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Cykla mera
Porsön rustas
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Dimma kan ha sin tjusning. Visst hade det varit finare om vårvintersolen hade lyst upp scenen för skridskotävlingen KPN
Grandprix där ett hundratal holländare tävlade på Luleås isbana i februari. Dimman bidrog dock med en effektfull inramning
där huvudpersonerna framträdde ännu tydligare. Luleåbornas favoritställe på vintern blev nu även populärt på kontinenten.
Uppskattningsvis följde en miljon tittare i Holland tv-sändningen från tävlingen i Luleå. Foto: Susanne Lindholm
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medarbetare

”Fler män i
barnomsorgen
vore roligt”

Mattias Pettersson, förskollärare och ambassadör
Mattias Pettersson arbetar som förskollärare på Spira förskola på Kronan. Där har
han jobbat i 1,5 år och trivs väldigt bra.
– Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Det
vore roligt om fler män insåg vilket bra jobb
det här är.
Efter elva år inom telebranschen beslutade Mattias sig för att byta yrke. Det var
ett självklart val att läsa till förskollärare
eftersom han alltid velat jobba med barn.
– För att bli en bra förskollärare är det
viktigt att vara lugn och trygg även om det
ibland kan vara stressigt. Men också att
kunna etablera goda relationer med både
barn, föräldrar och kollegor, säger Mattias.
Reggio Emilia-pedagogiken
På Spira arbetar man utifrån Reggio Emiliapedagogiken och det innebär bland annat
att man arbetar i projekt.
– Just nu har vi ett projekt om träd där
barnen får utforska begreppet utifrån alla
möjliga perspektiv. Vi pedagoger ställer
frågor och barnen söker svaren med hjälp
av oss. Mycket av det barnen leker och
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arbetar med tillverkar vi själva av naturmaterial från omgivningen, berättar Mattias.

bra att ha en manlig handledare under
praktiktiden.

Män inom förskolan
Det finns få män i branschen och det tycker
Mattias är synd.
– I min klass på förskollärarutbildningen
på Luleå tekniska universitet fanns 25 tjejer
och två killar. Antal män inom mitt yrke har
inte ökat särskilt mycket sedan 1970-talet.
Mattias är med i arbetsgruppen ”Män
inom förskolan” i Luleå kommun. Gruppen
jobbar med att marknadsföra yrket men
också med att stötta och inspirera medlemmarna. Ibland ordnar man föreläsningar
och ibland träffas man för att utbyta erfarenheter och diskutera.
– Vi förmedlar förhoppningsvis positiva
signaler till de män som funderar på det
här yrket, säger han.
Mattias utbildar sig även till VFU-handledare (verksamhetsförlagd utbildning) på
LTU för att kunna ta emot manliga praktikanter från utbildningen.
– Jag vet av egen erfarenhet att det är

Utanför könsrollerna
Mattias försöker själv vara en förebild genom
länsstyrelsens kampanj ”Gå din egen väg”.
Där medverkar han som ett exempel på
att välja yrke utanför könsrollerna. Det har
blivit en och annan intervju också. Så han
ställer gärna upp som ambassadör.
– Det behövs fler män på förskolorna.
Exempelvis för de barn som inte träffar män
i så stor utsträckning kan det vara bra med
en manlig förskollärare.
Mattias har alltid känt sig uppskattad av
både kvinnliga kollegor och föräldrar.
– Hur väl man passar för yrket har
ingenting med könstillhörigheten att göra,
konstaterar han.
I november förra året blev Mattias pappa
och ska så småningom vara föräldraledig.
– Det ser jag fram emot, säger han och ler.
Karin Kemi
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När krisen är framme…

Ansök om blomlådor
till sommaren
Varje år ställs drygt 200 blomlådor ut på
Luleås gator. Meningen är inte att förhindra
fordon utan att få förarna att sänka sin
hastighet när de kör på bostadsgator.
För att få ställa ut blomlådor måste du
ansöka om tillstånd. Detta görs genom en
e-tjänst på kommunens hemsida. Tillståndet gäller ett år i taget och du måste själv
förnya tillståndet inför varje sommar.
Sista ansökningsdag för att ansöka om
tillstånd är den 15 maj. För mer information och länk till e-tjänsten, gå in på
www.lulea.se/blomlador

… är det bättre att vara förberedd. Luleå
kommun deltar i krisberedskapsveckan
som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap arrangerar den 8-14 maj. Hur
klarar man sig bäst vid strömavbrott eller
när vatten är förorenat? Ett tips är att packa
en krislåda med batterier, mat och gasolkök för att klara sig om krisen är framme.
Mer tips och info under andra veckan i maj.

Tre goda för miljön
5 000 000 resor gjorde Luleåborna med
buss ifjol. En ökning med 7,7 %.
100 tjänstebilar inom Luleå kommun
drivs med egenproducerad biogas.
90 % mindre utsläpp från Renhållningens fordon för att de tankas med miljö
vänligt HVO-bränsle.

Fler e-tjänster
Luleå kommun har nästan 100 e-tjänster, där du bland annat kan beställa blomlådor,
söka bygglov eller anmäla matförgiftning. Antalet e-tjänster växer stadigt.
Dessutom kan du felanmäla eller betala parkeringsavgift via våra appar som du
kan ladda ned på www.lulea.se/självservice.

Akvarell av Sture Berglund.

