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Så ser Kronan ut
om 30 år
Luleås Kulturskola
Lovordad och lovvärd
Samarbete med Boden
Skola och biogas

Nära på
Bergviken
Tvillingbröderna med
djupa rötter i stadsdelen
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Att göra något bra för kropp och själ kan vara väldigt enkelt. Vad sägs om att lite hopp och lek ute? Det finns mycket
forskning som visar att fysisk aktivitet är viktigt för att bygga hjärnceller och att vistelse ute i naturen har direkt effekt på
koncentrationen. Friluftsdagen i skolan är ett sådant tillfälle där barnen aktiveras utomhus. Örnässkolan har från och med i år
en gemensam friluftsdag för F-9 en gång per termin. Höst-friluftsdagen bjöd på strålande solsken när eleverna umgicks på
skolgården. Denna friluftsdag var väldigt uppskattad bland både elever och personal.
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S PA N I N G E N

Gör själv

Förändring
eller förbättring
1974 flyttade jag till Luleå som 13-åring. Det
Luleå som då fanns är till stora delar borta.
Efter träning på sporthallen väntade jag utanför
Ringbaren på att bussen hem till Hertsön skulle
komma. På Storgatan gled raggarbilarna förbi.
Utanför Shopping hängde vanligtvis några av
samhällets olycksbarn. Idag är Storgatan gågata.
Ringbaren finns inte kvar. Utanför Shopping är
det för det mesta tomt efter klocka sex. Också
raggarna är borta.
När sönerna fortfarande bodde hemma kunde
vi ibland göra upp om att träffas på stan. Vi syns
utanför Valand, sa jag. Han menar Strandgallerian, korrigerade hustrun.
Det mesta förändras och det är ibland svårt att
göra någonting åt det. Är det någon här som är
emot förändringar, frågade en föredragshållare
för ett tag sedan. Hennes slutsats var att vi alltid
måste vara beredda att ändra på oss och att
förändring är en självklar del av livet.
Må så vara. Viss förändring skulle jag gärna
vara med om. Till exempel skulle jag gärna vinna
tio miljoner på Lotto. Däremot skulle jag inte vilja
förändra mitt hälsotillstånd så att jag drabbas av
en obotlig sjukdom.
En förändring som inte leder till förbättring
känns rätt meningslös. Och om någonting
fungerar, varför ska man då ändra på det, säger
min konservativa röst. Under sommaren har
Luleå kommun haft förslaget till ny översiktsplan
ute för samråd. Ett flertal synpunkter har lämnats
in som nu ska sammanställas och sedan överlämnas till politiken för beslut. Den reviderade
översiktsplanen ska vara färdig 2019.
Snart startar diskussionen om vilka förändringar som leder till ett förbättrat Luleå. Ett vet vi
på förhand – alla kommer inte att vara överens
och se det på samma sätt. Jag har all respekt
för våra politiker och deras svåra
uppdrag att få ihop en helhet som
fungerar på lång sikt.

Roger Jönsson
Ansvarig utgivare
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Visselblåsarfunktionen
Anställda inom Luleå kommun
och bolag kan nu larma anonymt
om eventuella missförhållanden.
En så kallad visselblåsarfunktion
startade den 1 oktober som riktar
sig till anställda i kommunen och
bolagen Lulebo och Luleå Energi
och även till Luleåbor.
– Vi vill att det ska vara enkelt
och rättssäkert för alla att slå
larm om något går fel i våra verksamheter, säger kommundirektör
Mikael Lekfalk. Visselblåsarfunktionen finns på: www.lantero.se/
reporting/luleakommun

I Luleås evenemangskalender
på visitlulea.se kan du inte
bara söka bland musik, teater,
familje- och sportarrangemang
i Luleå kommun utan även
lägga in egna. Via ett enkelt
webbformulär kan du som
arrangerar publika evenemang
publicerar det själv i Luleås
plattform för evenemang.
Kontakta Luleå turistcenter
om du undrar något.

Hemligt lästips
Vecka 44 är det inte bara höstlov utan även
läslov och Luleås bibliotek bjuder på olika
aktiviteter, till exempel läsning med superhjältetema på Hertsön. Eller barn och unga
som vill ha lite tips och inspiration kan få ett
hemligt boktips hem i brevlådan! Det enda du
behöver göra är att gå in på polarbibblo.se
och svara på några frågor. Inom några dagar
får du hem boken tillsammans med en returpåse med frimärken. Du kan önska en hemlig
bok mellan 11 oktober och 4 november.

Nya öppettider
Sedan 1 oktober har Medborgarkontoret i
Råneå ändrade öppettider i receptionen. Det
ger Medborgarkontoret möjlighet att arbeta
mer med utvecklingsfrågor för hela den norra
kommundelen. Råneå bibliotek, som ligger
i samma lokal, kommer tillsvidare att ha
samma vinter- och sommaröppettider som
tidigare, men utför enbart biblioteksrelaterad
service när Medborgarkontoret är stängt.
Mer info: www.lulea.se/medborgarkontor

ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Joakim Höggren. Omslagsfoto: Susanne Lindholm. 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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Luleå kommun i siffror

87

kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
genomfördes i år. Succén fortsätter
med olika aktiviteter under höstlovet.

