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bilden

Med lite tur kan du vid midsommartid hitta blommande guckusko här och var i Luleåskogarna. Just de här växte i fjol i
Norramark, Sunderbyn. Guckuskon är vår största orkidé och kan bli cirka 50 cm hög. Som så många andra orkidéer vill
den ha kalkrik mark. Den gula läppen på blomman är snillrikt utformad för att små bin ska stanna tillräckligt länge i skon.
Alla vilda orkidéer är beroende av en speciell svamp. Det är därför meningslöst (och brottsligt!) att gräva upp dem och
ta med hem. Foto: Susanne Lindholm
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medarbetare
Foto: Susanne Lindholm

”Det är bra om
man kan lite av
varje i mitt yrke”

Hans Isaxon, vaktmästare på Hägnan
Hans Isaxon tycker att han har ett toppenjobb
och det finns många orsaker till det.
– Det är ett omväxlande jobb i en vacker
miljö med fina arbetskamrater, säger Hans.
Som arbetsledare för vaktmästeriet ansvarar
han för skötsel av Hägnans byggnader och
omgivning.
– Vi är två vaktmästare, men under högsäsong jobbar sammanlagt fyra personer på
vaktmästeriet. Vi ser till att allt fungerar när vi
har våra arrangemang som exempelvis midsommarfirande och allsång. Vi passar också
på att göra mycket av underhållet på fastigheterna utomhus under vår, sommar och höst
med god hjälp av våra ferieungdomar.

Den stora anläggningen och alla aktiviteter
gör att det händer saker hela tiden, även
oförutsedda.
– Man måste vara flexibel och kunna ändra
fokus från det ena till det andra, menar Hans.
Hans var slöjdlärare i 25 år innan han kom
till Hägnan. De gamla husen på området
kräver speciell omsorg och Hans kunskaper
kommer väl till pass.
– Det är bra om man kan lite av varje i mitt
yrke; timra, snickra och meka. Ibland visar jag
även lite enklare smide när vi har gruppbesök, berättar Hans. På arrangemanget Slöjdsammelsurium brukar jag hålla workshop i
slöjd och täljning.

Alla slags sysslor
Under vintertid sköter vi snöplogning samt
underhåll och renovering inomhus.
– En grupp funktionsnedsatta killar jobbar
också här. Tillsammans med deras handledare planerar jag deras arbete som bland
annat består av djurskötsel, vedhantering och
liknande.

Förväntan inför sommaren
All personal på Hägnan är med och planerar
årets aktiviteter och arrangemang.
– Många aktiviteter återkommer år efter år
men det blir ändå alltid något nytt. Alla vet
vad som ska göras och vi hjälps åt. Jag uppskattar också att vår verksamhet är anpassad
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efter årstiderna. Det bidrar till variationen i
arbetet och nu känner vi förväntan inför sommaren med större personalstyrka och många
fler besökare.
Högsäsong innebär också att den populära
djurskaran utökas.
– Vi har grisar och får här året om, men till
midsommar lånar vi även in fjällkor, höns,
kaniner och lappgetter.
Utställningshall
Den stora samlingen av redskap och maskiner ska snart få sin permanenta utställningslokal. Med hjälp av gymnasieelever på byggprogrammet uppförs en stor hall på området.
Hans är delaktig i byggprojektet genom att
bland annat se till att byggmaterial finns och
att allt flyter på enligt planerna.
– Det ska bli roligt att kunna visa upp våra
samlingar på ett bra sätt, just nu är det mesta
magasinerat. Vi räknar med att det ska vara
klart nästa år.
Karin Kemi
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30 juni
… är sista chansen att flytta kötid från Lulebo till
den nya kommunala bostadskön Bostad Luleå. Du
kan flytta över din kötid genom att registrera dig
hos Bostad Luleå och betala in köavgiften på 250 kr.
Bostad Luleå hittar du på www.bostadlulea.se

25 miljoner
… kronor blev löneökningen efter årets
löneöversyn. Särskilt lärare, socialsekre
terare, sjuksköterskor, rektorer, förskole
chefer och enhetschefer inom stöd, vård,
omsorg och integration fick en högre lön.
Kommunen prioriterade dessa grupper för
att attrahera och behålla personal i våra
verksamheter.

Kl 23.00
… går sista bussen från Luleå till Råneå, via Hällbacken, Bensbyn och Persön. En senare
kvällsbuss har länge varit efterfrågad och nu kör Länstrafiken en sen tur på linjen 223.
Det är ett försök under hela året. Om det går en sen kvällsbuss även i fortsättningen
beror helt på antalet resenärer. Kvällsturen går fredagar och lördagar och avgår från
Luleå busstation klockan 23.00.

1968

248 svar
… till enkäten Vårt Luleå har redan
kommit in. Med både ris och ros,
viktiga synpunkter och nyttiga tips.
Tack bästa läsare för det! Vi kommer
att presentera resultaten i septembernumret. Men vi skulle gärna få ännu mer synpunkter.
Enkätformulären finns kvar t.o.m. 31 juli 2017 på www.lulea.se/vartlulea.

… var senast vi hade en sådan kall maj
månad i Luleå, enligt familjen Bohnsacks
mätning på Skurholmen. Medeltemperatu
ren var för 49 år sedan som i år 5,4 grader.
Denna maj har planteringar försenats lik
som sjösättningen. På omslagsbilden syns
Kängsö båthamn en kylig försommardag.
Det är bara ett par tappra båtägare som
Hans och Inga Karlsson som vågat sjösätta
sina båtar.

spaning

En eloge till eldsjälen
Sommaren närmar sig, väldigt sakta i år!
Men så säkert. Sommartid är en fantastisk
tid på året när vi får chansen att stanna
upp och hämta ny kraft och energi. Precis
som en idrottare behöver alla människor
återhämtning. Inte minst alla eldsjälar runt
om i Luleå.
För mig är en eldsjäl bland det finaste
som finns. Ledare, lagföräldrar, funktio
närer, alla som på sitt sätt bidrar till att en
förening finns. Och det mest på fritiden.
IFK Råneå är min moderförening och det
var här jag kom för första gången i kontakt
med eldsjälarna. Det var de som fick oss att
vilja tillhöra en förening, de som anord
nade allt från matcher till julgransplund
ringar, marknader och cuper.