Två konstnärers kärlek
till skärgården
Det är temat för den nya utställningen som
har vernissage i konsthallen i Kulturens
hus den 8 april. Utställningen Kallfjärden
har ett speciellt fokus på Sandgrönnorna i
Luleå skärgård. För att inte störa fåglarna
får människor inte vistas där mellan maj
och augusti. Konstnärerna har under
många år följt och dokumenterat utvecklingen på öarna.
I utställningen visar Sture Berglund akvarell- och oljemålningar samt träskulpturer
och Thomas Ökvist fotografier. Utställningen pågår till 3 juni.

spaning

Nybyggare på Kronan
Allt började med ett sms från min sambo.
”En tomt är till salu på Kronan. Först till
kvarn, ska vi slå till?” Några timmar senare
var vi tomtägare. Det är ett av de snabbaste
och bästa beslut jag tagit hittills i livet. Jag
skulle bli nybyggare.
Vi planerade vår tomt och byggde garage
själva. Huset däremot skulle byggas nyckelfärdigt. Vi skulle bara välja material och
funktioner, så smidigt! Det följande halvåret ägnade vi otaliga ”smidiga” kvällar
åt att diskutera ekonomi, fyllnadsmassor,
fönsterspröjs, färger, handtag, ja ni förstår.
Vi tog otroligt många beslut på orimligt
kort tid, men det gick bra. Det var till och
med kul!
Nu är det ett år sedan vi flyttade in, till
vårt hus som blivit vårt hem. Det är prak-

tiskt och rymligt, ett klassiskt hus med en
tvist som utgörs av den mysiga punchverandan med balkongen ovanpå. Och
som jag trivs. Inte bara med huset, utan
med helheten.
Området är toppen, nära stan men mitt i
naturen. Skidspåret ligger för nära för att
undvika och barnens förskola är en kort
promenad bort. Inom en överskådlig framtid kommer skola, sporthall, mataffär och
fler människor att förhoppningsvis lyfta
området ytterligare en nivå.
Jag har barn och det kryllar av barnfamiljer runt omkring. Med grannarna delar jag
stressiga morgnar, lite väl tidiga middagar
och en och annan hockeymatch på gatan.
Jag gillar det och barnen klagar inte heller.
Hela kvarteret kokar av jämlikar som är

redo för nya upptåg. Mitt hjärta svämmar
över när jag ser stora och små barn springa
runt och leka tillsammans. Drömmen för
en liten. Och drömmen för en mamma.
Även om jag inte slagit en enda spik i huset
själv så kallar jag mig ändå för en nybyggare. Ja, jag har ju skapat ett hem. Och för
mig är ett hem mer än
bara väggar och tak,
det är en plats där man
trivs. Jag och alla
grannar, vi bryter mark
och fyller en hel ny
stadsdel med liv.
Stina Östman
Kommunikatör
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Det gick bra för Luleå kommun 2016
Varje vår är det dags för årsredovisningen där hela kommunen inklusive
bolagen gör bokslut för året som gått. Här har vi sammanfattat det viktigaste
som hände i Luleå kommun under förra året.
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Läs hela årsredovisningen på
www.lulea.se/arsredovisning

5,4 miljarder kronor

485 miljoner kronor

354 bostäder

omsättning. Vinst 143 miljoner kr.
Alla förvaltningar visade plus.

nettoinvesteringar, varav
171 miljoner kronor i va-nätet.

blev klara samt detaljplaner för
790 bostäder.

Bergvikens omsorgsboende

806 barn föddes.

682 fler Luleåbor.

byggs ut. Nytt kompetenscentrum
för demens vid Midskogen.

Två nya förskolor, i centrum och
Gammelstad, blev klara.

251 nya Luleåbor är flyktingar som
börjar ett nytt liv i vår kommun.

1 527 nya medarbetare

Sveriges nöjdaste kunder

Topp tio

anställdes på Luleå kommun.
836 inom omsorg och 477 inom skola.

har Luleå Energi och
Luleå Lokaltrafik.

ligger Luleå kommun bland alla
kommuner inom skola, idrott, fritid,
jämställdhet och trygghet.
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Stabila finanser

Tillgångar totalt kronor per invånare

Luleå kommuns ekonomi är idag god och stabil i
jämförelse med andra kommuner. Vi har tagit fram
fyra nyckeltal från 2015 och jämfört Luleå med
Piteå, Umeå, Skellefteå, Mölndal och Karlstad
som har ungefär samma storlek.

kr

50 000

100 000

150 000

200 000

Mölndal 73 317
Piteå 75 901
Luleå 83 617

Tillgångar totalt är mark, byggnader, maskiner, långoch kortfristiga fordringar. Kommuner som äger många
av sina fastigheter själv har högre totala tillgångar än
de som hyr sina lokaler. Luleå placerar sig relativt nära
medelvärdet. Skellefteå har högst soliditet och tillgångar i landet för att de kan finansiera sina investeringar med egna medel och Skellefteå Kraft bidrar
årligen med 220 miljoner kronor.
Summa lån mäter hur stora låneskulder kommunen
har per invånare. Kommuner med växande befolkning
har störst investeringsbehov av ökade välfärdstjänster
och upprustning av infrastruktur samt nybyggnation.
Luleå har relativt låga lån per invånare om man jämför
med medelvärdet för riket.

Medeltal 88 480
Karlstad 104 229
Umeå 120 397
Skellefteå 220 029
(högst i Sverige)

Summa lån kronor per invånare
kr 10 000

30 000

50 000

70 000

Mölndal 0

Kommunalskatten står för 68 procent av kommunens
inkomster. Luleås skattesats ligger lite ovanför medeltalet. Kranskommuner som Mölndal har ofta lägre
kommunalskatt på grund av närheten till storstaden
Göteborgs utbud och infrastruktur.
Soliditet mäter den finansiella styrkan på lång sikt.
Luleå har en god soliditet i dagsläget. Under 2017-2019
beräknas soliditeten minska eftersom fortsatt höga
investeringar finansieras med ytterligare lån.

