innebär böcker,
tidningar, e-böcker, filmer,
spel och liknande. Tyvärr har
utlånandet minskat med några
tusen jämfört med tidigare år.

nystartade företag registrerades
2017 i Luleå. Det var en ökning med
4,4 procent jämfört med året innan.
I Sverige gick nyföretagandet ner en
procent under 2017, men i Norrbotten
och Luleå fortsätter registreringen av
nya företag att öka. NyföretagarCentrum
i Luleå träffade 267 personer som är intresserade av att starta företag, av dessa var
51,6 procent kvinnor och 48,4 procent
män. 19,5 procent var född i annat land
än Sverige.
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Sofia Nilsson
Personalhandläggare,
Luleå kommun

”Viktigaste marknadsföringen
gör våra ambassadörer,
medarbetarna”
Sofia Nilsson är personalhandläggare vid socialförvaltningen
i Luleå kommun. Hon arbetar bland annat med att rekrytera
människor till kommunens äldreomsorg och behovet inför
sommaren är enormt.

den största utmaningen att hitta rätt människor till alla sommarjobb inom vård, stöd
och omsorg.

Text: Fredrik Winneborn / Foto: Magnus Stenberg

– Det är en jättestor utmaning för oss att
rekrytera semestervikarier. Inför den här
sommaren söker vi 800 medarbetare till
vård, stöd och omsorg, säger hon.
Sofia Nilsson arbetar inte bara med semesterrekrytering. Hon och hennes kollegor håller i rekryteringsseminarium,
gör titulaturbedömningar och lönesätter
personer som är aktuella för anställning
vid Luleå kommun.
Hur rekryterar ni?
– Rekryteringsmässor är en viktig kanal
för att nå ut till alla som söker jobb. Men
vi jobbar även hårt på att nå studenter vid
gymnasieskolan och universitetet och vi
gör evenemang på Facebook samt ”raggar”
på stan.

Vad gör ni när ni ”raggar” på stan?
– Ja, det låter kanske lite konstigt, säger
hon och skrattar. Det vi gjorde på alla hjärtans dag var att vi gav oss ut på Storgatan
och delade ut goda och söta geléhjärtan och
berättade om våra sommarjobb. I dag måste
verka på många plattformar för att nå ut.
– Vi har satt upp affischer överallt att vi
söker sommarvikarier och spelat in en rekryteringsfilm tillsammans med Jobbcenter
södra men den viktigaste marknadsföringen
gör våra ambassadörer, medarbetarna, i
verksamheterna som talar gott om sitt jobb.
Det känns lite grann som ett omöjligt
uppdrag som du har?
– I perioder kan mitt jobb vara svårt. Att
hitta rätt kompetens är tufft och just nu är

Kommer ni att lyckas?
– Vi hoppas det men vi är många
aktörer på marknaden som konkurrerar
om de sökande vilket gör att det blir
extra utmanande.
Till sist, varför ska jag som sökande
komma till Luleå kommun och jobba?
– Vi har roligt på jobbet och hos oss får
du arbeta med saker i verksamheter som
verkligen betyder något för någon som till
exempel inom äldreomsorgen. De är så otroligt tacksamma för att vi finns till för dem
och visst är det roligt att få göra vardagen
lite bättre för någon annan än en själv.

Läs mer om kommunens lediga jobb på
www.lulea.se/ledigajobb

Vem är du Sofia Nilsson?
Namn: Sofia Nilsson
Ålder: 35 år
Familj: Stefan och dotter Lykke

Arbetar: Personalhandläggare,
Luleå kommun
Intressen: Röra på mig, resa och
umgås med familj och vänner.

Gillar: Vår fina isväg på vårvintern och
skärgården under somrarna.
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Avan: på rätt
sida av älven
Avan är känt för sin färja, rybsolja och höslaget. Byn på södra
sidan av Luleälven har utsetts till Årets by 2018. En avgörande
faktor vid utnämningen var Avans företagsamhet som slår det
mesta. Vårt Luleå har träffat tre av Avans många entreprenörer.
Text: Katja Güth Laitila / Foto: Viveka Österman
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Kör man mot Avan från Luleåhållet en
vardag före klockan åtta så möter man
många bilar. Ett tecken på att utpendlingen är hög. Likväl finns det drygt
hundra arbetstillfällen i byn tack vare
många företag, från maskinentreprenad
och skogsförvaltning, till hustillverkare,
snickare, jordbrukare och filmproduktion.
För skoterentusiaster är Johan Kalander
ett välkänt namn. 35-åringen har egen
verkstad som servrar och reparerar
bilar och fyrhjulingar, men främst alla
slags skotrar. Garaget på gården har han
byggt själv.
Även Johans sambo Mia Viltok har
många strängar på sin lyra. Hon målar,
etsar på glas, friserar och stylar. Mia äger
en frisörsalong med fyra anställda i stan
och är sedan bara några veckor tillbaka
nyvald som ordförande i Avans intresse-
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förening. Mia och Johan hamnade i Avan
för åtta år sedan, lite av en slump. De
letade hus på landet, gärna typ större och
så dök gården som de nu bor på upp.
– För oss är det en livsstil att bo på
en stor gård, vi är projektmänniskor och
behöver alltid ha något att göra. Avan
är en levande bygd och våren och sommaren är karakteristiska årstider då vårbruket och traktorerna går på högvarv.
Det gillar jag, säger Mia.
Från köksfönstret kan hon på sommaren
se de för Avan typiska gula rybsfälten.
Det är jord- och skogsbrukaren Tommy
Andersson som odlar både rybs och
spannmål i Avan. Han beklagar tyvärr att
nästan hela skörden var förstörd efter den
tuffa sommaren ifjol.

