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Luleås läge på 65:e breddgraden gör ju som bekant att vintern här är något helt annat än i Stockholm,
samma gäller våren där körsbärsblommor lyser med sin frånvaro. Våren i Luleå är en tuff tid för trädgårdsentusiaster men desto bättre för skidfantaster. Första veckan i maj är ofta perfekt för skidåkning längs
Bottenvikens stränder. Landkallen, en sträng av landfast, hård och tjock is följer stränderna. Samtidigt är
den flytande isen livsfarlig eller obefintlig och skogen innanför snöfri. Men längs stränderna kan man susa
fram på isen till ljudet av ropande trutar och sjungande bofinkar. Det är vårens sång på våra breddgrader.
/ Foto: Thomas Öberg, bilden är tagen på Lappön i Lule skärgård.
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Vilja på väg

Om digitalt
utanförskap
Det är lätt att instämma i påståendet att utvecklingen går fort. Ibland känns det som om den går
alltför fort. Några menar dessutom att den inte
går i rätt riktning. En sak kan vi i alla fall vara
överens om. Den digitala utvecklingen har de
senaste 25 åren förändrat världen på ett sätt
som var svårt att förutse.
När jag var ung var det populärt bland ungdomar att tågluffa. Man gick till SJ:s resebyrå,
köade innan man kunde köpa sitt interrailkort
som givetvis var en pappersbiljett. Sedan väntade
en månad med tågresor i de europeiska länder
som låg utanför östblocket. Men innan man åkte
köpte man en bok som listade vandrarhem och
billiga pensionat som man förhoppningsvis fick
plats på när man kom fram. Annars fick man
försöka lösa boendet på annat sätt.
För några år sedan reste jag och min familj
till Italien. Framför datorn hemma bokade
hustrun flyg, boende, tågresor och biljetter till
olika ställen som vi skulle besöka. Oerhört
smidigt för oss med allt samlat i mobiltelefonen.
Men en växande klyfta för dem som av olika
anledning inte kan eller vill hantera den nya
digitala tekniken.
Digitaliseringen innebär oerhörda möjligheter.
Men vi måste också prata om det digitala utanförskapet. De som inte tagit steget in i den digitala världen har också rätt till information och
samhällsservice på samma sätt som alla andra.
För snart ett år sedan samlade vi kommunens
nyheter på webbplatsen vartlulea.se. Där kan vi
även jobba med film och andra format som tilltalar en yngre publik och når även dem som inte
bor i kommunen. Men vi kommer att fortsätta ge
ut papperstidningen, på samma sätt som telefon,
brev, trycksaker och personliga besök kommer
att vara viktiga kanaler i en allt
mer digitaliserad framtid.

Roger Jönsson
ansvarig utgivare

vårt
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Luleå Hamns nya isbrytande
bogserbåt Vilja planeras anlända till Luleå i juni. Båten är
utrustad med hybridteknik som
inkluderar två dieselmotorer, två
elmotorer och en batteribank
för energilagring. Båten behöver
alltså mindre bränsle – bra för
miljön och särskilt för renare luft i Luleå. Vilja är 36 meter lång, 13
meter bred, med ett djupgående på sju meter och en förväntad dragkraft på ca 100 ton. Det gör att hon blir världens starkaste isbrytande
bogserbåt med hybriddrift i sin storlek. Med den nya båten förstärker
hamnen sitt miljöarbete. Redan idag erbjuder man båtarna fjärrvärme
och snart även elladdning från kaj så att de slipper köra sina motorer.

Spännande
jobb till sjöss
Isbrytaren Atle –
havets tungviktsboxare – kommer
till Luleå den 18 juli
till Sjöfartskonvojen.
Det är ett arrangemang från Sjöfartsverket där isbrytarna med Atle i täten seglar runt
Sveriges avlånga land – och uppmärksammar vilka spännande jobb
som finns till sjöss. Det saknas tjejer och killar som kan lotsa fartyg
som kommer till våra hamnar. Och det saknas båtmän; det är dom
som kör ut lotsarna till de stora fartygen i snabba, sjösäkra båtar. Det
kommer att finnas arbete inom en mängd andra yrken till sjöss också
i framtiden och karriärvägarna är många när man väl har en utbildning. Isbrytarna Atle, Ymer och Frej håller sjötransportvägarna till och
från Sverige öppna under vintertid.

Kvalitet i fokus
Luleå kommun nominerades till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019. Det
är Sveriges Kommuner och Landsting som
tillsammans med Kvalitetsmässan, SACO
och Vision står bakom utmärkelsen. Inom
urvalsprocessen granskades deltagande
kommuner efter objektiva kriterier. Utöver
Luleå är även Norsjö, Sollentuna, Vallentuna
och Ängelholm nominerade. Nästa steg blir
att de fem kommunerna ska granskas av en expertgrupp inom SKL,
bland annat genom en resultatanalys och finansiell analys. Vilken
kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges Kvalitetskommun 2019 bestäms av en jury. Vinnaren presenteras på
Kvalitetsmässan i Göteborg den 12 november.

ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Joakim Höggren. Omslagsfoto: Tomas Bergman. 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
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Fyra snabba om
Luleåsommaren

50

öar och platser i skärgården
samlas i boken ”Din guide till
Luleå skärgård” som finns att
köpa på Luleå turistcenter.
Uppslagsverket rymmer översiktskarta, sjöfartshistoria, flora/fauna, båtklubbar/gästhamnar
samt karta över öar och platser i Luleå skärgård.
Boken är tryck på vattentåligt papper och har
givetvis några år på nacken men så fort går inte
landhöjningen att den skulle vara inaktuell idag.
Priset är numera 400 kr (ord pris 795 kr).
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10–13 juli
… är det dags för årets Hamnfestival
med bl a Peg Parnevik, Louise Hoffsten,
Machinae Supremacy, Raj-Raj Band,
Bolibomparaden och fler LIVE-scener
än någonsin. Dessutom den populära
energiruschen, nöjesfält, bigairbag och
mat från hela världen. Fri entré.

steg att tänka på före bad i utepoolen:
1 Gå till ett omklädningsrum 2 Klä av dig alla kläder
3 Tvätta kropp med tvål och hår med schampo
4 På med rena badkläder 5 Hoppa i poolen!
Detta för att deo, hårprodukter, smink, tåludd och grässtrån ställer till det för
reningen i poolerna. Det innebär att vi måste använda mer klor för att få vattnet
rent, vilket drabbar dig som badar då mer klor innebär svid i ögonen, på huden
och irriterade luftvägar. Aronsbadet och Råneåpoolen öppnar den 15 juni.

2–3 augusti…
…är nytt datum för Musikens Makt som fyller tio år.
Bland annat uppträder Loreen, Hurula, Cherrie,
Asta Kask, Johan Airijoki och Malmfältens rockklubb,
fri entré, Gültzauudden.

P O R T R ÄT T E T
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Johan Vedin
Parkarbetare

”Jag har verkligen
kompenserat för
de träd jag huggit ner”
Johan Vedin gör Luleå kommun både grönare och vackrare.
Som parkarbetare får han syssla med det han gillar mest.
Utom på måndagar, för då är han pensionär.
Text: Karin Kemi / Foto: Peter Rosén

Vad gör du på jobbet, Johan?
– Jag är parkarbetare och det innebär en
hel del olika arbetsuppgifter. Det är allt ifrån
att plantera och sköta växter till att handleda feriejobbande ungdomar.
Hur kom du in på din yrkesbana?
– Jag började 1978 som skogsarbetare på
kommunen. Men efter ett tag började det
kännas fel att fälla stora fina träd. Jag bytte
inriktning till trädgårdsarbetare i och med
en tvåårig utbildning i Umeå, ett år i
Norrköping och några kurser på Alnarps
Lantbruksuniversitet.
Fäller du inga träd numera?
– Jo, det händer. Men jag har planterat
väldigt många. Särskilt under 80- och

90-talet. Till exempel popplarna längs
Varvsleden och många björkar i centrum.
Jag har verkligen kompenserat för de träd
jag huggit ner.
Arbetsuppgifterna växlar väl under året?
– Ja, det är väldigt olika beroende på
årstid. Nu är det intensivt med att driva
upp och plantera ut sommarblommor och
sköta parkerna. Under vintern planterar vi
om krukväxter i kommunens olika lokaler.
Vi utför också en hel del eget underhållsarbete. Under många år hjälpte jag Hans
Englund med att göra isskulpturer.
Hur många är ni som jobbar
inom parkavdelningen?
– Vi är 20 tillsvidareanställda fördelat
på olika yrkesgrupper. Parkarbetare,

Vem är du Johan Vedin?
Ålder: 62 år, pensionär en dag i veckan
Arbetar: Parkarbetare på Luleå kommun
Bor: Björsbyn
Intresse: Kyrkligt engagerad

landskapsingenjör, sektionschef, parkmästare och arbetsledare. Nu under högsäsong
tar vi in 30 extra parkarbetare.
Det bästa med ditt jobb?
– Det är ett fritt och omväxlande arbete.
Och så får vi mycket uppskattning av
Luleåborna. Jag önskar att många fler fick
beröm för sina insatser. Alla de som gör
viktiga jobb men inte märks.
Du tycker dig se likheter
mellan växter och människor?
– Ja, det gör jag. Växterna behöver näring
och omsorg. De mår inte bra att planteras
för tätt. De är individer och vissa sorter trivs
inte med andra. Precis som vi människor.

Läs mer om kommunens arbete
med natur-, park- och skogsskötsel:
lulea.se/boende--miljo/natur
--park--och-skogsskotsel

Bäst med Luleå: Närheten till
naturen. Luleå är omringat av hav,
vattendrag och innerfjärdar. Gillar
att paddla kanot och uppleva djur
och natur på nära håll.
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Nära naturen
i Niemisel
En orörd skogsälv, vacker natur, stor initiativkraft och inte
minst ett välkänt berg som lockar folk från hela världen:
klart att det är Niemisel vi pratar om. På goda grunder
utsågs Niemisel till Årets bygd i kommunen 2019 och det
var första gången en hel bygd utnämndes.
Text: Katja Güth Laitila / Foto: Tomas Bergman

Niemisel och närliggande byar är Årets bygd 2019
i Luleå kommun.

Jan, Ulrika och Stina Ek (fr v) trivs där de bor vid Råneälven,
elljuspåret och badplatsen.

M I N D E L AV L U L E Å
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Björkarna har just slagit ut och den första ladusvalan har anlänt
när Vårt Luleå besöker familjen Ek vid Trumselet. Jan har precis
tänt en brasa vid eldplatsen. Nedanför brusar Råneälven, fåren
betar på ängen, växthuset i engelsk stil väntar på att pelargonier
och tomatplantor ska flytta in. Det råder inget tvivel om att det är
just här Jan, Ulrika och dottern Stina vill vara.
– Det är bara att känna efter där du sitter, säger Jan med ett
brett leende. Och det är klart, rötter spelar också in, man har ju
landet i sig.

