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bilden

Snart börjar solens strålar åter värma oss efter en mörk och kall tid. Och nu går det fort. I våra trakter ökar dagen med drygt
sju minuter varje dygn fram till juni. Längst i norr handlar det om mer än tio minuter per dag. Övre Norrlandskusten tillhör de
soligaste delarna av Sverige, särskilt under våren. Visste du förresten att solen står som högst runt klockan 11.30 på vintern?
Portalen på bilden står på kajkanten i Södra hamn. Foto: Susanne Lindholm
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medarbetare

”Jag har världens
bästa jobb, ingen dag
är den andra lik.”

Krister Isaksson, plogar Luleås populära promenad
Servicemannen Krister Isaksson har de
senaste åtta åren plogat isbanan från Norra
till Södra hamn så Luleåborna kan promenera, åka skridskor eller ta en tur med
sparken.
– Jag har världens bästa jobb, ingen dag
är den andra lik och allmänheten uppskattar
det vi gör och det känns jätteroligt, säger han.
Isbanan går från Norra hamn, runt Gültzaudden, till Södra hamn och vidare till
Gråsjälören. Att den betyder mycket för
Luleåborna märker han.
– Det händer att jag till och med blir stoppad när jag plogar med traktorn och får uppskattning för det jobb vi gör, säger Krister.
Tjockleken avgör
Isbanan öppnar i regel vid årsskiftet och det
är tjockleken på isen som avgör när den
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kan öppnas. Krister berättar att det behövs
15 centimeter is för att kunna ploga bort
snön på isbanan. Då använder han den
lättaste av traktorerna som väger ett ton. I
maskinhallen finns ytterligare två traktorer,
en som väger tre ton och en som väger sex
ton.
– Beroende på hur mycket snö vi ska
ploga bort så väljer vi maskin, förklarar han.
Ibland är det stora mängder snö som ska
plogas bort och det är viktigt att få bort
snön snabbt. Ligger den kvar för länge så
hämmar det isens tillväxt och det är många
som vill använda isbanan för promenader
eller åka skridskor eller spark runt stadshalvön.
– Många rastar sina hundar längs stråket
och på helgerna är vindskydden och grillplatserna väldigt populära.

Krister och hans kollegor plogar isbanan
minst en gång om dagen. Han berättar att
när man åker skridskor och spark på isen
så blir den ojämn därför jämnar plogningen
till skavankerna.
Vad gör en plogförare på sommaren då?
– Då ser vi till att våra maskiner är på
service och vi servicemän ansvarar för att
sköta om kommunens natur- och utomhusbad. Det blir också en hel del reparationer i
anläggningarna.
Fredrik Winneborn

Vårt Luleå Nr 1 • 2017

458

1:a

4:e

… nya företag registrerades i Luleå under
2016 enligt NyföretagarCentrum Nord. Det
är en ökning med hela 17,4 procent jämfört
med 2015. Flest företag startades inom
branscherna hälsa, skönhet och omsorg.
Den populäraste företagsformen var aktiebolag (339 st). NyföretagarCentrum Nord
erbjuder rådgivning och starthjälp till nya
företagare. Av de som startade företag via
dem var 60 procent kvinnor.

...plats till Luleå Energi. De hade de nöjdaste
energikunderna i Sverige under 2016. Det
fastslogs i den årliga nationella kundnöjdhetsundersökningen i energibranschen
(SKI) som utfördes under hösten 2016.
Luleå Energi har legat i topp bland energibolagen under tio år. Luleå Energis kunder
verkar nöjda och inte intresserade av att
byta till en annan leverantör.

…plats av 136 kommuner när det gäller
fritidsmöjligheter. Det visade den senaste
medborgarundersökningen som SCB utförde under hösten 2016. I undersökningen
fick 1 200 Luleåbor svara på vad de tycker
om kommunens verksamheter. Luleåborna
ger tumme ner för bostäder, plats 130 av 136.
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~600
… nya Luleåbor fick kommunen under 2016.
Det innebär att det bor drygt 76 700 invånare i kommunen. Kommunens mål om att
få 10 000 nya Luleåbor sattes vid årsskiftet
2010/2011 och sedan dess har befolkningen ökat med 2 247 personer. Det återstår
alltså 7 753 Luleåbor, nedräkning pågår.

… nya bostäder färdigställdes i kommunen
under 2016. Området Hällbacken stod för
de flesta, här byggdes 62 villor. På Lövskatan blev 41 nya bostadsrätter inflyttningsklara och på Mjölkudden 23 radhus. Hyresrätter, 13 stycken, byggdes i Gammelstad
och på Porsön stod 160 nya studentlägenheter färdiga under året.
Många byggprojekt är på gång och bedömningen är att det under 2017 ska färdigställas cirka 600 nya bostäder.

11 884

Omslagsbilden: Snöborgen i Södra hamn har blivit väldigt populär på kort tid. Över 300 000
åk på bara fem veckor räknades förra säsongen. I år finns tre belysta rutschbanor som till
och med mäter rutschhastigheten. Men du, glöm helst inte hjälmen! Foto: Susanne Lindholm

… meter rör för dricksvatten, avlopp och
dagvatten har hittills lagts ner i marken
inom projektet Östra länken. Det är Luleås
nya va-nät som ger förutsättningarna för
att kommunen ska kunna fortsätta växa.
Ovan mark i området pågår arbete med nya
parkmoråden samt cykel- och gångvägar.

spaning

Finns Luleå?
Finns Luleå? Ryggmärgsreflexen svarar
kort och självklart: givetvis finns Luleå.
Redan 1621 beslutade Gustaf II Adolf att
orten skulle få stadsrättigheter. Det finns
idag ett geografiskt område som bevisligen
heter Luleå kommun, som förvisso omfattar mer än själva staden, och som dessutom
äger rätt att beskatta sina medborgare.
Allt det där är korrekt. Men det gör inte
människorna som bor inom detta geografiska område automatiskt till Luleåbor.
När jag frågar mina vänner och bekanta
identifierar sig få som Luleåbor. De bor på
Hertsön, Tuna, Skurholmen eller i Råneå.
Där finns identiteten. Hej, jag heter Roger,
jag bor på Knöppelåsen. Många presenterar sig som Tornedalingar eller utflyttade
Överkalixbor, trots 40 år eller mer i Luleå.