Avan i siffror
41,5 år medelålder
417 invånare
• 102 arbetstillfällen
• 197 utpendling
• 1,9 procent
arbetslöshet
• Ansluten till fiber
• För- och
grundskolan F-6
•
•

Mia Viltok och Johan Kalander
är entreprenörer ut i fingerspetsarna. De har valt livet på
landet för att där finns plats för
familj, företag och fritid.

Sevärt: Promenad på
isvägen, skidspåret mellan isvägen och Unbyn
vintertid. Sommarcaféet
i Avans föreningshus
sommartid. Avan gårdsbutik, välsorterad med
stort urval av garner
och stickade hantverk.
Höslaget i Avan
11 augusti.
Varför heter det Avan?
Namnet kommer av ava
som betyder vik. Avan
omnämns för första
gången i skriftliga källor
år 1409.
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Utöver köttlådor säljer Anna-Carin fårskinn och
ull i gårdsbutiken. Efter norsk allmogetradition
trycker hon mönster på baksidan av skinnet.

Avan är känt för sin rybsolja, Höslaget
och färjan över Luleälven.

Anna-Carin Sundqvist är Avans enda
fårbonde och driver en välsorterad gårdsbutik. Anna-Carin föder upp Gotlandsoch Leicesterfår och säljer både kött,
skinn och ull. Hennes baggar är prisbelönta och efterfrågade på avelsauktioner.
Ungefär 60 lamm föds varje år på gården,
och det finns ett tydligt behov att öka
produktionen.
– Jag har långa köer till köttlådorna,
därför ska jag utöka besättningen successivt under några år framöver. Till sommaren flyttar jag delar av fårflocken nere
till föräldrahemmet vid älven. Där ska
jag också ha en egen verkstad för mina
vävstolar, säger Anna-Carin.

Hon väver mattor och plädar och har
tagit fram den stickade Avan-kollektionen tillsammans Lotta Asker från
Avan. Anna-Carin har precis lämnat ordförandeklubban i intresseföreningen till
Mia Viltok.
Utmärkelsen Årets by sporrar bara till
att utveckla Avan än mer. Under 2017
arrangerade föreningen förutom det
välkända höslaget flera aktiviteter som
after work, barnteater, fotbollskvällar
och yogakurs. Och inte minst så byggde
byalaget ut sportklubbens lokaler med
ett nytt gym.

Avan har under 2017
utvecklat byn och ökat
sammanhållningen
genom att satsa på aktiviteter som ökar livskvaliteten för byborna.
Faktorer som bidragit till
att Avan tilldelas utmärkelsen Årets By 2018 är
att byn skapat mötesplatser där gemenskapen
har en framträdande roll.
Ur motiveringen till Årets by
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Malin Söderström, Anna-Lena Rova och
Karin Ekman är tre av 19 kommunvägledare.

Kontakta Luleå kommun
•

Telefon: 0920-45 30 00

•

E-post: lulea.kommun@lulea.se

•

Besöksadress: Stadshuset,
Rådstugatan 11 (om du inte
har bokat tid med handläggare)

•

www.lulea.se

En väg in till kommunen
Nu behöver du bara veta ett nummer när du ringer till kommunen.
Oavsett om det gäller frågor om bygglov, försörjningsstöd eller
om du vill bli kopplad till en tjänsteperson: ring 0920-45 30 00.
Text: Monika Aunes / Foto: Jennie Pettersson

Sedan 1 mars har kommunen förenklat kontaktvägarna in till kommunen.
Ett telefonnummer in, 45 30 00, och ett
gemensamt kundcenter i Stadshuset
ska göra det enklare för dig att kontakta
kommunen. Målet är att du ska få hjälp
direkt vid första kontakten, naturligtvis
beroende på vad ärendet gäller. Om inte
kundcenter kan hjälpa dig ser de till att
du får kontakt med rätt enhet eller handläggare. Det här är en resa som många
kommuner redan har gjort.
Istället för flera kundtjänster och en växel
som kopplar samtalen vidare är det nu
19 kommunvägledare som bemannar
kommunens nya kundcenter och hjälper
dig direkt med ditt ärende. Det kan innebära något längre väntetider när du ringer,
för närvarande drygt en minut i genomsnitt eftersom varje samtal ska hanteras.

– Det här är en förändringsresa vi
har påbörjat och det finns fortfarande
mycket kvar att utveckla och förbättra.
Som med all förändring tar det tid att få
allt på plats, men vi jobbar varje dag
med att bli ännu bättre och hela tiden
lära oss mer så att vi kan hjälpa fler, säger
Maria Norgren, chef på kundcenter.

ringer in får hjälp med sitt ärende vid
första kontakten. Det kan jämföras med
tidigare då bara ca 50 procent fick den
hjälp man sökte.
Många ärenden kan du uträtta själv
genom att använda e-tjänster som till exempel att söka bygglov, göra felanmälan
eller ansöka till förskolan.

Redan en månad efter starten har det
visat sig att drygt 65 procent av de som

Det här är en förändringsresa
vi har påbörjat och det finns
fortfarande mycket kvar att
utveckla och förbättra
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Positivt resultat för Luleå kommun:
Så växte Luleå 2017
Det gångna året gick bra för Luleå. Kommunen gjorde ett överskott
och fortsatte att bygga för framtida tillväxt. Vårt Luleå sammanfattar
viktiga händelser från Luleå kommuns årsredovisning.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren

Luleå växte med 700 personer. För första gången
på många år ökade befolkningen på Luleås landsbygd
(+365) mer än vad den gjorde i stadsdelarna (+335).
Största befolkningsökningen med 250 personer var
i Björsbyn, de flesta bosatte sig i det nya bostadsområde Hällbacken (bild). Råneå växte med 150 nya
invånare. I staden har den största befolkningsökningen
skett på Mjölkudden, Kronan och Porsön.