1 600

Luleåbor har under september fått hem
SCB:s årliga medborgarundersökning.
De slumpmässigt utvalda Luleåborna får
tycka till om hur det är att leva och bo i
kommunen och hur de upplever kommunens service. Ju fler som besvarar
undersökningen desto bättre underlag
får kommunen att förbättra våra verksamheter. Tyck till, så kan vi tillsammans
göra en bra kommun ännu bättre.

959 miljoner
kronor omsatte besöksnäringen i Luleå under
2017. Det är en ökning med 31 miljoner från
2016. Tillväxten från besöksnäringen ger
också klirr i kassan för Luleå kommun som
fick 53 miljoner kronor i skatteintäkter.

5 297
brott anmäldes under perioden
januari–juli 2018 i Luleå, det är en
minskning med 150 anmälda brott
jämfört med samma period under
2017. I hela lokalpolisområdet
Luleå-Boden anmäldes totalt 7 008
brott under perioden vilket är en
minskning med drygt 400 brott i
området jämfört med ifjol.

745 000

portioner mat per år ska från och med
mitten på februari levereras till kommunens äldre. Huvudrätterna tillagas i
det kvalitetssäkrade produktionsköket
i Öjebyn som använder en stor del
närproducerade råvaror. Luleå kommuns
egen personal kokar däremot potatis,
pasta och ris samt tillagar sallader och
andra tillbehör.

P O R T R ÄT T E T
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Sara Viklund
Ny ledamot i
Luleå kommunfullmäktige

”Det är viktigt att
få en diskussion
mellan generationer”
I årets kommunval valdes Sara Viklund, 22, in som ny
ledamot för Centerpartiet i kommunfullmäktige i Luleå.
Hon är den yngsta ledamoten och ser fram emot att bidra
med nya perspektiv.
Text: Stina Östman / Foto: Magnus Stenberg

Vad har du för förväntningar på ditt
nya uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige?
– Att vara delaktig och göra min röst
hörd. Jag tycker att det ska bli jätteintressant, jag ser fram emot att lära mig mycket
och få en större förståelse hur arbetet
fungerar. Det känns både spännande och
lite läskigt.
Hur kom det sig att du valde att engagera
dig politiskt?
– Intresset började när jag gick på högstadiet. Lite av en slump faktiskt. Min morfar
var politiskt engagerad och han visste att
jag tyckte om att fotografera. Han bad mig
följa med på ett gruppmöte och ta bilder. På
mötet pratade de om en lantbruksfråga som
jag blev upprörd över. Det var då jag insåg

att ”här kan man påverka”. Så omedvetet
fick morfar mig intresserad av politik, även
om min familj menar att han nog hade en
baktanke när han bjöd med mig. Även morfar har suttit i kommunfullmäktige så det
känns roligt att gå i hans fotspår.
Du är en av sju ledamöter som är under
30 år. Är det bra för den lokala politiken
att få in fler unga röster?
– Det är jätteviktigt att få in fler unga,
att ha en blandning. Man har olika uppfattningar, erfarenheter och prioriteringar i
olika åldrar och jag tycker att det är viktigt
att få en diskussion mellan generationer.
Hur får man fler unga att engagera sig?
– Genom att öka kunskapen om lokal
politik och vad det innebär. Det borde vara

Vem är du Sara Viklund?
Arbete: Nyvald ledamot i
Luleå kommunfullmäktige.
Jobbar som systematisk
kravhanterare på Sweco.

Bor: Björkskatan
Intressen: Musik! Jag spelar några instrument, altsaxofon är huvudinstrumentet och
så är jag inhyrd solist i kyrkan.

mer om just den lokala politiken i skolan,
inte bara om regering och riksdag. Partier
borde synas i miljöer där de unga finns.
Ställa frågor till dem som berör dem och
visa att de kan påverka där de bor. För
engagemang finns. När jag pratar med
mina vänner kan de säga att de inte har
ett politiskt intresse men pratar man vidare
så tycker de jättemycket om olika frågor.
Inte alltid som mig. Men de tycker – och
det är viktigt.
Det är ett allt hårdare samhällsklimat vi
lever i, hot och hat mot förtroendevalda
ökar. Är detta något du funderat på?
– Ja, det är aldrig okej att det förekommer
men det hindrar mig inte. Jag vill göra min
röst hörd!
Vad är dina hjärtefrågor?
– Framförallt småföretagande och miljö,
frågor om lokalproducerat och närodlat.