Piteå 5 935
Luleå 10 160
Skellefteå 18 123
Medeltal 30 500
Karlstad 46 077
Umeå 75 988

Katja Güth Laitila

Kommunal skatt

Mölndal 20,26

Soliditet

Umeå 25,3

% av bruttolön

Medeltal 21,60

Karlstad 21,75

Piteå 22,25

Luleå 22,50

Skellefteå 22,60

Umeå 22,80

andel % av kommunernas tillgångar som är finansierade med eget kapital

Karlstad 42,3

Medeltal 47,8

Luleå 67,6

Mölndal 68,1

Piteå 72,7

Skellefteå 83,9

Källa: kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Medarbete: Camilla Helamb
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Hållbar utveckling
Utvecklingsplanerna för Råneå och Hertsön är i stort sett färdiga och ska
snart ut på samråd och remiss. Vårt Luleå fick en förstahandstitt på hur
de bägge områdena kan utvecklas i framtiden.
En utvecklingsplan rekommenderar inte
bara hur kommunens mark och vatten
ska användas utan omfattar också sociala
utmaningar för en ekologisk, social och
ekonomiskt hållbar utveckling. Efter beslut
i kommunfullmäktige är Råneå, HertsönLerbäcken och Luleå centrum de första områden som får en utvecklingsplan. Arbetet
har nu pågått i nästan två år och planerna
ska snart presenteras så att invånarna kan
lämna synpunkter samtidigt som de går ut
på samråd.
– Det betyder att vi hör med de myndigheter som berörs av olika insatser. Även
grannkommuner tillfrågas samt länsstyrelsen som bevakar regionala och nationella
intressen, förklarar samhällsstrateg Barbro
Müller som har jobbat med utvecklingsplanen för Råneå.
Planera för växande stadsdelar
I Råneå rekommenderar planen bebyggelse
på flera olika ställen med främst flerbostadshus men även villor och ett trygghetsboende. Vatten-och reningsverk samt va-ledningar ska framöver ge en möjlig expansion för ca 1 000 personer.
För att underlätta för arbetspendling mellan
Luleå och Råneå ska en enhetstaxa för kollektivtrafiken i hela kommunen utredas.
Det betyder att resorna skulle kosta lika
mycket oberoende av reslängd.
Mötesplatser och expansion
Hertsön och Lerbäcken ska också kunna
växa med 1 000 till 2 000 personer. För att
skapa mer arbetstillfällen i Hertsön ska befintliga arbetsplatsområden utvecklas och
nya bildas. Mycket fokus har också varit
att jämna ut olikheter.
– I Hertsö centrum finns viktiga mötesplatser som biblioteket, fritidsgården och
hjärtpunkten vars betydelse poängteras i
utvecklingsplanen. Hertsöborna är väldigt
engagerade, säger samhällsstrateg Emma
Aludden.
Utvecklingsplanen för Luleå centrum
planeras vara färdig till hösten. Kommande områden som ska få utvecklingsplaner
är Porsön och skärgården.
Katja Güth Laitila
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Förslag för att utveckla Råneå
• Nya bostäder i centrum och främst Näset och Tallheden,
därefter Västibyn, Olovsvägen och Sundsvägen.
• Skoterled från Råneå till Brändön och Hindersön
• Verka för att bygga gång- och cykelvägar till Kängsön,
Böle och Strömsund.
• Erbjuda föräldrastödsinsatser.
• Biograf i skolans aula.

Förslag för att utveckla Hertsön
•
•
•
•
•

Hertsö centrum kan förtätas med bostäder och butiker.
Nytt bostadsområde på Hertsöheden.
Nytt arbetsplatsområde på Hertsöfältet.
Kalvholmen inrättas som naturreservat.
Bättre skyltning i stadsdelen.
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Skärgårdens
dag i juni
Bildtext: Att bygga i attraktiva lägen nära
Råneälven kan bli verklighet, här vid Näset
nära fotbollsplanen i Råneå. Längst fram
vid horisonten syns den frusna älven. Foto:
Lulefotograferna
Bildtext: Hertsön ska växa norrut,
Hertsöheden, skogsområdet norr om vägen
är prioriterad för nybyggnation. Bostäder som
ska anslutas till fjärrvärme för upp mot 2 000
personer

Att bygga i attraktiva lägen nära Råneälven
kan bli verklighet, här vid Näset nära fotbollsplanen i Råneå. Foto: Luleåfotograferna

Hertsön ska växa norrut, Hertsöheden,
skogsområdet norr om vägen är prioriterad
för nybyggnation. Bostäder som ska anslutas
till fjärrvärme för upp mot 2 000 personer
planeras. Foto: Luleåfotograferna

Lördagen den 17 juni är det efter tio
år dags igen för Skärgårdens dag
på Södra hamnplan. Då kommer
Södra hamn att fyllas med fartyg,
båtar, företag, föreningar och
organisationer som visar upp sin
verksamhet kopplat till skärgården.
Det kommer att vara massor av aktiviteter
och spännande programpunkter både på
land och i vattnet runt omkring.
– Vi vill sätta fokus på vår fantastiska skärgård, visa bredden och samtidigt återuppliva en fin tradition med detta arrangemang,
säger Ove Forsberg, enhetschef för skärgård
och turism på fritidsförvaltningen.
Vid kajkanten kommer sjöräddningsbåtar,
Luleå Hamns bogserbåt och Sjöfartsverkets
lotsbåt att förtöja. M/S Laponia och den
stora turbåten M/S Symfoni håller öppet
hus och erbjuder mat och fikaförsäljning
ombord. På land finns möjlighet att gå en
skärgårdstipsrunda, gå på skattjakt med
Vilda Kidz, se sjöräddningsfilm i 3D och
strosa runt bland sjöräddningsutrustning
för att nämna några av aktiviteterna.
Ännu fler aktiviteter uppdateras löpande
på www.lulea.se/skargardensdag.
Så den 17 juni blir det två stora evenemang i Luleå, först Skärgårdens dag från
kl 11-15. Och strax därefter börjar Prideparaden i Stadsparken.
Malin Holmqvist