Niemisel

Grannarna Johanna och Tobias har också kommit, för att grilla
korv och marshmallows och umgås en stund i kvällssolen.
– Det är frihet på ett helt annat sätt, vi är mycket friare att göra
vad vi vill här, säger Tobias Lundmark och Jan Ek tillägger:
– Vi har inget Ormberget eller färdiga spår här. Ska vi åka skidor så måste vi dra spår själva.
Årets bygd utmärker sig bland annat genom att man har tagit
fram en gemensam bygdeutvecklingsplan och arbetat med de
aktiviteter man listat i aktivitetsplanen, samt en informationsfolder som delats ut till främst besökare, heter det i motiveringen.

Niemisel i siffror

Se och uppleva
•

Råneälven är känt för sina
gäddor och kräftfisket i augusti

169 utpendling

•

Snipen, Snöberget

7,4 procent arbetslöshet

•

Fiske i Mittitjärn

•

Lanthandel, hantverksbutik

•

Malmens väg

•

Förskola

•

Elljusspår

•

Badplatser längs älven

•

416 invånare

•

60 arbetstillfällen

•
•

Varför heter det Niemisel?
Namnet härstammar från ett
finskt gårdsnamn som betyder
ungefär ”bebyggelsen på den
lilla udden”.

7

8

M I N D E L AV L U L E Å

En helg i augusti fiskas flodkräftor och
kokas direkt på plats. Eftersom kräftan är
nattaktiv blir det långa kvällar vid älven.
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Johanna Lundmark flyttade från Luleå till Niemisel när hon
träffade Tobias för tolv år sedan. Idag är de gifta och har
barnen Tore och Elma.

Fredrik Berg i sitt rätta element: upp för branten
en solig kväll vid Snipens klättervägg.

Kvarnåskolan firar tio år som förskola.
– Det är en fantastisk förskola, de gör
nytt varje dag, säger Sanna Svanberg
med barnen Sixten och Mira.

Johanna Lundmark och Ulrika Ek har
tillsammans med andra jobbat fram
planen och foldern. Flera föreningar i
bygden erbjuder många aktiviteter året
runt, allt från träning, elljusspår, pizzakvällar, revy eller familjemiddagar.

Det är en av Sveriges
finaste klätterväggar
och ett väldigt,
väldigt fint ställe.
Fredrik Berg

En väldigt populär aktivitet är klättring.
Berget Snipen med sin välkända MTVklättervägg lockar klättrare från Sverige
och hela världen till Niemisel. Fredrik
Berg från Luleå är stammis på Snipen.
Den här kvällen har han tagit med sig
kompisen Pontus Frank som säkrar
honom för åter en klättersväng på Snipen.
– Det är en av Sveriges finaste klätterväggar och ett väldigt, väldigt fint ställe,
lite utmanande också. Jag började klättra
här för två år sen och åker hit så ofta jag
kan, säger Fredrik.

Tillbaka i byn lockar ballonger längs
vägen oss på en avstickare mot den stora
tegelbyggnaden som en gång var Sveriges
första enhetsskola. Där huserar den fristående Kvarnåskolan som firar 10-årsjubileum med pedagoger, barn och föräldrar.
15 barn går för närvarande i förskolan
som drivs av en förening. Ulrika Ek
jobbade på förskolan i Niemisel när den
var i kommunal regi.
– För byn var det väldigt viktigt att
vi behöll förskolan, det är en fantastisk
förskola, säger hon.
Dottern Stina har också varit på skolans
tioårsfest. Hon går nu sjuan i Råneå och
har redan planer för framtiden:
– Jag flyttar när jag är 18 och kommer
tillbaka när jag 30, avslutar Stina.

A K T U E L LT
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Kommunens ekonomi:

Svagare resultat för 2018
Luleå kommuns tillväxt tappade något under det gångna året.
Befolkningstillväxten landade på plus 370 och resultatet slutade på
79 miljoner kronor i plus. Kostnaderna steg i högre takt än intäkterna.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren

2016

2017

2018

Antal invånare

76 770

77 470

77 832

Resultat (i mkr)

143

462

79

Nettoinvesteringar/inv. Kr

6 570

9 681

7 320

2016

2017

2018

Skulder och
avsättningar/inv. Kr

27 323

24 861

30 434

Soliditet (i procent)

68

72

68

Nettokostnadsandel
(i procent) *

97,5

99,6

100,7

* Verksamhetens kostnader mot intäkterna, andel på 100,7 % betyder att kommunen har mer kostnader
än intäkter och är tvungen att låna till investeringar. Andelen bör ligga kring 97–98 procent.

Luleå växte med 370
nya Luleåbor. För andra året
i rad växer befolkningen på
landsbygden (+270) mer
än vad den gjorde i stadsdelarna (+100). Mest ökade
Björsbyn (+174) och Hertsölandet (+137).

417 bostäder blev klara.
49 procent var hyresrätter.
94 hyresrätter byggde
Rikshem på Klintbacken,
Lulebo byggde 60 på
Kallkällan och HSB 52
på Malmudden.

Nio detaljplaner för
mer arbetsplatser har
antagits, bland annat för
nytt vård- och omsorgsboende på Kronan, nytt
arbetsplatsområde Risslan,
utökning för datacenter på
Porsön samt för verksamheter och folkliv i Norra hamn.

56,1 procent av de
nyanlända som lämnade
etableringsuppdraget gick
till arbete eller studier (jämför
riket 43,6 procent). Vuxenutbildningen skapade 50
studieplatser för yrkesutbildningar i bristyrken som ett
snabbspår till jobb.

Läs mer: www.lulea.se/arsredovisning
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Sol, strand, stugliv – Så
Årets kanske viktigaste tid medför alltid höga förväntningar: sommarsemestern måste
bara bli bäst i år igen! Både ute på landet, i sommarstugor och inne i stan vill vi njuta
av lediga stunder i solsken. Vårt Luleå guidar dig rätt genom sommarens evenemang
i Luleå. Följ bara rutorna. Och du, nu tar vi det (nästan) helt utan bil.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren

1
START

Ta turbåten

Södra Hamnplan

Från Södra hamn går
turbåtarna till skärgården.