Läs mer om kommunens organisation på
www.lulea.se/kommun--politik

Bäst med Luleå: Att vi har riktig sommar och
riktig vinter, så att vi kan nyttja skärgården och
isvägarna till max.
Kuriosa: Sara valdes in i kommunfullmäktige
det första året hon själv fick rösta.
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Nära på
Bergviken
På Bergviken är avstånden korta, såväl till
Luleås centrum och universitet som till
matbutiker, natur och friluftsliv. Här finns
även en närhet mellan människor och en
hel del närodlat.
Text: Stina Östman / Foto: Susanne Lindholm

Vå rt L ul eå N r 5 - 2018

Det är tidig fredagsmorgon i september
och solens strålar börjar tränga sig igenom
morgondiset. Kring Bergvikstorget har
morgontrafiken avtagit. Vi kliver in på
Lilla Skafferiet där en av ägarna, Ida Ask,
väntar på oss. Doften av nybakat bröd
fyller lokalen.
– Bageriet är den största delen av vår
verksamhet, sedan har vi kaféet och
köttbutiken också, berättar Ida och visar
oss runt.
Lilla Skafferiet slog upp portarna i slutet
av juli 2015 då Ida och hennes man
Andreas renoverat den cirka 300 kvadratmeter stora lokalen färdigt. Att de valde
att starta sin verksamhet på Bergviken
var ingen slump.
– Vi ville inte vara mitt i stan, utan vara
värda en liten omväg. Det är lätt att ta sig
hit, med buss eller en promenad från stan.
Vi vill inte vara beroende av butiker runt
omkring utan stå på egna ben, säger Ida.

M I N D E L AV L U L E Å
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På Bergvikstorget har det alltid varit
verksamhet. Här låg Konsum på 60-talet
och därefter matbutiken Handlarn och
Anderssons konditori under många år.
Spår av historien lever kvar inne på
Lilla Skafferiet. Marmorgolvet från gamla
Konsum består och vid restaureringen
tog Ida och Andreas tillvara på planket
från innertaket som idag fungerar som
bordsskivor i kaféet. Övriga inredningen
består till största delen av loppisfynd.
Paret har ett hållbarhetstänk som genomsyrar hela verksamheten.
– Vi bakar på ekologiska och närproducerade råvaror. Äggen kommer
från Klöverbergsgården och mejeriprodukterna från Norrmejerier. Allt kött
är norrländskt och för att motverka
matsvinn tar vi tillvara på hela djuren
i köttdisken, berättar Ida.
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Mjölkuddsberget

LULSUNDET
Klintbacken
Kallkällan
Skogsvallen

BERGVIKEN
Gamla
Bergviken

KARLSVIK

Bergvikstorget

ÖSTERMALM

CENTRUM

GÄDDVIK

BERGNÄSET

Ida Ask, 32, äger och driver Lilla Skafferiet på
Björkgatan 41 tillsammans med sin man Andreas Ask.
2018 är de nominerad i White guide, kategorin
Sveriges mest hållbara matbutiker.

Bergviken i siffror
42,2 år medelålder
3 747 invånare
• 262 744 kr
medelinkomst
• 3 förskolor
• 2 grundskolor
• 3 vård- och
omsorgsboenden
•
•

Mittemot livsmedelsbutiken
på Kallkällan kan du vila
ögonen på konstverket
”Sol, vind och hav” av
Luleåfödde konstnären
Olav Nilsson.

Delområden
• Gamla Bergviken
• Kallkällan
• Klintbacken
• Skogsvallen
• Skutviken
Varför heter det
Bergviken? Namnet
kommer troligen från
läget, vid berg och vik.
Mjölkuddsberget gränsar
området mot norr och
tidigare gick en vik från
Stadsfjärden i norra
hamn ända in mot
området. Viken fylldes
igen på 50-talet och
här ligger idag bland
annat ICA Kvantum och
diverse bilhandlare.

8

M I N D E L AV L U L E Å

Vå rt L ul eå N r 5 - 2018

60 hyreslägenheter ryms i
Lulebos nya hus på Kallkällan.

För tvillingarna Karl-Gustav och
Lars-Erik Engman har Bergviken
alltid varit hemma.

Skogsvallens idrottsplats
är Luleås huvudarena för
fotboll och friidrott.

Bergvikens vård- och
omsorgsboende är Luleås största.

På området Gamla Bergviken möter vi
upp tvillingbröderna Karl-Gustav och
Lars-Erik Engman, 70 år, utanför deras
barndomshem. De har bott på Bergviken
hela sina liv.
– Ibland skojar folk och säger att vi
aldrig flyttat hemifrån, säger Karl-Gustav
och skrattar.
– Att vi inte klippt navelsträngen, fyller
Lars-Erik i och fortsätter:
– Men det handlar ju om att vi fick en
tomt nästan mitt i stan. Jag bor så pass
bra att jag inte riktigt förstår vars jag
skulle vilja flytta.
På 70-talet byggde bröderna det parhus
som de bor i än idag. I närheten ligger
även två hyreshus som de ägt fram till för
några år sedan då deras söner tog över.
– De är fjärde generationens Bergvikare som äger de fastigheterna nu, säger
Lars-Erik och berättar om när deras farfar
byggde upp dem på 40-talet.