Luleå Hamns bogserbåt är öppen för besök
på Skärgårdens dag. Foto: Helena Holm
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Foto: Susanne Lindholm

Varför ta bilen om man kan cykla?
Johan Lindbergh på Hertsön
cykelpendlar till och från jobbet i
Luleå centrum varje dag. Det blir
sammanlagt ungefär 7,5 mil i
veckan och 350 mil om året.
Han har hållit på i tio år och
tänker fortsätta med det.
Johan cykelpendlar till sitt jobb inne i stan
och kan bara se fördelar med det.
– För mig handlar det om vardagsmotion
och att göra en liten insats för miljön. Dessutom ger cykeln en skön frihetskänsla, inga
busstider att passa eller parkeringsplatser
att hitta. Det tar bara 15-30 minuter att
cykla från Hertsön till centrum.
Johan tycker att Luleå kommun har ett
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helt okej cykelvägnät men om man vill att
fler ska cykla bör man förbättra vissa saker.
Framkomligheten viktig
För cykelpendlarna är framkomligheten
viktig, precis som för bilpendlarna. Snöröjningen fungerar oftast bra men eftersom
cykelbanorna delas med gångtrafikanter
försämras framkomligheten och säkerheten.
– Man måste sänka farten och vara mer
uppmärksam, säger Johan. I Köpenhamn
har man exempelvis separerat gångarna
från cyklisterna i stor utsträckning. Det har
gjort att cykeln respekteras mer som trafikslag, och det vore något för Luleå som
cykelstad att satsa på.
Dubbdäck på
Johan vill slå ett slag för vintercyklingen,
som inte är särskilt komplicerad. Inför vin-

tersäsongen byter Johan till dubbdäck både
fram och bak på cykeln. I övrigt är det bra
att ha varma skor och vantar, för där fryser
man lätt. .
– Jag har ingen direkt köldgräns, säger
Johan. Det är lite kärvt, men det går absolut
att cykla i - 30°, men då tar jag på täckbyxor och skyddar ansiktet lite extra. Man
blir ju varm av att röra på sig så man bör
inte klä sig för mycket.
Laga och underhålla
Johans cykel är nio år gammal och fungerar
fortfarande bra trots de många milen. Det
är en ganska standardutrustad mountainbike, men det går så klart att pendla med
en vanlig cykel också. Det viktiga är att
den fungerar bra menar Johan.
– Bilar servar man kontinuerligt och det
ska man göra även med cyklar. Jag byter
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”Det är lite kärvt,
men det går absolut
att cykla i -30°”

Så mycket cyklar Luleåborna

kedja en gång per år och håller växlar och
bromsar i trim. Det är ofta värt pengarna
att laga och underhålla istället för att
slänga och köpa nytt.
Cyklar i naturen
Johan gillar även att cykla i naturen och har
nyligen skaffat sig en Endurocykel som är
avsedd för kuperad skog och mark.
– Föreningen Luleå Terrängcyklister har
anlagt fina downhill-banor på Måttsundsberget. Det finns även bra stigar på Hertsölandet och på Ormberget.
– Luleå lämpar sig både för cykelpendling och för nöjeskörning i naturen, konstaterar Johan.
Tips till cykelpendlare
• Serva din cykel kontinuerligt.
• Lyssna på din favoritmusik eller radio
under färden.
• Byt tröja när du kommer till jobbet så
känner du dig fräsch.

• På www.lulea.se under fliken ”Samhälle
och gator” finns cykelinformation.
• Terrängbanor finns utmärkta på
www.kartor.lulea.se under fliken
”Uppleva och göra”.
• På Facebooksidan ”i bike Luleå” diskuteras cykelklimatet och annat som rör
cykling i Luleå.

Enligt den senaste resevaneundersökningen från 2015, görs 14% av
alla resor i Luleå kommun med cykel.
Sommartid cyklar 36% av befolkningen till arbete/skola, under vintern
är det 9%.
Uppdelat på män och kvinnor,
cyklar fler kvinnor än män under sommaren (42% mot 31%) medan under
vintern är det något fler män som
cyklar (10% mot 9%).

