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Niporna i Karlsvik är en pärla som glimmar året om. Där borta staden, här naturens skönhet. Att vandra längs hedkanten mot campingen
är en smått hisnande upplevelse. De höga rasbranterna uppstod när älven på medeltiden bröt sig igenom sandåsen mot Gäddviksudden.
Eroderingen fortsätter och därför stupar ibland en och annan av tallarna längs kanten. Foto: Susanne Lindholm.
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medarbetare

”Ett bra team
är a och o för ett
lyckat projekt”

Willy Sundling, projektledare
I höst firar Luleå gymnasieby tioårsjubileum.
En som i allra högsta grad var med på resan
fram till invigningen är Willy Sundling som
var projektledare för gymnasiebyprojektet.
Willy minns invigningen som en stor baluns.
Att dåvarande skolministern Ibrahim Baylan
kom till Luleå för att inviga gymnasiebyn
var stort.
– Det var inte utan stolthet när den dagen
kom. Vi visste att vi hade rott projektet i hamn
och att det såg ut ungefär som man hade
tänkt sig. Det var ett stort engagemang för
det nya i hela organisationen, minns Willy.
Gymnasiebyn var Luleå kommuns dittills
största projekt och kostade en halv miljard
kronor. Det var också Willy Sundlings första
jobb som projektledare. Men det var ingen
orutinerad ledare som tog över rodret 2001.
Projektet hade kommit i en svacka och var i
behov av omstart. Willy Sundling kom från
försvaret där han hade en gedigen utbildning och karriär som bland annat överstelöjtnant. Han blev tillfrågad om han ville leda
projektet med gymnasiebyn och tackade ja.
Det var en utmaning att ta sig an ett så
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stort projekt men han var inte orolig. Han
säger att leda projekt handlar om att föra
samman alla goda krafter mot gemensamma mål. Ordning och reda och att få alla att
se samma mål var han van vid från sin tid
vid försvaret.
– Om alla ser samma sak behöver man
inte vara orolig, det ger ett lugn. Ett bra team
är a och o för ett lyckat projekt, framhåller han.
– Vi var ett riktigt bra team som jobbade
ihop. En fin styrgrupp och fina medarbetare.
Han säger att en framgångsfaktor för stora
projekt är att det finns ett starkt engagemang
hos alla viktiga parter som är inblandade
och att ramarna är tydliga. Utmaningen för
projektet var att tillsammans se helheten
över en så lång tidsperiod som tio år.
– Det händer mycket i verksamheterna,
speciellt i skolans värld, och förutsättningarna ändras. Så man måste hela tiden vara
medveten om det och ta höjd för det.
Innan ens gymnasiebyprojektet var slutfört
blev han tillfrågad om han ville leda nästa
stora projekt, Kulturens hus, och så blev det.
Likheterna med gymnasiebyn var stora.

Det var ett stort engagemang både bland
personal och allmänhet.
Att ena flera grupper i stora projekt kräver
en viss fingertoppskänsla och lyhördhet.
Det verkar Willy ha.
– Det gäller att ha örat mot rälsen och
lyssna, då blir inte ens stora problem särskilt
svåra, säger han.
Willy Sundling har inte bara jobbat som
projektledare inom Luleå kommun. Han har
också varit kommunchef i Kalix och i olika
perioder både logistikchef och miljöchef i
gruvbolaget Northland Resources.
– Jag hade vissa funderingar på att dra
ner på tempot, säger Willy. Men så fick jag
ett samtal från Luleå kommun och nu är jag
tillbaka här.
Nu finns han på stadsbyggnadsförvaltningen där han jobbar med olika projekt
som t ex Södra hamn och flytten av Räddningstjänsten. Han trivs med sitt jobb.
– Jag känner att jag är i rätt vatten, säger
Willy Sundling och ler.
Monika Aunes
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Enkät om Medborgarkontoret i Råneå

Kulturnatt 10 september
Lördag 10 september är det dags för den
årliga Kulturnatten i Luleå. Som vanligt
blir det massor av program på många olika
scener i centrum för alla åldrar. Det är fri
entré till allt. Kulturnatten inleds mitt på
dagen och pågår till midnatt. Arrangör är
Skådebanan.

Matmarknad på Storgatan
Räkna med trängsel på Storgatan mellan
6 och 10 september. Då gästar den internationella matmarknaden åter Luleå med
delikatesser från en rad länder. Marknadsstråket sträcker
sig från Stadsparken till
Kungsgatan.

Efter 20 år med Medborgarkontoret i Råneå
ska verksamheten utvärderas. Hur uppfattas servicen? Vad skulle Medborgarkontoret möjligen satsa mer eller mindre på?
Det ska medborgarna svara på i en enkät.
Enkäten skickas ut till 500 personer som
väljs ut slumpmässigt i Råneå och berörda
byar. From 3 september kan man i två
veckor fylla i enkäten på webben också:
www.lulea.se/tycktill-medborgarkontor

Femte rikaste kommunen

Barnets första bok

Luleå är Sveriges femte rikaste kommun
enligt tidningen Dagens Samhälle. Inklusive bolagen uppgår det egna kapitalet till
drygt 88 000 kronor per Luleåbo.
Kommunkoncernens resultat var 2015
hela 15 170 kronor per invånare, näst högst
i landet. Det stora överskottet beror till
stor del på försäljningen av bostäder och
andra fastigheter under fjolåret.

Folkbiblioteken i Luleå har under en lång
tid delat ut en bokgåva på svenska till alla
nyfödda barn. Nu kommer bokgåvan även
att erbjudas på de svenska minoritetsspråken och på ett tiotal andra språk.
Projektet, som numera heter Barnens
första språk, sker i samarbete med barnavårdscentralerna och syftar till att öka intresset för läsning och barns språkutveckling.

