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Nu är det grönt igen. En njutning för ögon och själ efter en lång vit vinter. Oavsett om det är ett salladsblad, ett björklöv eller en
gräsmatta så kommer den gröna färgen från ämnet klorofyll. Med hjälp av klorofyll omvandlas i fotosyntesen koldioxid, vatten och
ljusenergi till kolhydrater och syrgas. Man kan lugnt säga att klorofyll är liv. Nu njuter vi av livet, fullt av det gröna i alla dess nyanser.
Tids nog byter landskapet färg igen. Foto: Shutterstock.

Foto: Thomas Öberg
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S PA N I N G E N

Gratis buss
under sommarlovet

I utrensningens
tidevarv
Efter att ha bott i vårt hus i tjugofem år och
sönerna lämnat boet bestämde maken och
jag att det var dags att flytta. Vi fick lägenhet
på Malmudden och när sedan huset var sålt
startade operation ”krympa bohaget”. Ja,
som ni förstår så hade vi samlat på oss en
hel del under årens lopp. Vi gjorde dagliga
besök på återvinningen och ställdes inför
otaliga frågor: ska vi ha kvar det, behöver vi
verkligen det här?
En världsomspännande trend handlar
just om att göra sig av med prylar och skapa
ordning och överblick i sitt boende. Det
skrivs böcker i ämnet och massor av webbsidor beskriver hur man kan gå till väga. Och
faktiskt känns det bra att skänka bort, sälja
och kassera. Ju längre man kommer i
utrensningen desto lättare går det. Nostalgikänslor och bra-att-ha-argument blir svagare
efter hand och helt plötsligt har man inga
problem att lämna bort föremål som tidigare
varit en så kär. Den här trenden kanske bidrar
till minskad konsumtion och slit-och-slängmentalitet. För det blir väldigt tydligt när man
rensar bland sina saker; mycket av det man
äger hade man kunnat låta bli att köpa.
I vårt gamla hus bor nu en tvåbarnsfamilj
från Stockholmstrakten. Pappan är hemvändare och representant för en grupp nya
Luleåbor som vi ser allt fler av. De har lockats
tillbaka till enkelheten i att leva här med korta
avstånd till arbete, fritidsanläggningar, natur
och nöjen. Och även för oss har livet på
Malmudden blivit så mycket enklare. Inte
minst med tanke på snömängden i vintras.
Frågan är bara hur sommaren blir utan trädgård? Hur som helst, det är glädjande att
ännu en familj har flyttat hit och
förhoppningsvis trivs även
de alldeles utmärkt i Luleå.

Billigare bussresor för studenter
Från och med den 13 augusti 2018 reser
samtliga studenter vid Luleå tekniska
universitet till subventionerat pris med
Luleå lokaltrafik. Rabatten gäller mot
uppvisande av giltig studentlegitimation
och den kan endast erhållas på LLT info
på Smedjegatan 13.

Luleå kommun erbjuder
avgiftsfri kollektivtrafik under
sommarlovet för elever som
lämnar årskurserna 6–9 i
grundskolan, grundsärskolan,
specialskola, sameskola samt
elever i gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans årskurser 1 och 2.

Gratis simskola
i förskoleklass
Alla barn födda 2011, bosatta
i Luleå kommun, kan få kostnadsfri simundervisning under
sommarlovet. Simskolan
anordnas vecka 24–26 samt
vecka 32–33 i Gammelstads
badhus.

Ny plan för framtiden
Fram till 24 september pågår ett samråd för kommunens nya översiktsplan,
som beskriver hur Luleå ska utvecklas fram till 2050. Det framtida Luleå
beskrivs som fossilfritt med Luleåbor som jobbar och mår bra. Planen
handlar också om hur marken och vattnet ska användas.
– När vi planerar på lång sikt måste vi vara tydliga och kunna klara av förändringar, säger Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör.
Läs förslaget och lämna synpunkter på www.lulea.se/op2019

Bergnäsbron stängs
På grund av omfattande renoveringsarbete stängs Bergnäsbron under
perioden 16 juli–5 augusti helt för all
vägtrafik. Det går dock att gå och cykla
över bron förutom under några nätter då
broklafferna behöver vara öppna.

Karin Kemi
Kommunikatör

vårt
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Ha en härlig Luleåsommar!
Den ljusa tiden är nu här och Luleå kommun erbjuder som
vanligt många aktiviteter för en meningsfull fritid. Kolla in
Vårt Luleås trevliga tips för en skön sommar!

16 juni
…öppnar utebaden Aronsbadet
och Rånepoolen för säsongen.

18 juni
…börjar sommarlovet! Då
öppnar Fritidsbanken på
Aronsbadet, Rånepoolen
och Södra hamnplan. Där
lånas bland annat kubb,
käpphästar, kickbikes, skateboards, basketbollar, tennisracket, cirkusutrustning,
simfötter och cyklop ut.

@ungilulea
…på instagram. Här hittar unga mellan
13–16 år information om vad som händer
under sommarlovet. Där finns olika popupaktiviteter, det är sånt som sker med kort
varsel och bara tillfälligt. Alla aktiviteter är
kostnadsfria men kräver anmälan.

www.lulea.se/lov
...är ingången för alla unga mellan 6–15 år.
Där finns alla aktiviteter som Ung i Luleå
och föreningslivet arrangerar under sommaren. Det kan vara allt från piratäventyr,
dans och teater till utflykter och vattenbus.

Det är också dags att ta fram
stråhatten och njuta av sommaren på stranden mitt i stan.
Succén Sommar på Södra
hamnplan är tillbaka och har
öppet 18 juni–17 augusti.
Förutom midsommarhelgen erbjuder stranden
varje dag många aktiviteter,
bland annat finns hinderbana,
pingisbord, slöjdklubb, streetbasket, spel i storformat, kiosk,
kajakuthyrning …och mycket
mer. Bäst att kolla själv!