Författaren Sara Lidman brukade säga
någonting i stil med att byn räcker som
utgångspunkt, när man ska beskriva hur
vi människor lever tillsammans. Byn och
dess moraliska frågeställningar är fullt tillräcklig som skådeplats för en beskrivning
av världen. Kanske är det så. Luleå finns
egentligen inte, det är bara ett samlingsnamn för många tätt sammanfogade byar.
Det kan vara svårt för en utomstående att
uppfatta gränsen mellan byarna Lövskatan
och Örnäset men säg inte åt någon från
Lövskatan att de bor på Örnäset.
Efter hundra år av urbanisering är vi
fortfarande bybor som stolta står upp för
vår by och det som vi uppfattar att den
representerar. Riktigt tydlig var det när
mina barn var yngre och spelade fotboll.

Nu möter vi folket på andra sidan bron, sa
en kille när ett av sönernas lag i IFK Luleå
skulle möta Bergnäsets AIK.
Kanske handlar det om något ursprungligt, ett sätt för oss människor att identifiera
oss med en grupp som är hanterbar.
Så jag lämnar med varm
hand över bollen till
våra politiker som ska
fatta helhetsbeslut som
passar oss alla. Finns
Luleå? Ja. Är vi som bor
där Luleåbor i alla
sammanhang?
Vad säger du själv?
Roger Jönsson,
Kommunikationschef
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Luleå är med
på tåget

Järnvägar i smått och stort är Anders Bylund stora intresse. Redan som pojke höll han på med modelltåg och med åren växte
både intresset och modellandskapen. Foto: Susanne Lindholm

Ta tåget till Haparanda för en shoppingtur, eller pendla till
och från Kalix, Boden eller Luleå. Det ska vara möjligt från
och med 2018. Om allt går vägen vill säga.
Persontågtrafik mellan Luleå-Boden-KalixHaparanda och i förlängningen ända till
Uleåborg och Rovaniemi, det är planen
som Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, Norrtåg och de berörda kommunerna
har jobbat med sedan Haparandabanan
invigdes 2013. Trafikverket rustade och
elektrifierade järnvägen mellan Luleå och
Haparanda under flera år för 3,6 miljarder
kronor. Idag rullar där godståg med bland
annat stål och möbler.
– Det bor 450 000 människor i hela området. Den stora poängen med persontrafik
är givetvis pendlingen, förklarar strategen
Anders Bylund som jobbar med kollektivtrafikfrågor vid Luleå kommun.
– Vi har på senare år förstått att pendling
med tåg är väldigt attraktiv. På sträckan
Umeå-Vännäs och Umeå-Örnsköldsvik har
pendeltåg blivit en stor succé. Förutom att
tågtrafik är miljövänlig så kan man utöka
arbetsmarknadsregionen på det viset. I
oktober gick tre turer fram och tillbaka
mellan Luleå och Haparanda på försök,
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alla platser blev bokade direkt. För att
kunna anknyta till Kalix behöver man där
bygga en perrong. Trafikverket vill göra
det men vill först ha besked om att trafiken
blir av. Och det hänger på finansieringen.
Regeringen med på notan?
Persontågtrafiken kostar 20,6 miljoner
kronor årligen. De berörda kommunerna
och Region Norrbotten har budgeterat
sina andelar på driftskostnaden. För Luleå
kommun betyder det 1,9 miljoner kronor
per år som är avsatt i strategisk plan och
budget. Det återstår då drygt tio miljoner
kronor från staten.
– I senaste propositionen om infrastruktursatsningen som gick igenom i riksdagen
i december nämndes inte trafiken Luleå Haparanda. Men det kan lika väl dyka upp
i direktiven till Trafikverket, säger Anders
Bylund.
Huvudargument i debatten om att få med
staten på tåget är att knyta ihop Sverige
och Finland. Eftersom Finland och Sverige

har olika spårvidder byter man tåg i Haparanda. Från grannlandet kommer positiva
signaler. Målet på sikt är att tåget fortsätter
ända till nästa storstad, Uleåborg. Idag går
de finska tågen bara till Kemi.
Katja Güth Laitila

Ungefärliga restider
med pendeltåg
Luleå-Boden .............. 22-25 min
Luleå-Kalix ................. 1 tim, 10 min
Luleå-Haparanda ....... 1 tim, 45 min
Luleå-Uleåborg .......... 3 tim
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Luleå växer vidare
Det går bra för Luleå. Tillväxten är
stark och arbetslösheten är lägre än
i övriga Sverige.
– Vi bygger ett bra Luleå och det
ska vi vara stolta över, säger
kommundirektören Mikael Lekfalk.
Bostadsbyggandet är större än på länge
och befolkningstillväxten ökar, snart är vi
77 000 Luleåbor. Det är viktigt för Luleå
kommun att fortsätta växa. Mikael Lekfalk
förklarar varför.
– Den kommunala verksamheten finansieras i huvudsak av skatteintäkter och
statsbidrag. När dessa ökar ger det bättre
förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov av tjänster.
Befolkningstillväxten är med andra ord
viktig och i förlängningen avgörande för
kommunens ekonomi och framtid. En
viktig fråga som kommunen arbetar med
är att alla medborgare ska inkluderas för
att skapa tillväxt och känna att de bidrar
till utvecklingen av kommunen.

