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Eldens sken har fascinerat oss sedan urminnes tider. Utan eld hade våra förfäder knappast överlevt. Idag har en värmande
brasa mer mysfaktor än existentiell karaktär. Och sin äkta tjusning utvecklar brasan först i mörkret. Längs vandringslederna
finns många eldplatser som här vid Gammelstadsvikens fågeltorn. Elias Levén Engström, Niak Rosén och Erik Levén (fr v)
njuter av en värmande brasa i höstmörkret. Foto: Lapplandmedia AB
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porträttet
Foto: Sluice Box AB

”Jag gillar att
arbeta med och
för människor”

Erik Jönsson, enhetschef på mobila stödteamet
Erik Jönsson arbetar som chef för ett av
de tre mobila stödteamen vid socialförvaltningen. Teamet ger vardagsstöd till psykiskt
funktionsnedsatta i deras hemmiljö eller på
annan överenskommen plats.
Det är brukarens behov som avgör insatsens omfång. Vissa behöver stöd flera
gånger per dag medan andra klarar sig
med ett par gånger i månaden.
– Våra arbetsuppgifter kan till exempel
vara att tillsammans med brukarna laga
enklare måltider, promenera, följa med till
hälsocentralen eller andra platser. Vi strävar
efter delaktighet och att skapa motivation
till aktivitet, berättar Erik.
Hjälp till teamet
Arbetet med psykiskt funktionsnedsatta
kräver specialkunskap. Därför är det extra
viktigt med hjälpen från metodutvecklarna,

en yrkesgrupp med specifika kunskaper
och erfarenheter i ämnet.
– Vi frågar metodutvecklarna om råd i
olika sammanhang. Ibland kan det också
vara bra att få höra att våra insatser är tillräckliga och att vi gör rätt. Brukarnas hälsa
kan pendla upp och ner och vi anpassar
våra insatser utifrån detta, men däri ligger
också en del av utmaningen, säger Erik.
Chefsrollen
Efter ett och ett halvt år som chef kan Erik
konstatera att han har valt rätt yrkesinriktning.
– Jag är utbildad till beteendevetare och
gillar att arbeta med och för människor, säger
han. Mina tidigare arbetserfarenheter, från
exempelvis hem för ensamkommande barn,
har gett mig en bra grund att stå på. Det
finns så klart utmaningar i chefsrollen, men
jag har lärt mig oerhört mycket också.

– Att skapa delaktighet i arbetsgruppen är
viktigt, fortsätter Erik. Och att personalen
får möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller,
exempelvis genom utbildning.
I hans team arbetar tolv personer varav
sju är kvinnor.
– Det är bra att vi har både män och
kvinnor i gruppen, men egentligen tycker
jag att det viktigaste är hur man agerar.
Både som medmänniska och som medarbetare, säger han.
Bästa möjliga vardag
Det mobila teamet stöttar 64 personer för tillfället. Antalet varierar eftersom några behöver hjälp endast en kortare tid och andra
har ett livslångt behov.
– Oavsett hur länge vi arbetar med våra
brukare är målet alltid att deras vardag ska
bli den bästa möjliga, avslutar Erik.
Karin Kemi
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Luleå 15:e bästa
idrottskommun

Foto: Aron Tideström

Kulturkompassen visar vägen
Sedan våren har projektet Kulturkompassen
nått över 180 nyanlända Luleåbor, som
bland annat fått gå en arrangörsutbildning
för att få lära sig vilka möjligheter det finns
att arrangera kultur i Luleå. Deltagarna
har även skapat i konsthallen, firat barnens
dag på Hägnan, gått guidad tur i världsarvet Gammelstads kyrkstad, varit med
på Kulturens hus programsläpp samt fått
guidning i biblioteket.
Kulturkompassen arrangeras av kulturförvaltningen i Luleå, i samarbete med
Sensus, och fungerar som en samhällsorientering inom kulturområdet för nyanlända
svenskar. På höstprogrammet står ett antal
konserter och dansföreställningar.

Luleå hamnar på plats 15 i tidningen Sport
& Affärers årliga rankning av Sveriges främsta idrottskommuner. Av trettio nominerade
kommuner fortsätter Luleå att vara en stark
idrottskommun. Juryn lyfter i motiveringen
t ex att Luleå kommun har marknadsföringsavtal med elitlagen i basket och
ishockey samt med enskilda idrottare som
Alexander Majorov och Ingela Lundbäck.
Genomför landskamper i basket, ishockey
och kanot samt Barents Games Winter
2018 med 1000 deltagare. Sveriges främsta
idrottskommun 2017 är Växjö.

Luleå 37:e bästa skolkommun
I Lärarförbundets skolranking ”Bästa skolkommun” placerar sig Luleå på 37:e plats,
bland Sveriges 290 skolkommuner. Det är
Sveriges största rankning i sitt slag och baseras på 13 kriterier, bland annat resurser till
undervisning, lärartäthet, löner, andel barn
i förskola och betyg. Luleå kommun tappar
placeringar från förra året, men behåller
andraplatsen i landet när det gäller kriteriet
utbildade lärare och ligger också kvar på
sjätteplats när det gäller högskolebehörighet.
Bästa skolkommun 2017 är Vellinge.