Eldsjälar lever en stor del av sitt liv för
idrotten och det är dessa hårt arbetande
människor som krävs för att driva en
förening.
Jag är lycklig över att mina barn får växa
upp i Luleå för att Luleå är en stad med
rikt fritidsutbud och kulturliv. Mina flickor
har testat de flesta idrotter och till slut blev
dansen deras stora passion. Dansen ger oss
sån glädje! Jag är tacksam över eldsjälarna
som ger mina barn dansen.
Många föreningar står inför stora utma
ningar för att få folk att engagera sig. Här
kan vi som föräldrar vara en del av det.
Blir själv en eldsjäl eller stötta de på bästa
förmågan. Dela mer på ansvar och jobb och
se till att glädjen och vi-känslan är i fokus.

Att vara delaktig under resan när våra
barn växer som människor i ett lag. Lär sig
att kämpa mot sina mål. Uppleva med- och
motgångar. Gör vi inte det finns risken att
eldsjälen bränner ut sig, att inga nya vill
ställa upp och att föreningen tynar bort.
Som nyanställd kommunikatör på fritids
förvaltningen har jag förmånen att jobba
med frågor som jag brinner för och med
människor som brinner
lika mycket som jag.
Och utan alla eldsjälar
kunde vi inte göra bra
fritid ännu bättre!

Malin Holmqvist
Kommunikatör
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Så satsar kommunen 2018-2020
Luleå kommuns förslag till strategisk plan och budget för perioden
2018-2020 innehåller årliga investeringar på cirka en miljard kronor.
En hög investeringsnivå som beror på att kommunen växer.

Fler invånare ger ökade skatteintäkter men
också högre kostnader för kommunen.
Vi bygger ut och förstärker va-nätet, nya
bostadsområden växer fram med nya skolor
och förskolor och vi renoverar och bygger
om befintliga. Vi planerar för fler boenden
för äldre och utsatta grupper. Kommunen
satsar även på ett hållbart resande och
investerar totalt 21,5 miljoner kronor i
kollektivtrafiken under perioden. En elbuss
linje mellan Kronan och Porsön ska införas
och Luleå Lokaltrafiks bussar ska byta till
förnyelsebara bränslen.
Stina Östman
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Varifrån kommer pengarna?

miljoner kronor

miljoner kronor

miljoner kronor

Nettoinvesteringar

Utbyggt vatten- och
avloppsnät

Flytt av brandstationen

205

64,5
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miljoner kronor

miljoner kronor

Utveckling av nya
bostadsområdet
Kronandalen

Ombyggnation av
Tunaskolan

Planering för nytt vårdoch omsorgsboende
i Kronandalen

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella poster
Årets resultat

Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . 71%
Externa intäkter . . . . . . . . . 21%
Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . 8%

Så fördelas kostnaderna

miljoner kronor

Kommunens utgifter och inkomster
miljoner kronor

6

270

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-4 535
4 046
436
82

-4 676
4 163
473
66

-4 768
4 295
479
-3

29

26

3

Löner, pensioner . . . . . . . . 63%
Material, tjänster . . . . . . . . 26%
Avskrivningar . . . . . . . . . . . . 6%
Bidragsutbetalningar . . . . . . 5%
Finansiella kostnader . . . . >1%

Förslag till strategisk plan och budget
2018-2020. Beslut tar kommunfullmäktige
den 20 juni 2017.
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Luleå tar energi
från solen

Katja Güth Laitila
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Solenergi till kunderna
Men solkraftsparken är bara en del av Luleå
Energis hållbarhetsarbete. Framöver ska
även kunderna kunna köpa en solcellsanläggning av Luleå Energi för att producera
sin egen el. Är du intresserad av en solcellsanläggning kan du kontakta Luleå Energi,
telefon 26 44 00 eller Luleå kommuns
energirådgivning 45 40 47.

kwh
2 000

sep 16

Solskenshistoria på vintern
Sedan juli 2016 producerar Luleå Energi
ström genom solpaneler på kontorsbyggnaden på Porsön. Det har visat sig att panelerna fungerar bra, även på vintern. I februari
är toppeffekten samma som i juli, fast det
är mindre soltimmar per dag. Det är enbart
under perioden november till januari som
elproduktionen är väldigt låg. (Se diagram)

jul 16

– Vi vill erbjuda våra kunder hållbara
energilösningar och att ta tillvara på solenergi känns som solklart, förklarar Sofia
Antonsen, chef för kund och utveckling på
Luleå Energi.
Solparken kommer att ha runt 1 700 solpaneler och ligga vid någon av infarterna
till Luleå. Byggstart planeras till våren 2018.
– Syftet med solparken är förstås att producera solel, men vi ser det som ett pilotprojekt för att testa och utveckla solkraft i
det klimat som vi har här i Norrbotten,
säger Sofia Antonsen.

Även markiserna ovanför fönstren är gjorda
av solceller. De skärmar av bra mot solen
samtidigt som de producerar ström.

aug 16

Redan idag levererar Luleå Energi miljövänlig el från vatten till sina
privatkunder. Nu ska kommunens energibolag bygga en solkraftspark
för att även kunna erbjuda solel till sina kunder. Solkraftsparken
planereras få en effekt på 800 kW vilket motsvarar en årsanvändning
för ungefär 40 eluppvärmda villor.