606 bostäder blev klara. Nästan dubbelt så många
som året innan. På Porsön blev 173 studentlägenheter inflyttningsklara, byggda av fastighetsbolaget
Lindbäcks (bild). Kommunens allmännyttiga bolag
Lulebo färdigställde 113 hyreslägenheter, varav 76 i
trygghetsboende på Mjölkudden. En utdelning från
Lulebo på 400 miljoner kronor möjliggör speciella satsningar för sociala ändamål.

757 barn föddes i Luleå under året. På Kronan invigdes den nya Tallkronanskola (bild) för 500 elever, från
förskoleklass till och med klass 6. Den nya stadsdelen
Kronan fortsätter att växa. Fastighetsbolaget Hemsö
bygger här ett vård- och omsorgsboende med 144
platser med start till våren. Idag bor cirka 1 700 invånare på Kronan.

Bergvikens vård- och omsorgsboende byggdes
ut med 72 platser och har blivit dubbelt så stort.
80 personer rekryterades till de nya avdelningarna.
Bergviken är kommunens nyaste och största vård- och
omsorgsboende med 144 platser och 200 anställda.
Sammanlagt anställde Luleå kommun ifjol 1 251 nya
medarbetare, 637 inom omsorg och 440 inom skola.
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Nyckeltal: De senaste tre åren i jämförelse

2015

2016

2017

Antal invånare

76 088

76 770

77 470

Årets resultat, mkr

291

143

462

Nettoinvesteringar/inv. kr

5 053

6 570

9 681

2015

2016

2017

Tillgångar per inv/ kr

81 496

85 197

88 163

Skulder och
avsättningar per inv. kr

24 984

27 323

24 861

Soliditet, %

69

68

72

Kommunen hade en fortsatt hög investeringstakt
för att trygga Luleås tillväxt. Sammanlagt låg nettoinvesteringar på 750 miljoner kronor, jämfört med
535 miljoner kronor 2016. En mycket stor del (201
miljoner kronor) gick till utbyggt vatten och avlopp.
Va-nätet Östra länken (bild) har nyligen fått utmärkelsen Årets bygge.

Kommunen har minskat sin användning av diesel
med drygt 440 000 liter som ersatts med biogas. Den
egna anläggningen på Uddebo nådde produktionsrekord. Nästan en halv miljon kubikmeter miljövänlig
fordonsgas framställdes av avloppsslam. LLT:s bussar
tankas för övrigt inte bara med miljövänlig biogas, utan
kör sedan ifjol helt fossilfritt.

Luleå kommun tog emot 361 nya Luleåbor, flyktingar som börjar ett nytt liv i trygghet. Luleå är i topp i
landet när det gäller att snabbt få ut nyanlända i arbete
eller utbildning. 90 dagar efter den så kallade etableringen har 55 procent en sysselsättning. Det kan jämföras med riket där motsvarande siffra är 33 procent.

Handläggningstiden för bygglovsärenden har
under året minskat till 3,5 veckor, vilket kan
jämföras med de tio veckor som är tillåtet enligt lag.
Effektivare arbetssätt och den allt mer digitaliserade
processen är ett par av förklaringarna. Sedan ifjol blev
det möjligt att söka bygglov digitalt via en ny e-tjänst.

Läs mer: www.lulea.se/arsredovisning
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– Att lära sig språket när du kommer till ett nytt land är jätteviktigt, säger
hon bestämt.
Wedeb studerar fortfarande halvtid
på Vuxenutbildningen och hon är fast
beslutsam att studera vidare. Planer finns
att läsa till sjuksköterska, men det beslutet
får mogna. På arbetsmarknaden ser det
ljust ut. En praktik hos länsstyrelsen har
resulterat i en anställning som integrationsassistent på halvtid.
– Integration är en viktig samhällsfråga
och mitt arbete betyder jättemycket för
mig. Jag känner att jag är uppskattad och
jag har fina arbetskamrater, de är som min
andra familj.
Lär dig språket. Det är det bästa
sättet att integreras i samhället,
enligt Wedeb Bereket.

”Språket är nyckeln
till integration”
Nytt land – nytt liv. På bara två år har 33-åriga Wedeb Bereket
etablerat sig i nya hemstaden Luleå. Hon arbetar deltid, studerar
och stortrivs i stadsdelen Porsön.
Text: Malin Taavola / Foto: Susanne Lindholm

Wedeb Bereket kom till Sverige 2014 från
hemlandet Eritrea. Första steget på den
omtumlande resan blev Boden, där hon
stannade i 18 månader. En kylig decemberdag 2015 startade en ny fas i livet när hon
flyttade till grannstaden Luleå. ”Mörkt
och kallt”, var de första intrycken som hon
idag minns med ett leende.
– Jag har ändrat mig om det. Det är ju
mörkt och kallt fortfarande, men jag tycker
om vintern. Och jag tycker mycket om att
bo i Luleå, säger hon med eftertryck.
På drygt två år har hon etablerat sig i sin
nya hemstad. Dessutom har familjen
Bereket vuxit med två personer. Tvil-

lingsönerna Isrom och Issey föddes på
Sunderby sjukhus kort efter att Wedeb och
sambon flyttat till Luleå. I dag är pojkarna
två år fyllda och går i förskolan på Porsön.
– Vi trivs jättebra på Porsön. Allt finns
här, det är nära till affären och till förskolan. Det går bussar ofta och alla är
hjälpsamma och trevliga. Jag har haft tur,
som hon ödmjukt uttrycker det.
Lite tur på vägen möjligtvis. Men ganska
mycket beslutsamhet och egen drivkraft
också. Wedeb, som redan hade med sig
fem språk i bagaget när hon kom till
Sverige, beslutade sig för att snabbt
lägga till ytterligare ett.