– Det leder också till att fler idéer förverkligas i bland annat jämställdhetsarbetet.
Då blir vår kommun attraktivare och fler
får möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen, säger Mikael Lekfalk.
Prioriterade områden
Kommunen arbetar med olika tillväxtområden som entreprenörskap, internationalisering, teknik och innovationer samt
handel- och näringsverksamhet.
– För att vi ska kunna fortsätta satsa inom
dessa områden måste vi växa i befolkningsantal och få hit människor som kan
bidra till utvecklingen.
Kommunen fortsätter därför under år
2017 att satsa på skolan, kollektivtrafiken,
kultur- och fritidsutbudet samt integrationen av nyanlända.
– Det är jätteviktiga frågor som vi måste
lägga stort fokus på för att Luleå ska fortsätta vara en attraktiv stad i jämförelse
med andra städer i Sverige, säger Mikael
Lekfalk.
Fredrik Winneborn

Med sikte på framtiden behövs fler invånare
som bidrar med nya idéer.

Ledande fastighetsbolag
etablerar sig i Luleå
Avtalet mellan Luleå kommun och fastighetsbolaget Hemsö
är klart. I avtalet ingår att Hemsö dels köper ett antal samhällsfastigheter av kommunen, dels åtar sig att bygga ett nytt vårdoch omsorgsboende på Kronan.
Med Hemsö har en tredje utomstående
aktör etablerat sig i Luleå, efter Rikshem
och Heimstaden. Hemsö är en av Sveriges
ledande ägare av samhällsfastigheter och
ägs till 85 procent av Tredje AP-fonden.
Avtalet innebär att Luleå kommun får
106 miljoner kronor för fyra vård- och omsorgsboenden och en hälsocentral. Priset är
det högsta av två av varandra oberoende
värderingar. Hemsö ska dessutom bygga ett
nytt vård- och omsorgsboende på Kronan
till en kostnad av 270 miljoner kronor som
kommunen sedan hyr. Byggstarten är
beräknad till slutet av 2018.
– Genom affären får kommunen in nytt
kapital till fortsatta investeringar som håller

Luleås starka tillväxt uppe. I och med att
Hemsö bygger det nya vård- och omsorgsboendet minskar investeringskostnaderna
för kommunen. Det här är en god affär
för skattebetalarna, säger kommunalråd
Yvonne Stålnacke.
Avtalet ska fastställas av kommunfullmäktige i slutet av februari. Hemsö övertar
fastigheterna den 1 april.
– Affären följer fullmäktiges beslut från
juni 2015 som innebär att vi ska sälja
samhällsfastigheter för att få fler fastighetsaktörer att etablera sig i Luleå. Men vi ska
fortfarande ha minst 75 procent av fastigheterna i egen regi, säger Yvonne Stålnacke.

Alviks vård- och omsorgsboende byter
ägare. Foto: Luleå kommun

Vård- och omsorgsboenden
som Hemsö förvärvar:
• Ingridshem
• Kallkällan
• Alvik
• Bergstaden
samt fastigheten Kronometern
(Mjölkuddens hälsocentral)

Susanne Lundblom
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För tillit och förståelse
Nästan allt som kommunen gör berör Luleåborna
på olika sätt. Man har barn i skolan, föräldrar på
omsorgsboende eller så ska en ny detaljplan tas
fram i närheten. För att få veta vad medborgarna
tycker ordnas olika former av dialoger.
På samma sätt som ett företag vill veta hur
nöjda kunderna är vill kommunen också
löpande utvärdera sin service och sina
tjänster. Det görs ofta och kallas för brukardialoger. Det kan vara föräldramöten, enkäter eller kvalitetsundersökningar.
För att politiker ska få veta vad medborgarna tycker hålls medborgardialoger.
Syftet är att lyssna på medborgarna för att
fatta bättre beslut och för att medborgarna
ska förstå besluten bättre.
Förankra besluten bättre
Luleå kommun har sedan i fjol riktlinjer
för hur medborgardialoger ska planeras och
genomföras. Politikerna har utbildats i det
och nästa steg är att använda dem i kommande dialoger.
Sara Palmman har som demokratistrateg
på kommundirektörens stab jobbat med
riktlinjerna och poängterar att en bra medborgardialog bygger på att frågan kan påverkas, att den görs strukturerat och i god
tid. Nyligen var de boende på Porsön inbjudna på dialog för att prata om hur man
tillsammans kan utveckla området.
– Det är ett lärande hela tiden för att bli
bättre och det är viktigt att reflektera och
följa upp det som är gjort, säger Sara Palmman.
– Syftet med medborgardialoger är att
stärka delaktigheten och skapa tillit mellan
medborgare och politiker.
Inte alltid överens
Medborgardialoger handlar ofta om komplexa frågeställningar där man måste väga
in olika saker mot varandra. Det är inte
säkert att man blir överens hur många
dialoger som än förs.
– Vi vill höra fler grupper än bara de
resursstarka. Alla ska kunna komma till
tals, säger Sara Palmman.
– Grunden för en levande demokrati är
dialogen och rätten att säga, tycka och tänka
som man vill. Men det är inte säkert att
man får som man vill, avslutar Palmman.
Monika Aunes
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”Grunden för demokrati
är dialog och rätten att
säga, tycka och tänka
som man vill.”

”Men det är inte
säkert att man får
som man vill.”
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Luleå kommun bjuder även i år in till succén Luleå on ice med vinteraktiviteter för hela familjen.
Foto: Susanne Lindholm

Familjefest i Södra hamn
Lördag den 4 mars kl 11-15 blir det stor familjefest på Södra hamnplan
och ute på isen. Kommunen bjuder även i år in till Luleå on ice där både
vuxna och barn kan prova på många roliga vinteraktiviteter.
Årets upplaga av Luleå on ice bjuder på
massor av roliga aktiviteter. Bland annat
ishockey för barn, stolpklättring och hundspann. F 21 visar gamla fordon. Natursnokarna, VildaKidz och Handikappförbundet
deltar. Pimpelfiske för barn och vuxna.

Ishinderbanelopp (från 16 år), anmälan på
www.explorelulea.com
När man behöver ta en paus finns värmande eldar att grilla vid. Det kommer även
att säljas både mat och fika i området.
Om isen är dålig flyttas så många aktivi-

Grilleldar, hundspann och gamla militärfordon
på Luleå on ice. Foto: Susanne Lindholm

teter som möjligt upp på hamnplanen. Mer
information finns på luleå.nu
Med reservation för att programinnehållet
kan komma att ändras.