Börja i Södra hamn, Luleå. På Södra strand
kan du träffa trevligt folk, spela bollek eller
bara vara. Eller varför inte hyra en kanot och
paddla över till Gråsjälören.

MÅL

Fotbolls-VM
Tillbaka i Södra hamn: Heja på Sverige
under damernas fotbolls-VM. I somras
stod kommunen för storbildsskärmen.
Någon här som vill sponsra i år så att
fjolårets succé kan upprepas?

RUNTOM I KOMMUNEN
Rutt 616

Kallax byadag

Längs vägen mellan Gäddviksbron
och Rödbergsfortet finns bondgården,
gårdsbutik, tama älgar och naturreservat.
REKO-utlämning varje lördag from 29 juni.
Ekologiska korvar, honung, grönsaker,
bröd, ägg, potatis direkt från producent.

27 juli. Baktävling ”Hela Kallax
bakar”, loppis. Jaktviksloppet
i löpning. Testa elcykel, fatbike
eller vattenskoter.

UPPSLAGET
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blir sommaren
2

3
Småskär
Om du hamnar på, låt oss säga: Småskär,
då följer du naturstigen, förbi klapperstensfält
och gamla tallar, hittar grillplaster och kanske
till och med åkerbär eller kantareller. Njut.

Koloniområdet i Hertsön
Luleå Pride
Promenera till Stadsparken där årets Pride
äger rum den 14–16 juni.
Musik, föreläsningar,
yoga och teater. Stå
upp för alla människors
lika värde.

5

Ta bussen till Hertsön och låt dig inspireras
av alla planteringar i koloniområdet. Ta en
fika på Hertsö Miljögård som är öppen vardagar kl 10–15 och 11–14 på helgerna. Där
finns även höns, kaniner, grisar och får.

4
6
Sommargatan

Steel Park i Örnäset

Cykla till sommargatan som i år
sträcker sig mellan Kyrkogatan och
Nygatan på Storgatan. Umgås med
vänner, boende i närheten kan odla
i pallkrage.

Ta en avstickare till Steel Park på
Örnäset. Prova olika rides, häng
med kompisarna eller träffa nya.

Råneå marknad

Loppisdag

14–16 juni. 30-årsjubileum med lokalt
hantverk och mat. Underhållning.

Gammelstads omtyckta loppmarknad varje lördag under perioden
6 juni–25 augusti. Loppishelg i
Böle, Prästholm, Orrbyn och
Niemiholm den 27–28 juli.
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Vilka är
Luleåbornas
smultronställen?
Text och foto: Daniel Caldeborn / Grafik: Joakim Höggren

Hans Röjestål, 79 år,
pensionär, centrum
– Mitt absoluta favoritsmultronställe
är sommarstugan! Den ligger vid
Sinksundet, precis bortom Ormberget. Jag köpte den när det var ett
ruckel men nu är den varmbonad och
en kär klenod. Vi är där mesta tiden
på sommaren. Vi har en lägenhet i
stan, men det är skönt att komma
bort från bullret.

Solvej Berggren, 69 år, centrum.
– Båtarna ut till skärgården är fantastiska. Sandön har en fantastisk
strand, men räkkryssningarna är en
riktig favorit. Du får äta massor av
räkor och njuta av skärgården. Jag
lovar dig, du är proppmätt när du
kommer i land!

Emelie Törnkvist , 35 år, Antnäs
– Kvarnvallen nära Antnäs är en riktig favorit. Det är gamla fäbodar men
även grillplats, gungor till barnen
finns där samt stugor där man kan
rita och pyssla. Det är en plats med
massa sägner och historia. Stugorna
ägs av privatpersoner men man kan
faktiskt få gå in i dem. Det är jättebra
för barnfamiljer.

Selina Flodgren, 20 år, Bensbyn
– Jag tycker friluftsmuseet Hägnan är
riktigt mysigt, det är en massa djur
där och en gammaldags känsla. Man
kan fika, njuta av miljön och umgås
med vänner. Det är ett smultronställe
jag skulle kunna rekommendera.

Carina Lundström, 53, Antnäs
– Vandringsleden Fäbodaleden i
Antnäs är fantastisk, det är fyra
fäbodar längs med leden och den är
över en mil lång. De har grävt fram
en femte fäbod från 1700-talet nu.
Det finns mycket att utforska och
flera leder är påkopplade, Fäbodaleden, Sägenleden och Solanderleden. Det finns grillplatser och en
massa fina ställen att umgås på.
Jag skulle kanske inte ut med rullstol där men det är spångat.

Joseane Gomes Grindsäter,
30 år, Porsön
– Jag gillar att åka ut i skärgården.
Där kan jag umgås med kompisar
och grilla. Folk öppnar upp sig på
ett annat sätt under sommaren, på
vintern är alla kalla och inåtvända
(skrattar). Men det finns mycket att
göra på sommaren, Hamnfestivalen
är också härlig.

Morteza Jafari, 31 år, Skurholmen
– Jag äger en restaurang så jag
jobbar mycket där under sommaren.
Men när sommarkvällen infinner
sig så älskar jag att sitta på uteserveringen, dricka lite öl och umgås
med mina vänner. Det sköna vädret
gör en på bra humör. Det är mitt
smultronställe.

INBLICKEN
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Fakta
RFSL arrangerar även träffar för
Stolta föräldrar – föräldrar till
ungdomar som identifierar sig
som hbtq+ eller normbrytande.

Anna Timfält och Sofia Furberg lyssnar och samtalar med ungdomarna som besöker mötesplatsen.
Här finns plats och tid för att prata om viktiga saker som berör.