77 000
smultronställen
…borde det finnas i fina Luleå, nästan lika
många som kommunen har invånare, eller hur?
Niporna, Småskär, Pålberget …visst har var
och en av alla Luleåbor sitt eget smultronställe?
Någonstans i skärgården, i skogen eller i stan.
Oavsett var, det är dags att åka dit en fin sommardag och njuta av naturen.

Två pinfärska guider med
utflyktstips inom Luleå kommun finns nu hos Turistbyrån.
Där samlas olika intressanta
förslag för att utforska Luleå,
till fots eller med cykel. En
folder visar 15 vandringsturer
i stad, skog och skärgård,
allt från Höträsket runt till
orkidévandring i Jämtön eller
kortare promenader i stan.
Foldern Cykelturer i Luleå
presenterar elva turer inom
kommunen. Testa gärna att
cykla broarna runt på 15 km
eller varför inte den fem mil
långa landsbygdsturen till
Selets bruk!
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Helena Holm
Turistinformatör,
Luleå kommun

”Jag hoppas
att vi får många
besökare i skärgården i år”
Helena Holm är en av kommunens turistinformatörer.
Tillsammans med kollegorna på Turistcenter i Kulturens hus
slussar de besökare och turister rätt i vår kommun.
De ansvarar för turistshopen och hanterar stugbokningar,
bland mycket annat. I sommar byter Helena Holm arbetsplats
– för att arbetsleda ungdomar i skärgården.

Hur många är ni som arbetar i skärgården?
– Vi är ett litet team med arbetsledare och
några servicepersoner. Våran bas är hamnen
i Strömören, där vi har våra arbetsbåtar.
Tillsammans ser vi till att allt fungerar ute
på öarna, både för våra feriearbetare och
för besökare. Vi servar bryggor och hamnar,
toaletter och kiosker. Kommunen ansvarar
också för farlederna, vilket kanske inte alla
känner till.

Text: Malin Taavola / Foto: Viveka Österman

När de flesta andra går på semester så tar du
ett sommarjobb – varför?
– Vi jobbar ju mycket med skärgården på
Turistcenter, lämnar ut stugnycklar, uppdaterar webben och turlistorna. För mig är
det här en möjlighet att lära mig mer om hur
det funkar på plats därute. Och så älskar jag
ju skärgården förstås!
Berätta mer – vad gör en arbetsledare?
– Vi gör lite allt möjligt. Jag kommer att
ansvara för årets hamn- och stugvärdar i
skärgården. I sommar är det 24 ungdomar
mellan 16 och 17 år som arbetar i tvåveckorsperioder ute på öarna. Jag ska se till att de

har det bra och att de har allt de behöver.
Det ska bli jättespännande att få arbeta
med ungdomar.
Är det populärt att jobba som stugvärd?
Vad krävs?
– Vi ser att fler och fler ansöker och det är
jätteroligt. Vi försöker rekrytera ungdomar
som har lite sjövana eller kännedom om skärgården. Viktiga egenskaper är också att vara
självständig och friluftsintresserad, de ska ju
trots allt vara i utomhusmiljö i två veckor.
– Det är inte ett jobb som passar alla. Men
för de som hittar rätt så är det ett jättekul
jobb som ger bra erfarenheter.

Det låter som ett kul uppdrag tycker jag.
– Ja, för mig är det här världens roligaste
jobb. Dessutom har jag fått utbilda mig
till fartygsbefäl, klass 8, för att få köra vår
arbetsbåt. Det är något som jag verkligen
gillar. Jag tror att det kommer att bli en
kanonsommar – och jag hoppas att vi får
många besökare i skärgården i år!

Läs mer på www.lulea.se/skargard

Vem är du Helena Holm?
Namn: Helena Holm
Ålder: 30 år
Familj: Sambo och två-årig dotter

Arbetar: Turistinformatör på Luleå
kommun. I sommar arbetar Helena
som arbetsledare för hamn- och
stugvärdarna i skärgården.

Intressen: Familjen. Vi tycker om att turista i
närområdet, gärna en båtutflykt i skärgården.
Gillar: Att resa och att paddla kajak. Jag ser
fram emot sommarens kvällspaddlingsturer!
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Luleås sköna
sommarparadis
Luleå skärgård är populärare än någonsin och allt fler Luleåbor
och turister besöker vår vackra övärld. Vårt Luleå har besökt
några av öarna – här är din guide till skärgården.
Text: Malin Taavola / Foto: Susanne Lindholm

Längst ute i pärlbandet av öar ligger Brändöskäret. Mellan
de rödmålade stugorna och sjöbodarna, prydligt uppradade
längst vattenbrynet, breder lugnet ut sig. Vågorna kluckar
mjukt mellan bryggorna. Här finns varken el eller rinnande
vatten, och inget mobilnät att tala om. Och kanske är det
just enkelheten som är tjusningen. Det gamla fiskeläget
med anor från 1800-talet har stått emot tiden väl. Ön ser ut
som skärgården såg ut förr, med enkla fiskebodar och det
lilla kapellet från 1774, Brändö-Uddskärs kapell, som fond
mot klipporna.

