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Så här kan det se ut när killar från Luleå konståkningsklubb bjuder på iskonst i Norra hamn. De är (från vänster) Max Lind, Alexander Majorov,
Tore Vallgårda och Nikolaj Majorov som alla tävlar på elitnivå. I klubben finns ytterligare 42 tävlingsåkare, konståkningselever och skridskoelever
i olika åldrar. Sammanlagt är det 140 åkare i år, varav de flesta är tjejer. Antal killar har legat på en konstant blygsam nivå under flera år.
Trots konkurrensen med de stora sporterna, i antalet aktiva räknat, har Luleå konståkningsklubb haft stora framgångar. Det tackar vi för!

A K T U E L LT

Vår t Lu l e å N r 1 - 2 0 1 8

S PA N I N G E N

Näringslivsutveckling i Råneå

Luleå-lagom
Visst är det enkelt att göra samma sak hela
tiden? Ärtsoppa på torsdag, taco på fredag
och godis på lördag. Semlan först efter jul,
men garanterat till fettisdagen. Sill till påsk,
midsommar och jul. På sommaren är det
jordgubbar. Som hitflyttat från Tyskland var
jag från början förvånad, allt det där kändes
för inrutat liksom. Visst kan man också äta
ost och kex på sommaren och taco går
säkert lika bra att käka en lördag eller en
helt vanlig onsdag?
Men vanor är viktiga för att strukturera
vardagen och året. Det fattade jag efter två
vintrar i Luleå. Vanor och traditioner hjälper
oss att stå ut med dessa oxveckor som vi
är mitt i just nu. Suck. Oxveckorna kommer
alltid efter jul men är över till påsk. Det ligger
en sorts förtröstan i det.
Lagom, det är också en sådan grej som
hitflyttade har svårt att fatta. Inte för mycket,
inte för lite, precis lagom. Skratta inte för
högt. Stick inte ut för mycket. I landet
lagom är det mellan som gäller: mellangrädde, mellanmjölk, synd egentligen att
mellanöl inte längre finns. Att reducera sig
själv till något i mitten, att hålla sig så där
lagom i allt från mjölk till färgsättning, är
minst sagt en vanegrej.
Men lagom har nu blivit en exportschlager. Nere på kontinenten i Tyskland kom
nyligen flera böcker ut som hyllar ”Lagom
- Glücklich leben in Balance” (Leva lyckligt
i balans) eller ”Das Geheimnis des schwedischen Lebensglücks” (Den svenska livsglädjens hemlighet). Det finns tydligen ett
behov för hyperstressade tyskar att hitta
ett slags mellanläge.
Vi har gjort om Vårt Luleå och vi vill ändå
sticka ut lite: med längre reportage och fördjupningar, mer evenemang och en fräsch
design. Hoppas du känner igen dig och
gillar det så där lagom.
Kanske till och med mer
än så – Luleå-lagom.

Katja Güth Laitila
Redaktör
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Ett tillväxtråd för Råneå med omland
planeras starta i år. Rådet ska samla
företagare från olika branscher som
vill driva tillväxtfrågor. Det är den
första konkreta åtgärden inom det
nystartade projektet Näringslivsutveckling i Råne älvdal.
– Företagen har många idéer och
förslag hur vi kan utveckla näringslivet. Till exempel efterfrågas ett
boende och bättre bussförbindelser.
Ett annat konkret exempel är att utveckla livsmedelsproduktionen, säger
projektledare Oskar Hederyd som
började för några veckor sedan.

Fler vårdplatser
I februari invigs det nya vård- och
omsorgsboendet på Bergviken som
är byggt i anslutning till det vård- och
omsorgsboende som redan finns där.
Totalt får det nya äldreboendet 16
avdelningar och 144 platser. Åtta
avdelningar är avsedda för vård och
omsorg, fyra avdelningar är för svårt
sjuka äldre, två är trygghetsavdelningar samt två korttidsavdelningar.
– Det är full aktivitet med att planera just nu så att hela huset fylls,
säger Katarina Morin, områdeschef
vid Luleå kommun.

Intressant arbete med människor
Cirka 600 vikarier behöver socialförvaltningen anställa till sommaren. Störst är
behovet inom äldreomsorgen där kommunen anställer undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen anställer flest sommarvikarier. Är du intresserad av att arbeta med
människor? Läs mer på www.lulea.se/ledigajobb

2017 växte Luleå med 654 nya
Luleåbor och 606 lägenheter.
Befolkningsökningen har inte
varit så hög sedan början
1990-talet. Bostadsbyggandet
har ökat stadigt de senaste
åren, från 272 bostäder år 2015
till 606 år 2017. I år beräknas
715 nya bostäder bli klara.
Och så växer Luleå förhoppningsvis även 2018 med 600
personer och blir 78 000
Luleåbor. Vad kommunen
behöver göra för att locka
unga människor att flytta till
Luleå eller stanna kvar här
kan du läsa på sidan 9.

Nu är vi

77 444
Luleåbor

ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Karin Kemi. Omslagsfoto: Susanne Lindholm. Upplaga: 41 500 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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Hej mitt vinterland!
Den bästa tiden är nu! I Luleå älskar vi vintern, särskilt
när temperaturen håller sig mellan fem till 15 grader
under noll och ljuset kommer tillbaka. Kolla in våra tips
för ett härligt uteliv!

Skoter
Mer än 100 mil skoterleder är preparerade
inom kommunen. Störst är Malmens väg
som följer Råneälven ända upp till Gällivare. I skärgården finns ett flertal leder till
olika öar.

Ormberget
Fritidsbanken lånar ut längd- och slalomskidor på Ormberget. Där finns både elitoch motionsspår, skidskytteanläggning och
slalombacke. Nytt för i år är att licensierad
draghundsträning numera är tillåten på alla
spår. Se tider på lulea.se/ormberget.