Karin Kemi

Luleå är med i cykelkampen
The ECC – European Cycling Challenge eller den Europeiska Cykelkampen är
den största cykeltävlingen mellan städer och kommuner i Europa som arrangeras
den 1-31 maj varje år. Den stad som cyklar längst vinner! Tävlingen är öppen för alla
som genomför vardagsresor med cykel, till exempel resor till och från jobbet eller
skolan, till affären, för att besöka vänner, bion eller simhallen.
I år deltar Luleå kommun för allra första gången. För att kunna delta, ladda ner
gratis appen Cycling365 till din smarttelefon och gå med i ditt stadslag när registreringen öppnas. När tävlingen startar den 1 maj kan du börja registrera dina cykelresor som kommer att bidra till stadslagets totala cykelsträcka. Spåra dina cykelturer
och utmana andra städer i Europa. Deltagandet är gratis.
Mer information på: www.cyclingchallenge.eu
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Bättre villkor för våra lärare
Skolan i Luleå får de tre närmaste
åren 10,5 miljoner kronor extra per
år. Ett välkommet tillskott på sammanlagt 31,5 miljoner kronor för att
trygga kompetensförsörjningen på
såväl kort som lång sikt.
Det råder en tuff konkurrens om behöriga
lärare och pedagoger mellan kommuner
i hela landet och det påverkar i hög grad
skolan i Luleå. Bristen på behöriga och
legitimerade lärare är stor, cirka 70 000
lärare kommer enligt Skolverket att saknas
i Sverige bara de närmaste tre åren. En annan utmaning är att Luleå växer. Kommunen har idag närmare 77 000 invånare och
bygger för att kunna bli 10 000 fler. En stor
del av dem är barn och ungdomar upp till
19 års ålder vilket innebär att behovet av
personal i skola och förskola ökar.
– Luleå kommun ska vara en attraktiv
och spännande arbetsgivare för lärare. Vår
satsning ger oss möjligheter att utveckla
läraryrket och lärarrollerna, allt i syfte att
kunna ge Luleås barn en god undervisning
med kunniga lärare i klassrummen, säger
Carina Sammeli, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
Förenkla för lärare
Med satsningen ska skolorna skapa förutsättningar för att anställa legitimerade och
behöriga lärare. Arbetet har precis börjat
och kommer att sträcka sig över flera års
tid där fokus främst ligger på att underlätta lärarnas arbetssituation, förklarar Anette
Johansson, chef för personalenheten vid
barn- och utbildningsförvaltningen:
– Våra lärare ska vara lärare. Läraren har
störst betydelse för hur eleverna lyckas i
skolan. Därför behöver vi hitta en modell
för att frigöra tid för läraren att fokusera på
undervisning. Det kan handla om praktiskt
stöd i att förbereda undervisningen eller att
ta hand om administrativa uppgifter, men
också stötta eleverna i deras vardag.
Marknadsföra yrket
För att på längre sikt klara bemanningen
behöver skolan utöver ordinarie bemanning anställa svårrekryterade kompetenser,
som till exempel legitimerade lärare i matematik och även hitta sätt att göra det mer
attraktivt för äldre lärare att bli kvar i yrket
fram till pensionen.
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– Vi stöttar redan idag våra rektorer och
förskolechefer för att rekrytera personal till
skola och förskola. Vi arbetar på bred front,
med kontinuerlig marknadsföring av Luleå
kommun som attraktiv arbetsgivare och
med satsningen på 31,5 miljoner kronor
kan vi ännu mer offensivt marknadsföra
läraryrket, avslutar Anette Johansson.

Under våren planeras ett event som kommer att vara öppet för alla som är intresserade av läraryrket. Lärare från kommunens
skolor medverkar och berättar om hur de
jobbar och om olika projekt som pågår. Det
blir ett bra tillfälle att visa på bredden och
variationen inom yrket.

”Läraren har
störst betydelse
för hur eleverna
lyckas i skolan”

Inger Hällström

Vårt Luleå Nr 2 • 2017

Lärare i Luleå kommun ska ha tid för
undervisning och utveckling och inte
fastna i administrativa uppgifter.
Lärare Amanda Brännström och elever
i klass 5b på Stadsöskolan skapar en
lustfylld lärmiljö under lektionerna.
Foto: Susanne Lindblom

Mikael Sundvall, sektionschef för drift och underhåll i Luleå kommun, arbetar
med att försköna Porsön. Foto: Susanne Lindholm

Så ska Porsön
bli attraktivare

Mer om medborgardialogens
synpunkter och förslag:
www.lulea.se under fliken
kommun & politik.

Porsön ska rustas. Skolans fasad målas, ny belysning
sättas upp och extra städinsatser sättas in. Det bestämdes
efter en medborgardialog på Porsön.
– Porsöborna är engagerade och stolta över
sin stadsdel och tillsammans ska vi göra
Porsön attraktivt igen, säger Mikael Sundvall, drift- och underhållschef vid Luleå
kommun.
Medborgardialogen i december lockade
ett 50-tal Porsöbor som bidrog med viktiga
synpunkter hur de tycker att stadsdelen
ska utvecklas. Efter dialogen har tömningsintervallet av soptunnor på busshållplatser
dubblerats och under våren ska en extra
städinsats genomföras vid Kunskapens bro
och cykelvägen längs stranden.
Fler åtgärder och önskemål
Kommunen ska under sommaren röja bort
sly längs stigen vid Björsbyfjärden. Många
Porsöbor tycker att den ska göras om till
en gång- och cykelväg samt förses med
belysning.
– Slyröjningen kommer att skapa en
bättre kontakt mot vattnet men att göra
om den till en gång- och cykelväg med
belysning är en större fråga som vi tar med
i utvecklingsplanen för Porsön i ett senare

skede, säger Mikael Sundvall. Han fortsätter:
– Men visst skulle det på sikt vara väldigt
trevligt med ett stråk liknande Hälsans stig
runt Björsbyfjärden.
Vandring gav resultat
Lulebo har redan bytt ut belysningen i
centrum och planerar att fortsätta byta den
trasiga belysningen som finns i bostadsområdena. Även Svenska kyrkan ska utöka
belysningen på sin fasad, men det är inte
klart eftersom kyrkan är kulturmärkt.Den
årliga städningen av Porsö centrum ska som
vanligt samtliga fastighetsägare genomföra.
Även en ny mötesplats planeras på
området efter önskemål från Porsöborna.
Kommunen utreder möjligheten att öppna
en sådan i lokalen där fritidsgården tidigare
låg. I Porsö centrum ska också torget bli
trevligare.
– Vi kommer att ta bort den tråkiga muren
med sittbänkar, belysa ett antal träd och
fasader samt måla om fasaden på skolan.
Fredrik Winneborn
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Hertsön,