Solcellerna på Luleå Energis tak på Porsön
levererar el till kontoren. Sofia Antonsen vill
utveckla solelsproduktionen ännu mer.
Diagrammet visar hur mycket ström cellerna
har producerat sedan förra juli.

Foto: Susanne Lindholm
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Så klarar du krisen
Luleå är en trygg och säker plats
och kommunen har en god beredskap för att hantera olika samhällskriser. Det kan handla om allt från
långvariga el-, värme- eller vattenavbrott, till svåra vädersituationer
och andra oväntade händelser.
Klara dig själv i 72 timmar
Om en kris inträffar är det viktigt att du
som invånare är välinformerad och enga
gerad. Vid allvarliga störningar i samhället
så måste du själv kunna ordna till exempel
vatten, värme och mat. Du behöver också
kunna kommunicera med andra och få
information från media och myndigheter.
Grundprincipen är att du ska klara dig
själv i 72 timmar. På så sätt kan resurserna
prioriteras för de mest drabbade.

Packa din egen krislåda
Ett sätt att förbereda dig är att packa en
krislåda med saker som är bra att ha hemma.
Exempel på det är plastdunkar för färsk
vatten, ved, campingkök med bränsle,
ficklampa med extra batterier, radio med
batterier, varma kläder, filtar med mera.
Det kan också vara bra att ha konserver
med mat hemma som räcker i några dagar.
Glöm inte mat och vatten till husdjuren.
På följande länkar hittar du bra information både före och under en kris.

Viktigast vid en kris
Vatten – Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Skaffa några
plastdunkar avsedda för färskvatten.
Mat – Förbered ett litet förråd med
konserver och livsmedel som klarar
sig i rumstemperatur.
Värme – Vid ett långvarigt elbortfall
kyls bostaden snabbt ner. Se till att ha
varma kläder, filtar och stearinljus.
Kommunikation – Vid en kris ska du
lyssna på din lokala P4-kanal. Där får
du veta viktiga detaljer om situationen.
Du kan behöva en batteridriven radio,
extra batterier och strömlös laddning
(powerbank).

www.krisinformation.se
www.msb.se
www.dinsakerhet.se
www.lulea.se/kris
Malin Taavola

Förbered en krislåda till
ditt hushåll. I den ska du
ha sådant som du och
familjen behöver för att
klara 72 timmar på egen
hand. Glöm inte bort
husdjuren.

Illustration: Karin Kemi
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Skisser som ligger till
grund för tre av säsongens
planteringar i stora urnor.
De ska placeras på (från
vänster) Södra hamn, Loet
och Smedjegatan.

Randigt, rutigt
och prickigt
Just nu planterar parkavdelningen ut alla blommor som
drivits upp i växthusen i Björsbyn under vintern och våren.
Temat denna sommar är randigt, rutigt och prickigt.
Som vanligt är det personalen på stads
byggnadsförvaltningens sektion park och
evenemang som tagit fram temat för säsongen. Genom att dela in rabatterna i olika
fält skapas geometriska mönster. Det är ett
nytt sätt att plantera och förväntas ge en
fin visuell effekt.
Arbetet med årets planteringar började
redan förra hösten med att man gjorde
skisser utifrån det fastställda temat. Skis
serna har använts som underlag vid
beställning av småplantor och fröer och
fungerar sen som mallar för de som ska
plantera ut växterna i de olika rabatterna
och växtkärlen.

Den kalla våren har inneburit att tempera
turen varit för låg i de växthus som saknar
uppvärmning. Genom att tränga ihop alla
plantor i de uppvärmda växthusen har
man ändå lyckats klara beståndet. För att
säkerställa tillräcklig mängd plantor har
man haft en överproduktion på ungefär
tio procent.
Färre blommor i rondellerna
Nytt för i år är att färre växtkärl och plante
ringar ska finnas i rondeller och på refuger.
– Vi har fattat beslutet utifrån säkerhets
skäl, säger avdelningschef Sara Svensson
på stadsbyggnadsförvaltningen. Persona

len utsätts för onödiga risker genom att de
måste vistas i trafiken när de ska vattna
och sköta växterna
Beslutet kommer att innebära minskad
blomfägring längs trafiklederna men desto
mer på andra ställen.
– Det kommer att bli lika mycket blom
mor som tidigare, försäkrar Sara.
Utplanteringen av plantorna sker från
mitten av juni och då hjälper säsongsan
ställd personal och inte minst kommunens
feriejobbare till.
Karin Kemi
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Kronan och livet mellan husen
En ny stadsdel växer fram på
Kronan. När allt är klart ska 5 000 7 000 människor leva och bo där.
Behovet av trygghet, trivsel och
estetik är ungefär samma för alla
människor. Hur ska dessa behov
tillgodoses? Vi beskriver planerna
för det största byggprojektet i
Luleå kommun på många år.
Förutom bostäder och annan bebyggelse
finns det tre områden som är viktiga för
funktionen och upplevelsen av en stadsdel:
parker och stråk, gator och torg samt belys
ning. För utformning och gestaltning av
dessa områden ansvarar stadsbyggnadsför
valtningen i samarbete med olika aktörer. I
alla dessa delar finns krav på tillgänglighet
och en grupp rådgivare har därför deltagit i
planeringen. Man har bland annat tittat på
framkomligheten för rörelsehindrade och
synskadade.

Gator och torg

Utformningen av hela Kronandalen ska medverka till låga farter för oskyddade trafikanters säkerhet. Trafikslag prioriteras i ord
ningen gång, cykel, buss och sist bil samti
digt som det ska vara lätt att nå stadsdelen
med alla trafikslag.
Genom ett finmaskigt gatunät och väl
definierade gaturum ska området upplevas
tryggt och uppmuntra till social samvaro.