Mycket har såklart förändrats i området
under Karl-Gustav och Lars-Eriks livstid.
De berättar om det gamla slakteriet (läs
mer på sista sidan), mjölkaffären, butiken
med sytillbehör och ängarna som idag
utgör området Kallkällan. Och hur de
blev av med sjöutsikten på 50-talet.
– Det gick in en vik från Stadsfjärden
i norra hamn ända fram till Coop Arena,
vi hade sjötomt, berättar Karl-Gustav
och fortsätter:
– Men då som nu – jag tycker Bergviken har allt en människa behöver.
Bergviken ligger mitt emellan Luleå
centrum och Luleå tekniska universitet.
Området kantas av Mjölkuddsberget i
norr och Björkskatafjärden i öster. På
Bergviken bor idag närmare 4 000
människor och det byggs för fler. Två
nya hyreshus är nyligen färdigställda
på Klintbacken (Rikshem) och ett på
Kallkällan (Lulebo). I början av året

Vid Björkskatafjärden
på Klintbacken ligger
Luleå Kajakklubb.

invigdes Bergvikens vård- och omsorgsboende, kommunens största boende och
ett av tre boenden på Bergviken. Kommande planer finns även för Kallkällan
där kommunen bland annat arbetar med
en ny detaljplan för centrum.

Vi ville inte vara i stan,
utan att vara värda en
liten omväg.
Ida Kask
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Så röstade Luleåborna
i kommunvalet
En ny mandatperiod med en nyvald kommunfullmäktige har precis börjat. De 61 mandat
i fullmäktige, Luleås högsta beslutande organ, fördelas som i grafiken nedan.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren / Källa: Valmyndigheten

Socialdemokraterna 37,5 %

Centerpartiet 7,5 %

Sjukvårdspartiet 4,5 %

Rättvisepartiet Socialisterna 3,1 %

Moderaterna 14,8 %

Sverigedemokraterna 7 %

Kristdemokraterna 3,8 %

Landsbygdspartiet oberoende 2,1 %

Vänsterpartiet 10,3 %

Liberalerna 5,2 %

Miljöpartiet de gröna 3,7 %

Annat intressant att veta

86,9

85,3

36%

av alla röster fick Landsbygdspartiet i
valdistrikt Niemisel /Prästholm och är
största parti där.

Högst/lägst valdeltagande utvalda distrikt
Hammaren 92,1 %

79,9

84,3

Valdeltagande över tid (%)
i Luleå kommun

46

fler röster på Socialdemokraterna
i valdistriktet Hällbacken. I alla
andra valdistrikt backar S.

Antnäs-Måttsund 90,7 %
Kallkällan 84 %

2006

2010

2014

2018

Södra Örnäset 72,6 %
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Så skapar vi livskvalité på
Boende för alla
Tallkronanskola
Luleås nyaste skola
har plats för 500 elever
i moderna miljöer.
Invigdes augusti 2017

Närmast byggs i Kronandalens norra
entré 465 lägenheter, hyres- och
bostadsrätter i varierande storlek.

Kronanhallen
Idrott för skolelever och
allmänheten. Läktare med
uppemot 500 platser.
Invigdes augusti 2018.

Vård- och
omsorgsboende
144 platser som är klart
för inflyttning år 2020.

Grönt är skönt
Innergårdar med plats för odling.

UPPSLAGET
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Kronan

Kronan blir Luleås nyaste, gröna stadsdel med 7 000 invånare.
Just nu händer det väldigt mycket samtidigt: Kronanhallen och
konstverket Forever Young invigdes nyligen, elbussen börjar trafikera
Kronan och det nya äldreboendet byggs. Och så alla nya bostäder
förstås. Vårt Luleå visar hur Luleås nya naturstad ska se ut år 2030.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Vinter

Nära till…

Ormberget

centrum 15 min cykelavstånd
Ormberget 5 min gångavstånd
universitetet 15 min cykelavstånd

5 min från Kronan
med fritidsaktiviteter året runt.

Stadsdelcentrum
En plats där människor vill
mötas. Matbutik och verksamheter på ca 3000 m2.

Konst
Är en naturlig del av Kronan. Konstverket Forever Young (5 m hög) av
Anna Svensson pryder sedan några
veckor tillbaka Träffparken.

Elbuss
Linje 6 går mellan
Porsön och Kronan
via centrum.
Start okt 2018.
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På Avanskolan går i dagsläget cirka 65 elever från
förskoleklass till årskurs 6. Nu diskuteras en gemensam skola tillsammans med grannbyn Unbyn.

Skolsamverkan över
kommungränsen
Luleå och Boden utreder en möjlig skolsamverkan i Avan och
Unbyn. Kommunerna vill kunna säkra både förskola och skola
i området, mot bakgrund av befolkningsprognosen och den
rådande lärarbristen. Tre olika scenarier finns föreslagna och i
början av oktober bjöd ansvariga politiker in till en medborgardialog där föräldrar och boende fick tycka till.
Text: Susanne Lundblom / Foto: Jennie Pettersson

Luleå kommun har en förskola och en
F-6 skola i Avan. I grannbyn Unbyn, som
ligger i Bodens kommun, finns också en
förskola och en F-6 skola. Skolorna ligger
drygt fyra kilometer från varandra och
har tillsammans ungefär 130 elever.
För förskolorna är motsvarande siffra
cirka 55 barn.
I våras tog de båda kommunerna, tillsammans med ett konsultföretag, fram en
rapport om möjlig samverkan. Rapporten
presenterar synpunkter från personal och
föräldrar, erfarenheter från andra kommuner och effekter och konsekvenser av
tre olika scenarier:
• Ingen samverkan
• Skola i Unbyn, förskola i Avan
• Skola i Avan, förskola i Unbyn.