Omslagsbilden

Folke och Ketty Lundgren trivs på trygghetsboendet Rödkallen.
Omslagsfotot är taget av Susanne Lindholm.

spaning

Från tonåring till vuxen i Luleå gymnasieby
Tio år är en lång tid men kan också kännas
ganska kort. Jag har länge fått höra av mina
föräldrar att ”vänta bara – tiden går fortare
ju äldre du blir” och jag kan nu känna att
jag förstår precis vad de menar.
När jag till exempel tänker på min gymnasietid känns det inte alls som att det snart
är tio år sen som jag gick i gymnasiets korridorer, mer som tre kanske.
I år är det tioårsjubileum för Luleå gymnasieby och även tio år sen jag själv var andraklassare på handels- och administrationsprogrammet. Jag läste där under åren 20052008 och det jag kan säga om den tiden nu
i efterhand är att den gick så himla fort.
Eller ja, i alla fall nu när jag tänker tillbaka
på den.
Vi var ett av de sista programmen som
flyttade in i gymnasiebyn på hösten 2006,
i kvarteret Hackspetten, ett hus mitt emot

Lärkan och Språklådan som varit kontorslokal. Handels- och administrationsprogrammet fick hålla till på plan sex. Ett
minne som kommer till mig är det höga
och rätt ansträngande trapphuset upp till
plan sex. Kommer ihåg när brandlarmet
gick flera gånger på en vecka mitt i vintern.
Vet inte om det var någon som ”skojade”
men det blev i alla fall många gånger upp
och ner i det där trapphuset.
En intressant sak med tiden är det nostalgiska som den för med sig och jag blir just
nostalgisk när jag tänker på gymnasietiden.
En tid då det händer så mycket med en.
Man går från tonåring till vuxen på så kort
tid som tre år. Jag brukar tänka att alla
perioder i mitt liv har lärt mig något och
jag kan nog säga att gymnasietiden lärde
mig att bli vuxen.
Man tyckte i alla fall att man var vuxen

dagen man fyllde 18, hela gymnasietiden
var väl bara en väntan på det antar jag.
Man är ju officiellt vuxen då men när jag
tänker på det så här i efterhand var jag
knappast det. En bra sak med att bli äldre,
är att inse vad en period har för betydelse
i livet.
Nåväl, nog med kloka ord. I detta nummer av Vårt Luleå uppmärksammar vi att
Luleå gymnasieby fyller tio år.
Så var redo på en
liten nostalgitripp,
det blir kul!

Caroline Rönnberg,
vik kommunikatör
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Dåvarande skolminister Ibrahim Baylan var med när gymnasiebyn
invigdes den 28 augusti 2006. Foto: Kurt Engström

Barn- och utbildningsnämndens tidigare ordförande Ingrid Norberg till höger och dåvarande
kommunfullmäktiges ordförande Margareta
Lindbäck. Foto: Kurt Engström

Luleå gymnasieby firar tio år
Luleå gymnasieby fyller tio år i höst. En högtidlig ceremoni den
15 september ska uppmärksamma alla inblandade som hjälpte
till på den långa vägen till en samlad gymnasieskola.
Solen sken över den officiella invigningen
i Hermelinsparken den 28 augusti 2006.
Många människor fanns på plats för att
höra invigningstalet av dåvarande skolminister Ibrahim Baylan. Hemvärnets musikkår spelade och operasångerskan Katarina
Fallholm sjöng. Elever från estetiska programmet bjöd på dans och musik. Det var
en dag som många fortfarande minns med
glädje.
Lång startsträcka
Beslutet om att bygga gymnasiebyn fattades av kommunfullmäktige i juni 1996, men
redan i början av 1990-talet påbörjades utredningar kring gymnasieskolans framtid i
Luleå. Målet var en samlad gymnasieskola
med hög flexibilitet och en utbildning med
god kvalitet i ändamålsenliga lokaler. Rikt-
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linjerna var att skapa en naturlig mötesplats mellan studieförberedande och yrkesförberedande program, men också mellan
skolan och det omgivande samhället.
Monika Törnsén, som idag är skolledarutvecklare, började arbeta som projektledare för gymnasiebyn i augusti 1997 och
var under tre år ”spindeln i nätet”. Hon
minns uppdraget som väldigt spännande:
– Det var en helt ny roll för mig. Min uppgift var att genomföra arbetet med planeringen av samtliga kvarter i gymnasiebyn.
Jag var med i alla delar av processen, allt
från ledningsgruppen för Luleå gymnasieby
till olika slags byggmöten.
– Mitt absolut starkaste minne från de
här åren är alla fantastiska människor som
jag hade förmånen att träffa. Deras engagemang och kreativitet, och inte minst för-

måga till problemlösning, var något utöver
det vanliga.
Flera projekt
Luleå gymnasieby var inte bara ett pedagogiskt projekt. Det var också ett byggprojekt, ett miljöprojekt och ett hälsopedagogiskt projekt.
För varje kvarter tillsattes en grupp med
lärare samt en arkitekt. Även elever bidrog
med synpunkter. Många människor var
med i processen att forma miljöer och
lokaler som främjar pedagogiska arbetssätt
och arbetsformer.
Nu har det gått ett decennium. Gymnasiebyn har uppfyllt de syften som fanns från
början, tycker gymnasiechef Eva Lindbäck:
– Modellen med en samlad gymnasieby
ger oss möjlighet att samordna flera olika
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Gymnasiechef Eva Lindbäck tycker att gymnasiebyn har en väl intrimmad organisation.
Foto: Susanne Lindholm

År 2006 …

Luleå gymnasieby 2016 – tio år senare…

• packades 2 500 flyttkartonger med böcker och annat
undervisningsmaterial

• består av fyra kvarter i centrum: Hackspetten, Kungsfågeln,
Lärkan och Örnen. Dessutom Hälsans Hus, Staren med
gymnasiebibliotek och matsal samt två av hamnmagasinen.

• monterades 1 000 meter gardinskenor och 724,5 m
gardintyg fästes med 3 940 fingerkrokar
• flyttades 2 400 stolar till Kungsfågeln
• flyttade 165 medarbetare i gymnasieskolan till ny
arbetsplats i nya lokaler
• flyttades över 100 telefonanknytningar och 340 datorer.

delar av verksamheten. I varje kvarter har
vi en blandning av olika program och många
gemensamma mötesplatser. Hälsans hus
och vårt bibliotek- och IT-centrum är välbesökta mötesplatser.
– Tio år efter invigningen har vi en väl intrimmad organisation. Vi har en fantastisk
personal, våra elever har en trygg skolmiljö
och får en undervisning av hög kvalitet.
Gymnasiebyns tioårsjubileum kommer att
firas med en högtidlig ceremoni torsdagen 15
september. Både dagens personal och personer som haft betydelse för gymnasiebyns
tillkomst är inbjudna. Även eleverna kommer
att involveras i jubileumsfestligheterna.
Inger Hällström

• har omkring 2 300 elever och cirka 280 anställda
• erbjuder högskoleförberedande program och yrkesprogram 		
med sammanlagt ett trettiotal inriktningar
• har riksrekryterande spetsutbildning i matematik samt natio-		
nella idrottsutbildningar i basket, fotboll, ishockey, innebandy,
konståkning samt kanot.