Skärgården
Njut av milslånga vita vidder helt för
dig själv! När isen är tillräckligt tjock
plogas milslånga isvägar ut till några
öar. Att färdas på Luleås frusna hav
vintertid är en speciell upplevelse.
Ta bilen ut till Hindersön, skotern till
Junkön eller skidorna till Gråsjalören.
Käka en våffla på Hindersön (Jopikgården) eller Gråsjälören (när flaggan
är i topp).

Isbanan
Luleåbornas populäraste vinterställe! Sträcker sig
12 kilometer runt centrumhalvön. Entré finns i Norra
Hamn, vid Hälsans Hus samt från Södra Hamnplan.
Entrén vid Hälsans Hus och Södra Hamn är båda
tillgänglighetsanpassade.
Sparka loss med en av 25 limegröna lånesparkar,
varav fem barnsparkar. Fyra (s)parkeringar finns längs
isbanan. Ta med dig sittunderlag och mat. Koppla av
vid ett vindskydd eller koka kaffe över öppen eld.
Fyra grillplatser med ved finns tillgängliga längs isen.

Hund
Gamla Hagaviksvägen prepareras vintertid
för promenader och skidåkning med hund.
Längd 3,2 km enkel väg. Spåret är inte
belyst. Mattisberget i Norra Sunderbyn är
öppet för draghundskörning alla dagar.

P O R T R ÄT T E T
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”Klassiska
maträtter
har alltid
uppskattats”

Susanne Nyström
Kock, Luleå Gymnasieby

Fler lunchalternativ, mer specialkost och bättre hjälpmedel,
så beskriver Susanne Nyström några av förändringarna i skolköket sedan hon började för snart 26 år sedan.
Text: Stina Östman / Foto: Viveka Österman

Susanne Nyström jobbar som kock i Luleå
Gymnasieby, i kvarteret Kungsfågelns
restaurang. Varje dag ser hon och hennes
kollegor till att det finns god och näringsrik
lunch åt de 1 100 inskrivna eleverna.
Hur planerar man en måltid för 1 100 elever?
– Det är inte alltid så lätt men mina främsta egenskaper är att organisera, beräkna
och planera så det brukar lösa sig. Alla elever
äter inte alltid i restaurangen, det varierar
beroende på maträtt, veckodag och hur
många elever som är borta. Vi brukar ha
500-900 lunchgäster hos oss. Gör vi för mycket
mat så använder vi den till andra rätter.
Vilken mat äter eleverna mest av?
– Populärast är köttfärssås, korvstroganoff,
pannkakor, palt och våran tacobuffé. Dessa
klassiska maträtter har alltid uppskattats.

Hur länge har du arbetat inom skolkök?
– Jag började 1991, först som måltidsbiträde och därefter som husmor. För elva år
sedan började jag på mitt nuvarande jobb.
Förutom att jag idag är kock har jag även ett
samordningsansvar där jag leder, fördelar
och planerar arbetet i köket.
Hur har skolmaten förändrats under
dina 26 år?
– När jag började bestod menyn främst av
husmanskost, därefter följde en period på
90-talet med mycket halvfabrikat, fiskpinnar
och annan ”färdigmat”.
Idag bjuder vi på vällagad mat i skolan
och fler alternativ. Vi har mer specialkost än
tidigare, mycket laktosfritt, vegetariskt och
veganskt. När vi började med vegetarisk
kost i skolan för några år sedan, var det
stora protester från eleverna, men jag tycker

att synen på vegetarisk mat håller på att
förändras.
Hur har själva arbetet förändrats?
– Tidigare var det kroppsligt ganska tungt
att arbeta i ett skolkök. Idag har vi bättre
hjälpmedel, vi har grovmaskiner och lyftar,
självrengörande ugnar och grytor med omrörare. Förr var arbetsuppgifterna i köket mer
indelade, nu jobbar vi som ett lag. Vi strävar
mot samma mål och hjälper varandra.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Kontakten med ungdomarna och att jag
får laga mat. Även om vi har en matsedel att
utgå ifrån så upplever jag att jag har ett fritt
jobb. Mitt mål varje dag är att gästerna ska
vara nöjda när de lämnar restaurangen. Jag
är glad och positiv och tror att det smittar
av sig.
Hur sugen är du på att laga mat när du
kommer hem från jobbet?
– När jag kommer hem gör jag hellre något annat, tack och lov har jag en man som
älskar att laga mat. Men jag står oftast för
planering och idéer, precis som på jobbet.

Vem är du Susanne Nyström?
Ålder: 54 år
Arbete: Kock med samordningsansvar i Luleå Gymnasieby.
Bor: I centrala Luleå.

Intressen: Att röra på mig, resa och
spela golf och att vara tillsammans med
min familj.
Favoritmaträtt: Älskar fisk i alla former.

Bäst med Luleå: Närheten till vårt
underbara vatten i alla former,
isvägen och alla fina gång- och
cykelvägar.
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Porsön reser sig

”Det är ett passageområde, en passage
mellan Luleås utkant och innerstad,
mellan stadsbebyggelse och bondgårdar,
mellan studentliv och arbetsliv, mellan
ursprungsland och nytt land, mellan
uppväxt och livsprojekt, mellan liv i
en hemstad och ett i en ny.”
(Ur boken Under arton, Anders Teglund
och Sven Teglund)

M I N D E L AV L U L E Å
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Porsön är Luleås yngsta stadsdel, i alla fall åldersmässigt,
och det är tack vare studenterna. Universitet, forskning och
industri är dominerande och Facebooks etablering i stadsdelen gjorde Luleå känt i hela världen. I fjol var det bränder,
oro och nedläggning av hälsocentralen som präglade bilden
av Porsön. Hur ser det ut idag? Vårt Luleå besökte stadsdelen.
Text: Katja Güth Laitila / Foto: Susanne Lindholm

Det vilar en speciell stämning på
Porsön, i alla fall när man tittar
på Sven Teglunds akvareller.
Ibland stillsam, ibland rentav
ödslig. Sven Teglund har bott på
Porsön i nästan 30 år och för några
år sedan började han måla akvareller av sin närmaste omgivning.
Det är det lite slitna som intresserar honom, det som inte är
tillrättalagt och tillgjort. Sådana
motiv hittar han på Porsön.
– Porsön är ett område med
eftersatt underhåll och 2017
ökade ungdomsbrottsligheten.
Men en förort som är präglad av
utanförskap är Porsön absolut
inte, säger Sven Teglund bestämt
och tillägger:
– Det är väldigt fint att bo här.