Politikerna har även träffat elevråden från
Avanskolan och Unbyskolan.
– Dialogerna och rapporten är en bra
grund för den fortsatta processen. Nu
ska skolcheferna tillsammans med sina
medarbetare ta fram ett tjänstemannaförslag där de ger sin syn på olika scenarier. Om politikerna därefter beslutar att
gå vidare med en skolsamverkan så är
nästa steg en avsiktsförklaring och därefter ett avtal som reglerar samarbetet.
Det är en längre process så i dagsläget är
det svårt att säga när det kan vara klart,
säger Nina Gotthold.
Utredningen om skolsamverkan är ett
av flera projekt i det utökade samarbetet
mellan Luleå och Boden som är beslutat i
respektive fullmäktige.

För att få ytterligare underlag inför kommande beslut bjöd skolpolitikerna i Luleå
och Boden in till en medborgardialog på
Avanskolan den 3 oktober. Ett 50-tal intresserade var på plats för att lämna sina
åsikter. Många vill ha sin skola och förskola så nära som möjligt och åt det håll
man själv pendlar till. Samtidigt fanns
förslag på olika former av samarbete.
Nina Gotthold från Luleå kommuns
barn- och utbildningsförvaltning var den
som samordnade medborgardialogen:
– Det var engagerade deltagare och
politikerna fick många medskick. För de
som inte kunde delta fanns möjligheten
att lämna sina synpunkter digitalt via
kommunernas webbplatser.

En medborgardialog…
…är ett samtal mellan medborgare
och politiker om en samhällsfråga
som är påverkbar.
…stärker medborgarnas
delaktighet.
…är ett viktigt beslutsunderlag
för politikerna.

A K T U E L LT
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På språng till framtiden
Mycket intressant kan vetenskapstörstiga upptäcka och testa
vid Teknikens hus, till exempel att programmera en robot.
Utställningar och teknik (nedre bild t h) behöver förnyas.

I över 30 år har Teknikens hus roat och engagerat mer än
fyra miljoner teknik- och vetenskapsintresserade. För nionde
året i rad utsågs det till Sveriges bästa science center. Nu är
Teknikens hus i stort behov av renovering och frågan är hur
framtiden ser ut.
Text: Monika Aunes / Foto: Magnus Stenberg

I maj 1988 öppnade Teknikens hus på
Porsön. Det var då ett av landets första
och nordligaste science center. Idén kom
från dåvarande Högskolan i Luleå som
ville öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik bland barn och unga.
Efter flera års planering och med hjälp av
gåvor och pengar från runt 130 företag
och privatpersoner fick man ihop medel
motsvarande nästan 40 miljoner kronor.
Det var startkapitalet som investerades i
byggnader, utrustning och utställningar.
Teknikens hus var född.
Trettio år senare är Teknikens hus idag
ett av Norrbottens mest attraktiva besöksmål med omkring 100 000 besökare
varje år. Hit kommer barn och unga,
elever och lärare, föräldrar och mor- och
farföräldrar för att stilla nyfikenheten
kring teknik och vetenskap. Genom de
interaktiva utställningarna som speglar

Norrbottens näringsliv – gruvbrytning,
vattenkraft, stålverk, skogsindustri, hamn
och datacenter – kan besökarna själva på
ett lustfyllt sätt testa att exempelvis lasta
gods i hamnen, tillverka stål, vaska guld
och programmera robotar.
Teknikens hus är också ett viktigt
komplement till skolan. Omkring 15 000
elever från hela Norrbotten kommer varje
år för att lära sig mer om teknik, natur,
matematik och programmering. I år
utsågs Teknikens hus, för nionde året i
rad, till Sveriges bästa science center i
Skolverkets årliga kvalitetsmätning.
– Teknikens hus är en arena där skola,
universitet och näringsliv möts i undervisning, forskning, spännande projekt och
samarbeten. För oss är det viktigt att finnas med i de aktuella samhällsfrågorna.
Nu gör vi en stor satsning inom digitalisering och programmering i skolan, där

vi ligger vi långt framme. Samtidigt finns
ett stort behov av att förnya utställningarna i huset och även vi blir utmanade
av den snabba tekniska utvecklingen och
digitaliseringen, säger verksamhetschef
Kristina Jonsson.
Det tillsammans med omfattande
renoveringsbehov av den över 30-åriga
byggnaden gör att man nu letar efter nya
lösningar. Önskemålet är ett nytt Teknikens hus på Södra hamnplan. Visionen
är en central mötesplats för att möta en
ännu bredare målgrupp.
Än så länge är ingenting beslutat men
under hösten börjar arbetet med att
förbereda moderniseringen av Sveriges
nordligaste science center.

Fakta:
• Drivs av en stiftelse som består av
Luleå tekniska universitet, Norrbottens kommuner, Luleå kommun,
LKAB, SSAB och Vattenfall
• Det finns 3000 science centers runt
om i världen varav 19 i Sverige.
• Närmaste granne finns i Härnösand.