Foto: Fredrik Norberg

Spökvandra på Hägnan
Snart närmar sig höstens kusligaste event
då friluftsmuseet Hägnan lyfter på slöjorna
till Luleås spöklika och mörka förflutna.
Under tre veckor väcks de döda till liv i
Gammelstad när museet erbjuder årets nervkittlande spökvandring för de som vågar.
– Det är roligt att vandringarna upplevs
spännande, men syftet är framför allt att
belysa en viktig del av vår kulturhistoria.
För tron på spöken och oknytt är en betydelsefull del av vårt kulturarv som berättar
om hur människor trott och tänkt i gångna
tider, säger Beatrice Norberg, museipedagog på Hägnan. Spökvandringarna går vid
sex tillfällen till och med 2 november.
Se lulea.se/gammelstad för mer info.

spaning

Är det okay att vara nöjd?
Jag flyttade till Luleå 1974 som 13-åring
från en liten by i inlandet. Sex år av mitt
vuxna liv har jag bott utanför Luleå, med
Malmö som längst bort. Men jag återvände
och Luleå är sedan länge hemma. Här har
våra tre söner vuxit upp till unga män idag.
När de var tonåringar uppmuntrade jag
dem att flytta från Luleå efter gymnasiet.
Det är bra att bo någon annanstans innan
ni slår er till ro. Och jag trodde att det var
ett klokt faderligt råd, tills dess att en kompis gjorde mig uppmärksam på hur mina
ord kunde tolkas. Menar du att de som
väljer att bo kvar inte vidgar sina vyer?
Först tyckte jag att han vantolkade mig,
innan jag insåg att han faktiskt hade en
poäng. Vilka krav ställer vi - direkt och

indirekt - på våra unga vuxna? Är det okay
att tycka att Luleå är en plats som erbjuder
en god uppväxtmiljö hela livet? Måste man
flytta härifrån för att visa att man har testat
att bo någon annanstans, att man vågat
kasta loss? Eller räcker det att vara nöjd
med allt som Luleå erbjuder?
I en rapport från Umeå universitet har
man undersökt varför Luleå har underskott
på unga kvinnor. I rapporten konstateras
att i förhållande till jämförbara kommuner
har Luleå en låg andel kvinnor mellan 15 40 år. Många ungdomar, framför allt unga
kvinnor, väljer att flytta.
För att råda bot på detta föreslås bland
annat att kommunen bör ställa som mål att
bli minst 100 000 invånare. Medelstora och

större städer oftast har en långsiktigt stabil
tillväxt, en större bredd på arbetsmarknaden
och ett attraktivt utbud, vilket uppfattas
lockande av såväl kvinnor som män. Vi
behöver alltså bli fler.
Den som aldrig ändrar åsikt älskar som
bekant sig själv mer än sanningen. Så alla
ni unga vuxna. Bli en vinnare, välj att
stanna kvar i Luleå.
Här finns nästan allt.
Fråga era föräldrar
som valt att uppfostra
er här. Och till mina
utflyttade söner: kom
hem. Jag hade fel.
Roger Jönsson,
Kommunikationschef
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Längtan efter Hertsö badhus
Det har gått drygt ett år sedan
Hertsö badhus revs och nu längtar
många efter ett nytt badhus.
Fritidsnämnden har redan beslutat
utformningen av det nya badhuset,
kommunfullmäktige ska slutligen
fatta beslut nästa vecka.

För Maj-Britt Jonsson är Hertsö badhus en
stor hjärtefråga. Inför rivningen engagerade
sig Maj-Britt tillsammans med Siri Hansson
och samlade in cirka 2 500 namn till kommunen i protest mot beslutet att stänga
badhuset. Nu har alla dessa personer anledning att jubla.
Hertsö badhus föreslås blir större till ytan
eftersom den tekniska utrustningen inte ska
ligga under bassängen som tidigare utan i
marknivå. Det ska bli en huvudbässang på
25 x 12,5 meter och möjligen en undervisningsbassäng, en liten barnpool och ett café.

Sporthallens nya entré efter att badhuset
revs. Planering pågår för fullt om var på
Hertsön det nya badhuset ska byggas.
Foto: Susanne Lindholm

Maj-Britt Jonsson
– Vi är jätteglada att det blir
ett nytt badhus, vi är många
som saknar det. Det var ett
så populärt badhus, uppskattat av många, både
hertsöbor och folk från
andra stadsdelar.
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Martin Brännmark
och dottern Meja
– Meja ser fram emot att få
lära sig simma och leka i nya
badhuset. Barn och ungdomar har alltid varit simkunniga här på Hertsön. Det är
för att det alltid har funnits
en bra simundervisning.

Ett badhus för alla
På badhuset är alla välkomna till olika
aktiviteter, allt från babysim, vattengympa,
träning och avkoppling.
Maj-Britt beskriver badhuset som en
viktig samlingspunkt som både ger motion
och social samvaro.
– Badhuset fyller en viktig funktion. Det
är tomt när det inte finns mer. Men nu ser
vi fram emot det nya badhuset, avslutar
hon med ett stort leende.
Malin Holmqvist
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Underskott
på unga
kvinnor
För en kommun som vill växa är det
viktigt att vara attraktiv för kvinnor
och framförallt för yngre kvinnor.
Luleå kommuns befolkning har en
relativt låg genomsnittsålder i och
med att vi är en universitetsstad.
Men andelen kvinnor i familjebildande ålder är betydligt lägre i
Luleå än i Sverige i genomsnitt.

Luleå kommun har runt 77 000 invånare,
av dessa är 49,2 procent kvinnor (2016). Vi
är inte en kommun med exceptionellt få
kvinnor, men det borde finnas fler om man
jämför med andra kommuner i samma storlek. För att titta närmare på problemet har
forskare vid Umeå universitet genomfört
en förstudie på uppdrag av Luleå kommun.
Kvinnounderskott hämmar tillväxten
Rapporten kom i våras och visar bland annat
att det stora kvinnounderskottet i Luleå
uppstår från 18 års ålder och finns kvar fram
till 40 års ålder, se diagram. Det tar alltså
flera år innan det blir balans mellan könen.
Luleå är en universitetsstad och har
många unga kvinnor mellan 20–25 år, även
om de unga männen fortfarande är fler.
Problemet är att efter 25 års ålder minskar
antalet kvinnor kraftigt.
Det leder till att Luleå har betydligt färre
kvinnor mellan 25–40 år än både Sverige i
genomsnitt och andra större städer. Det
riskerar att hämma Luleås tillväxt, då det
är i den åldern de flesta väljer bostadsort
och bildar familj.
Vad beror den låga andelen unga kvinnor
i Luleå på och vad kan vi göra åt det?
Forskarna har listat ett antal tänkbara förklaringar och gett förslag på vad Luleå
kommun kan göra åt problemet, se exempel
i tabell.
Susanne Lundblom

Problem

Förslag till lösning

Större kommuner lockar fler kvinnor.