En trogen gäst på ön är Stina Westerberg från Luleå. Hon
har en livslång kärlek till Brändöskäret och bor där som
regel hela somrarna och långt in på hösten. Det började
redan på 70-talet när hela familjen Westerberg tillbringade
somrarna här, i sommarstugan på ön.
– Barnen har vuxit upp här, de älskar ön lika mycket som
jag. På våren är det som finast, då kommer fåglarna och
ljuset. Det är också en väldigt fin plats att bo på sommartid. Jag har träffat många fina människor här genom åren,
berättar Stina Westerberg.
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Brändön

Vi reser vidare mot Småskär, den stugtätaste ön i Luleå skärgård. Trots det
stora antalet stugor, ett 120-tal, är naturen
med de fina sandstränderna så gott som
orörd. Bullerhamnsviken erbjuder bra
havsdjup och en vindskyddad hamn,
vilket gör Småskär till ett populärt resmål
för båtturister.
Marianne Lundström och Eva Nyström,
båda från Luleå, har besökt Småskär
varje sommar sedan 2010. Inte nog
med det. Väninnorna reser dessutom
hit samma vecka varje år, och hyr alltid
samma stuga.
– Vi har testat andra öar men har
verkligen fastnat för Småskär, vi känner
oss hemma här. Det är nära till bastun
och bryggan och här kan vi enkelt umgås
med våra familjer. Som mest har vi träffats här 14 personer samtidigt, säger de
både skärgårdsentusiasterna.

Fjuksön

Stor-Furuön
Björkön

Luleå

Lappön

Ytterstön

Hindersön

Estersön
Degerön

Lövskär

Saxskäret
Brändöskär

Sandön

Kallaxön

Långön

Smålsön

Likskäret
Klubbviken

Mjoön
Storbrändön
Småskär
Kluntarna

Germandön

Luleå skärgård har drygt 1 300 öar,
kobbar och skär – vilken är din favorit?

Junkön

AntnäsBörstskär

Norr-Äspen

Sör-Äspen
Sandgrönnorna/Skvalpen

Rödkallen

Nu närmar vi oss Junkön, en av de
största och mest utvecklade öarna i Luleå
skärgård. Här har det funnits bofast
befolkning sedan 1600-talet, generationer
av fiskare och skeppsbyggare som varsamt satt sin prägel på den grönskande
ön. Fiskmåsar och trutar delar på luftrummet vid kajen, där flera yrkesfiskare
har sin bas.

Luleå skärgård
i siffror
1312 öar
23 naturreservat
• 10 gästhamnar
• 25 bryggor
• 25 torrdass
• 26 grillplatser
• 12 uthyrningsstugor
• 8 bastuanläggningar
• 1 skärgårdsmuseum
•

Trogna ö-bor. Italienska tryffelhunden Ragazzo känner
till varenda stig på Brändöskäret, precis som sin matte
Stina Westerberg.
Stora bilden: Brändöskärs
fiskeläge med kapellet
högst upp till vänster.

Risön

•

Luleå skärgård består av
1312 öar som är större
än 20 km². Tillsammans
har öarna en strandsträcka på cirka 100 mil.
Fastlandets kuststräcka
är 40 mil.
Befolkning: Det bor
cirka 130 personer
i Luleå skärgård,
fördelade på tio öar.
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Linus Ämtér och William Blomberg
är för första gången stugvärdar.
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Väderkvarnen på Junkön är unik
och har anor från 1700-talet.

Margareta och dottern Susanne Hjelte
i sitt sommargalleri på Junkön.

Junkön erbjuder en genuin skärgårdsmiljö, med historiska byggnader och ett
litet skärgårdsmuseum. Här finns två
av kommunens uthyrningsstugor, med
bekvämligheter i form av kommunalt
elnät och vatten. När vi lägger till möts
vi av gymnasieeleverna Linus Ämtér och
William Blomberg, som gör sin första
sommar som stugvärdar.
– Ja, det är lugnt och fint här och vi får
träffa många trevliga människor. Men vi
har inte lyckats få någon fisk än, säger de
och skrattar.
Från hamnen leder en vältrampad stig in
till byns hjärta. Portarna till en röd Norrbottensgård står öppna och vi välkomnas
av familjen Hjelte, som har en lång och
varm relation till Junkön och hemmanet
kring Sundvallsgården. Margareta Hjelte

Stilla lunk i fiskeläget på Brändöskäret.

är pensionär och bor i sitt lilla skärgårdshus mellan maj och september.
– Det finns så många spännande historier att berätta. Här på ön har det fostrats
många sjömän och lotsar genom åren.
Och många starka kvinnor, säger hon och
ler lite finurligt.
Tillsammans med dottern Susanne Hjelte
och hennes make Ulf Bergström driver
de ett konstgalleri som är ett populärt
turistmål sommartid.
– För oss är det en möjlighet att få visa
upp det här fina gamla huset. Det har
funnits här så länge och är en viktig del
av öns historia, berättar Susanne Hjelte
och får medhåll av maken.
– Gäster trivs verkligen här och det gör
vi med. Junkön och skärgården är fint
året om, konstaterar han.

Här på ön har det fostrats
många sjömän och lotsar
genom åren. Och många
starka kvinnor.
Margareta Hjelte
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18%

25%

av förtroendevalda
utsattes för trakasserier,
hot eller våld under 2016.
Källa: Politikernas
trygghetsundersökning
2017 (Brå).
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av valda ledamöter i kommunfullmäktige hoppade
av sina uppdrag tre år in i
nuvarande mandatperiod.
Under föregående mandatperiod (2010–2014)
lämnade 19 % sina uppdrag. Källa: SCB

19%

av händelserna under
2016 uppgavs ha polisanmälts. Källa: Politikernas
trygghetsundersökning
2017 (Brå).