Inspirationsbild för stadsdelsparken som
med stora öppna gräsytor och blomsterprakt
blir en central och sammanlänkande del i
området. En gemensamhetslokal placeras i
parken. Illustration: Strategisk arkitektur

Lulsundsberget

Befintligt naturo

Parker och stråk

Det ska finnas grönytor i fyra kategorier på
området; bostadsgårdar, kvarterspark, stadsdelspark och natur- och rekreationsområden.
De olika ytorna ska ha plats för varierande
typer av aktiviteter. En del av det befintliga
trädbeståndet ska bevaras och de omkring
liggande naturområdena ska ge möjlighet
till friluftsliv.

Skulpturstråket söderut med stadsdelsparken längst bort. Den befintliga skulpturparken bevaras eller flyttas om i delar och
kompletteras med ny konst.
Illustration: Strategisk arkitektur

Punkthus
under uppb
Honnörsbacken
under uppbyggnad

Genom hela Kronandalen ska ett dagvattenstråk löpa i form av en
kanal som förbinder
kvartersparken i norr
med den större stadsdelsparken i söder.
Dagvattnet från delar av
bostadsområdet leds
till kanalen, som inte
blir djupare än cirka 20
centimeter.
Inspirationsbild:
Strategisk arkitektur

Läs mer om Kronandalen på www.lulea.se under fliken samhällle & gator,
eller på www.kronanlulea.se
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Belysning

Belysningen i Kronandalen ska utgå
från människors behov och bidra till
att gestalta områdets karaktär. Strå
ken ska kännas trygga och det ska
vara lätt att orientera sig i området.
Ett sätt att uppnå detta är att belysa
träd, sittplatser, konstverk och landmärken. Längs Bensbyvägen belyses
gång- och cykelvägen samt buller
plank.
Karin Kemi

Stadsdelstorget till höger med utrymme för marknader och
andra arrangemang. Trottoarerna får separerade gångbanor
och cykelbanor. Kring stadsdelstorget kommer tre meter av
gatan att tas i anspråk för uteserveringar och liknande.
Illustration: Strategisk arkitektur

Belysta buskar och träd
skapar trygghet och underlättar
orienteringen i området.
Illustration: Strategisk arkitektur

Norra entrén,
planeras och byggs

Bensbyvägen

Träffparken
kvarterspark

Stadsdelscentrum

byggnad

Stadsdelstorg

åk
str
en
att
gv
Da

område

Den attraktiva staden

Origoparken
stadsdelspark

Gemensamhetslokal
Kronanhallen och
Tallkronanskolan
under uppbyggnad

Skulpturstråk

Planering för
bebyggelse pågår

Kulturbyn Planering för
bebyggelse pågår

Det finns många idéer om vad som gör en
stad attraktiv. Till exempel bör det finnas
byggnader och miljöer som folk kan älska.
Det menar Emma Jonsteg på arkitektbyrån
Utopia i Stockholm. På ett seminarium,
som kommunen arrangerade i april, talade
Jonsteg också om vikten av icke kommer
siella ytor där människor kan mötas, både
inom- och utomhus. Hon efterlyste också
generellt en större djärvhet i arkitekturen
och flexiblare boendeformer, exempelvis
kombo för sammanboende kompisar samt
kollektiv.
Föreläsaren Charlotta Mellander, professor
i nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Jönköping, betonade vikten av dialoger
med medborgarna i planeringsprocessen.
Hon talade också om att allt fler väljer att
bo i städerna. För hundra år sedan bodde 14
procent av befolkningen i städer och år 2050
beräknas 70 procent göra det.
Enligt Mellanders forskning hamnar Luleå
förresten på plats 17 på ”Smarta kommunerlistan”. En smart kommun är en kombination
mellan andelen högutbildade och andelen
kreativa yrken i varje kommun. I Luleå
kommun är andelen högutbildade 24 pro
cent och andelen kreativa yrken 34 procent.
Sammanfattningsvis konstaterades på
seminariet att den attraktiva staden bland
annat bör erbjuda variation, skönhet, god
offentlig service och närhet i form av högst
45 minuters pendelavstånd runt om. Andra
platskvalitéer som nämndes var tolerans,
utbildningsmöjligheter och sociala nätverk,
där offentliga mötesplatser är viktiga.
Karin Kemi
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Luleås första fristadskonstnär
Efter flera år i fängelse och sedan
landsflykt får nu den eritreanske
journalisten Haile Asmerom en
fristad i Luleå.
– Jag är djupt tacksam över Luleå som
låtit mig komma hit och återuppta mitt
skrivande i säkerhet. Jag känner mig redan
som hemma, säger Haile Asmerom.
Namnet är ett pseudonym, på grund av
säkerhetsläget för familjen vill fristadsför
fattaren inte framträda med namn och bild.
I Hailes hemland Eritrea är sedan 2001 all
media styrd av regeringen. Landet hamnar
på näst sista plats i Reportrar utan gränsers
pressfrihetsindex. Sist ligger Nordkorea.
– Vi har ingen pressfrihet eller yttrande

frihet i Eritrea. Jag fängslades och hölls iso
lerad i fyra år tillsammans med flera andra
journalister, än i dag vet vi inte anklagel
serna. Efter att jag lämnade Eritrea har
jag tvingats hålla mig från att skriva och
jobba journalistiskt, säger Haile Asmerom,
Luleås första fristadsförfattare.
Hade inget val
2013 frigavs han men blev genast tvungen
att fly från Eritrea. Att återvända är uteslu
tet, om inte läget i landet förändras.
– Jag har aldrig drömt om att lämna mitt
land, men nu hade jag inget val. Många
välutbildade personer lämnar Eritrea, det
är en stor brain drain, säger Haile Asmerom.
Bakom sig lämnade Haile Asmerom sin
familj, som han nu inte sett på åtta år.