Luleå kommun stöttar RFSL:s
verksamhet i Luleå med 2,1 miljoner
under tre år.
lulea.rfsl.se

”Jag vill vara den jag är”
I en lokal i Föreningarnas hus har Regnbågscaféet det
senaste året varit en mötesplats för unga hbtq-personer
mellan 13–19 år. Här har ungdomarna träffats för att pyssla
och fika men kanske framför allt för att umgås och ventilera
tankar och känslor med andra i liknande situation.
Text: Monika Aunes / Foto: Jennie Pettersson

– Det är viktigt att få träffa personer
som förstår och kan relatera till det man
pratar om. Här kan man vara sig själv.
Det säger Oliver som är en av de fem
ungdomar som träffas just den här
kvällen när vi besöker Regnbågscaféet.
Emil, Phil, Johanna och My håller med.
Det stora bordet i lokalen är uppdukat
med fika och cernitlera för den som
känner för att kreera. Det är pyssel på
schemat. Runt bordet sitter ungdomarna
och pratar tillsammans med fritidsledaren Anna Timfält och Sofia Furberg
från RFSL. Det är en trygg och avslappnad stämning. Skratt och humor blandas
med allvar och eftertänksamhet.
Ungdomarna berättar om att komma ut,
om svårigheter att bli accepterad för den

man är, att inte bli tagen på allvar, att bli
ifrågasatt av vuxna som inte förstår eller
vill förstå.
– Man blir satt i ett fack. Jag vill ju bara
vara den jag är, säger Phil.
Här på Regnbågscaféet har de fått nya
vänner och de är helt överens om hur
viktigt det är att få umgås och prata med
personer som förstår och accepterar en
för den man är.

vara enkelt och tillgängligt för alla som
vill komma.

För drygt ett år sedan fick Ung i Luleå,
som bland annat ansvarar för kommunens fritidsgårdar, 100 000 kronor i
folkhälsomedel för att tillsammans med
RFSL driva Regnbågscaféet under ett år.
– Vi ville skapa en trygg, neutral
och inspirerande mötesplats, säger
Anna Timfält från Ung i Luleå. Det
centrala läget är viktigt för att det ska

Nu planerar RFSL tillsammans med
Ungdomsmottagningen och Region
Norrbotten att även fortsättningsvis
erbjuda unga hbtq-personer en trygg
mötesplats. Verksamheten finansieras via
bidrag från socialstyrelsen.
– Den här typen av mötesplats behövs,
den är viktig, säger Sofia Furberg som är
styrelseledamot i RFSL Luleå.

Mötesplatsen har haft öppet två dagar
i månaden men nu är projekttiden över
och Regnbågscaféet har sin avlutning i
samband med Luleå Pride då två diskon
kommer att arrangeras, Silent disko i
Stadsparken på fredag och disko på
Ebeneser under lördagen.
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”Det är oerhört
dyrt att göra
misstag”

Fastighetschefens favoritbyggnad.
– Jag tycker mycket om Pontusbadet.
Det är väldigt tidstypiskt för 1950-talet
och har en attraktiv arkitektonisk
utformning. Huset är också skyddat
som byggnadsminne.

FOKUS
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Luleå kommun ser just nu över sitt totala
fastighetsbestånd. Hur nyttjas befintliga
lokalytor och fastigheter på bästa sätt?
Vad bör bevaras? Ska något rivas, renoveras
eller avyttras – och i så fall varför? Det är
frågor som kommunens fastighetschef
Fredrik Thyselius arbetar med i vardagen.
Text: Malin Taavola / Foto: Susanne Lindholm / Grafik: Joakim Höggren

Det här är
Fredrik Thyselius
Fredrik Thyselius är fastighetschef i Luleå
kommun. Tillsammans med ett femtiotal
medarbetare håller han ihop pusslet av
kommunens samlade lokal- och fastighetsbestånd. Eller som han själv beskriver
sitt uppdrag:
– Kortfattat kan man säga att jag ska se
till att alla kommunens verksamheter har
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Se till att vi gör rätt saker och saker
på rätt sätt. Det är ett stort ansvar och ett
viktigt uppdrag för hela kommunen.
Fredrik Thyselius har sitt kontor i
stadsbyggnadsförvaltningens lokaler på
Midgårdsvägen. Härifrån leder han det
dagliga arbetet med att förvalta kommunens befintliga lokaler; tillsyn och skötsel,
service och underhåll i kommunens
alla fastigheter. Kommunen har en egen
lokalbank och ett internt hyressystem.
Allt detta ses nu över för att matcha de
aktuella sparkraven på förvaltningarna:
– Vi har ett stort omställningsarbete
framför oss. Vi mäter till exempel lokaleffektivitet för att få en bild av hur våra
lokaler nyttjas. Kan vi använda lokalerna
på ett bättre sätt? Kan vi förtäta arbetsplatser? Avveckla eller utveckla lokaler
som inte används? Det är några av de
frågor som vi jobbar med.
Parallellt med detta arbetar de även
med långsiktiga frågor som rör investeringar och nybyggnationer. Allt detta
är beståndsdelar i den övergripande
fastighetsplan som nu håller på att
arbetas fram.
– Planen blir en viktig pusselbit i vårt
arbete och ett sätt att se helheten.