Silverpaviljongen
En sagolik plats för ett vinterbröllop eller förnyande av löfte.
Nu kan den som vill arrangera ceremonier och mindre evenemang
i den nya paviljongen av stål och is på Gültzauudden.

Silverpaviljongen utgör en sagolik inramning till mindre ceremonier och stämningsfulla foton. Foto: Susanne Lindholm

Silverpaviljongen på Gültzauudden är inspirerad av ”Tusen och en
natts” sagovärld. Den är lämplig för exempelvis vigslar och mindre
evenemang. Idé och design står Luleåbaserade konstnären Tim
Linhart för och som med stadsbyggnadsförvaltningens hjälp byggt
paviljongen. Den har kostat cirka 60 000 kronor att producera och
är mobil och användbar året om.
Den som vill använda paviljongen bör boka plats för att vara säker
på att få företräde. För information och bokning se: www. lulea.se
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Kronan
på verket
Från luftvärnsregemente till en ny, grön stadsdel där 7 000 människor
ska bo. Kronan är mitt i en spännande strukturomvandling. Detaljplanearbete pågår där man vill utveckla kulturbyn och Kronandalen
samtidigt som man försöker bevara en del av historien till framtiden.
1 Kronan förknippar många fortfarande med militären. Luftvärnsregementet
Lv 7 etablerades 1944 vid Lulsundsberget som därför kallades för ammunitionsberget. Skjutövningar hörde vardagen till under andra världskriget.

2 Vid ingången till dagens kulturby låg regementets vaktlokal. Varje år började 500 soldater sin militärtjänstgöring vid Lv 7. Roger Kempainen infann sig
där den 1 juni 1970 för att göra lumpen. Han stämplade ut nästan 30 år senare
som regementschef – men då hade Lv 7 flyttat till Boden. På Kronan väcks
nästan alltid gamla minnen till liv.

3

”I de här kasernerna bodde vi under lumpen. När Lv 7 flyttades till Boden
1992 tog Luleå kommun över kasernerna, först var det flyktinganläggning och
sen blev det Kulturbyn Kronan” säger Roger Kempainen. Kulturbyn såldes i fjol
till Rikshem. En detaljplan håller på att arbetas fram. Piteå museum inventerade
alla byggnader och föreslog att många ska bevaras och skyddas.

4 Inte långt bort från den kommande Tallkronanskola ligger en liten grop
som bara några få känner till. ”Här eldades för att utvinna tjära. Med tjäran
vallade soldaterna sina skidor som kallades för vita blixten.”

3

5 Här växer Lulsundsbergets sjunde och åttonde höghus fram, HSB bygger
98 bostadsrätter. I det lilla huset nedanför utbildades regementets kockar.

6 Innan Studio Kronan kom till användes byggnaden som pjäsutbildningshall. Filmpool Nord har nyss flyttat härifrån till Sävast. Här byggs Kronans nya
stadsdelscentrum och i anslutning den nya stadsdelsparken, Origoparken.
”Det är fantastiskt att se hur väl man tar hand om Kronan och låter vissa gamla
delar vara kvar. Jag är verkligen glad att området utvecklas till en plats där
människor möts”, säger Roger Kempainen.
7 Kronan i framtiden: En naturstad som på bästa sätt förenar gammalt med
nytt och modernt. En stadsdel med natur och friluftsliv, kultur och god arkitektur
med hållbara lösningar.
Katja Güth Laitila
Foto: Susanne Lindholm, Carl Josefsson (arkiv) Illustration: Strategisk Arkitektur
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Klöverträsk på språng
Årets by 2016 är Klöverträsk.
”Varm gemenskap och bybornas
obändiga vilja att tillsammans
påverka sin egen vardag” - så lyder
landsbygdskommitténs motivering.
En fin vinterdag på Klöverträsks skidbacke
Kattfallet illustrerar det väl. Många barnfamiljer samlas vid liften, eldstaden och
värmestugan som drivs med ideella krafter
och driftbidrag från Luleå kommun.
Nedanför skidbacken går byns egen isbana
en runda på sjön Klöverträsk. På sommaren
är där byns egen badstrand, omklädningsrummen och bryggorna sköter också byborna.
– Vi brinner verkligen för det, att skapa
en bra vardag. Vi ser det inte som en belastning, säger Jonas Lundberg från byautvecklingsgruppen.
Byn som bygger framtiden
Det bästa exemplet på bybornas engagemang är att de själva ideellt byggde två
generationsboenden. De insåg att många
barnfamiljer ville flytta till Klöverträsk,
men att äldre inte vill lämna sina hus och
sin bygd. Miriam Boman kom till Klöverträsk för två år sedan. Familjen kunde flytta
in i svärföräldrarnas hus eftersom de i sin
tur fick en lägenhet på generationsboendet.
– Allt vi gör är för bygdens utveckling,
säger Miriam.
Klöverträskborna byggde i två etapper.
Först tre parhus med sex lägenheter som
blev klara i december 2015. I den andra
etappen byggde de om den gamla förskolan till fyra lägenheter. Varje kväll och varje
lördag arbetade bygdens bygglag för fullt.
– Det är klart att man blir trött efter varje
projekt. Men efter någon månad kommer
inspirationen och idéerna tillbaka igen,
säger Jonas.
Kommande utvecklingsprojekt är redan
spikade. Byborna jobbar med att få till ett
allaktivitetshus och en servicepunkt.
I augusti anordnar de sensommarfestivalen
för fjärde året i rad. Klöverträsk är verkligen
hela tiden på språng.
Katja Güth Laitila

Med stolthet kan Klöverträskborna
skylta upp i år.
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Skidbacken är en given mötesplats
på vintern.
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Foto: Susanne Lindholm

Butiker fyller en viktig funktion, inte bara för att handla, säger landsbygdsutvecklare Roger
Ylinenpää. ”När skolan stängs är det en spik i kistan, men när butiken stängs, är det allvar.”
Foto: Susanne Lindholm

Stad och land i samklang
Roger Ylinenpää är kommunens nya samhällsstrateg som kommer
att arbeta med landsbygds- och näringslivsutveckling. Stad och land
i samklang, det är ambitionen i det dagliga arbetet, anser han.
Vårt Luleå har tagit tempen på den nye.
Vem är du?