Luleå gymnasieby sträcker sig från Norra hamn till Hälsans hus.
HAMNMAGASINEN
HACKSPETTEN
LÄRKAN
ÖRNEN

STAREN

KUNGSFÅGELN

HÄLSANS HUS
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Samarbete med Austin inom
hälsa, spel och musik
Ett samarbetsavtal mellan Luleå kommun och Austin, huvudstad i Texas,
blev klart i slutet av 2014. Birgitta Bergvall-Kåreborn som är prorektor
vid Luleå tekniska universitet är stolt och nöjd över samarbetet och
säger att universitetet redan efter 1,5 år kan se konkreta effekter.

– Vi ska lära av dem som är bättre och
Austins universitet räknas som det 45:e
bästa i världen. Vi har skapat flera nya
kontakter och inom hälsovetenskap har
några forskargrupper redan börjat med
konkreta samarbeten.
Ett exempel är att studenter som läser
hälsovägledning under våren har samarbetat i ett projekt med amerikanska
studenter vid The University of Texas. Det
har skett på distans. Enligt prorektorn är
det mycket uppskattat och ger ett naturligt internationellt inspel i studierna.
Samarbetet med Austin sker inte bara
på universitetsnivå utan även med forskningsinstitut och företag inom spelindustrin där Austin ligger långt framme.

Inom hälsoområdet används spelifiering
ofta för att motivera personer till att äta
bättre eller träna effektivare. Genom
spelet kan man själv jobba sig fram till
djupare kunskap.
– Vi tror att spelteknik kommer in i alla
former av digitala system i samhället, inte
minst inom utbildning och hälsa. Det kommer att bli en del av människors vardag
och det är viktigt att vi ligger i framkant,
säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Spel som lockar till lärande
Luleå tekniska universitet erbjuder utbildning i datorspelsutveckling och samarbetet
med Austin är en bra möjlighet att bredda
kompetensen inom speldesign, nya metoder
för finansiering av spelprojekt och jämställdhet. LTU har träffat framgångsrika
företag och spelutvecklare, men även
forskare och lärare inom spelutveckling.
Satsningen på spel omfattar både traditionell spelutveckling och vad som har
börjat kallas spelifiering efter det engelska begreppet gamification. Spelifiering
betyder att man använder olika delar och
tekniker från spel och speldesign inom
verksamheter som traditionellt inte hör
samman med spelande - exempelvis samhällsplanering, handel, utbildning och
hälsa. Syftet är att via spel engagera och
motivera människor för en viss aktivitet.

Affärer och musik
Austin är en kreativ stad med en stark
musikindustri och där finns också många
musikutbildningar. Studenterna lär sig
inte bara att spela instrument utan även
hur man kan livnära sig som artist. Hur
man integrerar entreprenörskap och finansiering inom musikutbildningar är intressant för Luleå tekniska universitet.
Vad kan då Austin lära av Luleå? Ja, bland
annat är de imponerade av samarbetet
mellan offentlig och privat sektor i Luleå.
I Austin är forskningssamverkan mellan
universitet och näringsliv inte lika vanligt
berättar Birgitta Bergvall-Kåreborn. Hon
är övertygad om att det nära samarbetet
som finns i Luleå är en styrka och framgångsfaktor som Luleå kan stoltsera med.
– När en hel region med många aktörer i
olika branscher samarbetar mot ett gemen-
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”Vi har skapat flera nya kontakter
och inom hälsovetenskap har några
forskargrupper redan börjat med
konkreta samarbeten”

Andra internationella
samarbeten där kommunen
är involverad
• Bottenviksbågen (nordiskt samarbete)
• Sweden Emilia Romagna Network 		
(samarbete mellan Sverige och Italien)
• Node Pole (datacenteretablering)
• Erasmusprojekt (skol- och elevutbyte)
• European Voluntary Service (ungdomsutbyte)
• Konfuciusinstitutet Xi’an (undervisning
i kinesiska)
Luleå har sex vänorter: Tromsö, Kemi,
Murmansk, Zenica (Bosnien Hercegovina), Puerto Cabezas (Nicaragua) och
Santa Lucia (Kanarieöarna, Spanien).

samt mål blir vi starka tillsammans. Det
har vi sett inom exempelvis datacentersatsningen. Vi hoppas att samma utveckling ska ske inom spel och spelifiering.
Vi börjar få ett ganska starkt nätverk. Nu
finns det tänkbara samarbetspartners
över hela världen. Vi ska inte begränsa
oss utan istället utmana oss själva, säger
Birgitta Bergvall-Kåreborn.
Monika Aunes

LTU:s prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn
tycker att samarbetet mellan Luleå och
Austin redan har gett resultat.
Foto: Tomas Bergman
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Entrédörren från Rådstugatan 7 är lite tung
att öppna. Men väl inne möts vi av en ljus
och öppen atmosfär. Vid de stora skyltfönstren mot gatan står två bekväma,
turkosa soffor.
Vi träffar projektledaren Annie Arnqvist
och koordinator Ulrica Magnusson. De ingår
i gruppen som driver projektet Creative
Nodes Fusion i huset. Projektägare är Luleå
Näringsliv och målet är att skapa affärer,
tillväxt och innovationer.
– Projektet har som övergripande syfte att
stärka kreativa och kulturella näringar i samverkan med informations- och kommunikationsteknologi. Rent praktisk betyder det att
efter tre år ska tio till femton nya tjänster
eller produkter ha skapats, förklarar Annie
Arnqvist.

”Det ska flöda med människor här
inne. Man ska kunna sätta sig ner,
utbyta tankar och nätverka.”

Projektledarna Ulrica Magnusson och Annie Arnqvist gläds över fräscha lokaler
i historisk anda. Foto: Susanne Lindholm

Från handelsbod
till kreativt hus
Bergströmska gården, det fina gula trähuset vid Stadsparken, är ett
av Luleås äldsta hus. Förr handlade man där med tjära, spannmål och
renskinn, senare med mode. Efter en omfattande renovering är gården
nu en kreativ mötesplats.

Creative Talks (kreativa samtal) samlar entreprenörer och visionärer för
att utbyta idéer och lära av varandra.
Foto: Susanne Lindholm
Projektledarna Ulrica Magnusson och
Annie Arnqvist gläds över fräscha
lokaler i historisk anda. Bakom pardörrarna har familjeföretaget Gneis
ett kreativt möte.