Vi måste arbeta övergripande och långsiktigt när det gäller fastighetsfrågor.
Det är oerhört dyrt att göra misstag så
det är viktigt att det här blir rätt.
I siffror så förvaltar kommunen cirka
670 000 kvadratmeter fastighetsytor och
omsätter 668 miljoner kronor per år.
Underhållsbehoven är stora i kommunens fastigheter, medelåldern är 44 år.
Det betyder att många av fastigheterna
har nått sin tekniska livslängd och behöver renoveras alternativt rivas eller byggas upp. Thyselius beskriver arbetet som
komplext och med många svåra frågor:
– Vi gör bedömningar och tar ställning
till varje enskild fastighet. Har vi behov
av den? Är det ekonomiskt hållbart att
renovera och underhålla? Det här är svåra
men viktiga beslut för oss.
Badhus, skolor och sporthallar. Gruppboenden, HBV-hem och bostäder till flyktingar. Att kommunen äger och förvaltar
offentliga och samhällsviktiga fastigheter
känner de flesta till. Kommunen äger
dessutom närmare 300 bostäder – vilket
gör den till en viktig aktör på den lokala
bostadsmarknaden:
– Vi är en relativt stor fastighetsägare i
Luleå och med det följer ett socialt ansvar.
Till exempel att våldsutsatta kvinnor får
hjälp med ett skyddat boende där de kan
känna sig trygga. Vi samarbetar med flera
av förvaltningarna och har ett stort engagemang i de här frågorna. Att arbeta med
fastighetsfrågor handlar om så mycket
mer än bara byggnader.

Ålder: 39
Bor: I Luleå med familjen
Antal år i
Luleå kommun: 8
Fritidsintressen: Familj,
jakt, fiske och natur
Bästa med Luleå:
En fin och lagom stor stad
med närhet till naturen.
Och årstiderna.
Om arbetet som
fastighetschef:
– Det är krävande med
stora utmaningar men
också ett viktigt och stimulerande jobb. Det är viktigt
för mig att vi gör rätt saker
och saker på rätt sätt.

Fakta fastighetsavdelningen
Luleå kommun (2018):
Antal anställda: 49
Omsättning: 668 mkr
Kommunbidrag: 27 mkr
Totalt förvaltade kvm: 671 639
Antal ägda kvm: 539 834
Antal inhyrda kvm: 131 805
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Fler företag
flyttar till Luleå

Gustav Nordin är Datschas platschef i Luleå.
Rekryteringen har gått över förväntan.

Många tungviktare väljer att etablera sig i Luleå framför
storstäder som Stockholm och Göteborg. Varför? Kompetens
och innovation, menar Luleå Näringslivs vd Li Skarin.
Text: Elin Carlansson / Foto: Petra Älvstrand

Från statliga myndigheter och världsledande software-bolag till internationella
giganter som Facebook. De väljer alla att
etablera sig i Luleå. Ett av de senaste nytillskotten är företaget Datscha som etablerade sitt utvecklingscenter i Luleå för
ett år sedan, efter att de tittat både utanför och inom Sveriges gränser. De har utan
problem rekryterat tio lokala utvecklare.
– Vi ville bygga upp en hub och börja
samla på oss kompetens. Men i Stockholm finns så himla många, stora aktörer.
Det är en stor konkurrens om resurserna.
Luleå kommun och Luleå Näringsliv
samarbetade bra och övertygade oss om
att det fanns mycket duktigt folk – och vi
är jättenöjda, säger vd Jacob Philipson.
Företaget startades efter fastighetskrisen
på 1990-talet, för att banker och investerare enklare och automatiskt ska veta hur
mycket en fastighet är värd. Idag finns
företaget i tre länder och har 90 procent

av den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige och Finland som kunder.
Gustav Nordin, platschef på Datscha i
Luleå, menar att uppstarten och rekryteringen gått över förväntan.
– Vi har fått in väldigt många
ansökningar under året och har lyckats
knyta till oss fantastiska medarbetare,
säger han.
Pensionsmyndigheten flyttade sin ITavdelning för inte så länge sedan till sina
lokaler på Skurholmen. IT-avdelningen
är den första som myndigheten etablerar
utanför Stockholm. IT-chefen Bengt
Blomberg lyfter fram samarbetet mellan
LTU, kommun och näringsliv som ett
stort skäl till varför de valde just Luleå.
– Det är en otroligt tajt och bra samverkan. Det är unikt. Vi har anställt nio
väldigt duktiga människor, och har planer på att vara 30 anställda till årsskiftet,
säger Bengt Blomberg.

Företag som vill göra
affärer på affärerna
flyttar hit. Det blir
ringar på vattnet.
Li Skarin, vd, Luleå Näringsliv

Li Skarin, vd på Luleå Näringsliv,
berättar att de från näringslivshåll ser ett
stort ökat intresse bland företag som vill
etablera sig.
– Tidigare jobbade vi mycket mer proaktivt. Vi var ute och sålde. Nu arbetar vi
mer reaktivt med inkommande förfrågningar – men ser fortfarande till att hålla
kontakt med världen, säger hon.
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I mars smältes i ett unikt försök krossade batterier i Swerims ljusbågsugn
i Luleå. Material kom från det finska återvinningsföretaget uRecycle.
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Av ett ton råvara kan man få fram 60 till 70
kilogram Litium, smält i 1500–1700 grader.
Metallurg Guozhu Ye är nöjd med försöket.

Forskning för framtiden
Luleå och Norrbotten spelar en viktig roll för att lösa
klimatfrågan. I takt med att allt fler elbilar rullar ökar
behovet av energilagring. Just i dagarna meddelade
det australiensisk-svenska företaget Talga att man
ska tillverka batterikomponenter i Luleå. Och fler
etableringar till kan det bli.

50 procent måste återvinnas vid produktion
av nya portabla batterier, lagkravet kommer
möjligen även gälla för bilbatterier.

Text: Katja Güth Laitila / Foto: Viveka Österman

Det är i alla fall syftet med ett projekt
som Luleå kommun tillsammans med
regionen, Boden, Piteå och Älvsbyn
finansierar. 2,5 miljoner laddbara bilar
förutspår branschorganisationen Power
Circle finns i Sverige år 2030. I jämförelse så finns idag 71 000 laddbara bilar
i Sverige.