Sätt ett mål att bli 100 000 invånare.

Luleå och Norrbotten har länge haft ett
mansöverskott. Det skapar strukturer som
blir en del av stadens självbild.

Sätt fokus på problemet genom ett tydligt
uttalat mål att inte minska andelen kvinnor.

I Luleås närmaste arbetsmarknadsregion,
Boden och Piteå, minskar andelen kvinnor.

Samarbeta mellan kommunerna för att
skapa miljöer som är attraktiva för kvinnor.

På LTU är de tekniska utbildningarna mansdominerade medan till exempel lärarutbildningarna, som i huvudsak är på distans, är
kvinnodominerade.

Dialog med universitetet om hur andelen
kvinnor i främst de tekniska utbildningarna
ska öka.

De mansdominerade näringarna är starka
i länet.

Dialog med näringsliv och offentlig sektor
om rekrytering av kvinnor till ingenjörsbefattningar. Verka för ett bredare näringsliv.

Idrott och friluftsliv kan upplevas som prioriterade fritidsverksamheter i Luleå.

Bredda kulturutbudet för att attrahera de som
idag väljer att inte bo i Luleå.

Svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden i Luleå och att hitta bostad.

Jobba för att öka nyföretagandet och arbetsoch boenderörligheten i de äldre åldersgrupperna. Utveckla det erbjudande Luleå har till
unga par inom boende, fritid och barnomsorg.

Andelen kvinnor
i Luleå
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Gruppen kvinnor
18-40 år uppvisar
underskott
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Antalet kvinnor relativt antalet män i olika ålderskategorier i Luleå år 2015.
Vid andelen 0,5 råder balans mellan könen. Diagrammet visar att det råder ett
större kvinnounderskott mellan 18–40 år.
Källa: Rapporten Unga kvinnor i Luleå av professor Lars Westin, Umeå universitet.
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Kvinnounderskottet – hur gör vi?
Jan Nyberg
Miljöpartiet

Enligt rapporten Unga kvinnor
från Umeå universitet har Luleå
ett underskott av kvinnor mellan
25–40 år. Vad ska kommunen
göra för att fler unga kvinnor ska
välja att stanna i Luleå?
Vårt Luleå har skickat frågan
vidare till partiernas gruppledare
i fullmäktige. Här är deras svar.
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Den förstudie som Miljöpartiet tagit initiativ
till visar tydligt att Luleå har en allvarlig
brist på kvinnor i barnafödande ålder 25-40
år. Därför är det hög tid att vi politiker sätter
ett mål om att öka andelen kvinnor, betonar
forskarna. Och de skriver om kvinnobristen:
”Det finns risk att detta förhållande normaliserats i självbilder och inriktningen på olika
verksamheter i kommunen”. En viktig insikt,
tror vi i MP. Vi tror mer på bredare utbud av
utbildning, jobb och kultur än på bredare
gator. En grönare stad drar till sig kvinnor.
Och dit kvinnor flyttar, dit flyttar männen…
Nu är det viktigt att kommunen beställer
en fördjupad studie om denna oerhört
viktiga framtidsfråga för Luleå kommun!

Erland Nilsson
Landsbygdspartiet
Oberoende

I allt större utsträckning söker sig unga
kvinnor med familj ut till landsbygden.
Man söker sig då till en rofylld omgivning
för barn att växa upp i och ofta ett betydligt billigare boende. Alternativet är då
pendling eller arbete på plats.
Förskola och skola måste erbjudas inom
rimligt avstånd. En av förutsättningarna
är att det finns ett fungerande fibernät till
en rimlig kostnad. Med ett fungerande
fibernät kan företag med fördel etablera på
landsbygden - även fritidsintressen i den
natur som erbjuds kan nyttjas på olika sätt.
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Anette Asplund
Kristdemokraterna

Kommunen måste bli mer företagsvänlig
som möjliggör för fler intressanta företag
att etablera sig, attraktiva jobb kan då
skapas där unga kvinnor vill arbeta och utvecklas. Det måste även finnas tillgängliga
bostäder med lägre hyra, så ungdomar kan
flytta hemifrån och bilda egna familjer.
Det ska även finnas möjlighet att välja
barnomsorg och skola, valfrihet är en
viktig faktor för barnfamiljer. Höj lönerna
för sjuksköterskor, vårdpersonal, lärare
och pedagoger för att Luleå kommun ska
bli en attraktiv arbetsgivare, samt ge bättre
arbetsvillkor för de som jobbar inom
kvinnodominerade yrken.

Niklas Nordström
Socialdemokraterna

Luleå har som resultat av vår kraftfulla
politik och vårt goda samarbete med omgivande samhället fått en starkare tillväxt
de senaste åren. Det innebär att också unga
kvinnor i allt större utsträckning väljer
att bo kvar eller flytta till Luleå. Men det
räcker inte. Vi måste bli ännu attraktivare
för att kunna växa mer. Umeå universitets
rapport säger att Luleå behöver bli minst
100 000 invånare. För att få fler att välja att
bo, leva och verka i Luleå måste vi satsa på
helheten.
• En större bredd på arbetsmarknaden
• Fler bostäder
• En god offentlig verksamhet
• Ett attraktivt kultur- och fritidsliv
• Goda kommunikationer
• Bra utbud av handel
• Ett öppet och tillåtande klimat

Thomas Olofsson
Liberalerna

Svår fråga, eftersom kvinnor likt män vill
så många olika saker. Mitt generella svar är
att kvinnor ofta söker sig till urbana miljöer
där det finns en mångfald av bl a kultur,
handel, restauranger, jobbmöjligheter, nöjesliv och välfärdstjänster. Vi måste därför fortsätta att utveckla stadskärnan och de nya
bostadsområdena så att de upplevs moderna
och nytänkande.
Luleå måste ha ett bredare näringsliv där
vi kan erbjuda spännande jobb och utbildningar, där det går att göra karriär. Vi ska
ha ett gott näringslivsklimat där företag
kan växa och utvecklas. Luleå ska även upplevas som en trygg stad att bo och leva i.