För ett säkert val i Luleå
I höst är det val och klimatet för förtroendevalda har hårdnat.
Undersökningar visar att allt fler utsätts för hot och trakasserier.
Vårt Luleå tog reda på hur polisen jobbar med detta.
Text: Stina Östman / Grafik: Joakim Höggren / Shutterstock

Thomas Nilsson, chef för Regionala
Utredningsenheten i Polisregion Nord,
berättar:
– Årets val är en av de viktigaste
frågorna för svensk polis under året. Vi
ska se till att den valrörelse som föregår
valet ska kunna ske under demokratiska
former och utan störningar. Valet är en
nationell särskild händelse och inom
polisen hålls hela valrörelsen ihop genom
en nationell organisation. Motsvarande
organisationer finns även i varje region
och i våra polisområden för att vi ska
omhänderta valet på bästa sätt.
Undersökningar visar att en stor andel
förtroendevalda utsätts för hot och
trakasserier, märker ni av det?
– Vi märker det på flera olika sätt,
bland annat genom de anmälningar som
vi tar hand om. Men vi vet att mer hot
och trakasserier förekommer än vad som
anmäls, det finns ett mörkertal. Vi har

märkt att det finns en tvekan hos politiker
att anmäla. De vill inte att det ska ta fokus från det politiska samtalet och menar
att det tar för mycket tid och kraft. I våra
samtal med de olika politiska partierna
uppmanar vi att de ska anmäla de brott
som sker.
Hur jobbar polisen med att förebygga hot och trakasserier mot
förtroendevalda?
– Den viktigaste delen är en bra samverkan och att vi har god kunskap inom
polisen. Vi samverkar med förtroende-

valda, myndigheter och kommuner. En
del av vårt förberedelsearbete är att skapa
kontakter med de etablerade politiska
partierna och utbyta erfarenheter. Vi samlar in information och informerar dem
hur vi jobbar och hur man kan få hjälp
om man drabbas. Vi etablerar bra kontaktvägar så att de förtroendevalda kan
ringa och få svar. Vi har en särskild funktion, Brottsoffer och personsäkerhet, som
ger råd och stöttar de som utsatts. Polisen
ska bidra till att valet kan genomföras
säkert och politikerna ska känna sig
trygga. Det ligger högt upp på vår agenda.

Årets val är en av de
viktigaste frågorna för
svensk polis under året.
Thomas Nilsson, Polisregion Nord
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Cykla mera

PORSÖN

Att fler väljer cykeln är bra för
både miljön och hälsan.

Nyligen utsåg Cykelfrämjandet Luleå till
Årets cykelkommun bland medelstora
städer. Och i en innovationstävling för att
få fler att vintercykla tog Luleå kommun
tillsammans med universitetet första pris
genom arbetet med att få fler barn att
välja cykeln till och från skolan vintertid.

a runt

Luleå kommun jobbar aktivt för att det
ska vara enkelt och tryggt att cykla i
Luleå och det arbetet har gett resultat.

Ny cykelväg byggs
längs Bodenvägen i
samband med byggandet av Östra länken.

B ro a rn
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NOTVIKEN

1
Broarna runt – 15 km
Br
oa
r

Vårt Luleå ger tips och inspiration för ett
ännu bättre cykelliv.
KARLSVIK

na

ru

nt

Cykelturer i Luleå
B ro a rn a

Det finns många fina cykelturer
att göra i och runt Luleå, t ex:

ru n t

1 Broarna runt
2 Fjärdarna runt
3

1

I terräng med mountainbike på Ormberget

4 Lövskär via kolonilotterna
på Hertsön

Br

oa

rn a

run

t

Fler turer och kartor hittar du
i guiden ”Cykelturer i Luleå”
som finns på Luleå turistcenter.

GÄDDVIK

B ro

1
a rn

a ru
nt
BERGNÄSET

Huvudcykelstråk
Luleå har sex huvudcykelstråk som
binder ihop stadsdelarna med centrum. Varje stråk har en egen färg.
Cykelkarta finns att hämta på bland
annat Turistcenter i Kulturens hus,
Stadshuset, universitetet och på
Visitor centre i Gammelstad.

Sunderbystråket
Bergnässtråket
Porsöstråket
Björkskatastråket
Svartöstråket
Hertsöstråket

Läs mer: www.lulea.se/cykla

Ny cykelväg
byggs längs
Västra Varvsgatan.
Här blir Luleås
första cykelöverfart.

UPPSLAGET

Vår t Lu l e å N r 3 - 2 0 1 8

BJÖRKSKATAN

3
Mountainbike-leder
på Ormberget – 9,5 km

2
Fjärdarna runt – 12 km
LULSUNDET

Sommargatan

BERGVIKEN

LERBÄCKEN

T o m 19 augusti

B ro

ÖSTERMALM

a rn
t
un
ar

2
1

4

CENTRUM

En sandlåda att leka i
och massor med andra
aktiviteter livar upp
Storgatans norra del
under sommaren. Passa
på och träffa folk på
stan på ett nytt sätt!
HERTSÖN

4

4

Till Lövskär via
kolonilotterna på
Hertsön – 20 km

2

4
Kolonilotter

ÖRNÄSET

Cykelpump
Vid busstationen i korsningen mellan Storgatan
och Hermelinsgatan finns
en cykelpump. Den kan
du också använda för
att pumpa barnvagnar
och rullstolar.

LÖVSKATAN

4

Tre korta

192,8 2220
kilometer cykelväg finns i Luleå

5,4

kilometer ny cykelväg
byggdes under 2017
SVARTÖN

mil – så långt cyklade
Luleåborna tillsammans
i den europeiska
cykelkampen 2017. Det
placerade Luleå på plats
8 av 52 städer
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Kuststad Södra hamn, 112 bostadsrättslägenheter.
Innerstadsfjärdens AB (Granec och Nåiden). Inflyttning
planeras i slutet av 2018.

Malmudden, 52 hyreslägenheter. HSB.
Inflyttning mars 2018.

Klintbacken, 94 hyreslägenheter. Rikshem.
Inflyttning juli 2018.