Porsön i siffror
• 31,1 år medelålder
• 5 400 invånare
• 4 800 arbetstillfällen
• 4 300 inpendlare
• 315 Mkr investerar
Lulebo i omfattande
renoveringar och 72 nya
hyreslägenheter de
närmsta åren
Sevärt: Strandpromenad
längs Björsbyfjärden,
Porsöberget, Mjölkuddsberget
Varför heter det
Porsön?
Kan komma från latinets
portus som betyder
hamn eftersom Porsön
tidigare låg utanför inloppet till dåvarande
Luleå hamn, som i dag
heter Gammelstad. En
annan möjlig förklaring
kan vara att örten Pors
växte rikligt förr i tiden
på öns betesmarker,
men det är inte bekräftat. Över tid har även
namnen ”Portesön” och
”Portsön” använts.

Många Porsöbor har de gångna
årets oroligheter i färskt minne. I
början av året brann bilar, förråd
och bagarstugan, senare eldhärjades Porsöskolan och biblioteket. Polisen och kommunen jobbade intensiv med att förbättra
situationen. Två män åtalades
för skadegörelse och stöld. En
rad åtgärder sattes in, allt ifrån
bättre städning och slyröjning till
utökad bevakning, men även riktade sociala insatser till enskilda
individer och familjer.

Sven Teglund vid höghusen på Docentvägen (övre bild), akvarellen med samma
motiv (nedre) hänger för tillfället i Nordiska salongen i Helsingborg.
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Studenterna Amanda Thorén, Tedh Olsson,
Simon Bäckman, Caroline Hägglund och
Emma Ryttare (fr v) gjorde en enkät om
Porsön. De tycker att området har stor
potential, men kommer själva att flytta
härifrån efter studierna.

Hälsocentralen stängde i december och flyttade till
Björkskatan (bild ovan).
Bagarstugan byggs upp igen, i anslutning byggs
en ny lekplats (mitten).
Biblioteket är tillfälligt stängt efter branden och
öppnar igen till våren (nedan).

När några studenter i november 2017
gjorde en enkät bland Porsöborna visade
det sig att många kände sig otrygga på
grund av kriminaliteten och även att
trivseln var på låg nivå, för att bland annat gångvägar och parkeringar var dåligt
belysta.
– De flesta känner att Porsön är bortglömd. Isbanan och fyrverkerierna är i
centrum, här på Porsön händer ingenting,
säger Tedh Olsson som kommer från
Helsingborg.
Situationen har dock lugnat ner sig
betydligt sedan ifjol, menar studenterna,
likväl återstår problemet med eftersatt
underhåll. Vad skulle behövas på Porsön?
Då håller studenterna med om vad som
framkom i undersökningen; ökad belysning, bättre markunderhåll, sittplatser för

att skapa mötesplatser och mer växtlighet
för att göra Porsön mindre ”betongigt”.
För att utveckla Porsön långsiktigt har
Luleå kommun startat arbetet med att ta
fram en utvecklingsplan.
– Porsön är olik alla andra stadsdelar
i Luleå. Området har flera ansikten med
universitet, arbetsplatser, studenter och
”vanliga” Porsöbor. Men det saknas tydliga mötesplatser, förklarar Maria Norberg
från staben för kvalitet och samhällsutveckling som håller i arbetet med utvecklingsplanen.
– Vi behöver jobba mycket med att stärka
de sociala banden och skapa bra miljöer.
Porsön är just nu i ett slags mellanläge,
mycket är planerat men inte ännu igång.

Hälsocentralen har flyttat till Björkskatan
och Teknikens hus vill till centrum. Men
när några aktörer flyttar, kan andra ta
över lokalerna. I Lulebos före detta områdeskontor har en fysioklinik etablerat
sig och kommunens vuxenutbildning ska
samla alla sina verksamheter på Porsön.
På Assistentvägen bygger Lulebo 72
hyreslägenheter med start i maj och fortsätter renovera lägenheter på Professorsvägen, Forskarvägen och Vänortsvägen.
Dessutom ska kommunen köpa tillbaka
Porsöhallen så att föreningar kan nyttja
idrottslokalerna.
Universitetet arrangerar den 10 februari
hopptävlingen Big Air. Och Luleå Science
Park har stora planer att bygga ut. Så det
kommer att hända en hel del på Porsön.