Nina Berggård
Vänsterpartiet

Luleå behöver tydligare profilering som en
jämställd kommun. Vi ska gå före och göra
mera än andra kommuner och mer än vad
vi måste göra som kommun. Exempelvis
genom
• fler profilerade kultur- och fritidsarrangemang
• feministisk stadsplanering och trygghetstänk för kvinnors tillgång till 		
offentliga rummet
• trygg kollektivtrafik
• bredda universitetets utbildningsvägar
• utveckla kommunens attraktivitet för
barnfamiljer
Det är inte fel att unga kvinnor väljer att
flytta, men vi behöver vara tillräckligt bra
för att kvinnor ska flytta hit och/eller hem
igen.

Carola Lidén
Centerpartiet

För att få fler kvinnor attraherad av Luleå
och vilja stanna måste det stimuleras till
en bredare arbetsmarknad och utbildning.
Man måste sammanföra arbetslivet bättre
både under utbildningarna samt efter slutförd studietid. Skapa en större rörlighet
i bostadsmarknaden samt erbjuda olika
boendemöjligheter i hela kommunen.
Luleåbornas delaktighet i kommunens
utveckling är en framgångsfaktor. Fritid
och kultur är betydelsefullt samt att det
finns mötesplatser där spontana aktiviteter
kan ske. Bra skolor och förskolor i hela
kommunen är viktigt för att skapa trygghet
och framtidstro.

Anders Josefsson,
Moderaterna

Luleå har länge haft en arbetsmarknad som
dominerats av historiskt ”manliga” branscher som industri och teknik. För att bli en
mer dynamisk och attraktiv kommun
måste vi skapa förutsättningar för ett mer
differentierat näringsliv. Med möjlighet
till arbete och karriär inom fler yrken och
branscher skulle fler kvinnor kunna, och
vilja, stanna i Luleå.

Rättvisepartiet Socialisterna och Sverigedemokraterna har valt att inte besvara frågan.
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Är du nyfiken på Galleri Lillasyster? Kolla in deras
webb, gallerilillasyster.se eller sök upp gruppen Galleri
Lillasyster på Facebook.

Galleri Lillasyster finns för unga konstintresserade mellan 13 och 25 år. På bilden Elvira Andersson och Astrid Berglund.

Foto: Jennie Pettersson

Lillasyster uppmuntrar unga
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”Lillasyster är verkligen en orsak till att stanna kvar i Luleå!”
Det konstaterar Stina Nilsson från Galleri Lillasyster, ett
konstkollektiv med feministisk grund för unga oavsett kön.
Här erbjuds konstkurser, skisskvällar, plats att ställa ut
och en hel del (lilla)systerskap, så klart.
Chips och bullar trängs med skissblock och
pennor i Galleri Systers lokal på Sandviksgatan när konstkollektivet träffas för höstens första skisskväll. Av de 13 Lillasystrarna på plats är fem helt nya och stämningen
är lite pirrig i början.
– Det kan kännas läskigt att våga sig hit
i början, det tyckte jag också, men det är
bara att komma!, säger Astrid Johansson,
nybliven styrelsemedlem.
Gratis och för alla
Galleri Lillasyster ligger under Galleri Systers vingar och hit är unga mellan 13 och
25 år välkomna. Alla aktiviteter är gratis,
tack vare bidrag från bland annat Luleå
kommun och Lulebo. De unga konstnärerna driver själva sin verksamhet men kan
alltid få stöd och råd från Storasystrarna på
Galleri Syster.
– Vi har en feministisk grund, så självklart kan alla bli Lillasystrar, oavsett kön.
Vi har inget formellt medlemskap utan man
dyker upp på de aktiviteter man vill vara
med på, säger Stina Nilsson som sitter i
styrelsen för kollektivet.
Sedan 2012 har Galleri Lillasyster ordnat

Hur ser du på din
framtid i Luleå?

konstkurser med erkända konstnärer, gjort
konstresor tillsammans, haft både solo- och
samlingsutställningar och tagit konstuppdrag under bland annat festivaler som
Musikens Makt.
– Nu sist gjorde vi en mensutställning på
Musikens Makt, som vi både fick positiva
och lite äcklade reaktioner för, säger Emma
Ahl Engholm.
Lärorikt systerskap
Lillasyster har även en projektateljé på
Kronan och får vara med och hjälpa till vid
hängningar av Storasysters (Galleri Systers)
konst.
– Jag lär mig så mycket, allt från tekniker
till allt kringjobb som ligger bakom en utställning och hur man kan verka som
konstnär i Norrbotten, säger Stina Nilsson
och fortsätter:
– Allt det här har visat att det finns andra
vägar än konsthögskola att gå. Varje höst
tänker jag att jag ska börja plugga någon
annanstans. Men så finns ju Lillasyster här
och det är verkligen en orsak till att stanna
kvar!
Therese Hedman

konstnärer
Astrid Johansson,
Alva Höggren och
Stina Nilsson (fr v)
sitter i styrelsen för
Lillasyster. ”Man
behöver inte vara
proffs för att komma
hit, jag har själv
börjat måla ganska
nyligen”, säger Astrid
Johansson.

Emma Ahl Engholm, 18 år
– Jag vet att jag kommer flytta härifrån för att plugga i typ Uppsala.
Men jag hoppas kunna komma tillbaka. Här finns ju vänner, familj och
så Galleri Lillasyster.