I hennes arbetsuppgifter ingår bland
annat att kartlägga och följa upp var asylsökande bor i Norrbotten, hur många som
studerar eller arbetar och hur många som
får uppehållstillstånd.
Tillsammans med kollegorna informerar hon bland annat om rättigheter och
skyldigheter för nya invånare i Sverige.
– Jag har ju egna erfarenheter som jag
kan dela med mig av och det brukar vara
uppskattat. När jag skulle lära mig svenska
pratade jag med alla jag träffade, på bussen
och i affären. Det fungerade för mig.
Framtiden då? Wedeb berättar att hon
trivs med sin nya tillvaro. Karriärvalen
lämnar hon åt framtiden men en sak vet
hon med säkerhet. Familjen väljer att
stanna i Luleå.
– Luleå är mitt nya hem och här vill
jag stanna.

Wedebs bästa råd till
nyanlända Luleåbor:
•

Lär dig språket, det är den snabbaste
vägen till integration.

•

Var positiv! Allt blir mycket lättare då.

•

Umgås inte bara med vänner
från hemlandet.

•

Lär känna dina grannar, kollegor och dagispersonalen. Prata med dem du möter.

Det här är Wedeb Bereket
Ålder: 33 år
Bor: I lägenhet på Porsön
Familj: Sambon Semere och tvillingsönerna Isrom och Issey, 2 år

Utbildning: Wedeb är utbildad
agronom i hemlandet Eritrea
Sysselsättning: Arbetar halvtid som
integrationsassistent på länsstyrelsen

i Norrbotten. Studerar på
Vuxenutbildningen på Porsön.
Fritid: Promenader och musik.
Träffar kompisar och leker med barnen.
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Luleå, en
del av Arktis
Vårt geografiska läge vid 65:e breddgraden gör
Luleå till en central del i den arktiska regionen.
Nya transportleder och råvarutillgångar i en känslig
miljö utgör nya utmaningar och möjligheter. Nyckeln för att
lyckas stavas samverkan och samverkan, det är Luleås paradgren.
Text: Jeanett Enstedt / Foto: Susanne Lindholm

Luleå har etablerat samarbete inom flera
områden som ska leda till hållbar utveckling i Arktis. Den internationella vägföreningen Barents Road är ett exempel.
Barents Road är namnet på vägen mellan
norska Bodö i väster till Murmansk i
öster. Där arbetar representanter från
kommuner i Norge, Sverige, Finland och
Ryssland med att stimulera, informera
och synliggöra kommunerna längs vägen.
Föreningens ordförande Mårten Ström
framhåller vikten av att samverka för att
uppnå en mer hållbar resursanvändning
i regionen:
–Vi har ambitionen att bli en ny
handelsväg i enlighet med den Arktiska
plattformens intentioner. Vägföreningen arbetar aktivt med
att öka samverkan i Barents-

regionen och vi vill att fler kommuner
engagerar sig i projekten för att skapa
synergieffekter med de resurser vi har. I
år ligger fokus på att engagera ungdomar
genom gemensamma aktiviteter och att
finansiera vårt nya kontor i Luleå, säger
Mårten Ström.
Det geografiska läget är även en konkurrensfördel för industrin i Luleå. Tack vare
Luleåbornas innovationsförmåga levererar industrin hållbara lösningar där bland
annat klimatet ger unika möjligheter
inom sektorer som IT, energi och transport. Facebooks serverhallar är ett utsökt
exempel. Sommartid behöver servrarna
kylas, det görs med miljövänlig el från
vattenkraft, och på grund av att Luleås
medeltemperatur

ligger på 1,5 grader behövs mindre energi
rent generellt för att kyla servrarna.
En unik arktisk livsstil innebär exempelvis en närhet människorna emellan
trots långa avstånd. Det arktiska klimatet
med en medeltemperatur på 1,5 grader
möjliggör för isvägar att avsevärt förkorta
transportleder på vintern. Isarna krymper
avstånden och smälter ihop stad, land
och öar till ett område. En unik fördel
som innebär stor tillväxtpotential för
besöksnäringen. Bara de senaste fyra åren
har omsättningen för besöksnäringen i
Luleå växt med över 100 miljoner kronor.
2016 omsatte näring 928 miljoner kronor
vilket innebär att skatteintäkterna under
åren 2014-2016 har ökat från 49 miljoner
till 53 miljoner kronor.