Den eritreanske journalisen Haile Asmerom (till höger) har fått en fristad i Luleå efter
flera år i fängelse och landsflykt. Foto: Therese Hedman

De missar så mycket
Skyddsbehövande konstnärer kan ansöka
om fristad via den internationella organisa
tionen Icorn, International Cities of Refuge
Network, som sedan 2006 hjälper dem att
hitta en fristad bland ett 60-tal städer över
hela världen.
– Dessa regimer missar så mycket. Alla
texter, alla tankar och all skönhet som dessa
konstnärer kunde bidra med. Nu får ni fri
städer uppleva det istället, säger Elisabeth
Dyvik, programdirektör Icorn.
Luleå är hittills Sveriges nordligaste fristad.
Therese Hedman

Varför fristad i Luleå?
• Efter två medborgarförslag beslu-		
tade kommunfullmäktige 2016 att 		
Luleå kommun blir fristad för att ge
en förföljd konstnär skydd.
• Det innebär att en kulturutövare 		
(t ex författare, journalist, konstnär,
musiker, bloggare, artist, filmska-		
pare) får fri bostad i kommunen, 		
ett tvåårigt stipendium samt nät-		
verk och skydd för att kunna fortsätta sitt arbete.
• En fristadskonstnär får ett särskilt 		
uppehållstillstånd som gäller i två 		
år. Om läget är i hemlandet inte förbättrats under tiden kan konstnären
välja att söka permanent uppehållstillstånd i Sverige, enligt de 		
vanliga asylreglerna.
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Danspubliken i Luleå har ökat dramatiskt
det senaste året. Sålde man förr ett 20-tal
biljetter till en dansföreställning så kan
det nu bli över 200. En framgångsfaktor
är Dansserien.

Luleåborna har
hittat till dansen

Det är ett särskilt abonnemang med olika dansföreställningar som Kulturens hus startade i
samarbete med Dans i Nord och Luleå Riksteaterförening förra hösten. Dansserien ledde
till en kraftig ökning av danspubliken jämfört
med tidigare år. Prenumeranter får billigare
biljetter samt möjlighet att träffa dansare och
koreografer innan varje förställning.
– Genom Dansserien har vi byggt en ny publik.
Det finns ett stort sug efter biljetter, förklarar
Marie Wallsten, programchef på Kulturens hus.
I september är det premiär för den nya Dansserien som består av sex föreställningar under
hösten och våren. Redan vid försäljningsstarten
i maj sålde Kulturens hus 70 biljetter av sammanlagd 200 på en och samma kväll.
Hus för dansen
Arbetet med att skapa en egen lokal för dansare
och publik pågår. Målet är att skapa en plats
för både professionell dans och föreningslivets
dansverksamheter.
– Frågan om en plats för dansen lever i högsta
grad. Just nu tittar vi på olika lösningar men
det är inget som är klart, säger kulturchef Åke
Broström.
Monika Aunes

Allt fler vill titta på dans som här vid Kungliga Operas gästspel. Och dansen ska få
en hemvist i Luleå, lokalsök pågår. Foto: Kungliga operan

Hägnan lockar många besökare
Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad är ett populärt utflyktsmål för
såväl Luleåbor som besökare. Med sina ca 90 000 besökare per år,
varav 60 000 under sommaren, är det ett av Luleås största besöksmål.

Hit kommer besökare från främst
Sverige och Norge men även från övriga
Europa, Asien och USA för att uppleva
historiens vingslag.
Några av sommarens mest besökta
arrangemang är nationaldagen, spelmansstämman, midsommarfirandet och
den populära allsången som i sommar
gästas av Nanne Grönvall och Magnus
Carlsson.
Även i år arrangeras Musikfestivalen
med lokala artister som bland annat
Britta Bergström.
Nytt för i sommar är att Norrbottensteatern flyttar ut till Hägnan med föreställningen En midsommarnattsdröm.
Monika Aunes

Bildtext

Foto: Susanne Lindholm

13

Vårt Luleå Nr 3 • 2017

Sommar i Luleå
Sommartid visar sig Luleå från sin allra bästa sida. Staden,
byarna och skärgården lever upp och erbjuder mängder med
aktiviteter, både för stora och små, hemma-semestrare och
besökare. Vi har listat några av sommarens höjdpunkter.

Museum, teater och utställningar
På friluftsmuseet Hägnan och världsarvet Gammelstads kyrkstad pågår det aktiviteter året om. På
Hägnan kan du bland annat delta i traditionellt
midsommarfirande, internationella festivaler och
den populära Allsången.
I år bjuds det dessutom på utomhusteater, när
Norrbottensteatern flyttar ut föreställningen En
midsommarnattsdröm av Shakespeare.
Konstintresserade rekommenderas ett besök
i Konsthallen, som premiärvisar tre nya utställningar i sommar. Sista helgen i juli bjuder Luleå
konstförening in till traditionell konstfest på
Gültzaudden, Konst i det gröna.
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Traditionellt midsommarfirande 23 juni på friluftsmuseet Hägnan.
Foto: Erik Holmstedt

Asiatisk festival
5 augusti på friluftsmuseet Hägnan
Foto: Hägnan
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Bad och skärgård

Populära Rånepoolen öppnar
17 juni. Foto: Per Pettersson

Besök Luleås vackra skärgård med
turbåt. Foto: Helena Holm

Sommarlov är lika med utebad och
den 17 juni öppnar kommunens populära utomhuspooler, Aronsbadet
och Rånepoolen.
Samma dag arrangeras Skärgårdens dag på Södra hamnplan med
massor av aktiviteter och inspiration
inför sommarens skärgårdsbesök. I
mitten av juni inleds båttrafiken som
tar dig ut i Luleås vackra skärgård.
I Södra hamn har den populära
stranden öppet 19 juni-20 augusti.