Skapande i olika branscher
Inom kreativa och kulturella näringar samlas skapande företag och människor från ett
dussintal olika branscher som bland annat
media, arkitektur, design och dans. Här i
Creative Park får de möjlighet att träffas och
gemensamt ta fram nya produkter och
tjänster.
– Det ska flöda med människor här inne.
Man ska kunna sätta sig ner, utbyta tankar
och nätverka, säger Ulrica Magnusson från
Luleå Näringsliv.
Flexibla kontor
På bottenvåningen finns flexibla arbetsplatser och öppna ytor för spontana möten.
De flexibla arbetsplatserna går att hyra på
olika tidslängd. I källaren finns ett större
sammanträdesrum att hyra.
På övre våningen, där familjen Bergström
bodde en gång, huserar nu de första fasta
hyresgästerna. En är klädföretaget Gneis
som designar och producerar fritidskläder.
Dessutom finns i huset bland annat ett
resurscentrum för litteratur och ett för konst
som drivs av landstinget. Till hösten blir
också restaurangen på innergården klar som
ger ännu bättre förutsättningar för möten.
– Vår förhoppning är kort och gott att
Creative Park ska bidra till att lyfta Norrbottens kulturella och kreativa näringar,
avslutar Annie och Ulrica.
Katja Güth Laitila

Creative Talks (kreativa samtal) samlar
entreprenörer och visionärer för att
utbyta idéer och lära av varandra.
Foto: Susanne Lindholm
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Här ligger våra
gamla sopor
Den gamla soptippen i Sunderbyn har blivit till grönskande
kullar. Numera är det en avfallsanläggning där våra sopor
sorteras och mellanlagras för vidare transport.
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Området i Sunderbyn användes som byatipp redan på 1950-talet. 1980 tog kommunen över och när avfallsförbränningen i
Uddebo upphörde några år senare lades
en stor del av Luleåbornas sopor här, plus
bygg- och industriavfall. Deponeringen
upphörde helt 2012.
Riktigt hur mycket som tippats i Sunderbyn är det ingen som vet men det bör röra
sig om ett par miljoner ton. Resultatet är
ett 18 hektar konstgjort minilandskap i
skogen. Högsta punkten mäter 25 meter
över havet.
Fortfarande bildas en hel del metangas
ur de gamla soporna. Gasen samlas in via
ett nergrävt ledningsnät och förbränns.
– Det gör vi för att metangas har stor
klimatpåverkan men när man förbränner
den minskar påverkan betydligt, säger
Erika Lundström, miljö- och kvalitetschef
på Luleå renhållning som driver avfallsanläggningen.
Idag håller deponin på att sluttäckas för
att vatten inte ska tränga in. Det lakvatten

som ändå uppstår samlas in och renas i två
dammar.
Anläggningen i Sunderbyn är numera i
huvudsak en mellanstation. Grävmaskiner
sorterar avfall i olika fraktioner och sammansatt avfall tas isär. Här mellanlagras
också avfall i väntan på vidare transport till
olika behandlingsanläggningar i Sverige.
Även om deponin är stängd kan den
komma att öppnas igen för icke-farligt
avfall och sulfidmassor. Ansökan om det är
inlämnad. I dagsläget körs sulfidjord ända
till Umeå.
Nästan allt avfall återvinns
Att gamla soptippar stängs och täcks över
betyder inte att avfallsmängderna minskat,
tvärtom. Däremot återvinns nästan allt
hushållsavfall i Sverige idag, framför allt
genom förbränning. Mycket lite deponeras
numera.
Luleås hushåll producerar mycket avfall,
över 500 kilo per invånare. Men vi är också
förhållandevis bra på att källsortera och

lämna till återvinningscentralerna. Ändå visar en
nyligen genomförd undersökning att mycket återstår.
• Endast cirka 40 procent av
innehållet i de gröna tunnorna
var rätt sorterat som brännbart avfall.
Lika mycket var förpackningar som
borde ha gått till materialåtervinning.
• 12 procent av innehållet i de bruna
tunnorna var inte matavfall.
– Mycket av det som slängs i kärlet för
brännbart avfall skulle kunna återvinnas,
säger Erika Lundström.
– Förutom en negativ miljöpåverkan
innebär det en merkostnad på drygt fyra
miljoner kronor. Det är kostnader som i
slutändan landar på hushållen.
Ok, jag lovar att skärpa mig.
Kjell-Arne Johansson

Soptippen i Sunderbyn har täckts över och blivit grönskande kullar. Fortfarande
bildas så pass mycket metangas att det skulle kunna värma ett dussintal villor årligen. Gasen samlas in och förbränns i gasstationen till vänster.
Foto: Susanne Lindholm
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Folke Lundgren, Gunborg Lundqvist och Ketty Lundgren tycker om att bo på Rödkallens trygghetsboende. Foto: Susanne Lindholm

Full fart i trygghetsbo
På Rödkallens trygghetsboende på Örnäset i Luleå finns det 42
lägenheter. Ett krav för att få flytta in är att man har fyllt 70 år.
I en av lägenheterna bor Gunborg Lundqvist.
– Det är toppen att bo här, jag är aldrig ensam, säger hon.

Det är svårt att gissa Gunborgs ålder. Efter
många felaktiga gissningar från undertecknad säger hon:
– Jag är 88 år, alla blir lika förvånade för
jag är så pigg. Jodå, jag har mycket spring
i benen.
Bredvid Gunborg sitter Folke Lundgren,
90 år, och vilar mot sin rollator.
– Hennes ben skulle jag vilja ha, säger
han och ler.
Gunborg är från Svartöstaden i Luleå och
flyttade in i trygghetsboendet för två år
sedan.
– Jag hade ingen aning om att jag skulle
flytta hit, det var min dotter som ansökte
om platsen. Jag bodde tidigare på Yrkesga-
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tan men där var alla grannar så unga. Det
var trist.
Från Yrkesgatan hade Gunborg för långt
att gå till affären.
– Min dotter körde från Brändön för att
hjälpa mig. Men nu, när jag bor på trygghetsboendet, har jag närmare och går själv.
Gunborgs lägenhet är på första våningen.
På andra våningen bor Ketty Lundgren, 86
år, med sin make Folke. Makarna bodde
40 år på Hertsön innan de flyttade till
trygghetsboendet. Lägenheten är på 64
kvadratmeter och består av en hall, kök,
vardagsrum och ett sovrum. Balkongen är
inglasad och fungerar som ett extra rum
för makarna.

Populärt sällskapsrum
Rödkallens trygghetsboende har ett stort
sällskapsrum på entréplan som får användas av husets alla hyresgäster. Katarina
Borgström arbetar som trivselvärd och säger att hennes uppgift är att hjälpa till med
allt möjligt, från felanmälningar i lägenheterna till att arrangera olika aktiviteter.
Hon berättar att ibland går de på filmvisning eller promenerar till Aronsbadet och
tar en glass i sommarsolen.