A K T U E L LT
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Ett attraktivt Luleå för unga
För att Luleå ska växa krävs att platsen är attraktiv för Luleåborna och potentiella
inflyttare. Unga människor som bildar familj bidrar i synnerhet till en långsiktig tillväxt.
Hur kan Luleå locka de unga att stanna kvar eller flytta hit?
Text: Stina Östman / Grafik: Joakim Höggren

För att ta reda på det har Luleå kommun
genomfört en undersökning* med målet att
få svar på vad unga människor, som antingen
har flyttat till eller från Luleå, har för preferenser när det kommer till val av boendeort.
Undersökningen visade att trygghet, tillgång
till arbete, bra kommunikationer och öppenhet är viktigt när unga väljer vart de vill bo.
När det gäller närhet till natur och bra universitet är de mer än nöjda med vad Luleå har
att erbjuda (se bild). De unga kvinnornas och
männens svar var mycket lika.
Undersökningen visade även de områden
där Luleå behöver bli attraktivare. Till exempel svarar 83 procent att det ska vara ”lätt att
hitta intressanta jobb” när man väljer boendeort, men bara 23 procent tycker att det är så i
Luleå. 63 procent anser att ”lätt att få bostad”
är viktigt, men endast 13 procent anser att
det stämmer bra in på Luleå (se bild).
– Vi vet nu tydligare vad som är viktigt
för unga människor och vart Luleås styrkor
och svagheter finns. Resultatet av undersökningen ger oss värdefull information om vart
vi ska satsa våra resurser, säger Karl-Henrik
Dagman, kommunikationsansvarig för varumärket Luleå.
Kommunen har lagt ner mycket arbete för
att minska bostadsbristen. 2017 blev 606
bostäder inflyttningsklara och i år beräknas
ytterligare 715 bostäder stå klara.
Luleå har en lägre ungdomsarbetslöshet
än riksgenomsnittet och Luleå kommun
annonserade ut över tusen tjänster under
2017. Behovet av arbetskraft kommer att växa
under flera år. Kommunen jobbar även aktivt
med näringslivet i projektet Fler jobb till Luleå för att bredda arbetsmarknaden och locka
fler företag att etablera sig i Luleå.
Senaste exemplet är företaget Datscha som
lägger delar av sitt utvecklingskontor i Luleå.
Regeringens beslut att omlokalisera Polarforskningssekretariatet till Luleå skapar
också arbetstillfällen.

Hur viktigt vid val av boendebort
Hur väl Luleå uppfyller förväntningarna
Nära till naturen

Ett bra utbud av universitetsoch högskoleutbildningar

+ 20%

+ 23%

Lätt att hitta intressanta jobb

Lätt att få bostad

- 60%

- 50%

Vi vet nu tydligare vad som är viktigt
för unga människor och vart Luleås
styrkor och svagheter finns.

*Undersökning riktade sig till nyligen (sedan 2014) inflyttade eller utflyttade, individer
till Luleå kommun i åldern 18-35 år. Totalt genomfördes 423 telefonintervjuer.
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PORSÖN

JERNSTAN
AURORUM

PORSÖDALEN

STORHEDEN

YTTERVIKEN

Gäddvik
vattenverk

NOTVIKEN

NOTVIKSSTAN

Nästa etapp
2018 påbörjas bygget
mellan Mjölkudden och
Storheden. Beräknas
vara färdigt 2022.
KARLSVIK

MJÖLKUDDEN
SKUTVIKEN

B

Gäddviks vattenverk
Färskt vatten tas in från
Luleälven som sedan pumpas ut till alla hushåll via
Östra länkens ledningar.

Pumpstationer
Pumpstationen i korsningen
Bodenvägen/Svartövägen
är en av flera pumpstationer. Här passerar avloppsvattnet på sin väg mot
Udddebo reningsverk.

ÖS

CENTRUM

Mera om
Östra länken
• Preliminär budget för hela
Östra länken beräknas till
1,5-2 miljarder kronor.
• Den total sträckan för alla
markerade ledningar är
cirka 2 mil.
• Dimensionen på ledningarna
är 500 mm – 2000 mm.

Planerade etapper
Pumpstationer
Färdiga etapper
Mjölkudden och Storheden 2018 – 2022.
Planerade etapper under utredning
Planerad vattenledning
Karträttigheter Luleå kommun. Utdrag ur Primärkartan 2018.

BERGNÄSET

KALLAX
FÖRETAGSSTAD

Klart
Tre etapper i de centrala
delarna är färdiga till
en kostnad av cirka
500 miljoner kronor.

UPPSLAGET
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Ledningar för
en växande stad

BJÖRKSKATAN

För att Luleå ska kunna fortsätta växa behövs
ett nytt vatten- och avloppssystem.
Planerade etapper
Nya etapper planeras till
Porsön och Hertsön.
Dessa är under utredning.
LULSUNDET

Dagens vattenledningar är för små, för få och nästan 100 år
gamla. Om Luleå ska kunna växa på ytan måste staden först
växa under marken. Östra länken byggs för att klara en växande befolkning under de kommande hundra åren. Det är ett
långsiktigt projekt som byggs i etapper. Första etappen startade 2014 och 2030 beräknas alla etapper vara färdigbyggda.

BERGVIKEN
KRONAN

STERMALM
HERTSÖN

SKURHOLMEN
MALMUDDEN

LÖVSKATAN

SVARTÖSTADEN

SVARTÖN

Uddebo
reningsverk

Uddebo reningsverk
Här renas det använda
vattnet innan det pumpas
ut i havet.

Observera att flera av dragningarna är under utredning och kan komma att ändras.
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Mycket
kul för
pengarna
Upprustade lekplatser och
skolgårdar, nya sporthallar
och nytt badhus. Tack vare
vinstutdelningen från Lulebos
försäljning av lägenheter kan
detta, och mycket mer, genomföras utan lånade pengar.

Vå rt L ul eå N r 1 - 2018

Investeringar 2018-2020 (miljoner kronor)
Bygga badhus på Hertsön (kostnader för projektet tillkommer efter 2020).

86

Rusta upp lekplatser i Luleå kommun, däribland Råneå.

10

Rusta upp parker, däribland Stadsparken.

21

Rusta upp skol- och förskolegårdar.

18

Utökning av stadscentrum, förutsättningar för bostäder och nytt resecentrum.

55

Rusta upp lekplatser m m på Porsön.

7

Inom försörjningsuppdraget ordna service- och gruppboenden
samt kommunala hyreslägenheter.