Isbrytarna är ett känt inslag i Luleås silhuett. Polarforskningssekretariats flytt från Stockholm stärker Luleås ställning till en viktig aktör i det
arktiska området. – Vi är mycket nöjda med regeringens beslut om att flytta verksamheten till Luleå. Etableringen är av vikt både för näringsliv
och universitet, och vi ser att parterna kan hitta samverkansformer på flera plan, förklarar Anna Lind Wikblad, biträdande kommundirektör.
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Ett år
av frihet

Text: Therese Hedman / Foto: Anders Alm

Åtta år utan familjen. Åtta år utan
skrivandet. Ett år i trygghet i Luleå.
Nu har Luleås fristadskonstnär
Tesfagiorgis Habte börjat skriva
igen. Men familjen har han
fortfarande bara kontakt med
genom hackigt internet och
dyr telefonlina från
hemlandet Eritrea.
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2009 arresterades den eritreanske journalisten Tesfagiorgis Habte, eller Tesfu
som han kallas, tillsammans med flera
kollegor. Han hölls fängslad och isolerad i
en liten cell i fyra år utan att bli anklagad
för något. När han frigavs flydde han från
Eritrea. Att återvända är uteslutet då det
skulle leda till ny fångenskap.
– Jag har aldrig drömt om att lämna
mitt land. Men nu hade jag inget val,
säger Tesfu.
Efter flera år på landsflykt i andra
afrikanska länder landade Tesfu som
fristadskonstnär i ett vintrigt Luleå i april
2017. Sedan dess har mycket hänt enligt
honom själv:
– Det största är att jag har börjat skriva
igen efter åtta års tystnad. Jag har skrivit
en roman, Bahgi, som jag hoppas vi snart
kan släppa. Först på tigrinja och sen på
engelska och svenska.
Huvudpersonen i boken är en ung tjej
som heter Bahgi, eller ambition på svenska.
– Eritrea som land har förlorat så
mycket. När jag var ung fanns hoppet
kvar men nu upplever jag att våra unga
tappat det. Med boken vill jag visa att
trots att livet har många svårigheter så
kan man kämpa igenom dem om man har
ambitioner, en strävan.
Om boken någonsin kommer släppas
officiellt i Eritrea är dock tveksamt. Landet
ligger snäppet under Nordkorea i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.
– Det är mycket troligt att den eritreanska regeringen förbjuder den eftersom jag
skriver om fängelset, det fria ordet och
riktar indirekt kritik mot landets utbildningssystem, säger Tesfu.
Förutom den nya boken har Tesfu raskt
klarat av SFI (Svenska för invandrare) och
ska nu börja läsa svenska som andraspråk.
Gällande framtiden, när de två åren som
fristadskonstnär är slut, säger han:
– Tyvärr kommer nog inte situationen
i Eritrea att förbättras i närtid. Då är det
inte ett alternativ för mig att åka hem.
– Jag är oerhört tacksam mot alla
som försöker hjälpa mig. Det jag behöver nu är ett jobb. Då finns chans att jag
får stanna i Sverige och kanske får hit
min familj.

Skönheten i olika kulturer
Om man som jag växer upp i en kultur hittar man säkert traditioner man
tycker är konstiga i andra kulturer. Nu har jag varit ett år i Luleå och lärt
mig en del om svensk kultur och svenska traditioner.
När jag lägger ihop våra kulturer kan jag fira jul och nyår två gånger per år.
Enligt den religiösa geez-kalendern firar vi nyår i Eritrea den 11 september.
Nyåret är också starten på en period med fint väder efter en ofta svår sommar. Sommaren i Eritrea är inte som sommaren i Sverige utan det regnar
mycket och är kallt, särskilt på höglandet. Förr i tiden kunde det vara en
svår tid för jordbrukare. Men i slutet av sommaren och i början på hösten
blir det fint och varmt väder och det grönskar överallt.
Det man äter och dricker vid nyår är annorlunda än i Sverige. I Eritrea äter
vi kött och kyckling tillsammans med enjera, ett typiskt eritreanskt bröd. Vi
dricker en dryck som kallas swa, en sorts hembryggt öl. Om möjligt får alla
i familjen nya kläder, men det är viktigast att kvinnor och barn får nytt.
Efter nyår firar vi jul, enligt geez-kalendern den 7 januari. Även nu köper vi
nya kläder, mat och dryck är desamma som vid nyår.
Här i Sverige har man ju mat och dryck som är speciella just för julen; sill,
glögg och annat. Jag vet inte om man köper nya kläder också, men jag
förstår att julen är en familjehelg. Många unga människor besöker sina
familjer, en fin tradition. I Eritrea är det framför allt under nyårsfirandet i
september som familjer återförenas. Men alla som bor i ditt grannskap är
din storfamilj!
Jag är glad över att jag får fira högtider i båda länderna. Jag har hunnit få
några svenska vänner och är tacksam för deras hjälp och initiativ för att
jag ska lära känna den svensk kulturen. Man kan tycka att andra kulturer
är konstiga och skillnaderna är många. Men det finns en skönhet i att de
är olika.
Tesfagiorgis Habte i mars 2018.

Tesfagiorgis Habte
•
•
•
•
•

är Luleås första fristadskonstnär *
journalist och författare, studerade journalistik
vid University of Asmara
arresterades 2009 och hölls fången i fyra år innan
han tvingades i landsflykt
familj: fru och fyra barn mellan 12 och 21 år som är
kvar i Eritrea
Tesfagiorgi skriver på sin blogg: https://tesfagiorgis.blog

2001 förbjöds all oberoende media i Eritrea och många journalister fängslades. All
nyhetsförmedling kontrolleras sedan dess av regeringen. Det är i Eritrea den svenske
medborgaren och journalisten Dawit Isaak sitter fängslad sedan 16 år tillbaka.
* En fristadskonstnär får stanna i två år och får boende samt ett stipendium på
10 000 kronor i månaden. Därefter kan hen söka uppehållstillstånd. Fristadsarbetet
organiseras av Icorn, International Cities of Refuge Network.
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Vart är Luleå på väg?
Centrumhalvön som Sveriges Manhattan? Hur byggs
va-nätet, hur utvecklades näringslivet? Luleåborna ställde
den nya kommunalrådsduon Lenita Ericson och Niklas
Nordström mot väggen i en chatt i februari. Vårt Luleå har
sammanfattat ett urval av de många frågorna och svaren.