Behöver Luleå ett nytt landsbygdsprogram?

– Jag bor med min fru på Mjölkudden
och vi har utflyttade barn i Stockholm,
USA och Australien. Vi reser mycket, det
är vår stora passion utöver matlagning. Vi
äger även varsin motorcykel som vi flitigt
använder under sommarhalvåret.

– Det tycker jag inte, vi måste komma
bort från uppdelningen stad och land och
att särbehandla landsbygden. Vår vision är
ett attraktivt, växande, hållbart Luleå. Det
är den riktningen vi ska förhålla oss till.
Vill Luleå växa med 10 000 nya Luleåbor så
måste det också ske på landsbygden. Det
finns många attraktiva miljöer på landsbygden, alla vill inte bo i centrum. Vårt
uppdrag är att se till att det finns fungerade
infrastruktur och tillgång till service även
på landsbygden, där är den pågående
bredbandsutbyggnaden jätteviktig och
även fungerande kollektivtrafik.
– Kommunen kan också bidra på andra
sätt och reda ut om det finns verksamheter som kunde utföras lika bra utanför
centrum.

Du har jobbat som landsbygdsutvecklare
på länsstyrelsen, är det något skillnad
jämfört med kommunen?

Lars och Lupita Kjällman och i mitten Robin
Enmark är glada över att de fick lägenhet i
generationsboendet som byborna byggde.

– På länsstyrelsen har jag varit mera som
ett stöd till kommunerna. Nu kommer jag
att jobba mer direkt med byarna i kommunen och deras utvecklingsidéer. Mitt nya
jobb blir mera strategiskt och utvecklingsinriktat. Näringslivsutveckling tror jag är
nyckeln till landsbygdsutveckling.
– Jag brinner för närproducerad mat.
Luleå kommun har en bra livsmedelspolicy
och vi har även en regional livsmedelstrategi Nära mat, som är jättebra. Nu har vi
även fått en nationell livsmedelsstrategi.
Vi har goda möjligheter att producera livsmedel med bra kvalitet i vår kommun och
Luleå har många fina restauranger som vill
köpa in goda lokala råvaror.

Som landsbygdsutvecklare tycker du
säkert om att jaga, fiska och köra skoter?
– Ja, det gör jag! Jag gillar verkligen att
vara ute i naturen. Samtidigt är jag mycket
intresserad av samhällsfrågor där jämställdhets- och integrationsfrågor är mycket
viktiga för mig.
Katja Güth Laitila
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Målet är att minska
avfallsmängden

Vart tar

Vårt sätt att leva leder till mycket avfall. Varje Luleåbo ger
upphov till cirka 550 kilo avfall – och det har ökat under
senare år. En ny avfallsplan har som mål att bryta trenden
och med nya grepp öka vår medvetenhet.
Kommunfullmäktige antog i januari en avfallsplan för 2017-2020.
Målet är en resurseffektivare kommun och mindre avfallsmängder.
Det avfall som ändå uppstår ska sorteras och
behandlas i den här ordningen:
• återanvändning
• materialåtervinning
• energiutvinning
• deponering.
Även den tidigare avfallsplanen hade som
mål att minska avfallet från Luleås hushåll.
Tyvärr har det i stället ökat med tio procent
per invånare mellan 2011 och 2015.
– Vi gör allt för att minska avfallsmängderna
men folk konsumerar allt mer, kommenterar
Erika Lundström, miljö- och kvalitetschef
på Luleå renhållning.

RÅNEÅ
Slam

Erika Lundström på Luleå renhållning
har arbetat med den nya avfallsplanen.

Behandlas i regel på
reningsverken i Luleå
och Råneå.

Inventariebank i kommunen
Den nya avfallsplanen innehåller en rad konkreta mål.
• Ökat återbruk, bland annat genom att starta en inventariebank
för kommunens förvaltningar.
• Källsortering i alla kommunala personalrum.
• Mer källsortering i offentliga lokaler.
• Minskat matsvinn.
• Information om källsortering till alla elever i årskurs 5.
• Kampanjer om farligt avfall.
• Färre fimpar och mindre hundbajs på Luleås gator.
– Barn- och utbildningsförvaltningen ska jobba med matsvinnet,
det är bra, säger Erika Lundström. Matavfall är en viktig fråga
eftersom matproduktion har stor klimatpåverkan.
Längre öppettider
Ett delmål som redan realiserats är längre öppethållande på återvinningscentralerna. Återvinningscentralen på Kronan har nu
öppet till klockan 20 alla vardagar utom fredagar och till klockan
16 på lördagar. Även de övriga återvinningscentralerna har fått
utökade öppettider från årsskiftet.
– Vi har ganska bra tillgång till återvinningscentraler i Luleå och
nu blir de mer tillgängliga. Vi hoppas att det ska minska avfallet
som dumpas i naturen.
Just tillgången till återvinningscentraler och -stationer bidrar troligtvis till att Luleåborna är förhållandevis bra på att källsortera sitt
avfall. Det gäller bland annat tidningar och pappersförpackningar.
Men samma taxa
Leder nya avfallsplanens ambitioner till att taxan höjs?
– Nej, inte som det ser ut nu, säger Erika Lundström. Taxan för
villor har varit stabil sedan 2010.
Kjell-Arne Johansson
Foto: Susanne Lindholm
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SU N D ER BY N
Matavfall,
trädgårdsavfall, latrin
Komposteras av Norrlandsjord
& Miljö AB i Sunderbyn.
Komposten används som
jordförbättringsmedel.

Grovavfall
Trasiga möbler, metallskrot,
betong m m sorteras på
avfallsanläggningen i Sunderbyn. Det som inte går att
återvinna (porslin, isolering
m m) skickas till
deponi i Boden.

BODEN
SUNDERBYN
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allt avfall vägen?