8

Rusta upp och bygga nya sporthallar.

115

Total summa

400

Text: Karin Kemi / Foto: Susanne Lindholm

Lulebos ägare, Luleå kommun, fastslog
2015 nya ägardirektiv för Lulebo. Det
innebär att Lulebos andel av det totala
hyresbeståndet i Luleå ska ligga inom
intervallet 45-55 procent. Med det som
bakgrund sålde Lulebo sammanlagt drygt
3 000 lägenheter under 2015 och 2016.
Med hänvisning till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
beslutades om en vinstutdelning från
försäljningen på 400 miljoner kronor från
Lulebo AB till Luleå kommun.
Syftet med vinstutdelningen till Luleå
kommun är att möjliggöra satsningar,
utan lånade pengar. Det investeras i olika
typer av mötesplatser; stadsdelscentrum,
fritidsanläggningar, idrotts- och motionsanläggningar, lekplatser, parker och
utemiljöer på förskolor och skolor samt
bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
– Satsningarna skapar bättre förutsättningar för social sammanhållning och
integration och överensstämmer med
gällande översiktsplan Vision 2050, säger
kommunalråd Niklas Nordström.

Här leker barn från Renfanans
förskola i Råneå i en av de
lekparker som ska rustas
upp med pengar från Lulebos
försäljaning av lägenheter.

INBLICKEN
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Luleå Makerspace samlar teknikintresserade i alla åldrar som Greger
Lundbäck med barnen Viktor och Alma (till höger). Grundarna Peter
Parnes och Agneta Hedenström syns i blå t-shirts till vänster.

Modern teknik för alla
Arbeta med tekniska maskiner och moderna verktyg, skapa
dataspel eller programmera, det är bara ett urval av vad du
kan göra om du besöker något av Luleå Makerspace event.
Text: Stina Östman / Foto: Thomas Bergman

När Vårt Luleå besöker Luleå Makerspace
en tisdagskväll i januari har drygt 20 personer samlats runt ett långbord. Kvinnor
och män i alla åldrar som vill lära sig mer
om programmering. Bordet är uppdukat
med kartonger som innehåller elektronikdelar och datorerna står i givakt. Alma
Lundbäck, sju år, går runt med en mobiltelefon som hon använder för att styra
en liten boll som åker omkring på golvet,
en så kallad Sphero. Alma är där tillsammans med sin pappa Greger Lundbäck
och tvillingbrodern Viktor.

– Det är fjärde gången vi är med. Det
är kul att göra det här med barnen, jag är
själv teknikintresserad och vill se om de
också gillar det, berättar Greger.
Och intresset verkar börja gro även hos
barnen.
– Det är kul att testa olika grejer och det
blir roligare för varje gång. Idag ska vi få
en lampa att blinka, berättar Alma.
Under en paus visar Alma och Viktor
runt i lokalen, de gillar 3D-skrivaren som
är i full färd att skriva ut ett motorfäste till
familjens hönsgård. Barnen visar fasci-

Luleå Makerspace är en ideell förening och drivs tack
vare pengar från kommunen som finansierar verksamheten även de kommande tre åren.

nerat upp robotar, en brodyrmaskin och
kläder med blinkande lampor.
– Om jag kunde bygga vad som helst
skulle jag bygga en Starwars-gubbe,
berättar Viktor.
– Och jag en jacka som lyser, fyller Alma i.
Peter Parnes, Agneta Hedenström och
dottern Tovah grundade Luleå Makerspace 2013. De anordnar nu i snitt två
event i veckan för totalt 2 000-3 000 deltagare årligen. De vill locka ungas teknikintresse och de senaste åren har de fokuserat på att nå fler kvinnor och unga tjejer.
Och det går bra. Idag är 46 procent av de
172 medlemmarna i föreningen kvinnor.
– Om man jämför med Makerspaces
runt om i landet så är det en hög siffra. Vi
har satsat på att få hit kvinnor genom att
ordna riktade arrangemang och så startade vi MakeHer för ett par år sedan som
handlar om att lyfta kvinnliga förebilder
inom teknik för att locka andra kvinnor,
berättar Peter Parnes.

Ett Makerspace kan beskrivas som en plats där människor med gemensamma intressen, ofta datorer, teknik
eller vetenskap kan träffas och lära av varandra.
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Hur vet vi att
det stämmer?
Idag är informationsflödet enormt och kanalerna där
man ta del av information är många. Men hur vet
man vilken information man kan lita på?
Text: Caroline Rönnberg / Foto: Susanne Lindholm

Av den årliga studien ”Svenskarna och
internet 2017” som tas fram av Internetstiftelsen i Sverige framgår att yngre
personer värderar information på internet
mer skeptiskt än äldre personer, som i
större utsträckning anser att det mesta
som de tar del av på internet är pålitligt.
Yngre har också i större utsträckning fått
utbildning i att värdera information på
internet.
Mats Johansen är lärare i historia och
samhällsvetenskap på gymnasieskolan och
arbetar med källkritik i sin undervisning.
– Den stora utmaningen i dagens medielandskap är inte att hitta information,
utan att hitta information som är tillförlitlig och korrekt. I läroplanen ingår att
eleverna ska utveckla sin förmåga att
kritiskt granska fakta. För att det inte ska
uppstå kunskapsklyftor är det viktigt att
alla har kunskap om behovet av källkritik
för att kunna värdera information.
Eleverna Niki Biliou, Wilma Westman
och Ida Hedkvist i årskurs 2, Samhällsprogrammet med internationell inriktning, granskar områdena ”sökmotorer är
inte neutrala”, ”bilder visar inte allt” och
”nya medieproducenter”.
– Vi började med att lära oss vilka kriterier som definierar källkritik. De är äktheten, tiden, förstahandskälla och tendens
(t ex politisk färgning), säger Ida Hedkvist.
Bloggare eller andra aktörer i sociala
medier har inga etiska krav när de gäller
det gäller texternas innehåll. Vem som
helst kan producera och publicera en text.