Isabelle Kastlinder, 13 år
– Om jag flyttar från Luleå flyttar
jag högre upp, jag gillar djur och
naturen och är egentligen ingen
stadsmänniska. Men jag har släkt
på Brändön, där skulle jag kunna
tänka mig bo.

Mea Sundström, 17 år
– Förut kände jag mer att jag ville
flytta härifrån men nu kan jag tänka
mig en framtid här! Jag kommer nog
flytta från Luleå ett tag, som en paus,
men jag tror jag kommer tillbaka.
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För att säkerställa fina rekreationsområden och naturvärden
i ett växande Luleå planerar
kommunen för tolv nya stadsnära
naturreservat. Här presenterar vi
nio och vad som utmärker dem.

Naturreservaten nära

Grundet
Grundet är en liten holme i Luleälven,
endast avskiljd av en smal kanal från
fastlandet. Naturen präglas av dess kulturhistoria. Här sorterade man timmer under
flottningsepoken. Flera byggnader och
andra spår minner om den tiden. Naturen
är en blandad skog med mycket lövträd.
Sandstranden inbjuder till bad.

Sångsvanar rastar här i stort antal på
sin vår- och höstflytt.

Mattisberget
Ett friluftsområde med motionsspår
sommar som vinter. Trevlig terräng med
små bergknallar och olika skogstyper.

Med lite tur kan man stöta på en älg
på skogspromenaden.

Storsand
Pampig tallskog som växer i ett landskap
som formats av älven. Sanden och gamla
strandvallar i skogen bygger upp det böljande landskapet. Området är lättillgänglig
och tilltalande. Populär badstrand i älven.

Planerade naturreservat
Befintliga naturreservat
Större hackspett trivs i tallskogen.

12
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dig

Porsöberget

Karlsvik

Porsöberget ansluter till Gammelstadsvikens naturreservat. Ett skogsområde
med naturstigar som leder in mot sjön.
En mångfald av skogstyper gör det till en
lockande miljö för såväl växter, djur som
människor. Bergknallarnas hällmarkstallskogar och de lövträdsrika sluttningarna
gynnar mångfalden.

På Karlsvikshalvön med dess industrihistoria finns många lämningar och spår
som gör platsen värd ett besök. Här finns
också stora områden med mäktig flerhundraårig tallskog på sandmarker och
lövskog i fuktigare områden. Niporna mot
älven visar på det dynamiska älvlandskapet och är också ett populärt utflyktsmål.

Aspen är ett träd som ger livsrum åt
många andra arter.

Ängsgentianan är en växt som funnit
en tillflyktsort i det gamla bruksområdet
där nu en exklusiv ängsflora frodas.

Hällbackenskogen
Vid det nya bostadsområdet Hällbacken
som nu växer fram finns intressanta skogsmiljöer som är skyddsdvärda, för växt- och
djurliv och för närboende människors
rekreation. Det här naturreservatets exakta
placering är ännu inte bestämd.

Snasahögarna-Lulviken
I denna del av Kallaxheden växer riktigt
gammal tallnaturskog. Sandheden är ett
anslående och promenadvänligt landskap.
Här finns också fuktigare granskogar och
våtmarker med en rad rödlistade arter. Området är ett viktigt rekreationsområde med
motionsspår och stigar. Lulvikens långgrunda strand är ett populärt utflyktsmål.

Kanske bevakas du av en korp när du
vandrar fram i skogen?

Mjölkuddsberget
På Mjölkuddbergets topp växer flerhundraårig skog med knotiga tallar. I granskogen
runt om berget finns motionsspår och på
toppen har man en milsvidd utsikt över
stadslandskapet. Rester av försvarsanläggningar ger ett kulturhistoriskt perspektiv
för besökaren.

I granskogen ner mot Lulviken
trivs järpen.

Kalvholmen
Kalvholmen är en mångfacetterad halvö
med alltifrån lövrika naturskogar och
sumpiga barrskogar till strandängar och
kulturmarker. Fjärdens grundområden är
gynnsamma för fågel och fisk. Ridanläggning och ridstigar ger goda förutsättningar
för rekreation i området.

Talltickan är en svamp som bara trivs
på riktigt gamla tallar.

Örjan Spansk

Hästhov, även kallad tussilago. Ett
passande namn då den hittas i diken
och hästtrampad mark.
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Påverka Luleå kommun
Årets medborgarundersökning
från Statistiska centralbyrån (SCB)
är nu ute hos 1 600 slumpmässigt
utvalda Luleåbor. Om du är en av
dem så är det ett ypperligt tillfälle
att göra din röst hörd. Och det finns
fler sätt att påverka.

Idéer som blivit verklighet

SCB:s medborgarundersökning
Tyck till om hur det är att leva och bo i
kommunen och hur du upplever kommunens service. Ju fler som besvarar undersökningen desto bättre underlag får kommunen att förbättra våra verksamheter.

Foto: Susanne Lindholm

Medborgarförslag

FÖRSLAG: Sen kvällsbuss mellan Luleå och Råneå.

Du som är folkbokförd i Luleå har rätt att
lämna förslag på en fråga eller ett ärende
som du tycker att kommunfullmäktige ska
ta upp. Lämna eller posta ditt förslag till
kommunledningsförvaltningens kansli.
Medborgarförslagen kommer framöver att
ersättas av så kallade e-förslag som du då
kan lämna på kommunens webbplats.

HUR: Medborgarförslag 2016.
RESULTAT: En sen kvällsbuss som går kl 23 mellan Luleå och Råneå
(via Bensbyn, Örarna och Persön) på fredagar och lördagar har införts
på försök under 2017, därefter ska det utvärderas och kommunfullmäktige ska ta ställning till eventuell fortsatt trafik.