Varför fortsätter busspriserna att höjas? Vill ni inte
att folk åker kollektivt?
– Vi vill absolut att så många som
möjligt ska välja buss, eller något
annat klimatsmart sätt att färdas
på. Vi har sedan länge principen
att vi subventionerar biljettpriset
med 50 % och det har vi för
avsikt att fortsätta göra.

Grafik: Joakim Höggren

Vad gör ni och Lulebo för att unga
vuxna ska kunna flytta till egen hyreslägenhet, allmännyttan? Det byggs i Luleå
av privata aktörer men inte för unga vuxna
med låg lön.
– Det viktigaste vi kan göra är att se till att det
byggs så mycket som möjligt så att utbudet ökar.
Det gör vi bland annat genom att berätta om hur
attraktivt det är att bygga i Luleå och se till att vi
har detaljplanerad mark för bostäder.

Varför lurades 1000-tals Lulebor med
den medborgardialog angående planerna för
framtidens skola som redan innan ”dialogen”
var fastlagd var beslutad?
– Jag tycker inte det är rätt att tala om att någon
lurats. Skolans tjänstepersoner hade i en bred
process tagit fram ett förslag om hur våra skolor
i Luleå ska organiseras i framtiden. Det förslaget
gick ut i en bred dialog med de som var intresserade. Sen kommer aldrig alla Luleåbor att tycka
likadant och det är den stora fördelen med en
demokrati. Efter den processen togs sedan beslut
i de olika politiska organen som nu är den plan för
skolan som gäller. Vi har en väldigt bra skola i Luleå
och den kommer, med de förändringar som nu
beslutats, bli ännu bättre.

Luleå skulle bli betydligt mer attraktivt,
konkurrenskraftigt och tillgängligt för alla
om centrumhalvön utvecklas till ”Sveriges
Manhattan” dvs bygga mer på höjden /…/
Hur ser ni kommunalråd på detta?
– Luleå håller på att växa till en storstad, men
fortfarande med småstadens kvaliteter. I vår
översiktsplan har vi en tydlig förtätningsstrategi
där bland annat centrumhalvön är utpekad som
ett viktigt förtätningsområde. Just nu läggs sista
handen på ett förslag på utvecklingsplan för
centrum som kommer ut på samråd i närtid.
Vi behöver bli fler i centrum, fler som jobbar där,
fler som bor där. Det ska bli intressant att se
förslaget när det kommer ut.

Vad har ni för planer gällande Rutvik i
framtiden? Det har tidigare funnits diskussioner
om att ta fram ytterligare villatomter /…/ Tidigare
fanns en planering från kommunen att VA-systemet
skulle byggas ut under 2018–2020 någonstans.
Sen tvärvände kommunen planerna och nu är
även detta lagt på is till förmån för Kronan
och Hällbacken.
– Det stämmer att vi under några år nu fokuserar på att
förtäta där vi redan har lagt ner kommunala investeringar
i infrastruktur som vägar, buss, skolor etc. Samtidigt ser
vi tydligt behovet av nya småhusområden och Rutvik är
ett mycket attraktivt område. Beslutet om att dra vatten
till Råneå från Gäddviks vattenverk samt utbyggnaden av
Porsön gör att det är en naturlig utveckling att ta siktet mot
Rutvik. När och i vilken omfattning är för tidigt att säga.

Chatten i sin helhet och tidigare chattar hittar du på www.lulea/chatt

INBLICKEN
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Rum, rum, rum
Den offentliga konsten kan berätta om samhället, dess nutid och historia.
Dessutom kan konst vara en njutning för ögat. Vårt Luleå presenterar här
kopparreliefen Rum, Rum, Rum från 1963 av Arne Jones.
Foto: Anders Alm

När Byggmästareföreningens hus på Storgatan
skulle utsmyckas beslöt man att låta åtta inbjudna konstnärer tävla om uppdraget. Som enväldig
domare agerade den etablerade skulptören
Bror Marklund. De deltagande var en blandning
av nationellt erkända konstnärer och mer regionalt verksamma, bland andra Ingemar Callenberg
och Roland Larsson (konstnär och konstpedagogspionjär på Sunderby folkhögskola).
Roland Larsson berättar att när Bror Marklund
fick se de inlämnade förslagen blev han fundersam och fann sig manad att kontakta honom.
Inte var det väl något fuffens på gång? Roland
Larssons och Arne Jones förslag var så märkvärdigt lika; i utformning, titel, prissättning och i
vilket material modellen utförts. Men nej. Det
var så klart inte något fuffens – bara ett sällsamt
sammanträffande.

Så småningom fick Jones uppdraget och
fastighetens burspråk pryddes med två reliefer;
en ovanför och en nedanför dess stora fönster.
Egentligen tämligen platt ger konstverket betraktaren en lektion i hur man arbetar med perspektiv; reliefens olika rumsbildningar ger - tack vare
de snedställda linjernas perspektivverkan – en
illusion av att vara djupare än de är. Och det är
ingen riktig ordning på rummen utan de tycks ha
tillkommit som på lek; sneda och skeva, av olika
storlek och fason radar de upp sig.