14

FOKUS

Från dataspel till
stråkorkester
Den kostnadsfria kulturskolan
i Luleå är både lovordad och
lovvärd. Luleå Kulturskola
utgör en viktig del i det arbete
med barn och unga som gjorde
att Luleå utsågs av Majblommans
Riksförbund till Sveriges
bästa barnkommun.
Text: Charlotte Högnelid / Foto: Anders Alm och Erik Lundgren
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Luleå Kulturskola:
•

är avgiftsfri, undervisningen
kostar ingenting.

•

erbjuder kurser i olika instrument, komposition, bild, dans
och drama.

•

är resurscentra för Luleå kommuns skolor i estetisk kompetens och hållbar utveckling.

•

arbetar med kompetensutveckling för skolpersonalen
i Luleå kommun.

Mer information om
Luleå Kulturskola finns på
www.luleakulturskola.com

Öppet hus
9 februari!

Är du nyfiken att besöka Luleå
Kulturskola? Den 9 februari 2019
kommer de att ha öppet hus med
dataspelstema.

Kulturskolan i Luleå har både spets och bredd.
Vidar Engström och Frida Marklund (bild ovan) spelar
klassiska instrument. Beatbox-tekniker (övre bild t h)
är en ny grej att skapa musik med. Kulturskolan har även
dansgrupper som uppträder på Dansens dag (bild t h).

Luleå Kulturskola håller till på Bergviken i
Luleå i det som kallas för kvarteret Midskogs.
Kulturskolan arbetar över hela kommunen och
de flesta lektionerna är ute i skolorna. I deras
lokaler på Bergviken har eleverna även efter
skoltid möjlighet att tänka kreativt och skapa
med musik, dans, drama/teater och bild.
Det är måndag eftermiddag, en dansgrupp
gör sig redo för en lektion och ett svagt pianospelande, en gitarr eller fiol hörs från någon av
undervisningsrummen.
– För oss är det viktigt att mötas och skapa
tillsammans. Det kan ibland vara så att du är
ensam om att spela ett instrument i din klass
men här kan du träffa andra elever från olika
skolor med ett gemensamt intresse, säger
Åsa Gustafsson som är musiklärare.
Två av dem som är på väg till veckans musiklektion är Vidar Engström och Frida Marklund,
de går båda på gymnasiet och har spelat sedan
årskurs 4.
– Det som är skoj med att spela är alla sammanhang som vi får vara med i, berättar Vidar
som spelar klarinett och piano.

– Vi får träffa många och spela i orkestrar
eller på musikläger, säger Frida som spelar
både altfiol och trombon.
Även om klassiska instrument utgör en
populär del av verksamheten så strävar Luleå
Kulturskola efter att hela tiden utvecklas och
jobbar allt mer ”cross-over”.
Exempelvis har Låtskrivarklubben gjort musik
till stråkorkestern och komponerat för dansgrupperna. Det finns kurser i breakdance och
kursen i dataspelsbygge innehåller också flera
olika ämnen som bild och komposition.
Kulturskolan är en resurs till Luleå kommuns
skolor och kan tillsammans med en skolas lärare och elever, sätta upp en musikal om något
ämne som klassen eller skolan arbetar med.
Det brukar ge god effekt både som inlärning i
ämnet men också för att stärka gemenskapen
i klassen.
– Barn växer av att få uttrycka sig, därför
är det även viktigt att de får möjlighet att visa
upp sina alster eller får uppträda på något sätt,
avslutar musiklärare Åsa Gustafsson.

”Det kan ibland vara så
att du är ensam om att
spela ett instrument i
din klass men här kan
du träffa andra elever
från olika skolor med ett
gemensamt intresse.”
Åsa Gustafsson
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Full gas mot en hållbar framtid
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1 Luleå kommun har sedan 2015 en biogas-

anläggning som producerar biogas från avloppsslam och restprodukter från Norrmejeriet.
LLT:s bussar och kommunens tjänstefordon
tankas vid macken på LLT:s område.

Luleå och Boden samarbetar sedan
länge i olika frågor. Ett nytt område
som man nu gemensamt utvecklar
är marknaden för fordonsgas.
En del i det samarbetet kan vara
gemensam hantering av matavfall
för att producera biogas.

2 Boden kommun producerar biogas till bussar

och tjänstefordon plus driver en biogas-tankstation för privatpersoner.

3 Hedens förbehandlingsanläggning, som idag

tar hand om Bodens matavfall, föreslås även ta
hand om Luleås matavfall.

4 Biogas framställs genom rötning och rening av
organiskt avfall, avloppsslam och matrester.

5 Fordonsgas är ett samlingsnamn på metangas

som används till fordon och består antingen
av biogas eller naturgas eller en blandning.
Släpper ut betydligt mindre koldioxid och kväveoxid än bensin och diesel.

INBLICKEN
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Elitsa och Ivan älskar grönsaker, och allra mest kål. I Prästholm
har de odlat vitkål, zucchini, persilja och lite mangold.