Ca 600 nya bostäder bedöms
bli klara 2018, varav:

50%

hyreslägenheter

28%
22%

bostadsrättslägenheter

radhus/kedjehus, villor
och gruppbostäder
Centrum, 32 bostadsrättslägenheter. HSB.
Inflyttning planeras i slutet av 2018.

Nya bostäder under 2018
Byggkranar runt om i Luleå har blivit en allt vanligare syn. De
senaste åren har kommunen lagt ner mycket arbete på att få
igång bostadsbyggandet. Vilka projekt blir klara i år och hur
många nya bostäder innebär det?
Text: Susanne Lundblom / Foto: Jennie Pettersson / Illustrationer: Tirsén & Aili Arkitekter

Förra året blev 606 bostäder inflyttningsklara. I år landar siffran på ungefär lika
många nya bostäder varav hälften av
dessa är hyreslägenheter.
Tre av de fastighetsaktörer som bygger
hyresrätter som är klara eller beräknas
bli klara under året är HSB, Rikshem och
Lulebo. I våras flyttade de första hyresgästerna in i HSB:s nya hus på Malmudden

med totalt 52 lägenheter. Näst på tur är
Rikshems två punkthus på Klintbacken
med 94 lägenheter och till hösten är
Lulebos åttavåningshus på Kallkällan
med 60 lägenheter inflyttningsklart.
Ett flertal bostadsrättslägenheter blir
klara i slutet av året. De två största projekten är HSB:s tiovåningshus i centrum
i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan

med 32 lägenheter samt etapp 1 av Kuststad – Nåidens och Granecs gemensamma projekt i Södra hamn – med så många
som 112 lägenheter. Alla bostadsrätter i
de båda projekten är slutsålda.
Utöver lägenheter byggs det radhus och
villor, de sistnämnda främst på Hällbacken mellan Björkskatan och Bensbyn samt
i byarna. I Honnörsbacken, nedanför
Kronandalen, har OBOS byggt tio kedjehus där några i skrivande stund finns
kvar till försäljning.
Tittar vi framåt så ser den höga byggtakten ut att hålla i sig. Under 2019 och
2020 beräknas mellan 700 och 1000 nya
bostäder per år bli klara. Många av dem
hamnar i de nya kvarteren i Kronandalen.

A K T U E L LT
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Bibblo kommer hem
– Det är ju så livsgivande!, säger 95-åriga Ella Juhlin som sedan
1930-talet är van läsare och biblioteksbesökare. När orken tröt
för två år sedan var hon snabb att ta hjälp av kommunens service
Boken kommer. Nu levereras Ellas bokbeställningar regelbundet
direkt hem till hennes dörr.
Text: Cecilia Kjellander/Anna-Lena Lüddeckens / Foto: Anna-Lena Lüddeckens

Genom biblioteken i Luleå kan den som
bor hemma, men av någon anledning
har svårt att besöka ett bibliotek, få sina
önskemål levererade hem. Det gäller inte
bara pappersböcker utan även ljudböcker,
talböcker och böcker med extra stor stil.
Anna-Lena Lüddeckens, bibliotekarie,
jobbar i vanliga fall på Bokbussen men
är också en av dem som kör ut böcker
genom Boken kommer. Vid det här tillfället är det Ella Julin som får besök.
– Tidigare sprang jag ofta på biblioteket. Det är aldrig för tungt när man
får låna böcker, säger Ella.
Men i dag ser hennes situation lite
annorlunda ut och hon får istället nya
böcker hem till sin dörr ungefär en gång
i månaden. En leverans på mellan 30 och
40 böcker varje gång.

– Jag tycker att det är toppen! Jag förstår mig inte på människor som inte läser.
Att läsa utvecklar ju till exempel språket.
Ella säger att hon är stolt över Luleå kommun som kan erbjuda den här servicen.
Enda nackdelen hon kan komma på är att
hon inte kan få nya böcker precis när hon
vill, utan får vänta på nästa leverans.
– Det är jätteviktigt med den här
hjälpen för dem som inte kan ta sig till
biblioteket själv. Jag uppskattar också
den trevliga personalen och boktipsen,
säger Ella.
Via biblioteken erbjuder även
kommunen Boken kommer-service
till äldreboenden.

Give me five, nu är det gjort! Barn från Ängens förskola i Råneå

hjälpte kommunalråd Niklas Nordström och Lulebos ordförande Emma
Engelmark med spadtaget för ett nytt trygghetsboende i Råneå. Boendet
med 23 lägenheter ska vara klart nästa höst. Foto: Maria Paulsson

Ella Juhlin uppskattar servicen att få böcker
hemlevererade av biblioteket. Den här högen
kanske räcker till midsommar.

Boken kommer
• Boken kommer erbjuds till dig som
av någon anledning har svårt att
besöka ett bibliotek i Luleå kommun.
• Du får istället regelbundna leveranser av valda media hem till din dörr,
helt gratis.
• För att få låna talböcker, till skillnad
från ljudböcker, ska låntagaren ha
någon form av läsnedsättning. Det
kan till exempel vara en synnedsättning eller dyslexi.

Och ännu ett spadtag för Luleås äldre: På Kronan bygger

fastighetsbolaget Hemsö ett nytt äldreboende för 243 miljoner kronor
och tryggar omsorgen för äldre i den nya stadsdelen Kronan. Äldreboendet kommer att ha 144 platser. Foto: Jennie Pettersson
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Luleå Steelpark
– en plats
för alla
Sommaren är här och Sveriges nordligaste
betongpark, Luleå Steelpark, fylls av liv
och rörelse då åkare på brädor, inlines,
spark- och BMX-cyklar samlas i parken
på Örnäset. En mötesplats för rutinerade
åkare och nyfikna nybörjare.
Text: Malin Holmqvist / Foto: Simon Eliasson

FOKUS
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Om Luleå Steelpark:
•

Invigdes 2011

•

Ca 1300 m2 åkyta

•

Designad av finske skateboardåkaren Janne Saario tillsammans
med Luleå extremsport

•

SSAB har skänkt delar till parken

Det är en stark gemenskap i Steelparken. Alla som vill testa olika åk och hopp med brädor, inlines
eller cyklar är välkomna.