”Sällskapsrummet är det
bästa vi har. Här sjunger
vi och dricker kaffe.”
Det är mycket aktiviteter i sällskapsrummet. På tisdagar är det bokcirkel med högläsning och bakning. På onsdagar är det
gymnastik som Katarina Borgström leder.
– Du anar inte hur mycket vi skrattar
tillsammans under gympan, säger hon.
Torsdagar är det föreläsningar eller sång-
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Boendeformer för äldre i Luleå kommun
Trygghetsboende
• Trygghetsboende är hyreslägenheter
för de som är 70 år eller äldre. Huset
är anpassat till äldres fysiska och 		
sociala behov.
• I lägenheterna finns inte höga trösklar och belysningen är förstärkt i hall,
kök och badrum. Tvättstuga, förråd
och soprum ska vara lättillgängliga.
• Lulebo har trygghetsboenden på 		
Örnäset, Gammelstad och bygger
nytt hus med 80 lägenheter på Mjölkudden. Galären öppnar ett trygghetsboende Floras kulle preliminärt i 		
december och planerar ett nytt på
Bergviken.

Årgångshus

Pensionärsbostäder

• Årgångshus är ett seniorboende för
den som är över 65 år. Finns som 		
hyres- eller bostadsrätt.

I byarna finns pensionärsbostäder
som är anpassade för äldres behov.

• Lägenheterna i årgångshus har breda
dörrar och vissa mellanväggar är
borttagna för att skapa öppnare planlösningar som underlättar boendet
för den som är i behov av rullstol eller
rollator.

Vård- och omsorgsboende

• I Luleå finns årgångshus på Björkskatan (29 lägenheter), Hertsön (32
lägenheter) och Örnäset (35 lägenheter).

Vård- och omsorgsboende är det som
förut kallades för äldreboende. Boendet
behovsprövas av socialförvaltningen.
Luleå kommun har sammanlagt 21
vård- och omsorgsboenden i Luleå,
Råneå, Alvik och Antnäs.

oendet
stund. Det är också dagen då Folke och
hans kompisar spelar kort. Oftast blir det
poker. Kvinnorna har försökt få vara med
och spela.
– Vi får inte för de vill inte spela klädpoker, säger Gunborg och skrattar.
– Vi är ju så blyga vet du, replikerar Folke
och blinkar finurligt med ena ögat.
Han tycker om när det är mycket folk i
sällskapsrummet.
– I lägenheten blir man så ensam, jag har
heller inte så lätt att ta kontakt med folk.
Gunborg fyller i:
– Sällskapsrummet är det bästa vi har. Här
sjunger vi och dricker kaffe.
Gunborg Lundqvist och Ketty och Folke
Lundgren är överens om en sak:
– Vi har det väldigt bra här.
Fredrik Winneborn

Katarina Borgström är trivselvärdinna på
Rödkallens trygghetsboende. Hon ser till
att allting fungerar för husets hyresgäster.
Foto: Susanne Lindholm
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Att bli äldre i Luleå
I Luleå behöver man inte vara orolig för att bli äldre. Det säger
socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson.
– Du ska bli väl omhändertagen i ditt eget hem och
behöver man komma till ett vård- och omsorgsboende
ska man få det.
Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson vill med
äldreplanen skapa förutsättningar för äldre Luleåbor att leva ett
meningsfullt liv i välbefinnande. Foto: Susanne Lindholm

”Många äldre har begränsad
rörlighet och därför är närheten
till viktiga samhällsfunktioner centralt.”

Socialnämnden i Luleå beslutade för ett år
sedan att man skulle arbeta efter något som
kallas för Äldreplanen. Den talar om hur äldre
ska kunna bo kvar i sitt eget hem med stöd av
hemtjänsten och andra insatser som exempelvis hemtagarteamet.
Hemtagarteamet hjälper den som är på väg
hem från sjukhus eller korttidsboende och har
behov av stöd under en kort period. Där arbetar
undersköterskor, sjukgymnaster och biståndshandläggare med att möta upp direkt vid hemkomsten och stötta i vardagen med träning,
hjälpmedel, medicin och omvårdnad.
– Vi vet genom forskning att våra äldre helst
av allt vill bo kvar hemma utan att behöva
flytta till något nytt boende, säger Margareta
Bladfors Eriksson.
Hemtjänsten är viktig för den som vill bo
kvar i sitt eget hem. Där har personalen börjat
arbeta på ett nytt sätt. Den tid som är beviljad
en äldre person är inte låst utan kan fördelas
om för att ge ett ännu bättre stöd i annat som
personen kan behöva hjälp med.
Mötesplatser skapar gemenskap
Många äldre som bor kvar hemma är väldigt
ensamma. Därför ska mötesplatser finnas,
enligt äldreplanen. En sådan finns på Resurscentrum Fyren i Luleå. Där arrangerar man
varje vecka olika aktiviteter som anhörigcafé,
sång- och berättarträffar samt underhållning.
Det finns också ett hälsorum med träningsredskap och ett solrum för den som behöver lite
extra energi.
Boendet är en annan del som äldreplanen
tar upp. Äldre ska bo nära livsmedelsbutiker,
vårdcentral och kollektivtrafik.
– Många äldre har begränsad rörlighet och
därför är närheten till viktiga samhällsfunktioner centralt, säger Margareta Bladfors Eriksson.
Forskning och äldreomsorg
Genom forskning kan man öka kunskapen
kring äldres behov av stöd i vardagen. Ariel
Almevall är anställd vid socialförvaltningen
och doktorand vid Luleå tekniska universitet.
– I min forskning besöker jag äldre personer och
pratar med dem om livets alla dimensioner, de
får berätta vad som är viktigt för dem i deras
liv, säger hon.
Margareta Bladfors Eriksson ser forskningen
om äldreomsorgen som en förutsättning för att
kunna förverkliga äldreplanen.
– Vi har nu pågående forskning inom området,
hemtagarteamet är i gång och vi har nyligen
ändrat på arbetssättet inom hemtjänsten. Jag
tycker att vi följer äldreplanen på ett väldigt
bra sätt, säger hon.
Fredrik Winneborn
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Uppslutningen var mycket god när kommunala pensionärsrådet träffades i juni på Rödkallens trygghetsboende.
I mitten i övre raden ses rådets ordförande Emma Engelmark. Foto: Susanne Lindholm