Elitsa och Ivan väcker
bördig jord till liv igen
Elitsa Nikolova och Ivan Nikolov har lång erfarenhet av att
odla grönsaker i Bulgarien. Nu har paret väckt ett gammalt
grönsaksland vid Råneälven till liv. Fast det är inte deras eget.
Text: Katja Güth Laitila / foto: Viveka Österman

Det var nog flera omständigheter som
föll samman för att Elitsa och Ivan skulle
kunna odla i sluttningen vid Råneälven
i Prästholm. Marianne Holmfrid från
Södra Prästholm äger marken och ville
överlåta den till odling.
– Vi behöver ju odlare, hur ska vi
annars försörja oss? undrar hon och
fortsätter berätta hur hon tänkte starta
ett integrationsprojekt kopplat till odling
som dessvärre gick i stöpet.

projekt med Prästholms byahusförening startades. Landsbygdskommittén och Luleå Näringsliv
avsatte medel och Elitsa och Ivan kunde
använda sig av kommunens växthus i
Björsbyn för att driva upp plantor.
– Många har hjälpt oss att komma
igång. Folk har plöjt upp landet åt oss
eller hjälpt till med försäljning, det är vi
mycket tacksamma för, berättar Elitsa
Nikolova Lovchanska.

Nu fyra år senare var det ett annat läge.
Elitsa och Ivan hade flyttat till Råneå och
sökte jobb eller en möjlighet att odla. De
hade drivit en handelsträdgård i Bulgarien och vände sig till Medborgarkontoret
i Råneå där de fick hjälp med de rätta
kontakterna. Bollen var i rullning: ett

De har sålt sina grönsaker på torget i
Råneå, direkt på åkern i Prästholm och
på skördemarknader.
– Vi är vana att äta jättemycket kål
och vi konserverar allt. Det blir säkert
200 liter kål per vinter, det är rena rama
hälsokuren, säger Elitsa och Ivan.
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Saklig

Tillgänglig

Lyhört av Anita Nilsson
– en krönikebok 2015-16
Anita Nilsson
Ord & visor 2017

Vårt Luleå – nu
även på webben

Jag saknar Anita Nilssons krönikor i en av våra
lokaltidningar, men här får jag mitt lystmäte. Anita
skriver om allt mellan himmel och jord, om danser, sin resa till Sri Lanka, om att shoppa kläder
(ingen favoritsyssla), hur en cykeltur till stan tar tid
eftersom hon träffar så många trevliga bekanta,
en välsignad simtur i Trolltjärn, vinterpromenad till
Gråsjälören och mellan varven lägger hon in riktigt
fina små dikter – detta är helt enkelt en mysig må
bra-bok om livet.

Tidningen Vårt Luleå har nyss fått en ny design, struktur och papper.
Sex gånger per år får du kommunens hushållstidning levererat i din
brevlåda. Från och med idag finns Vårt Luleå även på webben. På
www.vartlulea.se har vi samlat kommunens nyhetshantering som
fram tills idag har varit splittrad på flera olika platser.
Vartlulea.se håller dig uppdaterad med nyheter om
kommunens verksamheter.

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?

Edeforsgatan 80 och andra
ställen – dikter och fragment
av Lars Hedström
Lars Hedström
Ordfirman 2018
Den här lilla läsvärda boken är främst en kärleksförklaring till en gata i en stadsdel. Jag som
tillbringade mina första år på Edeforsgatan 56
märker att jag ler under läsningen – otaliga är de
skidutflykter man gjorde till Lokmanna, och tänk
så långt det var till Cityhuset. De andra ställena
är bland annat Tarradalen och Stämningsgården
i Sjungande dalen. Lars berättar finstämt, ofta i
diktform, om de hårt arbetande mor- och farföräldrarna och om den lilla kämpande människan.

Kommunens kanal för nyheter, fördjupning och berättelser om Luleå
kommun, platsen Luleå och våra verksamheter inklusive bolagen.
Agneta Krohn Strömshed, Luleå folkbibliotek

A K T U E L LT
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KALENDARIUM

Fler tips på www.visitlulea.se
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GODA RÅD

Mukulat Lauantai
Tule tapaamaan suomenkielisiä
lapsia ja vanhempia! Järjestämme sysksyn aikana lapsille suunnattua toimintaa! Myös 17/11 ja 15/12,
klo 13–14.30.
Paikka: Kaupunginkirjasto/stadsbiblioteket
20
okt

Urbandays
Kurs på tre dagar i musikproduktion & Streetdance på
höstlovet för intresserade i
åldersgruppen 11+. Inga förkunskaper
krävs. Kursen är kostnadsfri, kulturskolan
bjuder på fika.
Tid: 9.30–16.00.
Plats: Kulturskolan, Bergviken.
29
okt

Prata Rasism 3
Vad är egentligen rasism och
hur kan vi öka respekten för
alla människors lika värde?
Ett diskussionsforum från Kulturens hus,
Rättighetscentrum Norrbotten och Forum
för levande historia. Fri entré. Kl 18–22.
Plats: Kulturens hus, Olga Bardh-rummet.
22
okt

Språkcafé
Är du ny i Sverige? Håller du på
att lära dig svenska? Kom och
träna svenska med andra. Vi
pratar om olika saker på lätt svenska. Vi
tipsar om bra, lättlästa böcker. Biblioteket
bjuder på fika. Välkommen! Varannan
tisdag från 4 september till 27 november
kl 15–16.30.
30
okt