Sommarloppisar,
marknader och event
Sommartid öppnar flera lokala
loppisar och gårdsbutiker. Flera av
dem säljer hembakt fikabröd och
arrangerar marknader för hantverk
och lokala delikatesser. Traditionella
gatumarknader arrangeras i Råneå
och Luleå.
Andra populära arrangemang är
Höslaget i Avan och kräftfisket i
Råneälven, båda dessa infaller den
andra helgen i augusti. Sommarens
publika besöksrekord brukar sättas
när Norrbottens flygflottilj F 21 bjuder
in till flygdag i Luleå. Försvarsmaktens huvudflygdag arrangeras i år
den 26 augusti. Håll utkik efter
lokala annonser.
Malin Taavola

Prideparaden firas 16-18 juni.
Foto: Luleåfotograferna
Stämningsfulla Musikens makt
på Gültzauudden 18-19 augusti.
Foto: Frank Rizo

Musikfestivaler och Pride
Sommaren är festivalernas och folkfesternas tid. Först
ut är Luleå Pride som firas i dagarna tre, 16-18 juni.
Den populära Prideparaden lockar många deltagare
och sker i år den 17 juni.
Luleå Hamnfestival står näst på tur och bjuder upp
Luleåborna till mat, dans och musik den 5-8 juli.
Sköna augusti bjuder på fina sensommarfestivaler,
bland annat i Klöverträsk. Sist men inte minst, Musikens makt, den stämningsfulla festivalen vid Luleälvens strand. I år den 18-19 augusti.
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Kvalitetstid
med Peppe
I den lilla röda stugan utanför Kulturens hus huserar
läshunden Peppe några
gånger i veckan. Här kan
barn träna högläsning tillsammans med hunden
som skapar lugn och blir en
lyssnande kompis. Precis
som på bilden där Elliot, åtta
år, läser för Peppe. Det är
en allergivänlig hund som
dessutom är en utbildad
terapi- och läshund.
Luleås biblioteksavdelning
driver läshundsprojektet tillsammans med elever från
Östra skolan. Under våren
har man även öppnat upp
för allmänheten som fått
boka Peppetid till sina barn
vissa lördagar. Förhoppningen är att kunna erbjuda
fler tillfällen för allmänheten
under hösten.
Foto: Susanne Lindholm

20 år av service
nära medborgaren
För ganska exakt 20 år sedan, den
14 juni 1997, invigdes Medborgarkontoret och biblioteket i Råneå.
Syftet var att ge medborgarna bättre
service på plats. Tjugoårsjubileet
firades stort förra helgen.
Kommunfullmäktige tog redan 1995 beslut
om att öppna ett medborgarkontor i Råneå.
Kommunen hade kommit fram till att ett
sådant kontor kan klara 80 procent av sam
hällsservicen. Och kontoret erbjöd, då som
nu, olika typer av service och information.
Unikt var, och är, att medborgarkontoret
och biblioteket har en gemensam disk.
I december 2000 kom de första flyktingar
från Balkan till Råneå. Ända från början
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har Råneborna ställt upp och
stöttat de asylsökande i stort och
smått. Medborgarkontoret och
biblioteket har sedan dess jobbat
mycket med integration.
Det gråa tegelstenshuset på
Västerlångvägen har hyst olika
hyresgäster under åren. Från
första början var det säte för
Råneå kommun som upphörde 1969.
När Medborgarkontoret och biblioteket
flyttade in 1997 fanns också polis och
folkbokföringsbyrå där. Idag huserar
även Råneå service med fixarn samt
hemtjänsten och hemsjukvården i
medborgarhuset.
Katja Güth Laitila
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Växande intresse
för byggnadsvård
Strävan efter en mer miljövänlig livsstil, mindre gifter i hemmet och
en önskan att ta hand om vårt kulturarv. Det kan vara kombinationen
bakom det ökade byggnadsvårdsintresset i Luleå, där friluftsmuseet
Hägnans byggnadsvårdskvällar lockar allt fler och har mer än
fördubblat publiken sen i fjol.
Ett 40-tal personer från både Norrbotten
och Västerbotten är bänkade i hembygds
gillets hus i Gammelstad för en föreläsning
om hur man anlägger en gammaldags
trädgård.
– I början var vi i Storgården på Hägnan,
men nu i vår har intresset varit så stort att
vi inte ryms där längre, säger Ann-Louise
Lång, antikvarie på friluftsmuseet.
Miljövänliga renoveringar
Sedan tre år tillbaka satsar friluftsmuseet
Hägnan tillsammans med Svenska bygg
nadsvårdsföreningen och Nederluleå kyrkstugeförening på temakvällar kring bygg
nadsvård.
Hur man renoverar gamla fönster och
spisar, timringskonstruktioner samt isolering av gamla hus och tapethistoria har varit
på programmet. Erica Duvensjö, Svenska
byggnadsvårdsföreningen, tror att det ökade
intresset beror på en större miljömedvetenhet.
– Många av de gamla hantverksmetoderna
och materialen är också hållbara ur ett miljöperspektiv. Folk vill ha giftfria färger i barnrummen och skippa gullfiber i väggarna,
säger hon och fortsätter:
– Här finns massor av gamla tekniker att
ta till, som att måla med linoljefärg och
isolera med lin eller fårull.

Se renovering på nära håll
Vårens föreläsningsserie är nu över, men
planer finns på fler temakvällar eftersom
intresset bara fortsätter att öka. Under
sommaren kan du följa renoveringen av
en gammal kyrkstuga på Jordbrogränd i
Gammelstads kyrkstad. Från midsommar
och fyra veckor framåt kommer skickliga
timmermän och hantverkare återställa den
till sin forna glans.
Therese Hedman

Under en heldag med byggnadsvård visade
Göran Sandström upp smide.

Timmerman Ingemar Sjölund berättade hur
man kan laga gamla timringar.