Pensionärer som lägger sig i
Nästan 16 000 Luleåbor är 65 år
och äldre. Kommunala pensionärsrådet försöker ta till vara deras
intressen.
– Vi jobbar hårt för att lägga oss i!
Kommunala pensionärsrådet har 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.
En del är politiker i kommunstyrelsen men
de flesta representerar olika pensionärsföreningar. Ordförande är Emma Engelmark (S).
Pensionärsrådet träffas sex gånger per år
och uppslutningen brukar vara mycket god.
Dessutom finns ett arbetsutskott med sex
ledamöter.
Kommunala pensionärsrådet är en plattform för samråd och informationsutbyte.
Rådet ska bland annat se till att pensionärernas frågor beaktas i den kommunala
verksamheten och sprida kunskap. På mötena deltar ofta tjänstemän från socialförvaltningen eller någon annan förvaltning.
Externa föreläsare bjuds också in.
Även om pensionärsrådet inte har någon
formell makt så tycker ledamöterna i

arbetsutskottet att de har inflytande, inte
minst för att det numera ligger under kommunstyrelsen.
– Vi jobbar hårt på att lägga oss i, säger
Maine Carlsson från fackförbundet Visions
pensionärssektion.
– Vi tydliggör våra frågor och hoppas på
respons, säger SvenEric Sterner som representerar PRO (Pensionärernas riksorganisation) och är vice ordförande i rådet.
– Men det är viktigt att inse att vi är just
ett råd, menar Lars Forsell från SPF (Sveriges Pensionärsförbund). För att kunna påverka måste vi få veta frågorna i tid.
Äldres perspektiv behövs
Kommunala pensionärsrådet kan sägas
representera var femte Luleåbo. På samma
sätt som det behövs ett barnperspektiv i
många samhällsfrågor behövs ett äldreperspektiv, menar ordförande Emma Engelmark:
– För att bygga den goda staden måste
man ta hänsyn till både barnfamiljer och
pensionärer. Det behövs så många perspektiv som möjligt, säger Emma Engelmark,
som även är ledamot av kommunstyrelsen.

Vård, omsorg, äldrebostäder och tillgänglighet är viktiga frågor på pensionärsrådets
träffar.
– Vissa saker blir förstås viktigare när man
blir äldre, säger Maine Carlsson. Men man
tappar inte intresse för allt annat bara för
att man fyller 65 eller 67.
Pensionärsrådets protokoll och verksamhetsberättelser finns på www.lulea.se .
Kjell-Arne Johansson

Fler kommunala råd
och kommittéer
Utöver pensionärsrådet finns ytterligare fem kommunala råd och
kommittéer i Luleå kommun.
• Invandrarrådet.
• Kommunala tillgänglighetsrådet.
• Landsbygdskommittén.
• Nordkalottkommittén.
• Trygghets- och folkhälsorådet.
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Stark vilja att öka jämställdheten
i Luleå kommun
Allt som Luleå kommun gör ska
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det är syftet med den
nya jämställdhetsstrategin. Sara
Palmman är demokratistrateg och
den som startade arbetet med jämställdhetsintegrering i Luleå kommun.
– Jag har jobbat på olika ställen, men
aldrig känt mig så efterfrågad som när jag
började jobba med jämställdhet i Luleå
kommun. Det finns en stark vilja från både
politiker och tjänstemän att öka jämställdheten i kommunen. Det är jättebra, säger
Sara Palmman.
Kommunen ska integrera jämställdhetsarbetet i hela sin verksamhet. Det innebär
att jämställdhetsperspektivet alltid ska
finnas med. Kommunen vill bort från stereotypa uppfattningar om kön och vill att
både kvinnor och män ska finnas representerade när beslut ska fattas.
Luleå kommun har jobbat med jämställdhetsfrågan i många år. 2013 undertecknade
kommunen den europeiska deklarationen
för jämställdhet på lokal och regional nivå
(CEMR).
– I och med det förband sig kommunen
att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering. Då skedde ett byte från det interna
perspektivet, som har handlat om relationen
mellan arbetsgivare och anställd, till ett starkt
externt fokus. Luleåborna ska se att kommunen ger lika förutsättningar och service till
kvinnor och män, flickor och pojkar.
– Arbetet med jämställdhet ses som en
naturlig del av hela kommunens verksamhet. Det är inte beroende av eldsjälar eller
kortlivade projekt.
Ledningen viktig
Under 2016 genomgår kommunens anställda
och förtroendevalda många utbildningar i
jämställdhet. 300 chefer inom Luleå kommun har utbildats i jämställdhet under en
halv dag. Alla politiska nämnder och ledningsgrupper i förvaltningar och bolag ska
också utbildas. För alla medarbetare inom
kommunen finns ett utbildningsmaterial
tillgängligt.
– Det är viktigt med fokus på ledningen i
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de här frågorna. Jämställdhetsarbete måste
komma med ett tryck uppifrån. Ledningen
behöver efterfråga resultat på området. Det
ska finnas en obruten kedja från hur kommunen sätter mål till hur man följer upp arbetet.
Om inte ledningen driver på jämställdhetsfrågorna kan de inte bli en vardaglig del av
arbetet, förklarar Sara Palmman.
Svårt se ojämställdheten
Fakta talar sitt tydliga språk, Sverige eller
Luleå har inte uppnått jämställdhet. Trots
all forskning och statistik finns ojämställdheten fortfarande kvar. Det kan liknas vid
att ojämställdhetsarbetet, där män särbehandlas positivt, är integrerat i dagens
verksamheter.
– Det kan vara svårt att få syn på ojäm-

ställdheten, eftersom vi är vana vid den.
Därför behövs det en knuff för att bryta
vanan och börja jobba med jämställdhet.
Det är som att byta plats på tummen när
du knäpper händerna, det känns ovant
men fungerar lika bra.
Nyligen diskuterade kommunstyrelsen
om det är möjligt att ställa krav på att kommunens samarbetspartners ska ha kvinnlig
representation. Kommunen möter argument
om att vissa branscher helt enkelt saknar
kvinnor och att det inte är något som går
att påverka.
– Då kan man be samarbetspartnern att leta
lite till för att hitta kvinnor. Det är lätt att sluta
i en kvoteringsdiskussion. Men då får man
bära med sig att män kvoteras varje dag.

Sara Palmman är statsvetare och engagerad inom ridsport, en idrott där
kvinnor och män tävlar på lika villkor. Foto: Susanne Lindholm

Malin Svedjeholm
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gruppledaren

Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige? Vårt Luleå tar
pulsen på gruppledarna. Nu
är det Thomas Olofssons tur,
gruppledare för Liberalerna.