SVERIGE
Farligt avfall
Sorteras på återvinningscentralerna i olika fraktioner.
Transporteras sedan till olika
anläggningar i Sverige
för destruktion.

SK EL LE FT EÅ

Det krävs en stor apparat för
att ta hand om allt avfall på ett
bra sätt. Kommunen ansvarar för
merparten av avfallsinsamlingen.
Producenter av vissa produkter
och industrier har också ett ansvar.
Vart tar det insamlade vägen?

Elavfall
Småbatterier och elavfall
skickas till El-Kretsen ABs
återvinningsanläggningar i
Skellefteå. Det sorteras,
behandlas till ny råvara
eller energiåtervinns.

Tidningar
Mellanlagras på Storheden
och i Boden för vidare
transport till pappersbruk i
Halmstad där pappersmassan blir till nytt
tidningspapper.

H AL M STAD
BODEN
Brännbart avfall
Körs till Sunderby avfallsanläggning för mellanlagring.
Därefter skickas det till en
förbränningsanläggning
(bl a Boden) för
produktion av fjärrvärme och el.

VÄRNAMO
Plastförpackningar
Balas hos renhållningen
för vidare transport till en
sorteringsanläggning i
Värnamo där mjuk och hård
plast separeras och
behandlas. Råvarorna
säljs till plastindustrin.

SÖ D ER TÄ LJ E
Metallförpackningar

Pappersförpackningar
Balas hos renhållningen för
vidare transport till pappersbruk, wellpapp till Piteå och
övrigt till Norrköping.
Materialet processas
och blir till ny kartong.

Mellanlagras hos Luleå
renhållning. Körs sedan till
metallåtervinning utanför
Södertälje. Stål och aluminium blir råvara för
nya produkter.

HAMMAR
Glasförpackningar
Mellanlagras hos Luleå
renhållning på Storheden.
Körs först till glasåtervinning
i Hammar, Närke där det
behandlas och sedan bl a
till glasbruk.

P IT E Å
NORRKÖPING
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Arvid, snart 2 år, trivs i det ljusa och rymliga lekrummet på nya förskolan Storsand. Foto: Susanne Lindholm

Gammelstads förskolor i fokus
Skolan och förskolan i Luleå är
inne i en omvandling. Den 50 år
gamla skolstrukturen ska anpassas
till dagens behov. I Gammelstad
har man tagit ett helhetsgrepp runt
förskoleverksamheten. En helt ny
förskola med sex avdelningar har
öppnats på Ektjärn och strax innan
jul flyttade barnen in.
På Storsand, som förskolan heter, har nu
drygt 100 barn gjort sig hemmastadda.
– Vi resonerade mycket med barnen om
vad det innebär att flytta. De besökte förskolebygget och vi pratade om vad som
hände och hur det skulle bli. Barnen var
med och packade sina saker och när det
var dags att flytta in fick de gå med sin
packning till nya förskolan, berättar förskolechef Maria Hedlund.
– Allt har gått jättebra och vi stormtrivs
i de fina lokalerna. Barn har inga problem
med att byta miljö, det är oftast föräldrarna
som tycker att det kan vara jobbigt.
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Två har blivit en
Storsand ersätter förskolorna Stadsön och
Magneten. Stadsön med fyra avdelningar
var en av Luleås äldsta förskolor och Magneten var en inhyrd modulbyggnad med
tre avdelningar.
– Stadsöns förskola hade charm, men var
sliten och med dålig ljudmiljö. Istället för en
dyr renovering som ändå inte skulle ge oss
optimala lokaler så beslutades att istället
bygga en ny modern förskola. Då behövde
vi inte heller förskolemodulerna, säger
Maria Hedlund.
Se till kommunen som helhet
Det är ett stort pussel att lägga när man
planerar för hur skolstrukturen i ett bostadsområde ska se ut. Carina Lundström
arbetar som lokalcontroller på barn- och
utbildningsförvaltningen och var den som
för några år sedan tog initiativ till förändringen i Gammelstad:
– Vi hade en geografisk snedbalans. Alla
förskolor förutom den i Kyrkbyn låg på
Stadsön och det var många små enheter
i dåliga lokaler. Vi bestämde oss för att
ta ett helhetsgrepp och tillsammans med

socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen se över kommunens totala
behov i området.

”Barn har inga problem med att
byta miljö, det är oftast föräldrarna
som tycker att det kan vara jobbigt.”
Alla pusselbitar på plats
Resultatet från översynen blev inte bara att
en ny förskola byggdes och två stängs. Den
dagverksamhet som socialförvaltningen
haft i delar av Bäckhagens förskola på Stadsön
flyttades till en annan lokal. Arbetet med att
anpassa Bäckhagen från fyra till sex avdelningar kunde då starta.
– När den ombyggnationen är klar så
kommer Gammelstad att ha tre väl fungerande förskolor utspridda i området; Bäckhagens förskola på Stadsön, Storsands
förskola på Ektjärn och Kyrkbyns förskola.
Dessutom har socialförvaltningen fått
passande lokaler till sin dagverksamhet.
Alla bitar i pusslet har fallit på plats, säger
Carina Lundström.
Susanne Lundblom
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gruppledaren
” Bättre arbetsvillkor
och mer personal inom
välfärden, framför allt
skola och omsorg”
Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige? Vårt Luleå presenterar en
partiledare i varje nummer.
Turen har kommit till Jonas
Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna, som har
två mandat i kommunfullmäktige.
Varför blev du politiker?
– När Sverige gick med i EU såg jag hur
ännu mer makt flyttades över till stora företag och banker medan arbetares rättigheter undergrävdes både i Sverige och i hela
Europa. Då bestämde jag mig att jag måste
göra något - som socialist har jag sen insett
att EU hänger ihop med det ekonomiska
systemet som bara gynnar en procent på
bekostnad av resten.
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos
en kommunpolitiker?
– Det viktigaste är inte personliga egenskaper utan politiken. För mig handlar det
om att tillsammans med andra kämpa för
det vi tror på och anser värt att försvara:
välfärden för barn och gamla, bra arbetsvillkor, löner som går att leva på.
När är politik stimulerande?
– När många människor engagerar sig,
som nu senast i kampen för en skola för
alla. Eller när vårdpersonal kämpat mot
delade turer.
Vad tycker du om 6-timmars arbetsdag?
– Bra om det är med bibehållen lön. Kortare arbetstid skulle drastiskt minska sjuktalen, ge fler meningsfull sysselsättning
och ge människor bättre förutsättningar att
vara med och påverka och styra samhället.
Däremot kräver en sådan förändring en
massiv kamp mot den ekonomiska eliten
eftersom det hotar deras vinster och förmögenheter.