– I mitt projektarbete, nya medieproducenter, har jag märkt att det är svårt att
veta om det som skrivs i sociala medier är
trovärdigt eller inte, förklarar Niki Biliou.
Källkritik är inte bara viktigt när det
kommer till traditionella- och sociala medier utan också när du söker din information på nätet genom sökmotorer.
– Sökmotorernas resultat anpassas till
just dig som person och filtrerar resultat
utifrån bland annat var du befinner dig
och vad du sökt på tidigare, säger Wilma
Westman. Det betyder att två olika personer som söker på samma sak kan få olika
sökresultat. Sökmotorerna påverkar vilka
resultat vi får.
När det kommer till bilder gäller det
även där att tänka kritiskt. Det är viktigt
att vara medveten om att ett fotografi
endast är en del av verkligheten.
– Det är lätt att manipulera bilder, både
genom att retuschera dom och ur vilken
vinkel bilden tas, menar Ida. I dag ska
allt hända så snabbt, många tävlar om att
vara först med en nyhet och det gör att
bilderna kan vinklas felaktigt.
– På högstadiet var det inte så stort
fokus på källkritik som det är nu på gymnasiet, säger Niki. Det känns som att de
kompisar som inte går samma program
är inte lika medvetna. Jag märker också
att föräldrar inte har lika bra koll.
Rapporten Svenskarna och internet 2017:
http://www.soi2017.se/

Mats Johansen, historielärare
på gymnasiet, arbetar med
källkritik i sin undervisning.
– Den stora utmaningen i
dagens medielandskap är
inte att hitta information, utan
att hitta information som är
tillförlitlig och korrekt.

Källkritik i skolan
I läroplanen för grundskolan
och gymnasieskolan står att
eleverna ska använda källkritik för att kritiskt granska
och bearbeta information.
Barn- och utbildningsförvaltningen har som mål i sin ITstrategi att alla barn och
elever ska kontinuerligt utveckla sin förmåga att med
ett kritiskt och ansvarsfullt
förhållningssätt använda
internet som en viktig arena
för lärande och utveckling.

Vår t Lu l e å N r 1 - 2 0 1 8
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Wilma Westman, Ida Hedkvist och Niki Biliou (från vänster) går i årskurs
2 på Samhällsprogrammet med internationell inriktning. På schemat står
källkritik och tjejerna granskar texter utifrån frågeställningar som äkthet,
tid, förstahandskälla och tendens (exempelvis politisk färgning).
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Bättre samarbete i kommunen. Fyra förvaltningar kommer att bli två. Från och
med 2019 minskas antalet nämnder och förvaltningar i Luleå kommun.

Ny organisation för
smartare arbetssätt
Bättre samverkan, färre nämnder
och en ny förvaltningsstruktur.
Det är några av förändringarna
som är på gång i Luleå kommun.
Text: Malin Taavola / Grafik: Joakim Höggren

Det är många utvecklingsarbeten på gång i kommunen just nu. En av frågorna som kommunledningen fokuserar på är att hitta modernare
arbetssätt. Hur kan vi arbeta smartare? Hur samverkar vi bättre mellan förvaltningarna? Under
2017 gjordes en så kallad översyn av kommunens
interna organisation. Den visade bland annat att
verksamheterna kan samarbeta mer internt. I dag
arbetar flera förvaltningar med liknande frågor,
vilket tar onödigt mycket tid och resurser.
Utredningen har resulterat i förslag på förbättringar, som nu ska realiseras. I korthet innebär
det att Luleå från och med 2019 kommer att ha

färre nämnder och förvaltningar. Bland annat
kommer fritidsnämnden och kulturnämnden
att slås ihop. Det innebär också att dessa båda
förvaltningar bildar en ny gemensam kultur- och
fritidsförvaltning.
Uppdragen blir detsamma som idag, men sammanslagningen förväntas ge positiva effekter.
–Vi är duktiga på kultur- och fritidsfrågor i Luleå och förhoppningen är att vi på detta sätt ska
bli ännu bättre. Vi kommer till exempel att kunna
samordna alla våra fina evenemang på ett
effektivare sätt, säger Luleås kommundirektör
Mikael Lekfalk.
En annan förändring är att miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd.
Dess förvaltning blir en del av nuvarande stadsbyggnadsnämnden. Kommundirektören leder
arbetet med att planera den nya organisationen
som kommer att pågå under hela 2018. Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.

Vi är duktiga
på kultur- och
fritidsfrågor
i Luleå.

Nya organisationen
Fyra nämnder blir två och
antalet ledamöter och
ersättare i nämnderna
minskas.
Kultur och fritid bildar en
gemensam förvaltning.
Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och
byggnadsförvaltningen
slås ihop.
Beslut om ny organisation
fattades i kommunfullmäktige den 29 januari.

?
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Föräldrasupporten
hjälper många föräldrar
Luleå kommuns föräldrasupport har sedan den 1 juli år 2016
hjälpt föräldrar till över 300 barn. Supporten erbjuder vägledning
till föräldrar och anhöriga med barn och ungdom mellan 0–20 år.

rande barn ett konkret råd, vad
ska jag tänka på och hur ska jag
göra?
– Försök att behålla ditt eget
lugn och trappa inte upp konflikten.
Kom ihåg att skälen bakom ett
ilskeutbrott löser man bäst vid ett
annat tillfälle, när både du och ditt
barn är lugna.
Hur tar men enklast kontakt
med er om man som förälder
vill ha stöd och hjälp?