Niklas Hansson 25 år, älskar Steelpark. Han
har skejtat i 12 år och känner lika stor glädje
varje sommar då parken öppnar.

Steelpark har precis tinat fram när Vårt
Luleå besöker parken. Solen lyser över ett
tiotal åkare i olika åldrar och i bakgrunden tonar det som gett namn till parken
upp, Stålverket. Steelpark är öppet dygnet
runt och bygger på spontanidrottande.
Kom som du är, åk hur mycket och länge
du vill.

Nathan Readhtoo, 13 år, vill vara här varje dag
under sommarlovet. Gillar bäst att göra trix och
åka fort.

Christoffer Carlsson har skejtat i större delen av sitt
liv och träffar du honom i Steelparken kan du både
få åktips och lära dig nya ord som eurogap, ditch
med curb eller manual pads.

med ca 300 medlemmar och hyr hallen
av kommunen. Under utomhussäsongen
stängs extremsporthallen men öppnas
ibland om vädergudarna inte är snälla.
Steelpark är deras naturliga mötesplats
på sommaren.

Christoffer Carlsson lägger ner mycket
ideellt arbete och hoppas att fler vill engagera sig på samma sätt.
– Vi behöver vara fler ideella krafter i
föreningen. Det finns mycket som vi kan
utveckla och tillsammans är vi starkare.

Christoffer Carlsson är ordförande i
Luleå extremsportförening och berättar:
– Här finns plats för alla, knattar och
äldre, tjejer och killar. Det handlar om
att ha kul och få vara den man är. Det är
en stark gemenskap med mycket kärlek
både i parken och i vår förening.

De flitigaste besökarna är killar men
Klara Hussami vill inspirera ännu fler tjejer att hitta hit. Hon står bakom initiativet
”girls skate” och hälsar tjejer i alla åldrar
välkomna till speciella skatekvällar.
– Du måste inte kunna en massa för
att börja åka. Vi lär, utvecklas och har kul
med varandra. Alla har styrkor och kan
jag, så kan du, säger Klara.

Han pekar ut över de stora gräsytorna
som omger Steelpark och pratar om
möjligheter med graffitti plank, ett sommarcafé och en hockeyrink för ännu mer
liv i parken.
– Steelpark får mig att växa både som
person och åkare, säger Klara.

Ett stenkast från stålparkens ramper
ligger extremsporthallen. Där bedriver
Luleå extremsportförening verksamhet

Vill man prova på men inte har någon
bräda så finns det lånebrädor och hjälm
att låna gratis året runt.
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Hertsö koloniträdgårdar. Längst till vänster
mot skogen ligger Miljögårdens café.
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Harriet Forsberg visar sin
kolonistuga som hon haft i fyra år.

Här gror gemenskapen
Den skira grönskan ger en vag föraning om kommande blomprakt.
För här i koloniträdgårdarna på Hertsön växer det så det knakar
under sommaren. Tillsammans med kolonisterna Harriet Forsberg,
Monika Sjöholm och Arne Nygren gör vi en rundvandring.
Text: Karin Kemi / Foto: Viveka Österman

Området har vaknat till liv efter den långa vintern och idag har vattnet kopplats på.
– Det är bra att vi har vatten nu, säger Monika
Sjöholm, för jag ska tvätta fasaden på min kolonistuga. Monika har haft sin lott i fyra år och
hon stortrivs.
– Jag valde mellan en vanlig sommarstuga och
en kolonistuga men jag insåg att här får jag mer
socialt umgänge. Det är så roligt att hålla på med
trädgården men oj, vad träningsvärk man får så
här i början, säger Monika. Hon odlar, som de
flesta, både nyttoväxter och blommor.
Koloniträdgården är indelat i 98 kolonilotter
med små stugor i olika färg och form. Det finns
också 12 utpräglade odlingslotter, som till övervägande del ägs av nysvenskar.

Arne Nygren, ordförande i föreningen, visar sin
nyrenoverade vita stuga som han tog över för
tre år sedan.
– Föreningen har inget kösystem för intresserade köpare. Det säljs några stugor varje år,
men det sköter ägarna själva, säger Arne. Hans
närmaste granne Harriet Forsberg trivs också
med kolonilivet.
– Här hjälps vi åt och byter odlingstips och
växter med varandra, säger Harriet. Den här
dagen planterar hon ut lök i en pallkrage och
bredvid finns flera rabatter och krukor som
senare ska fyllas med blommor.
På andra sidan vägen finns en servicebyggnad
med dusch och toalett för kolonisterna. Där ligger
också Miljögårdens Kafé med höns, kaniner och
får i hägn utanför. Ett trevligt utflyktsmål, precis
som de fina koloniträdgårdarna.

Hertsö
koloniträdgårdar
•

grundades 1977

•

98 kolonilotter
med stugor

•

12 odlingslotter

•

stugorna har el

•

vattenkranar
på området

•

tillgång till
toalett och dusch

Kort historik
Vid 1800-talet slut hade
Sverige en växande
kolonirörelse. Inspirationen kom söderifrån,
där kolonin sågs som
ett sätt för fattiga och
trångbodda barnfamiljer
att få tillgång till frisk luft,
rekreation och tillskott
till kosthållningen. 1895
anlades de första koloniträdgårdarna i Landskrona, Malmö och Lund. Idag
finns Koloniträdgårdsförbundet med cirka 250
medlemsföreningar och
över 26 000 kolonister.