”Ofta glömmer vi
personer som verkligen
gör något”

Vad gjorde att du blev politiker?
– Jag har alltid varit samhällsintresserad
och intresserad av politik. Jag växte också
upp i ett hem där det var högt i tak, många
diskussioner och alla fick säga sin mening.
Anledningen till att jag valde Liberalerna
(då Folkpartiet) var att vi tog debatten och
stod upp mot de främlingsfientliga krafter
som fanns i början av nittiotalet. Men jag
gillade också Folkpartiets syn på företagande, valfrihet och socialpolitik.
När är politik stimulerande?
– Att kunna vara med att ta fram ett
förslag och sedan se att det blir verklighet
är fantastiskt. Politik är också stimulerande
när vi lyssnar på varandra och hittar lösningar tillsammans för att utveckla Luleå.
Men roligast är att möta och träffa Luleåborna och få höra deras tankar och idéer,
och sedan förverkliga dem.
Hur ska vi få fler att engagera sig politiskt?
– Intresset för politik är stort, engagemanget i skolfrågan är ett tydligt exempel
på detta. Däremot är det många som väljer
att inte engagera sig i partipolitiken. Här
har alla partier ett stort ansvar för att utveckla vårt sätt att arbeta. Det är viktigt för
partierna att vara öppna, välkomnande och
lyhörda för både nya arbetssätt och idéer.
Vad är det bästa med Luleå?
– Jag gillar närheten till vattnet, men
också att det finns ett bra utbud av kultur
och idrott i kommunen. Men bäst är att
min fru finns här och närheten till resten av
familjen.
De tre viktigaste frågorna för Luleå?
– I Norrbotten ska det rekryteras ca 40 000
nya jobb fram till och med 2025. Luleå

kommun är en av dessa arbetsgivare som i
stenhård konkurrens ska rekrytera duktiga
medarbetare. För detta krävs att Luleå
kommun känns som en attraktiv och god
arbetsgivare.
– Vi måste också bygga bostäder till alla de
som vill stanna här eller vill flytta till Luleå.
–Den tredje frågan handlar om att lyfta
kvaliteten inom äldreomsorgen. Personalen
känner sig ofta otillräcklig. Vi behöver mer
personal, valfrihet och vi behöver lyssna
på de äldres önskemål och vilja.
Blir du irriterad över ”nånannanismen”,
att någon annan ska göra det?
– Visst kan man bli det. Men ofta glömmer
vi personer som verkligen gör något. Exempelvis alla företagare som skapar jobb i det
tysta, eller alla de som är engagerade i
föreningslivet och hjälper unga att kunna
idrotta eller de som tar hand om och hjälper flyktingar.
Katja Güth Laitila

Thomas Olofsson vill ha mer personal och
större valfrihet inom äldreomsorgen.
Foto: Susanne Lindholm
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tips från biblioteket

Förföljd konstnär till Luleå
En förföljd konstnär kommer inom några månader att få en
tillfällig fristad i Luleå. Kommunstyrelsen beslöt i våras att
anslå 400 000 kronor per år till projektet Fristad i Luleå.

Tjugo år till dig (2016)
Anna Lönnqvist
Det är mitten av september i fjällvärlden.
Linn som i vanliga fall bor i en trevlig liten
lägenhet i Stockholms innerstad har, sedan
hon drabbats av en svår sorg, åkt till Abisko
för att om möjligt slicka sina sår. Redan på
tåget träffar hon den äldre mycket pratsamma Carin från Luleå. Linn varken orkar eller
vill prata med någon, men Carin liksom biter
sig fast – något som kommer att visa sig
livsviktigt längre fram i berättelsen.
På turiststationen arbetar stockholmaren
Joel och när Linn kommer in slår hon an en
ton i honom – en ton som ljudit mer eller
mindre starkt sedan de träffades under
universitetstiden tjugo år tidigare. Dessvärre
tycks inte Linn känna igen honom.

Pojken vid forsen (2015)

Siv Berglund
Det är Norrbotten och slutet av 1800-talet.
Vilmos mamma blir gravid med en gift man.
Hon lämnar sin lille pojke hos sina föräldrar
med förhoppningen att hon snart ska kunna
hämta honom. Åren går och Sofia träffar en
man som absolut inte vill ha något med hennes tidigare liv att göra, så när mormor dör
blir Vilmo utauktionerad och hamnar hos en
familj där en sorgtyngd och elak kvinna styr
och ställer. De fina näbbskorna, som Vilmo
hade med sig, försvinner och ersätts av ett
par skor som knappt håller ihop. Redan då
börjar Vilmo planera sin rymning.
Siv Berglunds debutroman ger mersmak.
Miljöer och språk känns trovärdiga och igenkänningsfaktorn är hög. Författaren är född
och uppvuxen i Gällivare. Efter studenten på
1960-talet flyttade hon söderut. På 1990talet återvände hon till Norrbotten och Luleå.
Agneta Krohn Strömshed
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Fristäder för förföljda kulturpersoner
har funnits i Sverige i 20 år. I dag erbjuder
över 15 svenska kommuner och regioner
fristadsvistelser för hotade författare,
konstnärer, journalister eller musiker.
Syftet är att erbjuda skydd och värna
yttrandefriheten.
Kulturförvaltningen har tagit fram en
projektplan som ska skickas till ICORN
(International Cities of Refuge Network),
ett internationellt nätverk som organiserar fristadsverksamheten.
– Vi vill helst ta emot en bildkonstnär

eftersom vi då kan erbjuda både
arbets-lokal och utställningsmöjlighet, säger samordnaren Jan Olofsson.
Dessutom finns det ju ganska många
konstnärer i regionen.
Jan Olofsson tror att Luleås första
fristadskonstnär kommer i början av
2017. Tanken är att denne ska få stanna
i två år och att en modell för Luleå som
fristad under tiden växer fram.
Idén att göra Luleå till en fristad för
kulturpersoner väcktes i två medborgarförslag.

Dags igen för ljusfestival
Den uppskattade ljusfestivalen återkommer. ”Luleå i nytt ljus” invigs 27
oktober och pågår in i november.
Tidigare ljusfestivaler har lockat ut
många Luleåbor och dragit hit besökare. Årets upplaga lär också göra det.
Programmet är när detta skrivs inte
helt klart. Men festivalen invigs den 27
oktober utanför Norrbottens museum.
Samma kväll blir det premiär för en helt
ny ljus- och ljudshow.
Liksom tidigare år kommer byggnader och platser att ljussättas.
Det blir även ljuskonst i Gammelstads
kyrkstad som en del i världsarvets 20årsjubileum.
Ljusfestivalen pågår till 5 november.
I nästa nummer av Vårt Luleå berättar
vi mer.