			

Byggnadsvård i världsarvet
Gammelstads kyrkstad
• Att sköta och underhålla byggnader
och bebyggelsemiljöer och vårda
kulturmiljön för att bevara den för 		
framtiden, det är byggnadsvård.
• Den som äger en kyrkstuga i världsarvet har ansvar för att bevara den
för framtiden.

Sandra Fahlesson och Elin Jofjärd, Råneå,
ville veta mer om gammaldags trädgårdar.
– Drömmen är väl att kunna vara delvis
självförsörjande genom odling och samtidigt bevara kulturarv, säger de.

• För tre är sedan startades byggnadsvårdskväller med 20 personer per
träff. Nu är det mer än dubbelt så 		
många som kommer.
• Följ Nedeluleå kyrkstugeförenings
renovering av kyrkstugan på Jord-		
brogränd. Du kan både besöka den
på plats i kyrkbyn och se arbetet på
www.lulea.se/gammelstad

Hägnans byggnadsvårdskvällar har
berört allt från gamla spisar och tapeter
till gammeldags trädgårdar, som här
med Christer Löfgren, Gallejaur.
Foton: Susanne Lindholm
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tips från biblioteket

Nordpilen
Jan Bergsten
Trafik-Nostalgiska
förlaget 2017
Under ca 80 år har det gått tåg mellan Stockholm och Narvik och under många år bar det
tåget namnet Nordpilen. Från perrong tio på
Stockholms central gick det, exakt kl 17.00, och
på tåget fanns det sovvagnar (där särskild personal kom och bäddade för natten), sittvagnar,
liggvagnar, restaurangvagn (med servitörer
och kockar), postvagn och resgodsvagn. Det
här är en fantastiskt fin bok både för allmänt
tågintresserade, men även för kalenderbitare
och vanliga läsare som åkt med Nordpilen.
Författaren har gjort en välgärning som samlat
all denna information i en trevlig och lättillgänglig bok med många bilder från åren då allt
fler människor tog tåget norrut (eller söderut).
Förutom mycket fakta har han också samlat
tågberättelser från kända författare.
Omslaget är målat av Luleå-födda Fanny
Felicia Svanberg.

Danko och flamman
Lars G Carlsson
Black Island Books 2008
Hur långt är man beredd att gå för sin övertygelse? De sju männen som låg bakom
attentatet mot den kommunistiska tidningen
Norrskensflamman var beredda att gå långt.
Det var män vilka flera var aktiva nazister Luleås polischef, en redaktör på NorrbottensKuriren och fem militärer. Vad attentatsmännen inte insåg var att i huset bodde även
några familjer som inte hade en chans att
klara sig undan explosionerna och lågorna.
Fem personer brändes inne, två av dessa
var barn, och flera blev svårt brännskadade.
Lars Carlsson har skrivit en mycket intressant
och tankeväckande roman som bygger på
terrordådet och vad som föregick det. Romanen är fiktiv och namnen på personerna
är ändrade, men faktaunderlaget är gediget.
Boken har nu funnits i några år, men har inte
förlorad sin aktualitet.
Agneta Krohn Strömshed
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Från vänster: Stipendiaterna Helene Lindberg och Zakarias Lekberg samt
Anna Lindquist som mottog stipendiet för Abdoulaye Camara som inte
själv kunde närvara. Foto: Joakim Höggren

Luleås kulturprofiler prisades
Luleå kommuns kulturstipendiater 2017 är musikern och hiphopartisten
Zakarias Lekberg, musikern och koreografen Abdoulaye Camara samt
eldsjälen och galleristen Helene Lindberg.
För Helene Lindberg var det andra ut
märkelsen i år. Hennes företag Lindberg
Konst & Ram tog även emot Luleå kom
muns företagarstipendium.
– Det känns väldigt roligt att vi uppmärksammas såhär, det är stort för oss! Att få
kulturstipendiet bevisar att vi är en viktig
mötesplats för kulturen i kommunen,
säger Helene Lindberg.
Luleå kommun delar varje år ut kulturstipendium, prissumman är 15 000 kronor
vardera. Motiveringarna var följande:
Zakarias Lekberg, som med sin musik
och egna texter framgångsrikt etablerat
sig på Sveriges rapscen. Under artist
namnet ”Zacke” har Zakarias Lekberg
utvecklat sitt eget uttryck med sylvassa
texter om sin uppväxt i Luleå men också
om hur det är att vara ”Fattigkussen” från
landet. Han är en stark röst för de som är
långt ifrån makt och bestämmande.
Abdoulaye Camara, för sitt brinnande
engagemang med att sprida afrikansk

musik och dans. Abdoulaye Camara har
i drygt 20 år med sina afrikanska rötter
som drivkraft inspirerat många, framfö
rallt barn och unga till kulturella uttryck
de inte visste de behärskade. Med stor
intensitet har han bidragit till att skapa
kulturella dialoger med mångfalden i
centrum. Hans arbete bygger broar mellan
kulturer med hjälp av rytm och rörelse.
Helene Lindberg, för ett mångårigt
och framgångsrikt arbete med att lyfta
konstlivet i Luleå. Med stort konstkun
nande och hantverksskicklighet har
Helene Lindberg med sitt lugna och
pedagogiska tillvägagångssätt hjälpt
många lulebor att utveckla sin egen syn
på bild, färg och form. I ett respektfullt
och nära samarbete med konstnärerna
har hon varit med och skapat en mark
nad för konst i Luleå. Med sin stora
kärlek till konsten är hon i själ och hjärta
en folkbildare inom konstens område.
Stina Östman

Ingen intervju
Vilka är personerna som leder partierna i Luleås kommunfullmäktige? Turen
har kommit till Sverigedemokraternas gruppledare Carita Elfving för att svara på
Vårt Luleås frågor. Intervjun utgår i detta nummer av Vårt Luleå och finns med
i septembernumret. Carita Elfving har varit sjukskriven och inte kunnat svara.