INBLICKEN

Vår t Lu l e å N r 3 - 2 0 1 8

17

Färgsprakande
sommar
De flesta planterar både nyttoväxter
och blommor.

Temat för årets planteringar är karneval.
– Det blir färgrikt i år, säger Anna-Marita Johansson
på parkavdelningen. Det blir dessutom lite nytänkande
i form av skulpturala inslag.
Text: Karin Kemi / Foto: Shutterstock

Monika Sjöholm passar på att tvätta
fasaden på sin stuga i det fina vädret.

Ingen tvekan om vem som bor här.

Det är bråda tider nu för parkavdelningen. 74 000 plantor ska i jorden och
om allt går enligt planerna är det klart
den 21 juni. Årets tema är karneval och
det innebär färg och form.
– Vi satsar på bladväxter i olika färger,
exempelvis palettblad och penningblad,
säger Anna-Marita. Vi har också drivit
upp bland annat dahlior och petunior i
rosa och röda nyanser.
Det är många som jobbar för att Luleå
ska blomstra. Rabatterna ska förberedas,
plantorna ska packas, transporteras och
sedan planteras i land, krukor och lådor.
Dessutom ska allt vattnas. Totalt arbetar
ungefär 23 personer med detta under
några få veckor.

Under högsäsong prunkar det
i koloniträdgårdarna.

Nytt för i år är Hans Englunds skulpturer
i metall som kommer att smycka blom-

krukor på bland annat Storgatan.
Även dessa går under karnevalstemat.
– Vi hoppas att det blir ett kul
inslag, och ett bra selfie-motiv, säger
Anna-Marita.
I år ska man också titta lite extra på
trädbeståndet i parkerna. För att skapa
kontinuitet och garantera bra återväxt
måste man plantera nytt då och då.
– Våra björkar står inför ett generationsskifte. Till hösten ska vi därför
plantera en hel del nya träd och dem
kan vi ta från vår egen plantskola, säger
Anna-Marita.
Efter förra sommarens dåliga väder hoppas nu parkavdelningen på revansch.
– Det har börjat bra, och om det fortsätter så här kan vi räkna med en färgsprakande sommar lovar Anna-Marita.
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Festivalsommar i Luleå
Ingen sommar i Luleå utan festivaler. Den börjar som vanligt
med Luleå Pride och avslutas i sensommarmörkret med
Musikens Makt.

Den moderna fysiken
på 15 minuter
Johan Hansson.
Bokförlaget Axplock 2017
Vilken utmaning för en icke fysikintresserad person som jag!
Johan Hansson är professor i teoretisk fysik vid LTU och han
har försökt ge oss den moderna fysiken i kortform, i nio olika
ämnen och kapitel. Bland annat beskriver han vad som kan
hända med människokroppen om man skulle råkas sugas in i
hålet. Det är nog en fördel om man är lite insatt i fysikens lagar
när man tar sig an den här faktaspäckade, lite torra, boken.

15–17 juni

Luleå Pride
Evenemang som sätter allas lika värde på agendan.
Föreläsningar om mänskliga rättigheter, träff med regnbågsfamiljer och stolta föräldrar till hbtq-barn, hångelpodden, regnbågsmässan i domkyrkan som avslutning
på söndagseftermiddagen.
Musik med bland annat: These Heavy Clouds, Hampus
Carlsson, LASH, Mandy Rich.

4–7 juli

Luleå Hamnfestivalen
Luleås stora fest för hela familjen som befolkar
centrumhalvön. Flera scener, vattenrutschkana
energiruschen, lek och skoj med VildaKidz
samt loppis i Stadsparken.
Musik med bland annat:
Janice, Molly Sandén,
Rebecca & Fiona,
Sonic Syndicate,
Markus Krunegård,
Helltrain, Norrbotten Big
Band med Kristin Amparo.

17–18 augusti

Musikens Makt
Luleås skönaste festival när mörkret åter faller över Gültzauudden.
Inga öltält, bara bra musik. I år med The Baboon Show som har
sin enda Sverige-spelning i Luleå.
Musik med bland annat: Lorentz, Beatrice Eli, Familjen,
Stina Wollter, Matthias Alkberg, Maxida Märak, Sarah Klang.

Malmudden
Folkhemmet i Luleå
Karl Petersen.
Ordfirman 2018
I februari 1949 flyttade de första familjerna in i det nya bostadsområdet Malmudden, något som inte skedde utan problem, bland annat så rådde det brist på cement till byggandet!
Tack vare att man kunde samlasta en båt med material till
NJA (SSAB) så löstes det hela. Boken belyser en viktig bit av
Luleås (och Sveriges) historia – framväxten av folkhemmet.
Jag hade gärna läst om politikern Marita Ulvskogs (f Ström)
malmuddsminnen och önskat att Gun-Britt Sandberg som
bott på området sedan 1958 skulle fått större utrymme.

Malmudden
Lars-Göran Högman
och Staffan Forssberg
Ordfirman 2018
Lars-Göran Högman skrev för ca tjugo år sedan några dikter om sin uppväxt på Malmudden som Staffan Forssberg
illustrerade. Jag fastnade särskilt för dikten ”Sommar” där
Högman beskriver hur Östermalms rika båtägare lotsar sina
knackande ekskrov över den spegelblanka innerstadsfjärden
på väg mot sommarhusen samtidigt som nattskiftet borrar
vreden i huvudkudden innan sömnen kommer.