en plats för alla
Hertsön är Luleås största stadsdel utanför centrum, både till ytan och
befolkningsmässigt. Här bor människor med omkring 20 olika nationaliteter som tillsammans talar 15 olika språk. Hertsön är en mångkulturell
stadsdel med flera mötesplatser som syftar till att öka integrationen.
Mångfald beskriver bostadsområdet Hertsön väl. Här finns inte bara olika nationaliter
utan också gott om föreningar, organisationer och eldsjälar som engagerar sig i
områdets utveckling. Hertsön är ett av de
områden i Luleå där många människor
lever i ekonomisk utsatthet men också ett
område där invånarna känner sig trygga
och trivs. Enligt kommunens trygghetsmätningar har tryggheten bland Hertsöborna de senaste tio åren bara ökat.
En av Hertsöns mötesplatser som öppnar
upp för naturlig integration och samverkan
är Hertsöns hjärtpunkt.
– Vi finns här för alla som bor i området.
Vi ger samhällsinformation och erbjuder
språkträning för de som behöver men
viktigast av allt så är vi en plats där alla
är, och känner sig välkomna, säger Devla
Tomic som arbetar på hjärtpunkten.
Uppskattad mötesplats
Till hjärtpunkten kommer varje dag runt 20
besökare, allt från föräldrar med småbarn
till elever som slinker in efter skolan eller
pensionärer som umgås och äter lunch.
De som besöker hjärtpunkten kan delta i
aktiviteter som körsång, hantverksarbete
och pyssel eller bara sitta ner och läsa en
tidning. Den sociala biten menar Devla är
det viktigaste.
– För många är det mest värdefullt att
träffa andra och få prata kravlöst med
medmänniskor, säger hon.
Hertsöns hjärtpunkt startades 2014 som
ett tvåårigt projekt där Lulebo sponsrar
hyran. Nu är projektet förlängt ytterligare
tre år.
– Det är en jätteviktig verksamhet och
samhällsfunktion. Våra besökare mår bra
när de går hem från oss och de berättar
ofta hur tacksamma de är för att vi finns,
säger Stina Olofsson, handledare på hjärtpunkten.
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Zahra Rasouli, till vänster, arbetar på hjärtpunkten. Här tillsammans med Aila Sinkkonen som kommer på besök varje vecka.

Återkommande besökare
En av de återkommande besökarna på hjärtpunkten är Aila Sinkkonen. Hon besöker
mötesplatsen minst en gång i veckan och
har lärt känna personalen väl.
– Jag bor ensam i ett hus här på Hertsön
och tycker att det är jättetrevligt att komma
hit och träffa folk. Alla är så trevliga. Jag
brukar gå hit varje måndag och på sopplunchen på tisdagar, berättar Aila.
Aila har bott på Hertsön länge, närmare
20 år. Hon trivs i området och tycker att det
är lugnt och tryggt.
Levande stadsdel
Hertsön är en levande stadsdel med eget
centrum som bland annat rymmer mataffär,
restauranger och frisörer. Förutom hjärtpunkten utgör biblioteket, fritidsgården
och montern i Hertsö centrum andra viktiga mötesplatser för de som bor i området.
Givetvis saknar Hertsöborna sitt badhus
som fick stänga på grund av ålder och slitage. Men politiken har beslutat att bygga ett
nytt badhus, byggstart planeras till 2019.
Definitivt beslut saknas dock.

På Hertsön driver kommunen olika verksamheter med praktik och utbildning för
vuxna. Hertsö Miljögård längst ute på
Hertsön är en av dessa. De som arbetar på
miljögården bakar och handarbetar och besökare kan fika eller hälsa på gårdens djur.
En annan sådan verksamhet är Bazar,
tidigare Idérum. Där lär sig invandrarkvinnor svenska, de handarbetar och lagar mat.
Utveckling på gång
Hertsön är stort redan idag men området
ska växa ytterligare. En utvecklingsplan för
Hertsön ska snart ut på remiss (läs mer på
sidan 8). Kommunen planerar bland annat
för fler bostäder, nya industriområden och
så ett nytt badhus.
Stina Östman
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Hertsön i siffror
1 vård- och omsorgsboende
3 skolor
1 033 villor
1 392 hyresrätter
5 500 invånare
249 660 kr/år är medelinkomsten

Från vänster i bild syns Mariam och Gulghutai Marefat, Shahr Banoo och Mehroo. De är fyra av de 15 kvinnor som idag
praktiserar på Bazar. Foton: Susanne Lindholm

Devla Tomic bjuder Desire och Milla på fika efter skolan.

Hertsö Miljögård är öppen för besökare året runt.
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Viktigt att synas
i omvärlden
Det viktigaste för en kommun är dess kärnverksamhet på
hemmaplan, som till exempel skola och omsorg. Luleå kommun
har även valt att aktivt nätverka utanför kommungränsen och
lyfta fram Luleå både nationellt och internationellt. Hur stor
betydelse har det för en stads attraktivitet?

Varumärkesexperten
Niklas Turner Olovzon
ger bra betyg till Luleå.