Synpunkter på service
Varje år får Luleå kommun in omkring 100
synpunkter på vår service via våra webbformulär på lulea.se. Du hittar dem under
Kommun & politik - Påverka din kommun.
Här kan du lämna synpunkter, klagomål
eller berömma kommunens service inom
allt ifrån feriejobb till färdtjänst eller parkeringsfrågor. Samtliga synpunkter ingår i
kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Chatta om aktuella frågor
Vid aktuella frågor anordnar kommunen
chattar. Det kan vara om skolan, vård- och
omsorg eller bostäder. Här har du möjlighet att komma med synpunkter och ställa
frågor direkt till berörda personer inom
kommunen.
Stina Östman
FÖRSLAG: Sen kvällsbuss mellan Luleå och
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Foto: Karl William Sandström

FÖRSLAG: Södra strand, en mötesplats i centrala Luleå.
HUR: Synpunkter från medborgare samt samarbete med Meramedia.
RESULTAT: Södra strand blev verklighet 2015 och nu, tre år senare,
är det en välbesökt mötesplats som Luleå kommuns feriejobbare
driver under sommaren.
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Tolv satsningar i Råneå
Utvecklingsplanen är klar för beslut, 13 nya jobb har skapats och
73 miljoner kronor har investerats som resultat av kommunens satsningar för Råneå. För två år sedan presenterades tolv satsningar för
Råneå med omland. På en träff i Råneå (se bild) med företrädare från
näringslivet, kyrkan och föreningar redovisade kommunen och Luleå
Näringsliv nyligen att de flesta satsningarna har gått i hamn.
Vårt Luleå har sammanställt resultaten i korthet.
Katja Güth Laitila
Foto: Viveka Österman

2015

2017

1 Lulebo planerar bygga trygghetsbostäder på Skolvägen.
Detaljplanearbetet är påbörjat. Byggstart tidigast våren 2017.

1 Lulebo fortsätter sitt arbete med att bygga trygghetsbostäder i
Råneå. Detaljplanarbete pågår.

2 Lulebo investerar 25 miljoner kronor i omfattande renoveringar.
Hyreslägenheter på Klinikvägen upprustas, bl a med inglasade
balkonger.

2 Lulebo har investerat 30 miljoner kronor i renoveringar på
Klinikvägen. För tre miljoner kronor renoveras lägenheter på
Klapphällsstigen nästa år.

3 Fortsatt stöd för privata byggföretag som vill bygga och ut-		
veckla Råneå. Lindströms Golv & Bygg har t ex de senaste 		
åren färdigställt 14 hyreslägenheter i Råneå.

3 Det lokala företaget Lindströms Golv & Bygg förvärvade 126
lägenheter från Lulebo för 36 miljoner kronor. Renoverar 		
beståndet löpande.

4 Gällande detaljplan ger plats för 52 -78 lägenheter i centrala
lägen. Utöver det undersöks möjlighet till strandnära tomter.

4 Gällande detaljplaner ger plats för 52-78 lägenheter. 28 bygglov
har beviljats sedan 2015.

5 I utvecklingsplanen fastställs hur mark och vatten används för
att underlätta expansion av mark för bostäder och företag.

5 Utvecklingsplanen planeras beslutas i februari 2018. Möjliggör
för byggande i attraktiva lägen, exempelvis Näset vid Råne älv.

6 Luleå Energi investerar 38 miljoner i fortsatt underhåll och förstärkning av energinätet. Isolerar luftledningar och gräver 		
markkabel för att minska risken för elavbrott.

6 Luleå Energi investerade 28 miljoner kronor i underhåll och
förstärkning av elnätet. För närvarande byggs nya isolerade
elledningar i Bjurådalen.

7 Ca 20 miljoner kronor investeras i ledningsnät och dricksvattenförsörjning i Råneå. Andträsket ska skyddas som vattentäkt. Utredning för Råneås framtida vattenförsörjning pågår.

7 15 miljoner kronor har investerats i ledningsnät och dricksvattenförsörjning. Vattentäkt Andträsk är vattenskyddsområde.
En ny va-plan för Råneå ska beslutas snart.

8 Kommunen avser att se över sin administration. Kommunala
arbeten kan komma att flyttas till Råneå.

8 Luleå kommun placerar minst tio jobb i Råneå. Kommunen
bildar ett centralt servicekontor med ekonomisupporten i Råneå.

9 Kommunen öppnar ett boende för ensamkommande flyktingbarn. 11 nya tjänster skapas. Boendet kommer att ha 16 platser.

9 Sedan det nya boendet på Klockarängen öppnades har 13 nya
tjänster tillsatts. HVB-hemmet har 16 platser för asylsökande
ungdomar.

10 Näringslivsutveckling i Råneå och Råne älvdal är prioriterat.
Samarbetet mellan Luleå och Boden kommun genom bygdeägda
Råne älvdal Utvecklings AB ska främja tillväxt längs älvdalen.

10 Luleå Näringsliv har just påbörjat ett projekt för att öka företagandet och stärka näringslivet i Råneå och Råne älvdal. 		
Minst fyra nya företag ska startas och ett branschråd bildas.

11 Kommunen eftersträvar att utbyggnaden av fiber/bredband
sker i ökad takt i Råneå med omland från och med 2016/2017.

11 Bredbandsutbyggnaden påskyndas i och med att Luleå kommun
överlåter åtta miljoner kronor till den aktör som bygger så 		
många områden som möjligt.

12 750 000 kronor till en ny vågbrytare i Kängsö båthamn.