Agneta Krohn Strömshed, Luleå folkbibliotek
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GODA RÅD

Slåtterdagar
11–14
jul

Slåtterdagar. Gammeldags
slåtter med häst och släpräfsa.
Plats: Hägnan

En midsommarnattsdröm
En favorit i repris. Norrbottensteatern sätter upp Shakespeares
En midsommarnattsdröm i det
fria. Även 27–30 juni.
Plats: Hägnan
18–21
jun

Lugn semester
Japansk kulturdag
Japansk kulturdag med
karaoke, workshops i origami,
kalligrafi, furoshiki.
Plats: Hägnan
21
jul

Hur blir semestern avkopplande för hela familjen?
EvaLena Johansson Bergman
från kommunens föräldrasupport har några knep för
ett trevligt sommarlov.
•

Du som förälder är fortfarande
den viktigaste personen i din
tonårings liv. Man behöver kanske
tänka till hur man som förälder
visar att man är intresserad av sin
tonårings liv.

•

Du får anpassa dig mer än
tidigare för att få tid tillsammans
med din tonåring.

•

Det räcker med korta, goda
stunder tillsammans. Det viktigaste är inte hur länge man
umgås utan att man verkligen är
närvarande i stunden.

•

Inför semestern, prata om vilka
förväntningar som finns i familjen. Det underlättar att göra en
gemensam planering som gör alla
nöjda och som ökar chanserna
att tonåringen vill hänga med.

•

När tonåringen är ute på egna
aktiviteter, ha en plan för hur ni ska
hålla kontakten. Kom ihåg att uppmuntra och berömma din tonåring
när hen samarbetar och följer era
överenskommelser.

Midsommarturer
21–24
jun

Midsommarturer till skärgården
med M/S Symfoni.
Plats: Södra hamn

Asiatisk festival
4
aug

En färgstark dag för alla sinnen.
Asiatisk mat, sång, dans mm.
Plats: Hägnan

Midsommarfirande
Traditionellt midsommarfirande, med små grodorna runt
majstången som kläds kl 11.30.
Sommarandakt och midsommartal,
Jazz i folkton. Entré 30 kr. Lämna gärna
bilen hemma.
Plats: Hägnan
22
jun

Medborgarbandet
Gatbasket-VM
Gatbasket-VM. Luleås egna
världsmästerskap. 12 herrlag
och fem damlag kämpar om
mästerskapet i gatbasket.
Plats: Södra hamn.
7
jul

Fartfylld politisk cabaret som
ställer angelägna frågor om
varför man måste vara medborgare. Med bland annat Nina Persson från
The Cardigans och A Camp.
Biljett: 275 kr.
Plats: Kulturens hus.
24
aug

Läs mer: www.lulea.se och sök
på ”Föräldrasupporten”
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SSUH:s Barnkoloni i Måttsund 1930.
(SSUH Sveriges Studerande Ungdoms
Helnykterhetsförbund)

Övre bilden till höger: Matverandan på Vallens barnkoloni 1920. I bakgrunden utedasset. Innan verandan byggdes intogs måltiderna ute på gården vid långbord. Nedre bilden till höger: Barnkolonin i Gäddvik 1940, där LKAB-anställdas barn i Malmfälten kunde vistas på somrarna. I bakgrunden Gäddviksbron.

Vallens barnkoloni
Sommarkollo är för många förknippat med sol, bad och lek i fin lantlig miljö.
Men vid tiden för första världskriget och framåt, då tuberkulosen härjade och
fattigdomen var utbredd i Sverige, fyllde kolonierna även andra funktioner.
Många barn i fattiga familjer erbjöds näringsrik kost, omsorg och möjlighet
till återhämtning under sommarmånaderna.

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

Text: Karin Kemi / Foto: Gustaf Holmström /Luleå Stadsarkiv

Även i Luleå var behoven stora och 1917
byggdes den första kolonin på Vallen i
Dravelsviken, utanför Ersnäs. Platsen
ansågs som lämplig eftersom där fanns
långgrund sandstrand, skogklädda höjder och telefonförbindelse. 1918 kunde de
första 48 barnen sändas till Vallen för två
månaders sommarvistelse. Kolonier inrättades senare även i exempelvis Gäddvik
och Måttsund.
En kommitté, som tillsammans med
en dispensärsköterska* och folkskoleinspektör, valde ut de barn som antogs
till kolonin. Urvalet gjordes med hänsyn
till respektive familjs barnantal, hälsotillstånd, ekonomiska- och andra förhållanden. Man undersökte även om barnen
hade tuberkulos eller andra smittsamma
sjukdomar. Då många barn var under-

närda var kosten viktig och statistiken
för de tio första åren på Vallen visar en
genomsnittlig viktökning för barnen på
2,47 kg under en sommarvistelse.
Koloniverksamheten hade sin största
utbredning i Sverige under 1930- och
40-talet då föreningar, kommuner och
landsting drev sina egna sommarkolonier
runtom i landet. Ännu på 1950 talet fyllde
kolonierna en viktig funktion då barn
från städerna fick komma ut på landet
under några veckor. Vid denna tid hade
dock sommarkoloni fått en negativ social
betydelse för många.
1958 utredde Luleå barnavårdsnämnd
verksamheten. Folkhemmet hade slagit
igenom med förebyggande hälsovård,
mödravård och barnavård vilket bidrog

till minskat behov av sommarkolonier.
På Vallen infördes därför förkortad
vistelsetid på tre veckor för sammanlagt 120 barn, fördelat på tre perioder
under sommaren.
1990 lades verksamheten ner, trots att
många protesterade. Anläggningen var i
stort sett outnyttjad fram till 1996 då en
kretsloppsskola bildades där. Efter många
års tjänst som sommarkollo, med både
skratt och en och annan tår av hemlängtan från otaliga barn, lever Vallen
fortfarande.
*Dispensär var förr en inrättning där läkarråd gavs och läkemedel utdelades gratis.
Dispensärer inrättades i synnerhet för att
bekämpa tuberkulos.