Den populära lyktinstallationen i
Stadsparken på ljusfestivalen 2013.
Foto: Per Pettersson.

Hållbar vecka med final i Södra hamn
Årets SEE Hållbarhetsvecka infaller
19-25 september. Under veckan, som är
gemensam för Norrbotten och Västerbotten, arrangerar organisationer och
företag olika program med hållbarhet i
fokus.
SEE är en förkortning för social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.
Syftet är bland annat att sprida information om goda exempel och att stärka
aktörer som satsar på hållbarhet.

Det största arrangemanget i Luleå under hållbarhetsveckan är ”På stan utan
vår bil” på Södra hamnplan lördagen
24 september. Då kan du bland mycket
annat få din cykel servad gratis, testa
elcyklar och diskutera Luleås cykelplan.
Under hela dagen kan man åka buss
med LLT och Länstrafiken för halva
priset. Arrangemanget pågår mellan
kl 11 och 15.

Vårt Luleå Nr 4 • 2016

vår historia

Det nybyggda ålderdomshemmet Västberga i
Råneå 1962. Den äldre byggnaden bakom är
det tidigare hemmet som ibland kallades fattigstugan i folkmun. Det revs och gav sedan plats
åt andra delen av Västberga som invigdes 1966.
Foto: Luleå kommuns bildarkiv

Inte perfekt men ett
steg i rätt riktning
Västberga ålderdomshem i Råneå invigdes 1966.
Socialnämndens ordförande såg många brister i det nya
huset men personalen var trots allt nöjd. Det var en stor
förbättring jämfört med det gamla hemmet.
Västberga ålderdomshem byggdes i två
etapper. När det ursprungliga huset rivits
och andra etappen var klar kunde dåvarande ordförande i socialnämnden, Ante
Boström, inviga hemmet. I ett reportage uttryckte han djupt besvikelse på resultatet.
Samlingssal saknades, köket var för litet
och det fanns endast två badrum för de 53
åldringar som skulle bo på hemmet.
Socialnämnden i Råneå hade önskat större
utrymmen för de 17 anställda på hemmet
men socialstyrelsen avslog deras begäran.
Efter det att yrkesinspektionen gjort anmärkningar på bristerna ordnades bättre lokaler
för personalen.
Men socialstyrelsen hade även goda idéer.

Maj Gustavsson, föreståndarinna vid det nya ålderdomshemmet i Råneå 1962. Trots många brister var
personalen nöjd med det nya hemmet.
Foto: Luleå kommuns bildarkiv

Bland annat att dörrarna till toaletter och
pensionärsrum skulle vara breda nog att
rymma en rullstol.
Den totala kostnaden för nybygget var
drygt två miljoner kronor.
Västberga ett resultat av reformer
År 1963 lade Socialpolitiska kommittén
fram en kartläggning av åldringsvården i
Sverige. Baserad på den beslöt riksdagen
1964 om vissa reformer. Samhällets insatser
skulle syfta till att bereda de gamla ekonomisk självständighet, en god bostad och
vid behov personlig vård och omsorg.
Bostäder för äldre blev en del av den allmänna bostadsförsörjningen som kommu-

nerna hade ansvar för. För att underlätta
för kommunerna att leva upp till sitt
ansvar gjordes bland annat en inventering
av äldres bostäder och lånen från staten
utökades. Till detta kom också förslag som
skulle göra det möjligt att ge äldre en mer
effektiv tillsyn och vård i hemmet.
Äldreomsorgen hade på ett par decennier
tagit ett stort steg bort från de fattigstugor
som tidigare stod till buds. De äldre hade
nu möjligheter att välja om de ville bo
kvar hemma med stöd från hemtjänsten
eller bo på ålderdomshem. Till exempel på
Västberga.
Karin Kemi
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Med den nya virtuella turen Gammelstad 360° kan du gå runt i världsarvet, besöka en kyrkstuga, studera kyrkans
interiör eller beskåda utsikten från kyrktornet. Foto: Norrbottens museum/Daryoush Tahmasebi

Lär mer om världsarvet
Gammelstads kyrkstad firar 20 år
som världsarv under hela 2016.
I höst händer det extra mycket.
Med den nya virtuella turen Gammelstad
360° kan du gå runt i världsarvet hemifrån.
Dessutom finns gamla bilder, filmer och
mycket mer att ta del av. Gå in på http://
gammelstad360.se så får du se något extra.
Vid tre tillfällen i oktober kan du lyssna
på lunchföredrag om vad det innebär att
vara ett världsarv och hur man förvaltar
ansvaret att vara ”omistligt för mänskligheten”. Det är fri entré till samtliga
föredrag.

Rengöringen av Nederluleå kyrka
En kyrka med mer än 500 år på nacken
kräver omvårdnad. Från januari i år har tre
konservatorer arbetat med att tvätta och
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rengöra kyrkan invändigt. I juni blev de
färdiga med sitt arbete och kyrkan öppnades åter för besök.
Måndag 17 oktober kl 12 berättar konservator Elin Lundmark om metoder, tekniker
och arbetssätt. Platsen är Vetenskapens hus.

punkt i Luleåbygden och Gammelstads
kyrkstad ger historikern Maurits Nyström
en omvärldsblick på behovet av att ständigt nytolka vår gemensamma historia.
Lunchföredraget hålls i Vetenskapens hus
måndag 24 oktober kl 12.

Vägen till världsarvsstatus

Utställning blickar tillbaka

Gammelstads kyrkstad utnämndes till
världsarv i december 1996. Men arbetet
med nomineringen påbörjades förstås
långt tidigare.
Fredag 21 oktober kl 12 berättar Margaretha Lindbäck, tidigare ordförande i kommunfullmäktige, om den långa resan från
idé till utnämning i Mexiko. Föredraget
hålls i Kulturens hus.

Mycket har hänt i Gammelstads kyrkstad
sedan utnämningen. En utställning i Kulturens hus foajé blickar tillbaka på två
decennier av både små och stora händelser.
Fredag 21 oktober kl 14 är det vernissage.

Historia - en färskvara

Ytterligare arrangemang
Det blir ytterligare arrangemang under
november och december. I nästa nummer
av Vårt Luleå berättar vi mer.

Vad händer när den skrivna historien
övertrumfas av nya intryck? Med utgångs-

Luleå kommun, Kommunikationskontoret, 971 85 Luleå
0920-45 30 00 • www.lulea.se