12 Kängsö båthamn fick en ny vågbrytare.
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Att röra på sig
ger resultat

The road to success –
Aktiva skoltransporter

I fem skolor i Luleå gör barn som förr: de går eller
cyklar till skolan. Det är en del av projektet Aktiva skoltransporter där skolorna i Antnäs, Porsön, Sunderbyn,
Måttsund samt Ormbergsskolan medverkar.
– Det är viktigt ur ett hälsoperspektiv att
barn och vuxna rör på sig mer. Hittills har
vi bara fått positiva reaktioner från föräldrarna, säger Agneta Hedenström, rektor för
skolorna i Antnäs och Måttsund.
Så sent som på 1970-talet gick eller cyklade
90 procent av alla barn i Sverige till skolan,
idag är siffran under 50 procent. Barns upplevelser när de cyklar eller promenerar till
skolan, som senare tas upp i undervisningen kan främja lärandet. Forskningen visar
att barns kognitiva förmåga exempelvis
minne, koncentrations- och problemlösningsförmåga förbättras av fysisk aktivitet.
Pigga barn
Förmiddagsrasten är precis slut. Eleverna
i klass 3 på Antnässkolan kommer in i
klassrummet, en efter en, alldeles rosiga
om kinderna. Pedagogen Marie Sundqvist
är glad över elevernas engagemang:
– Jag upplever att eleverna rör på sig
mycket mer än tidigare. Även de som inte
har tyckt om att röra på sig så mycket har
kommit igång, fast vi inte har hållit på med
det här projektet så länge. Till och med jag
har rört på mig mer.
Vägen till skolan erbjuder många lärorika
inslag som kan användas i undervisningen
och lärandet.
– Projektet handlar om hållbar framtid
och det jobbar vi med inom alla skolämnen,
fortsätter Marie.
– Kroppen, skelettet och musklerna mår
bra av att man rör på sig. Matematik i praktiken, det är till exempel Piggelinrundan,
en runda på 300 meter i en skogsdunge
nära skolan. För varje varv eleverna springer
placerar de ärtor i piggelinburken. Ärtorna
räknas sen ihop för att se hur långt klassen
har sprungit.
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Ett samverkansprojekt mellan barnoch utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå
tekniska universitet.
Projektet pågår mellan 2017-2019.
Efter projektets slut är målet att
barnen fortsätter ta cykeln eller
promenera till skolan. Förhoppningsvis sprids det till flera skolor.

Nya intryck av skolvägen
Något annat som eleverna gör är att bygga
sin resväg i dataspelet Minecraft. Inom
gamification (med hjälp av datorspel eller
andra liknande lekar) kan man använda sig
av flera olika sätt att stimulera motivation,
man kan samla, tävla eller utforska i olika
moment. Ett annat exempel är att leta burkar och plocka skräp.
– Det är roligt att cykla till skolan. På vintern när det inte går att cykla promenerar
jag istället, säger 9-åriga Ida som har en bit
till skolan.
På frågan till klassen om det är fler som
cyklar eller går till skolan nu än innan projektet startade räcker många upp handen.
– Det är kul att det redan märks skillnad.
Antalet elever som cyklar och promenerar
till och från skolan har ökat sedan projektet
startade, säger Marie.
– Men den här veckan måste vi lägga på
ett extra kol för att ”aktiva skolmasken”
ska blir längre än förra veckan, avslutar hon
Caroline Rönnberg
Markus Larsson och Ida Stark i 3:an på
Antnässkolan cyklar till och från skolan
varje dag.
Foto: Simon Eliasson
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Fabian Norberg och Ester Garberg årskurs 3,
Antnässkolan. Forskning visar att barns kognitiva
förmåga exempelvis minne, koncentrations- och
problemlösningsförmåga förbättras av fysisk aktivitet.

Gamification används på olika sätt för
att stimulera motivation, samla, tävla
eller utforska i olika moment, exempelvis genom att bygga sin skolväg i
datorspelet Minecraft.
Ett annat exempel på gamification är
att eleverna plockar pantburkar och
skräp efter vägen till och från skolan.
För varje varv i Piggelinrundan placerar eleverna ärtor i Piggelinburken
sen räknas ärtorna för att se hur långt
klassen har sprungit.
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tips från biblioteket

För ett
varmare och
gladare Luleå

Girafferna
Staffan Westerberg
Black Island books
På besök hos en gammal kär vän tänker
den gamla giraffen ”två människor som känt
varandra länge behöver inte prata. Det räcker
med att glo”. Det är en fin, lågmäld berättelse
med sorgsen underton som Staffan Westerberg bjuder på. Han ser tillbaka på delar av
sitt liv och liknar sig själv vid en giraff – för det
mesta en gammal giraff som till synes planlöst
vandrar omkring och letar efter någonstans
att sova. Men stundtals är giraffen också en
blondlockig yngling på två ben som är klumpig,
mjuk och skygg på samma gång och som
lever ett särskilt liv i hemlighet och ett annat
i öppenhet.

Luleå kommun delar varje år ut stipendium för Årets trygghets- och folkhälsoinsats. Stipendiet har tre kategorier och
mottagarna får 5 000 kronor vardera.

• Årets tryggaste skolklass (åk 3-9) delas
ut till en skolklass där elever och pedagog tillsammans skapat ett tillåtande
klimat där alla kommer till sin rätt.

• Årets folkhälsoinsats delas ut till en
person som bidrar till trivsel, social
gemenskap och en positiv livsstil.

Vet du någon som bidrar till ett varmare,
gladare och tryggare Luleå? Nominera
senast den 29 oktober på:
www.lulea.se/folkhalsa

• Årets trygghetsinsats delas ut till någon
som bidrar till ökad trygghet för andra,
genom att öka förtroendet mellan 		
människor eller förebygga brott.

Höstlovskul med Vilda Kidz!
Vilda Kidz anordnar en massa spännande äventyr
för barn under höstlovet. De bjuder bland annat på
Halloweenparty, badäventyr, besök på bio och Teknikens Hus.
Aktiviteterna är kostnadsfria för alla. På Vilda Kidz Facebooksida
finns anmälan och mer information om aktiviteterna.