Den här, och många fler beskrivningar, av
Luleå kommuns offentliga konst kan du läsa på:
www.lulea.se/uppleva--gora/kulturliv
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Arne Jones
1914–1976
Arne Jones var elev till
Eric Grate på Konsthögskolan i Stockholm och
en av de ledande förnyande skulptörerna. Den
nya konsten rubricerades
som konkret med ett nytt
handlingsprogram för
konst, med målsättning
att sprida konsten ut i
den offentliga miljön.
Jones utvecklade sina
skulpturer från en grundform, som kunde byggas
upp och varieras på
olika sätt.
Arne Jones fick sitt
egentliga genombrott
1947 och är representerad med skulpturer i
många svenska städer
och på svenska konstmuseer. Hans kanske
mest kända verk är
det tidiga Katedral från
1947, som finns uppsatt i
Göteborg och i Västertorp,
Stockholm.
Han var professor på
Konstakademin 1961–71.

R E K O M M E N D E R AT
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Nationella frågor till Luleå
Luleå fortsätter att synas på nationell plan för att diskutera aktuella
samhällsfrågor. Sista veckan i maj arrangeras tre evenemang som
sätter Luleå på kartan.
Foto: Jacob Nilsson, Silverview AB
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29 maj

Business Arena Luleå
Nordens största mötesplats för
fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, Business Arena, kommer
för första gången till Luleå. Business
Arena Luleå är en del i satsningen
”Satellit”-kongresser med lokalt
fokus på enskilda kommuner, dess
fastighetsmarknader och investeringsmöjligheter. Business Arena
Luleå samlar branschen på Hotell
Clarion för att diskutera stadsutveckling, bostäder och infrastruktur.

Luleå växer
Det går bra för Luleå. Under 2017 ökade vår befolkning mer än
på 23 år och vi byggde 70 procent fler bostäder än under 2016.
Luleå växer och vill mer.
Vi bygger för fler – och du är välkommen!

Våra älskade
trädgårdsrum i norr
Laila Carlander,
Ord & visor förlag 2016
Vackra trädgårdsbilder blandas med poetiska texter och mer handfasta trädgårdsråd i den här inspirerande boken. Den är dessutom ovanlig så till
vida att den beskriver några trädgårdar i zonerna
5, 6 och 7 längs Norrbottens kustland – något
jag själv länge saknat. Oavsett om man har trädgård eller inte kommer den här boken att tilltala
läsaren, mycket tack vare just det trevliga tilltalet.
Boken speglar norrbottniska trädgårdar av olika
slag, allt från prunkande prydnadsträdgårdar till
sådana som innehåller medicinalväxter eller andra växter av ätligt slag. Och jag vill också ha en
flerstammad rysk lönn som efter beskärning fått
formen av ett hjärta!

30 maj

Seminarium:
Hoten mot demokratin
lulea.se • visitlulea.se • facebook.com/visitlulea.se • instagram.com/visitlulea • youtube.com/luleamedia

Kostnadsfritt heldagsseminarium
på Nordkalotten Hotell & Konferens.
Föreläsare från universitet och media
deltar och pratar om demokratins
utmaningar. Medverkar gör bland
annat kultur- och demokratieminister
Alice Bah Kuhnke (via video) och
SVT:s programmdirektör Jan Helin.
Seminariet arrangeras av Luleå
kommun i samarbete med Dagens
Samhälle. Mer information och
anmälan på:
lulea.se/hotenmotdemokratin

31 maj

Fria ordets dag
Ett arrangemang för kommunens sjätteklassare där vi lyfter frågor som
källkritik, yttrandefrihet och demokrati ur ett ungt perspektiv. Fria ordets dag
genomförs av Luleå kommun i samarbete med SVT, Norrbottens Kuriren,
Norrländska Socialdemokraten och Sveriges Radio.

Asfalt/gräs
Daryoush Tahmasebi och
Majlis Granström, Ordfirman 2017
Vilken tur för oss att fotografen Daryoush och ordkonstnären Majlis träffade varandra. Asfalt/gräs
är en fin och tankeväckande fotobok med bilder
från Luleå, Istanbul, Paris, Prag och Sevilla. Till
dessa har Majlis skrivit texter med kloka ord i
samma versmått som haikudikter. De små dikterna bränner ofta till, vad sägs om: ”De har återvänt men om hem eller tvärtom må vara osagt”
eller ”I dag finns det barn som inte haft en dags
fred på sina sju år”? De vägs upp av den vackra
”Flingorna faller markens rynkor pudras bort vid
vinterns sminkbord”. En bild från Luleå får orden
”På gångvägens is curlar jag hem mot boet och
blir bästa sten”.
Agneta Krohn Strömshed, Luleå folkbibliotek
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GODA RÅD

KALENDARIUM

Sista ansökningsdag
för att få ställa ut blomlådor på
Luleås gator. Meningen är att
bilister ska uppmärksamma
omgivningen och anpassa hastigheten.
Du måste söka om tillstånd för att ställa
ut blomlådor. Tillståndet gäller ett år.
Plats: lulea.se
15
maj

Återinvigning x 2
Porsöns bibliotek slår upp portarna till helt nyrenoverade lokaler,
start med tårta kl 12. En timme
senare klipps bandet till Porsöhallen som
åter är i kommunal regi. Fyll en kasse med
böcker för 20 kronor och träffa lokala föreningar! Aktiviteter för hela familjen.
Plats: Porsöns bibliotek och Porsöhallen
28
apr

Vårstäda!
Valborgsmässoafton
Traditionellt firande med barnaktiviteter, allsång, körsång, vårtal
och majbrasa. Allt deltagande
är kostnadsfritt. Kafé Fägnan och Lanthandeln håller öppet. Kl 21 tänds brasan.
Plats: Friluftsmuseet Hägnan
30
maj