Foto: Joakim Höggren

– Det säger något om ens ambition och
visar vad man vill som stad, säger Niklas
Turner Olovzon, vd och grundare av kommunikationsbyrån Passion Lab i Stockholm
som arbetar med att hjälpa verksamheter
att stärka sina varumärken.
– Det pågår en urbanisering i Sverige,
befolkningen i storstadsområdena ökar.
Det innebär att det blir en ökad konkurrens mellan kommunerna om arbetskraft,
inflyttare och universitetsstudenter. En
kommun som visar att man är öppen för
nya idéer och värderingar och vill ligga i
framkant inom sina verksamheter lockar
fler att både stanna kvar och flytta dit.
Niklas som själv är uppvuxen i Luleå
har koll på sin gamla hemstad.
– Det känns som om andan är mer positiv nu jämfört med när jag flyttade häri-

från för 20 år sedan. Luleå vill utvecklas
och Luleåborna är stolta över sin stad.
Sedan att det blir debatt i olika frågor
är bara nyttigt. Det visar att det finns ett
engagemang och intresse som man kan
dra nytta av.
Finns det några nackdelar med att en
kommun ser sig själv som en del i det
globala samhället? Räcker det inte att
fokusera på hemmaplan?
– Det borde inte vara någon motsättning. Arbetet på hemmaplan och arbetet
mot omvärlden är båda betydelsefulla och
stöttar varandra. Men det är viktigt för en
kommun att kunna förklara sambandet
och berätta vad utbytet med omvärlden
ger, på vilket sätt det gagnar platsen och
dess invånare på både kort och lång sikt.

Tre råd till en kommun som vill jobba med
platsens attraktivitet?
– Våga leda utvecklingen. Det finns många
kommuner som står still för att man inte
kan enas om frågor. Man måste våga gå
framåt och utmana dagens och morgondagens uppfattningar.
– Färre men värre. Fokusera på det som
är kärnan. Det är lätt att man vill framhålla allt som är bra i en kommun, det gör
bilden mer utsmetad och man lyckas inte
särskilja sig från alla andra kommuner. Välj
ut det som sätter kommunen på kartan. Det
kan vara olika saker för olika grupper, men
det är viktigt att kommuninvånarna känner
igen det man förmedlar till besökare.
– Långsiktighet och uthållighet. Det tar
tid att bygga upp kännedom om en plats
och dess unika faktorer. Var uthållig!
Susanne Lundblom
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gruppledaren

Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige? Vårt Luleå presenterar
en gruppledare i varje nummer.
Turen har kommit till Yvonne
Stålnacke, gruppledare för
Socialdemokraterna som med
31 mandat har majoritet i
kommunfullmäktige.

”De stora
hjältarna är
fritidspolitikerna”

Vad gjorde att du blev politiker?

Hur ska vi få fler att engagera
sig politiskt?

– Jag var ensamstående mamma, jobbade
skift och hade problem att få barnomsorg.
Det var diskussioner om att starta ett nattdagis och då gick jag med i S-föreningen
på Hertsön där jag bodde. Det var i slutet
på 1970-talet.

– Vi behöver hitta nya arbetsformer
och se över hur vi lotsar in de unga i
partierna. Många är i dag välutbildade
och engagerade samhällsmedborgare
som vill ha förutsättningar att tidigt
vara med och påverka.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos
en kommunpolitiker?

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Mod att se helheten och våga ta svåra
beslut, lyhördhet och långsiktighet. De
stora hjältarna är fritidspolitikerna. Många
har heltidsjobb på sidan om, ägnar mycket
tid åt politiken utan ersättning och är otroligt engagerade och pålästa.
När är politik roligt eller stimulerande?
– När man ser att politiska beslut leder
till något bra och kontakten med medborgarna. Att fatta beslut om en inriktning och
se den bli verklighet är otroligt stimulerande.
Vision Luleå 2050 är ett lysande exempel
där vi tillsammans med medborgarna
formade en vision och nu ser vi resultatet
av den. Det är jätteroligt!
De tre viktigaste frågorna för Luleås
framtid?
– Att hålla i byggandet, vi behöver ännu
fler bostäder. Att vi lyckas rekrytera bra
och utbildad personal. Det är och kommer
att vara en utmaning även framöver, konkurrensen är hård. Det är också viktigt att
fortsätta utveckla välfärden.

– Jag är lyhörd och genuint intresserad
av människor och värnar om de som har
stora behov. Sen är jag är en positiv
person, en sån där som sjunger när
jag stiger upp på morgonen.
Vad är det bästa med Luleå?
– Närheten, närheten till människorna
och till naturen. Luleåborna är fantastiska!
De ställer upp och det finns så otroligt
många eldsjälar som engagerar sig. Det
såg man inte minst under flyktingvågen.
Vad ska du göra efter politiken?
– Det har jag tänkt på en del och det
känns bra! Jag har varit politiskt aktiv så
länge och det är inget vanligt liv. Det är
jobb sena kvällar och helger, men det är ett
fantastiskt roligt jobb. Prio är att vara med
familjen, barn och barnbarn, släkt och vänner, det ser jag fram emot. Sen älskar jag att
vara i bärskogen.
– Den ideella sektorn är stor så där kommer det säkert att finnas spännande saker
att göra. Och sen har jag bestämt mig för
att vara aktiv i kyrkopolitiken.
Monika Aunes

Yvonne Stålnacke är kommunalråd
och gruppledare för Socialdemokraterna.
Foto: Luleåfotograferna
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tips från biblioteket

Ön
Mattias Alkberg
Teg Publishing 2016
Ön är Mattias Alkbergs sjunde diktsamling.
Ett par av dikterna är starka inlägg i samhällsdebatten, t ex Pinocchio om nedläggningen
av bb-avdelningar (i den finns en oerhört stark
och sann textrad som många recensenter tagit
fasta på) och skolor som är för gamla. ”En ros”
är flera olika dikter men med samma namn.
”Kungens prerogativ” fastnade jag lite extra
för:
Jag ville aldrig ha det här men jag har det i blodet
Och nu har du det med
Säger kungen till prinsen
Den otröstlige prinsen.