Hur ska vi få fler unga att engagera
sig i politik?
– Största hindret för engagemang hos
både unga och äldre är en tveksamhet om
det är lönt att kämpa. Och en osäkerhet om
vad alternativet till den rådande ordningen
är. Bästa botemedlet är att visa att det
lönar sig att kämpa (t ex att Vitåskolan och
Klöverträskskolan är kvar) samt att ge en
socialistiskt vision om hur saker skulle
kunna se ut, där behov går före ekonomiska vinstintressen hos ett fåtal.
De tre viktigaste frågorna för Luleås
framtid?
– Bättre arbetsvillkor och mer personal
inom välfärden, framför allt skola och
omsorg.
– Att kämpa tillsammans istället för att
låta rasism, sexism, regionalism, ålder osv
splittra oss som drabbats av högerpolitikens ökade klassklyftor.
– Att nedskärningar, vårdkris, privatiseringar, militarism, hets mot flyktingar och
stängda gränser utmanas av en gemensam
rörelse.
Vad ser du mest fram emot under 2017?
– Politiskt ser jag fram emot att bygga
Rättvisepartiet Socialisterna med nya medlemmar som vill lyfta den knutna näven ur
fickan. Privat längtar jag till den norrbottniska sommaren - den är fantastisk!
Karin Kemi

Jonas Brännberg är gruppledare
för Rättvisepartiet Socialisterna.
Foto: Susanne Lindholm
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tips från biblioteket

Finland firar
100 år av
självständighet

Medan tid är
Yvonne Blombäck
PUF-förlag
Ulrika Ulm är uppvuxen i en fiktiv ort vid
kusten i Norrbotten. Vi får följa henne under
trettio år, med början när hon precis kommit
tillbaka till byn efter åren på hushållsskolan.
I stället för att fira midsommar i familjens
sommarstuga väljer Ulrika att åka ut i skärgården med den några år äldre politiskt
engagerade David Lindgren vars flickvän
Carina firar på annan ort. Där får Ulrika åter
vara elev och han blir mentor. Han berättar
bland annat engagerat om attentatet på
Norrskensflamman och om interneringslägret i Storsien.
David lovar att han ska göra slut med
Carina men Ulrika får i stället det chockartade beskedet att han och Carina ska gifta
sig! Hals över huvud åker hon till Stockholm.
Trettio år senare kommer hon hem till Norrbotten igen. Jag hade gärna läst mer om
huvudpersonen Ulrika Ulm i den här ganska
tunna boken.

Bakom rubrikerna –
livsöden i skuggan av krig
Sten Losenborg
PUF-förlag
En mycket intressant bok som många borde
läsa! Med bättre korrekturläsning hade den
blivit ännu mer läsvärd. Här får vi ta del av
många människoöden – många berättade
direkt till författaren. Som den om de tre
norska bröderna som hjälpte en tysk desertör
under andra världskriget. Även i den här boken får vi läsa om attentatet mot Norrskensflamman, en ren terroristattack där flera oskyldiga fick sätta livet till. Ett annat intressant
inlägg är bakgrunden till de s k tyskmagasinen i Karlshäll (som dessvärre brändes
ner till grunden sommaren 2016).
Sten Losenborg avled i december 2016 i
den aktningsvärda åldern av 93 år med
knivskarp hjärna in i det sista. Han skrev tre
böcker med motiv från krigsåren.
Agneta Krohn Strömshed
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2017 är Finlands stora år. 100
år efter uppbrottet från Ryssland
uppmärksammas jubileet inte
bara i Finland, utan också i
Luleå. Nästan var femte
invånare har finska rötter.
Våra länder har en lång gemensam
historia. I nära 700 år – från 1100-talet
till 1809 – var Sverige och Finland
samma land. Landet styrdes av
samma kung och samma riksdag
och alla landets invånare var
svenskar, även de som talade finska,
samiska eller tyska. Huvudstaden
hette Stockholm och låg mitt i riket.
Finland ligger nära för oss här uppe
i norra Sverige. Det finns ett stort
intresse för finska språket i Luleå – det
här läsåret läser 300 barn och ungdomar finska i kommunens skolor.
Arrangemang på svenska
Flera aktörer där Luleå kommun
är en av dem, uppmärksammar
Finlands jubileumsår. Olika föreläsningar och arrangemang kommer att
hållas under året. Närmast blir det
barnteater med det finska nationaleposet Kalevala den 24 februari.
– Vi vill sprida kunskap om Finland
även för svenskspråkiga. Därför är
många arrangemang på svenska eller
kommer att översättas till svenska,
säger Anne-Mari Angeria, finsk
samordnare vid Luleå kommun.
Aktuella händelser kommer under
året att publiceras på
www.lulea.se/suomi100

Förtydligande
I förra numret av Vårt Luleå
fanns en artikel om projektet
”Mening, sammanhang och
hälsa”. På förekommen
anledning vill vi klargöra att
projektet riktar sig till alla
ungdomar i gymnasieskolan.