Batterier innehåller bland annat litium,
kobolt, nickel och mangan. För att täcka
det stora behovet blir även återvinningen av metallerna viktigt. Redan idag
finns det lagkrav på att nya batterier
måste till hälften bestå av återvunna
metaller, samma krav gäller möjligen
snart vid tillverkningen av bilbatterier.

Lena Segerlund från Invest i Norrbotten
förklarar varför man fortsätter jobba i
Luleå med att etablera batteritillverkning.
– Vår regions största fördelar är
potential till mineraler, tillgänglig och
förnyelsebar el till låg kostnad. Vi har
hög produktivitet och automatisering
och utgör ett kluster inom gruv- och mineralsektorn med hög kompetens. Vi har
redan en dialog med fordonstillverkare
i Tyskland som just nu forcerar utvecklingen av elbilar.

Vid metallforskningsinstitutet Swerim
(tidigare Swerea MEFOS) forskar man
just med att separera och återvinna litium
från förbrukade batterier. 20 ton krossade
batterier och restmaterial har i ett försök
smälts och reduceras för att utvinna
litium och kobolt.
– Vi är nöjda med försöket. Utbytet av
kobolt och nickel är kring 99 procent. Vi
har dessutom fått ett pulver som innehåller minst 65 procent litiumkarbonat
och det är mer än jag hoppades på, säger
Guozhu Ye, projektledare hos Swerim.

Det finska återvinningsföretaget
uRecycle har försett Swerim med
batterierna.
– Inom ett halvt år behöver vi ha en
process för att kunna återvinna, säger
vice vd Pekka Väänänen.
Utveckling går i rasande takt just nu och
i Luleå jobbar man alltså febrilt med att
bli en tillgång till övriga Europa inom
batteritillverkningen. En sista fråga till
Lena Segerlund från Invest i Norrbotten:
Fortsätter arbetet med
att locka fler aktörer?
– Absolut! Talgas etablering är förhoppningsvis den första investeringen som
följs av fler inom batteritillverkning. Det
är också ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Läs mer på vartlulea.se

18

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

Vå rt L ul eå N r 2 - 2019

Jag heter Beata
Katarina Kieri, Lilla Piratförlaget 2018

Vårt Luleå – även på webben
Tidningen Vårt Luleå är en av de bästa hushållstidningarna
i Sverige. Det visade nomineringen till Publishingpriset,
i kategorin medborgartidningar 2018. Fyra gånger per år
får du kommunens hushållstidning levererad i din brevlåda.
Visste du att Vårt Luleå nu även finns på webben?

Beata är åtta år och har huvudet fullt av funderingar. Hon har till exempel en storebror som hon
aldrig träffat som är död, men hon frågar aldrig
om Sven eftersom hon märker att mamma och
pappa blir så ledsna då. Beatas mormor bor i
Kainulasvaara och Beata tycker att det är tråkigt
att de inte kan prata med varandra – mormor kan
nämligen bara finska och det har Beatas mamma
inte lärt henne. I Kainulasvaara finns också Beatas
kusin A som Beata är hemligt kär i. Den här boken
är en härlig läsupplevelse för gammal och ung
även om den nog främst är tänkt för lågstadiet.
Perfekt för högläsning.

Varför gör vi det?
• Kommunens webbplats lulea.se byggs om till en renodlad
servicewebb med fokus på användarnas behov. Vartlulea.se
ger nyheterna en egen portal.
• Liksom för många andra papperstidningar blir även Vårt Luleås
läsare äldre. Vartlulea.se vill samla kommunens nyhetshantering
på det sätt som en yngre målgrupp föredrar.
• Genom att publicera nyheterna på webben får vi en snabbare
nyhetshantering än via traditionell tidningsproduktion.
• På vartlulea.se kan vi skapa lättillgänglig information i både
text, bild och film.

Vad är vartlulea.se?
Kommunens kanal för nyheter, fördjupning och berättelser om Luleå
kommun, platsen Luleå och våra verksamheter inklusive bolagen.

P.S. I år tävlar nyhetsportalen vartlulea.se
i Publishingpriset om att bli bäst i Sverige.

Svälten – hungeråren
som formade Sverige
Magnus Västerbro,
Albert Bonniers förlag 2018
Abrahamså, Råneå, 5 mars 1868. 64-årige Nils
Borg har fått nog av orättvisorna. Han ska till
fots bege sig till kungen i Stockholm för att be
folkets fader att gripa in och skipa rättvisa – det
var nämligen bara de välbärgade bönderna, som
kunde bevisa att de skulle kunna betala tillbaka
nödhjälpen, som fick stöd. De fattiga fick mer
eller mindre skylla sig själva. Det här är en otroligt intressant och välskriven faktabok om de
svenska hungeråren 1867–69. En stor del av boken behandlar läget i Norrbotten vilket ju gör det
hela än mer intressant att läsa. Magnus Västerbro,
som växte upp i Luleå, skriver på ett tillgängligt
och personligt sätt och fick välförtjänt Augustpriset i fackboksklassen 2018.
Agneta Krohn Strömshed, folkbiblioteken i Luleå
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KALENDARIUM

Fler tips på www.visitlulea.se

GODA RÅD

I tjejers spår…
…för framtids segrar är en bok
som handlar i kvinnors motionsidrottande. Etnologerna och
genusforskarna Karin S. Lindelöf och
Annie Woube talar om boken och tjejloppens historia, de vänder och vrider på
begreppet ”tjej” och undersöker det spänningsfält mellan befrielse och begränsning
som kan uppstå i loppens enkönande rum.
Plats: Stadsbiblioteket Kulturens hus
13
juni