Text: Fredrik Winneborn / Foto: Magnus Stenberg

Pappan Thomas vände sig till föräldrasupporten när hans barn var i tioårsåldern
och visade ett utåtagerande beteende.
– Det jag kände som var mest behjälpligt
var att jag fick en kompetent uppbackning.
Föräldrasupporten tog även kontakt med
lärarna i skolan, säger Thomas.

sitt barn även under jobbiga perioder som
tonåren.
– Vi hjälper också föräldrar att tänka
kring gränser och konsekvenser men
framför allt ger vi konkreta råd kring hur
man löser problem tillsammans med sitt
barn, säger EvaLena Johansson Bergman.

EvaLena Johansson Bergman är familjebehandlare och har jobbat vid föräldrasupporten sedan starten. Hon berättar att
de erbjuder hjälp och stöd i ett tidigt
skede innan problemen med barnen blivit
för stora.
Föräldrarna får främst rådgivning i frågor som handlar om konflikter i familjen,
problem med kompisar, svår skolsituation eller blyga och ängsliga barn. EvaLena och hennes kollegor träffar också
föräldrar som känner att det är svårt att
nå fram till sin tonåring eller är orolig
över att tonåringen provar alkohol eller
andra droger.
– Föräldrar uppskattar möjligheten att
få sitta i lugn och ro och prata tillsammans
med någon utomstående om sin oro kring
barnet. De säger ofta att kontakten med
oss vid föräldrasupporten har lett till att
konflikter med barnet har minskat och de
känner sig stärkta i sin roll som förälder.

Kan du ge mig som förälder till ett utåtage-

Det är inte bara föräldrar som söker stöd
hos föräldrasupporten. Bonusföräldrar och
mor- eller farföräldrar är också välkomna.
– Eftersom vi inte träffar några barn så
behöver man inte vårdnadshavarens samtycke för att kontakta oss, säger EvaLena
Johansson Bergman.
Föräldrasupporten är en kostnadsfri
rådgivning och familjebehandlarna för
inga journaler. Rådgivningen är baserad
på forskning och beprövad erfarenhet och
handlar om hur man som förälder gör för
att bevara och stärka en nära relation med
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– Det är enkelt, ring eller mejla
oss. Vi brukar kunna ge en mötestid samma vecka eller veckan
därpå, säger EvaLena Johansson
Bergman.
Läs mer om föräldrasupporten på:
www.lulea.se/foraldrasupporten

Föräldrasupportens experter EvaLena Johansson-Bergman,
Pia Keisu, Agnetha Larsson, Inger Andersson-Elenius,
Johan Lodin, Johanna Henriksson och Ulrika Nygård (fr v)
stöttar föräldrar i smått och stort.

Om föräldrasupporten
• Föräldrasupporten erbjuder stöd till föräldrar och nära anhöriga till barn eller ungdom i åldern 0-20 år.
• Föräldrasupporten nås på tfn 0920-45 30 00 eller foraldrasupporten@lulea.se
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Kaffe, kaka och kremering
Kerstin Nedergård, Bokvärket 2017

Vinterkul på Södra hamnplan
Varje vinter sedan 2016
förvandlas Södra hamnplan
till en mötesplats dit alla är
välkomna. Nytt för i år är snölabyrinten, kul för både stora
och små. Förutom att gå
runt, eller vilse, finns även en
rutschkana ner från labyrinten.

Varje helg bjuder vi på roliga
aktiviteter. Kolla lulea.se för
aktuell programinformation.

Astrid i Örebro får besked av sin läkare att slutet
närmar sig. Hon bestämmer sig dels för att ha
fest med temat begravning, dels för att uppfylla
en gammal dröm – hon vill se ishotellet i Jukkasjärvi och samtidigt göra en roadtrip genom
Sverige. Hon skickar ut inbjudningarna till festen,
och eftersom hon inte vill åka ensam på resan
så pratar hon med sina bästa vänner Tord och
Allan. Allan håller på med poetry slam så han
ser resan som en chans att dra in några kronor.
Tord är präst och ska förrätta begravningen och
tänker att han ska förbereda sig. Astrid måste
först bara ordna riksfärdtjänst så att hon tar sig
till Kiruna. Det här är en läsvärd dråplig berättelse med allvarliga undertoner och många skratt.

Värmestugan
När tårna eller fingrarna behöver tinas upp
så finns värmestugan och caféet som är
öppna varje helg mellan klockan 11–16.

Låna utrustning gratis
Fritidsbanken finns på plats med sin verksamhet och lånar ut utrustning som Luleåbor har skänkt. Låna längdskidor, skridskor, hjälmar med mera för att testa de
aktiviteter som finns på Södra hamnplan.

Skridskobana
Med isbanan framför dina fötter kan du
ge dig ut på en uppfriskande skridskotur.
Använd dina egna eller låna skridskor,
långfärds- eller vanliga på plats.

Övertoner
Svante Lindqvist, Ordfirman 2017
Svante Lindqvist har verkligen skrivandets gåva,
den här boken var en ren fröjd att läsa. I berättelsen Tidssprånget åker huvudpersonen på en
resa tillsammans med sina arbetskamrater.
Han följer med enbart för att resan går till hans
gamla hemtrakter i norr, och ingen av jobbarkompisarna hade förväntat sig att han skulle
haka på. Tågresan från Centralen blir ett fantastiskt äventyr och ibland tror han att han hallucinerar. I den underbara ”En midsommarsaga”
har katten Signe en stor och viktig del och i
fragment nummer 8 om det ständiga bytet av
IT-system känner jag igen mig till punkt och
pricka! Den berättelsen borde läsas av alla
chefer och IT-ansvariga. Tack för boken Svante.
Agneta Krohn Strömshed, Luleå folkbibliotek

A K T U E L LT
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GODA RÅD

KALENDARIUM

Vernissage x 2
3
mar

Vårens utställningar: Luleå 		
kommuns konstinköp 2017 och
Sture Meijer. Plats: Konsthallen