Suomi juhlii
100-vuotista
itsenäisyyttä
2017 on Suomelle suuri vuosi, on
kulunut 100 vuotta sen irtautumisesta Venäjästä. Itsenäistä Suomea
juhlitaan myös Luulajassa, jossa
melkein joka viidennellä asukkaalla
on suomalaiset juuret.
Maillamme on pitkä yhteinen historia.
Ruotsi ja Suomi kuuluivat samaan
valtioon melkein 700 vuotta – 1100
luvulta vuoteen 1809. Sama kuningas,
sama eduskunta. Pääkaupunki oli
Tukholma ja se sijaitsi keskellä valtiota.
Maan asukkaat olivat ruotsalaisia,
puhuivat he sitten suomea, saamea tai
saksaa.
Suomi on meitä lähellä täällä PohjoisRuotsissa ja kiinnostus suomen kieleen
on suuri. Tänä lukuvuonna 300 lasta ja
nuorta opiskelee suomea Luulajassa.
Tilaisuuksia ruotsin kielellä
Useat eri tahot, joista kunta on yksi,
huomioivat Suomen juhlavuoden.
Vuoden aikana järjestetään mm. luentoja
ja kulttuuritapahtumia. Lähimpänä, 26.
helmikuuta, on koko perheelle sopiva
teatteriesitys, joka perustuu Suomen
kansalliseepokseen Kalevalaan.
– Haluamme levittää Suomi-tietoa ja
–kuvaa myös ruotsinkielisille, siksi
monet tilaisuuksista ovat ruotsin
kielellä tai käännetään ruotsiksi, sanoo
Anne-Mari Angeria, suomenkielen
hallintoalueen koordinaattori.
Tietoa vuoden tapahtumista löytyy
sivulta www.lulea.se/suomi100

vår historia
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Invigningen av hoppbacken på Lulsundsberget 1924.
Trots dåligt väder kom närmare 3 000 besökare.
Foto: Luleå kommuns bildarkiv

Den framgångsrike backhopparen
Agnar Rehnberg i sitt föräldrahem
innan avresan till Kanada 1909.
Foto: Luleå kommuns bildarkiv

Backhoppningens
storhetstid i Luleå
I början av 1900-talet var backhoppning en populär sport i Luleå.
Det byggdes flera backar under årens lopp där många duktiga hoppare
startade sina karriärer. Den största hoppbacken byggdes på Lulsundsberget där bland annat SM-tävlingar hölls 1926.
Runt förra sekelskiftet fanns en av Luleås
större hoppbackar på Gültzauudden. En
av dem som startade sin karriär där var
Agnar Rehnberg. Han blev senare framgångsrik inom sporten både nationellt och i
Europa. 1909 emigrerade Agnar till Kanada,
där han fortsatte tävla under några år.
Efter att anläggningen på Gültzauudden
rivits 1919 saknade Luleå hoppbacke.
Genom hårt arbete av bland annat Herman
Svenonius, skidbackskommittén och många
eldsjälar lyckades man samla in tillräckligt

med pengar och material för att bygga en ny.
Backen placerades på kommunens mark på
Lulsundsberget, med utsikt mot seminariet
på andra sidan Skurholmsfjärden.
Staten ordnade i den då rådande ekonomiska krisen nödhjälpsarbeten för arbetslösa
och beviljade arbetskraft till projektet. En
strejk bland arbetarna försenade bygget vilket
ledde till att invigningen, som var planerad
till våren 1923, blev framflyttad till året
därpå. Invigningen drog närmare 3 000
besökare trots dåligt väder.

Skid-SM i Luleå
Norrbottens Idrottsförbund ansökte om att
få arrangera skid-SM i Luleå och mycket
tack vare den nya backen hölls mästerskapen här 1926.
Anläggningen var den största dittills men
den hade sina begränsningar. Placeringen i
söderläge gjorde att den snabbt blev obrukbar på senvintern då solen låg på. Den revs
1934 och den sista backen i Luleå byggdes
på Klintbergets östsida på 40-talet. Trots
den ringa storleken fostrades ändå några
duktiga hoppare där. Bland annat Harry
Bergqvist, som senare vann ett juniormästerskap i Holmenkollen.
Under en höststorm rasade konstruktionen
på Klintberget och slutet på Luleås storhetstid som backhoppningsstad var ett faktum.
Karin Kemi
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Alla kan vara VildaKidz
En meningsfull fritid för alla barn
och unga i Luleå var målet när
Anna och Stefan Karlsson startade
VildaKidz år 2015. De erbjuder
kostnadsfria aktiviteter där utsatta
barn och unga prioriteras, men
alla är välkomna.

Luleå kommun stödjer från och med
2017 VildaKidz med 250 000 kronor
per år under en treårsperiod. Stödet
avser lön för Anna och Stefan som då
kan ägna mer tid åt verksamheten och
samtidigt få ihop vardagen.

– Det gör att vi kan prioritera VildaKidz när behoven är som störst, under
högtider och sommarlov. Vi kan fortsätta
att brinna för barnen utan att själva
brinna upp, säger Anna.

Besök på lekland, en båttur eller möjligheten att lära sig simma är ingen självklarhet för alla barn. Högtider, som för
många innebär glädje, ger andra en
klump i magen. VildaKidz finns till
för utsatta barn och för alla andra barn
och unga i Luleå, ingen ska känna sig
utpekad eller utesluten. För att få delta
finns bara en regel; du måste vara snäll.
– Vi vill skapa en naturlig integration
mellan barn och ungdomar och integration sker först vid ett möte. Vi prioriterar därför hälften av platserna vid
varje aktivitet till barn som har det
kämpigt och övriga platser till andra
barn och unga. Den mixen ser jag som
succén med vårt arbete, berättar Anna.

”Att kunna ge är att
vara rik på riktigt”
Anna och Stefan har sedan starten
drivit VildaKidz helt ideellt vid sidan
om vanliga jobb och familjeliv. Årligen
erbjuder de cirka 200 aktiviteter för
omkring 3000 barn. Alltid skärmfritt
och kostnadsfritt. Drivkraften och
glädjen får Anna och Stefan från barnen
de möter, genom att skapa gemenskap,
glädje och trygghet för dem.
– Att kunna ge är att vara rik på riktigt
brukar vi säga. Vi får så mycket tillbaka från barnen, säger Stefan.

Hela familjen Karlsson är engagerade
i VildaKidz och deltar i alla aktiviteter.
Foto: Susanne Lindholm
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