Mys och läs
Att läsa böcker för dina barn
ger dem en bra start i livet.
Det främjar språkutvecklingen och stärker bandet
mellan förälder och barn.
Bibliotekarien Agneta Krohn
Strömshed vet hur lässtunden blir bra.
I vilken ålder ska jag börja?
– Det är aldrig för tidigt, men
sex månader har funkat jättebra
för mig. Välj gärna böcker som
har bilder med svarta konturer, t ex
Dick Brunas böcker. Vi på biblioteken hjälper gärna till att välja ut,
vi har pekböcker och småbarnsböcker i de mest skilda ämnen.
Hur mycket borde jag läsa?
– Gör det till en trevlig och efterlängtad rutin när det är läggdags.
Lägg undan mobiltelefonen och läs
tillsammans med ditt barn varje dag.
Det kan ni hålla på med långt efter
det att barnet själv kan läsa.
Annat att tänka på?
– Det är viktigt med en bra
läslampa och ett skönt ställe att
sitta/ligga tillsammans på.
Tips för bra barnböcker?

Hidden Escapes
En humoristisk scenkonstföreställning som undersöker, utforskar och underhåller. Allt gestaltas
genom rörelse och röst när danskonstnären Moa Autio ger Luleå dansresidens
första produktion.
Entré: 180 kr vuxen, 90 kr ungdom.
Plats: Kulturens hus, lilla salen.
24
okt

Sagoteater
Tornedalingen Daniel Särkijärvi
har skapat en medryckande
sagoteater för barn och familjer
som kan mycket, lite eller ingen meänkieli.
Föreställningen börjar kl 14. Även 9 dec.
Plats: Barnbiblioteket Kulturens hus.
18
nov

•

Böckerna om Max av
Barbro Lindgren.

•

”Knacka på” av
Anna-Clara Tidholm.

•

”Alla får åka med” av
samma författare.

HISTORIEN
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Invigningsmiddagen den 3 november 1943, i närvaro av stadsrådet
Axel Persson-Bramstorp, var en mansdominerad tillställning.
Den enda kvinnan på bilden skötte serveringen.

Övre bilden till höger: Slakterianläggningen i Bergviken stod klar i november 1943. Efterfrågan på kött och charkvaror ökade konstant och anläggningen
blev snart för liten. Redan under 1950-talet utlokaliserades delar av verksamheten i länet. Nedre bilden till höger: Norrbottens slakteriförening arrangerade
varudemonstrationer på 50-talet.

Slakteriet på Bergviken
Kommer du ihåg slakteriet på Bergviken? Det tillkom som ett resultat av
Sveriges jordbrukskris i slutet av 1920-talet. Köttmarknaden i Norrbotten
led av konkurrensen från Finland och södra Sverige, med dumpade priser
och låg produktion som följd.

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

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

Staten började organisera avsättningen
av kött och fläsk i landet, men bönderna i
Norrbotten lämnades till en början utanför. Hushållningssällskapet i Norrbotten
beslutade att själva ta itu med problemen.
Under 1934 genomförde man en stor
informationskampanj riktad till länets
lantbrukare i syfte att bilda en slakteriförening. Den skulle tillvarata köttproducenternas intressen och organisera verksamheten. Antalet andelsanslutna lantbrukare
ökade snabbt och 1937, när Norrbottens
slakteriförening startade, hade 4 743 medlemmar anslutit sig.
Föreningen saknade egna lokaler och
hyrde in sig i byarna där slakten bedrevs.
I saluhallen i Luleå hade man kontor och
lager. Det var opraktiskt att ha verksam-

heten utspridd och därför gjordes en
förfrågan hos Kungliga Lantbruksstyrelsen om bidrag till en slakteribyggnad.
Ansökan beviljades och bygget startade
på Bergviken 1942. Tanken var att man
även skulle förädla köttet och för att testa
detta övertog man Forsmans charkuterifabrik i Piteå. Försöket slog väl ut och föreningen bestämde sig för att utvidga det
redan påbörjade slakthuset på Bergviken
med en charkfabrik. Man räknade med
en årlig produktion på ungefär 50 000 kg
färdiga produkter.
I och med att slakteriet stod klart i Luleå
lades slaktstationerna i övriga länet ned
och medlemmarnas slaktdjur hämtades
direkt på gårdarna. Under åren 1937–1970
ökade mängden slakt från 396 ton till

1 315 ton. Charkuterianläggningen
hade också en stadigt ökande produktion. Men så småningom blev efterfrågan
på charkvaror för stor för anläggningen
och redan under 1950-talet blev man
tvungen att utlokalisera delar av tillverkningen i länet.
1968 inleddes förhandlingar med Luleå
kommun om inlösen av lokalerna. Anledningen var inte bara underdimensionerade lokaler. Även miljöfrågan hade blivit
aktuell eftersom det nya bostadsområdet
Kallkällan vuxit upp alldeles bredvid.
Kommunen anvisade en tomt på det då
relativt obebyggda området Storheden.
Bygget av en ny slakterianläggning
påbörjades 1970 och i samband med det
skapades varumärket SCAN.