Lunchvisning
Guidad visning på ca 30 min där
du får veta mer om konsten i de
aktuella utställningarna, Sture
Meijer och Luleå kommuns konstinköp.
Drop-in, fri entré! Plats: Konsthallen
2
maj

Bothniasalongen
Jurybedömd konstsalong som
visas i konsthallen och Norrbottens museum i Luleå, Skellefteå
Konsthall och Västerbottens museum i
Umeå. Utställningarna i Luleå pågår
2 juni–26 augusti. Plats: Konsthallen
2
jun

Kinesisk lördag
Kom och lyssna på en spännande saga på kinesiska.
Skriv ett kinesiskt tecken
eller läs en vacker dikt. Upp till 8 år.
Plats: Stadsbiblioteket
12
maj

Nora Becerra är proffs på
städning. I 28 år har hon
jobbat som lokalvårdare på
Luleå kommun. Hon delar
med sig av några tips om
hur du vårstädar ditt hem.
Ska man vårstäda?
– Ja, det kan väl kännas skönt
efter en sådan lång vinter att städa
bort all damm och smuts, att putsa
fönstren, nu när det ljust och fint igen.
Vad har du för tips?
– Dammtorka lampor, lister och
element. Kolla i kylskåp, frys och
skafferi efter gamla livsmedel. Har
bäst-före datum passerat sedan
länge? Släng i komposten. Tina av
frys vid behov, torka rent, även i
skafferiet innan du ställer tillbaka allt.
Under diskbänken glömmer man
ofta bort att kolla, gör det varannan
vecka och torka rent där.
Piska mattor, dammtorka golvet.
Jag använder gärna såpa, det luktar
så fräscht.
Glöm inte sovrummet. Jag vädrar ut
det varje lördag, dammsuger sängen
och byter sängkläder. Men det är för
att jag är allergisk mot damm och
säkert mot kvalster också.
Och till slut, njut att det är rent och
fräscht igen!

HISTORIEN
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Ångslupen Svartö fotograferad utanför Norra hamnens långkaj
omkring 1902. Under åren 1900–1902 gick hon i passagerartrafik mellan Svartön och staden. I bakgrunden till vänster syns
Båthusbacken och till höger Betelskyrkan samt brandstationen.

Övre bilden till vänster: I seklets början sköttes båttrafiken på Svartön och Svartöstaden av ångsluparna Luleå och Svartö. Fartyget är förtöjt vid
Tjuvholmens strandskoning omkring 1900–1901. Nedre bilden till vänster: Ångslupen Najaden fotograferad på Gråsjälfjärden. Najaden gick reguljära
turer mellan Norra hamn och Notviken–Karlsvik.

Lokaltrafik till sjöss
Idag är det LLT:s röda bussar som ser till att Luleåborna kommer till och från
de olika stadsdelarna. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet
sköttes lokaltrafiken i Luleå av små ångdrivna fartyg, så kallade ångslupar.
De gick bland annat till och från Svartöstaden, Notviken, Karlsvik och Altappen.

Besök det
historiska bildarkivet på webben:
bildinternet.
lulea.se

Text: Susanne Lundblom / Foto: Carl Gustaf Blomqvist, Henny Tegström/Luleå Stadsarkiv

Ångsluparna kunde ta cirka 50 passagerare och gjorde en fart av omkring åtta
knop. Fullt tillräckligt för att konkurrera
med hästdroskor och andra fordon, särskilt när landsvägen var lång och dålig.
Att ta vattenvägen blev ofta en genväg
som underlättade arbetspendlingen.
I slutet av 1870-talet, då ångslupstrafiken
precis hade kommit igång, bodde cirka
3 000 personer i Luleå stad. På den tiden
fanns flera populära sommarvisten på
Mjölkudden dit mindre ångslupar gjorde
turer för att sedan fortsätta mot Gäddvik
och sågverket i Karlsvik.
År 1883 fick Norrbottens regemente
sin nya övningsplats i Notviken och då
började det gå regelbundna turer dit från
Norra hamn. Vissa av turerna gick via
Karlsvik, Karlshäll och lantställena på

Mjölkudden. Det gick också flera turer till
ön Altappen som på den tiden hade sågverk, valsverk och ett eget litet samhälle
där det som mest bodde 800 personer.
Luleås ångslupsflotta växte i takt med
befolkningen, och med den också nya
affärsidéer. I juli 1891 kunde man läsa
annonser om att hyra en snabbgående ångslup för olika utfärder på älven. Ångslupen var försedd med en salong för 14 passagerare. Kanske något som intresserade
de mer välbärgade Luleåborna.
I slutet av 1890-talet byggdes det nya
bostadsområdet Svartöstaden med enkla
bostäder för de som arbetade i malmhamnen, på förädlingsverket och på
Svartösågen. Till och från Svartöstaden
kunde man först bara komma genom att
gå längs den enkelspåriga järnvägsbron.

År 1898 startade därför den första ångslupstrafiken till Svartöstaden.
Trafiken mellan lokala bryggor nådde
sin höjdpunkt omkring sekelskiftet 1900.
Då hade Luleå stad vuxit till 9 500 invånare. Med tiden minskade antalet ångslupar och under senare delen av 1920-talet
var endast några få i trafik. Fler båtar
fick motorer och busstrafiken började
komma igång. Men det här var en tid
då Luleå verkligen gjorde skäl för benämningen sjöstad.

Källa: Stadsarkivets årsbok 2001,
”Lokaltrafik till sjöss i Luleå” av
Arne Sundström