Midsommarfirande
Traditionellt midsommarfirande,
med små grodorna runt majstången som kläds kl 11.30.
Sommarandakt och midsommartal.
Entré: 30 kr
Plats: Hägnan
21
juni

Allsång
Spelmansstämma
Friluftsmuseum Hägnan
öppnar för säsongen med
klassikern som samlar
spelmän från hela världen i världsarvet.
Plats: Hägnan
15–16
juni

I år med Patrik Isaksson och
Britta Bergström (den senare
känd från kören i Allsång på
Skansen och Så mycket bättre).
Plats: Hägnan
Tid: kl. 18.30

Intresset för att installera
solceller på villa- och radhustak ökar. Kommunens
energi- och klimatrådgivare
Linnea Classon ger tips
och råd.
•

Solceller passar på i princip alla
hustak. Du behöver inte söka
bygglov så länge solpanelerna
följer takets lutning och du inte
bor i ett q-märkt område.

•

Hur lönsamt det är med solceller
beror på i vilket väderstreck ditt
hus ligger och hur solbelyst taket
är under en dag.

•

Under sommaren så producerar en solcellsanläggning oftast
mer el än du som husägare kan
använda. Under vintern måste
du däremot köpa in el som vanligt
via ditt elbolag.

•

Sommarens överskottsel kan
du sälja om du har upprättat ett
avtal med ett elbolag. Du får även
en skattereduktion på den el du
tillför elnätet.

•

Det kostar mellan 15 000–20 000
kr per installerad kW solceller för
en nyckelfärdig anläggning. I Luleå
producerar en installerad kW cirka
900 kWh per år och tar ungefär
6 m2 i anspråk.

19
juli

Konstkollo

Staffan Westerberg

Skaparläger för unga där du
kan testa att använda både
digitala verktyg och traditionella
tekniker och skapa animerad film genom
stopmotion-teknik. Anmäl intresse till
erica.ronnback@lulea.se
Kostnad: 150 kr för tre halvdagar
Plats: Konsthallens ateljé

Utställningen visar figurer,
objekt, rekvisita, skisser,
texter, processmaterial som
Staffan Westerberg inte kan vara utan
egentligen. ”Men nu gör jag ett stort
undantag. Nog blir det ensamt. Men
det är för din skull, kära besökare.”
Plats: Konsthallen

18–20
juni

Producera din egen el

–14
aug

Mer info:
www.lulea.se/energiradgivning
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Bilden nedan: Det lilla huset på bryggan var från början kallbadhus, men byggdes
om 1890 till varmbadhus med dubbla bad- och omklädningsrum.
Övre bild till höger: Badplats vid Lulsundskanalen 1904. Foto: August Lindholm.
Nedre bild till höger: Badande kvinnor vid 1900-talets början. Foto: okänd.

Folkbad åt alla
Det fanns gott om badplatser runt omkring i Luleå stad vid
1900-talets början. Varje stadsdel hade sina egna. Man badade
för hygienens skull men också för social samvaro.

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

Text: Ulrica Öhman / Foto: Stadsarkivet / Källa: Badhus och badande
i Luleå 1880–1958, C-uppsats av Kristina Pettersson

Kvinnor och barn badade för sig och
män för sig, en gräns som enligt utsago
respekterades. Badplatserna hade oftast
inga särskilda anordningar och badsäsongen kunde börja medan det fortfarande fanns is kvar i vattnet.
Industrialiseringen av Europa och den
stora inflyttningen till tätorterna under
1800-talet hade skapat mycket dåliga
bostadsförhållanden. Det var trångbott
och sophämtning och slasktömning var
undermålig. Samtidigt började man förstå
kopplingen mellan hygien och spridningen av sjukdomar som kolera och
andra farsoter. Luleås första vatten- och
kloaknät stod klart 1906 och när man fick
ordning på färskvattenförsörjningen och
avloppsnätet minskade epidemierna.
Emellertid leddes avloppsrören rakt ut i
närbeläget vatten och gjorde att badställen fick flyttas efter hand…

I mitten av 1800-talet började myndigheterna i Luleå förordna bad för skolans
elever och hoppades att dessa skulle
skapa sig ett behov som spred sig in i
hemmen. Tvätt- och badstugor ordnades
i byarna för att hindra spridningen av
sjukdomar. Föreningar bildades med
mål att förbättra folkhälsan och de hygieniska förhållandena. De var verksamma
in på 1930-talet då många bostäder
började kompletterats med innetoaletter
och badrum.
Ett tidigt spår av allmänna bad i Luleå är
det badhus som byggdes på mässingsgjutaren Harlins brygga. Där fanns dubbla
bad- och omklädningsrum. Badvattnet
pumpades från sjön upp i kar som sedan
värmdes upp.
När Luleå fick sitt första ”riktiga” varmbadhus 1895 befann sig Luleå stad i en

högkonjunktur. Staden höll på att byggas
upp efter stadsbranden 1887 och befolkningen fördubblades på tio år. Varmbadhuset var ett privat initiativ. Badinrättningen vid Ripan erbjöd allmänheten
ångbad, ljusbad, bastu och andra medicinska bad samt en kallvattenbassäng vid
invigningen i juli 1895.
Frågan om ett modernt badhus diskuterades i stadsfullmäktige från 1920-talet
och framåt. Men det skulle dröja länge
innan Luleå fick sitt moderna varmbadhus. Höga kostnader var den huvudsakliga orsaken. Inte förrän efter den
ekonomiska uppgången efter andra
världskriget, järnverkets etablering 1940
och satsningen på två militära flygförband, tog stadsfullmäktige beslutet om
att bygga ett nytt varmbadhus
– Pontusbadet som stod klart 1957.