Det är ingen upplyftande läsning, ganska
mörk och dyster – men många textrader
stannar kvar. En eloge till formgivaren Erik
Olofsson.

Luleå planerar
400 års-jubileum
Nedräkningen har börjat. Om fyra år,
sommaren 2021, är det 400 år sedan som
Luleå fick stadsrättigheter av dåvarande kung
Gustav II Adolf. Det ska bli ett firande av,
med och för Luleåborna.
Hur firar man en stad som fyller 400
år? Kanske med 400 meter tårta, jubileumskonsert och populärhistoriska
föredrag. Eller med att plantera ett
jubileumsträd, göra en virtuell resa i
tiden och ta fram en fotoutställning.
Idéerna är många och det finns säkert
många fler.
En sak är i alla fall säker. Fira ska vi
göra under hela 2021. Planeringen
har börjat och kommunens verksamheter kommer att stå för delar av
firandet. Vi kommer också att bjuda
in näringslivet, föreningslivet och allmänheten att delta med sina aktiviteter och bli en del av 400-årsjubileet.
Titt i backspegeln
Sommaren 1921 firade Luleå stad

sitt 300-årsjubileum. En stad som då hade
närmare 10 700 invånare. De huvudsakliga
festligheterna skedde på Gültzauudden.
Där invigdes en jubileumsutställning
med bland annat en kopia av det gamla
rådhuset som förstördes vid stadsbranden
1887. Replikan av rådhuset står kvar på
Gültzauudden än idag.
Dåvarande kung Gustav V med drottning Victoria kom på besök. I stadsparken
avtäcktes en byst av Gustav II Adolf, stadens grundare. Kungaparet besökte även
jubileumsutställningen på Gültzauudden
och fick vara med på Sveriges första officiella radiosändning. Den sändes från Boden
och ett litet missförstånd lär ha gjort att
de första orden kungen fick höra var
”djävlar anamma”…
Susanne Lundblom

Vårt värde
Katarina Kieri
Norstedts förlag 2015
Familjen tar en tur med bilen till Södra
hamn för att titta på isbrytarna. Mamma är
orolig för att pappa ska köra över kajkanten
– någonting jag leende känner igen från
min egen barndom. Boken är kryddad med
uttryck på meänkieli (liten ordlista finns i slutet) och med utanförskapet huvudpersonen
känner, både i staden med de många vårdcentralerna och ”hemma” i byn som man
lämnat. Många funderingar över värdet av
att vara den man är, och värdet av att finnas
till – för sig själv och för andra. Över den här
finstämda romanen vilar något ödsligt och
melankoliskt (norrbottniskt?) och det lyser
igenom att Katarina Kieri också är poet.
Agneta Krohn Strömshed

18

Under Luleås 300-årsfirande 1921 besökte dåvarande kung Gustav V och drottning
Victoria bland annat domkyrkan. Skolbarnen bildade häck och blombeströdde vägen
fram till bilen. Foto: Henny Tegström/Luleå stadsarkiv
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vår historia

När renarna gick genom stan

Bilden togs för 50 år sedan, när 2 500 renar passerade Bergnäsbron på väg tillbaka till fjälls. Renarna
hade räddats undan svältdöden genom att flyttas till Sandön där de fick äta upp sig på grönbetet. De
lämnade motvilligt Sandön och flytten höll på att stoppas vid Bergnäsbron som renarna vägrade att gå
under. Efter flera timmars arbete, på tredje försöket fick man hjorden att gå under bron och fotografen
Göran Lidén fångade ögonblicket. Det var den 17 april 1967. I bakgrunden till höger syns Bryggeriet.
Foto: Luleå kommun bildarkiv

Vårt Luleå
Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Luleå kommun
Svarspost
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Vad tycker du om Vårt Luleå?
Vårt Luleå ska vara en tidning för alla Luleåbor. Nu vill vi veta vad du tycker
om tidningen? Vi skulle uppskatta om du satsade några minuter på att svara
på våra frågor. Hela enkäten är förstås anonym. Du behöver inte svara på
alla frågor. Du kan även fylla i enkäten på webben: www.lulea.se/vartlulea
Du kan även fylla i
enkäten på webben:
www.lulea.se/vartlulea

Tack för din medverkan!
Vi publicerar en sammanfattning av enkäten i nästa Vårt Luleå den 17 juni och på webben.

Läser du Vårt Luleå?
Alltid

Ibland

Vad tycker du är mindre bra?
Aldrig

Om aldrig, vad är anledningen?
Vad skulle du vilja läsa mer om?
Hur mycket av tidningen läser du?
Hela tidningen

Någon artikel

Bara skummar

Tycker du att Vårt Luleå ger dig information om
kommunens verksamheter och utveckling?
Ja

Delvis

Nej

Hur uppfattar du språket i texterna?
Lättläst

Sammanfattningsvis, vilket helhetsbetyg ger du Vårt Luleå?
Markera med ett kryss på skalan.
1 dåligt
7 utmärkt

Svårbegripligt

Övriga synpunkter?

Ingen uppfattning

Vad tycker du är bra med Vårt Luleå?
Hur gammal är du?
I vilken stadsdel/by bor du?

Kön?