vår historia
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En solig sommardag på 1930-talet besökte studenterna
Gunnar Gavuzzi och Erik Hallberg badplatsen på Gråsjälören. Här tar de en kopp kaffe från den uppdukade kaffeservisen som mest troligt kommer från Hantverkshyddans
restaurang. Foto: Luleå stadsarkiv

På bilden från 1932 tronar
ståtliga Hantverkshyddan
med sin nybyggda utedansbana. Vid bryggan ligger en
turbåt och på andra sidan ön
syns hopptornet utanför badplatsen. Bortanför Gråsjälören syns Stensborgs sågverk.
Foto: Luleå stadsarkiv

Dansen på Gråsjälören
Mitt i stadsfjärden, ett stenkast från Luleå centrum, ligger den lilla ön
Gråsjälören. Den är kanske mest känd för sin våffelservering under vårvintern och är ett populärt utflyktsmål för många som promenerar på
isbanan. Men visste du att under första hälften av 1900-talet fanns här en
dansrestaurang med utedansbana och en fin badplats med hopptorn?
I slutet på 1800-talet arrenderades Gråsjälö
ren ut till stadens hantverksförening. De
hade sett ett behov av en rekreationsplats
för det stora flertalet av stadens invånare
som inte hade råd med egna sommarställen.
Omvandlingen startar
Föreningens medlemmar forslade ut matjord till ön, sådde gräs och planterade löv
träd. Det steniga grundet förvandlades till
ett parkliknande och gästvänligt utflyktsmål.
Efter några år byggdes Hantverkshyddan,

en pampig serverings- och samlingslokal.
Den var ursprungligen en gammal skol
byggnad från Hertsön som man bland
annat kompletterade med ett torn.
Uppskattad festplats
Restaurangen var öppen både vinter och
sommar. Precis som idag så plogades en
väg ut till ön under vintern och på somma
ren gick turbåtar.
Under början av 1930-talet byggde föreningen en utedansbana och Hantverkshyd

dan fungerade då som dansrestaurang.
Man ställde även i ordning badplatsen
med hopptorn, trampolin och badhytter.
Luleåborna uppskattade både festplatsen
och den stadsnära sandstranden och under
många år var Gråsjälören ett populärt
utflyktsmål.
Från förfall till våffelstuga
Efter hand minskade dock intresset och i
början av 1960-talet revs Hantverkshyddan
som då hade förfallit. Under drygt 30 år låg
Gråsjälören i glömska innan Luleå Lions
Club tog över arrendet 1996 och började
rusta upp ön.
Så nästa du gång besöker Gråsjälören för
en våffla eller två, blunda och lyssna till
skratten och musiken från ljumma sommar
kvällar för nästan 100 år sedan.
Susanne Lundblom
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Sommar, lov och aktiviteter
I sommar satsar Luleå kommun på många kostnadsfria aktiviteter för barn
och unga mellan 6 och 15 år. För att ta reda på vad unga vill göra under
sommarlovet frågade Ung i Luleå högstadieeleverna vad de tycker.

Rekordmånga enkätsvar kom in, över 700
stycken. Kommunens ungdomssamordnare
Anette Berglund fick många värdefulla förslag
och önskemål att forma aktiviteter utifrån.
– Vi vill sätta en guldkant på barnens sommarlov
samtidigt som vi erbjuder aktiviteter som bidrar till
stimulans, glädje och personlig utveckling. Aktiviteterna
ska locka både flickors och pojkars deltagande, främja
integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med
olika social bakgrund, förklarar Anette.
Det finns något som passar alla, vissa av aktiviteterna
vänder sig till hela målgruppen 6-15 år medan andra
aktiviteter är åldersindelade. Sommarlovsaktiviteterna
startar den 16 juni och pågår hela sommaren, till och med
helgen innan skolstarten i augusti. För en del aktiviteter
behövs en anmälan, så kolla gärna:
lulea.se/sommarlovsaktiviteter
Malin Holmqvist

Luleå turistcenter
i Kulturens hus har mer info om
vandringsleder, gästhamnskort,
turbåtslista, paddlingsguide, kartor
och skärgårdsinformation.

Det kan du göra
i sommar
• brännbollsturnering
• fotbollsturneringar
• dansworkshop
• paintbollevent
• picknick på
Gültzauudden
• ridning
• teaterskola
• trumkurs

Låna utrustning på Södra Strand.

Låna till sporten
I kommunens sportotek kan du
låna gratis utrustning till alla möjliga
aktiviteter. Sportoteket finns året
runt på Bergnäset, Hertsön och i
Råneå. Under sommaren även vid
Södra Strand och Rånepoolen.
I receptionen på Ormbergets
anläggning kan du låna frisbees för
att prova på frisbeegolf vid Porsöns
frisbeegolfbana. Info om öppettider
och utrustning finns på:
facebook.com/sportoteket/ och
sportoteket.se

Vårt Luleå

Upptäck skärgården
När öarna står i full blom under sommaren bjuder skärgården på ljus dygnet
runt och en rofylld tystnad. Luleå skärgård, som är en del av Bottenvikens skärgård, omgivs av bräckt vatten vilket skapar unika förutsättningar för ett rikt djuroch växtliv i orörd natur. Här hittar du spår av hur folk levde i den karga skärgårdsmiljön; labyrinter, fiskelägen och gistgårdsrösen där man torkade fiskenät.
Luleå skärgård erbjuder vackra vandringsleder
och fina paddlingsturer mellan öarna. MidnattsJunkön. Foto: Lars Mandahl
ljuset skapar unika möjligheter att ta sig mellan
öarna oavsett tid på dygnet.
Besök Luleå skärgård med någon av turbåtarna eller med egen båt och boka din skärgårdsövernattning i Luleå kommuns skärgårdsstugor
på lulea.se/skargardbokastuga

Luleå kommun, Kommunikationskontoret, 971 85 Luleå
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