KPN Grand Prix
Den populära skridskotävlingen
som livesänds i Nederländerna
går av stapeln i Luleå för andra
året i rad. Den 23 februari kan du själv
vara med och åka i ett öppet spår.
Plats: Isbanan, Luleå centrum
22-25
feb

Årets stugsläpp
Luleå kommuns skärgårdsstugor.
Kl 10 blir stugorna tillgängliga att
boka för perioden midsommar
till mitten av augusti) Plats: lulea.se/skargard och Luleå turistcenter
13
mar

25
feb

Barents Winter Games
Luleå är i år värdkommun för
Barents Winter Games där 1400
unga idrottare från Sverige, Norge,
Finland och Ryssland tävlar om medaljerna
i ett 15-tal idrotter. Mer info: Barents
Winter Games sida på Facebook.
16-18
mar

Rekryteringsmässa
Luleå kommun och Arbetsför28
medlingen. 130 företag söker
feb
nya medarbetare.
Plats: Luleå Energi Arena

är produktionsledare på
gatudriften och ständigt
upptagen under vintern. Han
är en av fyra ansvariga inom
kommunen som ser till att
vägarna är väl underhållna.
När rycker ni ut?
– Vid två till tolv centimeter nysnö,
det beror på temperatur, vind eller
tid på dygnet. Blötsnö till exempel
vill vi få bort så fort som möjligt. Om
det går så plogar vi på natten eller
när det har slutat snöa. Om det
snöar mycket och länge kan det
också ta upp till fem dagar innan alla
snöhögar är bortkörda och tillgängligheten återställd. Jag vill påstå att
vi har en bra vinterväghållning.

Mjukslöjdscafé
Sticka socka, virka vante, brodera banderoll? Inspirera och
inspireras – ta med ditt eget
slöjdande. Plats: Stadsbiblioteket

Patrik Ruumensaari

Vad ska fastighetsägaren göra
för att underlätta?
– När det snöar och vi ska ut och
ploga, parkera din bil eller cykel på
tomten och inte på allmän gata.
Se till att sopkärl och brevlåda är
placerade innanför tomtgränsen eller
minst 1,5 meter från asfaltkanten.
Märk tydligt upp låga staket och
buskar så att maskinförarna ser det.
Och skotta inte över snö på vägen
eller till grannen, snön som hör till
din gårdsplan ska också förvaras
på din tomt. Det underlättar när
alla hjälps åt!
Mer info:
www.lulea.se (sök snöröjning)

HISTORIEN
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Här syns den smala plankvägen från färjeläget på BergSpark var ett populärt transportmedel, både på is och land. Flickan i pälsmössa och pälsnäset och in till staden. Fotona är tagna i april 1954, den muff verkar njuta av solen en vacker vårvinterdag någon gång i början av 1950-talet.
sista säsongen som trävägen lades ut. Med tanke på vår- Foto: Rune Espling/Luleå Stadsarkiv.
vädret så var det nog till och med de allra sista dagarna.
Foto: Norrbottens-Kuriren/Luleå Stadsarkiv.

Isvägen till Bergnäset
En vacker vinterdag är isbanan runt centrumhalvön full av Luleåbor som
promenerar, sparkar eller åker skridskor. Men innan Bergnäsbron byggdes
var isvägen inte till för nöjes skull. Den var en nödvändighet för att Bergnäsborna även vintertid skulle kunna ta sig till skola och arbete i centrala Luleå.

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

Text: Susanne Lundblom

Bergnäsbron diskuterades fram och
tillbaka i många år. Under tiden, mellan
1900–1954, gick en ångfärja mellan Luleå
stad och Bergnäset. Färjan körde så länge
som möjligt på hösten, tills isen blev alltför tjock för att kunna brytas av bogserbåtar. Till våren startade färjetrafiken igen
så fort isen gick att bryta upp.
Under vintern plogade staden en bredare
isväg för fordonstrafik till Bergnäset.
Dessutom lade de ut en speciell gång- och
cykelväg av plankor över älven.
För att plankvägen skulle hålla länge
på våren isolerade man den med sågspån.
Då gick det att promenera och cykla på
den även efter det att isvägen för bilar
hade stängt. Plankvägen var smal, så det
gällde att hålla balansen på cykeln.

Många tog också sparkstöttingen över
isen. Ibland hände det att någon hamnade i isrännan som bröts för de båtar som
skulle hämta massa i Karlshäll eller
lämna olja vid Pontuskajen. I en medlemstidning utgiven av Lulebygdens
Forskarförening skriver Gunnar Lindgren
om en incident som hände hans morbror
på 1920-talet:
Morbrodern skulle gå på bio i stan och
tog sparken från Bergnäset. Det ville sig
inte bättre än att han råkade köra ner i
isrännan och blötte ner sina byxor. Han
vågade inte åka hem alltför våt, och antagligen ville han inte heller missa filmen,
så på bion placerade han sig så nära han
kunde den heta biografkaminen. Han var
även tvungen att stanna under den andra
föreställningen för att hinna torka upp

någorlunda innan han sparkade hem. Det
blev både en blöt och dyr utflykt!
Med åren växte befolkningen och därmed
också antalet bilar. Trafiken från Bergnäset
och de södra byarna in till Luleå stad
ökade tillsammans med den trafik som
kom längre söderifrån. Det blev alltmer
ohållbart med ångfärja och isvägar. Den
6 juli 1954 invigdes Bergnäsbron. Då var
det slut med köerna vid färjan under
sommartid och besvären med isvägen
under vinter- och förfallstid.
Numera kan vi njuta av isbanan som
rekreation istället. Och ta en sparktur
med kommunens lånesparkar – utan att
vara rädda att hamna i en isränna.