Flytten
Lina Stoltz
Nypon förlag
Mitt i smällkalla norrbottensvintern kommer
Sam, hans mamma och två småsystrar till
en liten by. Där ska de bo och börja skolan.
Sam är trött och deprimerad efter den långa
resan och somnar snart. När han vaknar
är klockan sex, men de vet inte om det är
morgon eller kväll eftersom det är mörkt
hela tiden. Mamma vill flytta till en större
stad med liv och rörelse, där hon kan få
vänner som talar arabiska och där det finns
bra affärer, men i så fall måste hon ordna
det på egen hand.
Lina Stoltz har fått in mycket känsla i den
här lättlästa boken, och förutom läsupplevelsen kan den förhoppningsvis också
hjälpa till att öka förståelsen för våra nya
medborgare.
Agneta Krohn Strömshed
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Nu är vi 77 000 Luleåbor och det firade vi den 23 september med runt 2 000
besökare i Stadsparken med bland annat sång, dans, trolleri med John Trix (bild)
och fika. Vi bjöd på chokladbollar, festis och kaffe och det uppskattades.
Stort tack till alla medverkande och alla besökare som var med och gjorde
dagen till en riktig familjefest! Foto: Frank Rizo
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vår historia

De tre husen tillhörde Norrbottens Bryggeri som låg i
Norra hamn mot Gültzauudden. Här kördes bärsen
ut med häst.
Foto: Carl Gustaf Blomqvist

Familjen Burström (här i
hemmet på Gültzauudden)
dominerade Luleås bryggeriverksamhet på 1900-talet.
Foto: Stadsarkivet

Luleå Bryggeri med personal, kring 1910. Med ställningen bakom hästarna tog man upp is för kylning.
Foto: Stadsarkivet

Bryggeriernas skiftande historia
I Luleås gamla bryggeri sjuder det åter av liv. En restaurang
och ett kreativt kollektiv har flyttat in i den anrika byggnaden
där bryggkärlen puttrade för över hundra år sedan.
I Luleås årsbok 2011 skrev arkivråd Ann
Hörsell om Luleås bryggerihistoria. Enligt
artikeln fanns vid sekelskiftet 1900 fem
bryggerier i Luleå som tillverkade lager,
pilsner och svagdricka åt folket. Äldst var
Norrbottens Bryggeri som huserade i Norra
hamn. 1873 tillverkade ångbryggeriet 44 475
kannor öl och redan året därpå hade man
nästan fördubblat produktionen. År 1887
låg den ännu högre på 140 000 kannor.
Konkurrensen kom först 1899 när Luleå
bryggeri aktiebolaget bildades och småningom kom även mikrobryggerier.

Luleå bryggeri AB var det största bryggeriet med 18 anställda och det tillverkade
pilsner, lager och mineralvatten. Två små
bryggerier fanns i Svartöstan. Det skattefria
bryggeriet Renen tillverkade bara svagdricka
medan ångbryggeriet Polstjärnan bryggde
även Porter och lageröl i mindre skala.
Konkurrensen hårdnar
Konkurrensen blev allt tuffare och 1908
ansökte både Norrbottens bryggeri och
Luleå Bryggeri om konkurs. Redan samma
år gick den mångsysslande disponenten

Gustaf Burström in och bildade ett nytt
aktiebolag med namnet Luleå Bryggeri.
Fem år senare köpte han även bryggeriet
i Boden och brottades de kommande åren
med utmaningar av olika slag: en lokal bojkott för att få ner priset på pilsner till 20 öre
per halvbutelj, frusna leveranser av julöl
och så omröstningen om alkoholförbudet
1922 som röstades ned.
Luleå Bryggeri blev 1970 Nyckelbryggerier
och köptes av Till-Bryggerierna nio år senare.
1989 lades verksamheten ner.
Nu återuppstår bryggeriet i ny skepnad.
Katja Güth Laitila
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På den ena gaveln på Tunastigen ser man
midnattssolen avteckna sig mot den nattljusa himlen.

Muralmålningarna från 2002 på Tunastigen 96 och 98 av Lars Pirak. Foto: Anders Alm

Luleås offentliga konst
Den offentliga konsten kan berätta om samhället, dess nutid och historia.
Dessutom kan ju konst vara en njutning för ögat. I fem nummer av Vårt
Luleå ska vi visa några av alla de konstverk som omger oss.

På den andra fasaden målas en bild ur det
traditionella samiska livet upp.

Lars Pirak (1932 - 2008)
En förgrundsgestalt inom den samiska
konsten. Han var en av dem som kraftfullt
verkade för att både förnya den samiska
kulturtraditionen och föra ut den till en
större publik och han bidrog också till att
höja dess status.

Vårt Luleå

Visst kan man i Lars Piraks målningar på
de två gavlarna av hyreshusen se vad som
var viktiga inspirationskällor för honom:
den mäktiga naturen i fjällen och den samiska kulturen. Kanske särskilt renen, som
han upplevde har en inre dimension som
han ville förmedla; som själens spegel och
som en symbol för den samiska kulturen.
På den ena gaveln ser man midnattssolen,
stor och röd, avteckna sig mot den nattljusa
himlen. På dess yta och inom den finns
renen, som för att tala om att här, i fjällen
under sommaren, är vi i sameland och här
är renen det centrala; medelpunkten i livet
liksom en stor, strålande sol utgör himlens
centrum.

I den andra bilden målas en bild ur det
traditionella samiska livet upp; två samer
står nere i vattnet, en av dem håller fast en
ren i ett rep, vallhunden iakttar dem ivrigt.
Med hjälp av båten som ligger på stranden
har de just kommit över vattnet, ledarrenen
som de håller i repet har dragit med sig
resten av flocken; den bildar ett mörkt
ringlande streck över vattnet där den håller
på att simma mot dem från andra sidan sjön.
Den här, och många fler beskrivningar,
av Luleå kommuns offentliga konst kan
du läsa på:
www.lulea.se/uppleva--gora/kulturliv
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