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bilden

När temperaturen sjunker ändrar vattnet tillstånd och blir till is som växer och formar sina mönster. Någon som vet varför
isen växer till ett konstverk som liknar kubisternas målningar? Pablo Picasso och George Braque var mästare i att reducera ett objekt till geometriska former som trianglar eller pyramider. Genier? De kanske blev inspirerade under stillsamma
promenader när isen la sig gråa och trista novemberdagar. Som här på bilden, tagen vid en liten bäck någonstans i Luleås
norra kommundel. Foto: Katja Güth Laitila
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porträttet
Foto: Simon Eliasson

”Jag får hälsa
på i deras liv
på något sätt”

Dawood Ahmedi tar hand om våra äldre
Dawood Ahmedi, 24, är en av de cirka 350
personer inom kommunens hemtjänst som
varje dag hjälper äldre människor att få ihop
vardagen. Han är utbildad undersköterska
och tycker om att få göra skillnad i personers liv.
– Jag trivs jättebra inom hemtjänsten. Det
är ett fritt jobb där jag får hjälpa människor,
jag får hälsa på i deras liv på något sätt,
säger Dawood.
När Dawood kom till Sverige från Afghanistan för snart åtta år sedan var prio ett att
lära sig svenska. Efter att ha pluggat svenska
för invandrare kunde han påbörja sina studier
på Komvux med målet att bli undersköterska.
– Där började ett nytt äventyr i mitt liv! Jag
ville utbilda mig till undersköterska eftersom
det finns bra jobbmöjligheter och så tycker
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jag om att jobba med människor, berättar han.
Praktik, en tid som springvikarie och jobb
på ett äldreboende ledde så småningom
Dawood till hemtjänsten. Sedan drygt ett år
tillbaka har han fast anställning i hemtjänstgrupp 4 som arbetar i Luleå centrum.
Egenskaper som gör skillnad
Dawood beskriver sig själv som en lugn person, något som han tror är viktigt i hans yrke.
– Man får inte stressa när man är hemma
hos någon, det blir inte bra. Jag tänker
inte att jag utför sysslor utan att jag hjälper
människor. Det värmer mitt hjärta att se när
de blir glada, säger Dawood och fortsätter:
– Det allra viktigaste är nog den sociala
samvaron som vi kan ge, att vi lyssnar och
förstår, för många är ensamma.

Kyligt första intryck
Dawood trivs inte bara med sitt jobb utan
även med sin tillvaro i Luleå, något som
inte var helt självklart den där januaridagen
2010 då han för första gången satte ner fötterna på Luleåmark.
– Jag var 16 år och kom ensam till Luleå
– i januari. Det var kallt och mörkt, jag såg
nästan inga människor och tittade mig
omkring efter isbjörnar, berättar han.
Idag känner Dawood sig hemma i Luleå
och i sin hemtjänstgrupp. De är totalt 20
personer som varje dag underlättar livet för
äldre människor i kommunen.
Stina Östman
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Fjorton
… platser att ladda din el-bil finns bland Luleå kommuns egna
parkeringar. Karpen har åtta platser, Kulturens Hus har fyra och
Strand parkering har två. På de markerade platserna har bara e-bilar
tillstånd att parkera för att ladda. Det finns dessutom fler laddplatser som ägs av andra aktörer. På www.uppladdning.nu kan du se
alla platser som finns idag.

Fem
Tjugofyra
… dagar, från den första december och med
avslutning på julafton visar Lule Stassteater
årets julkalender i Stadsparken i Luleå.
Årets kalender – ”Nu kommer dom!”
handlar om hur Figuren och Bjöörnen på
olika sätt vill ta hand om en drös med
hemlösa tvättbjörnar som dyker upp mitt
i julstöket utanför tomtefars hus. Figuren
vill ha ordning och reda, och tycker att
tvättbjörnarna ska hålla sig på sin sida,
medan Bjöörnen tycker att alla minsann
får bo precis var de vill. Men hur skulle det
se ut? Om alla skulle bo just här? Tänk om
jorden tippar på ända? Fast måste vi inte
se efter varann, och räcka ut en hand, och
hjälpa den som vill iland. För nästa gång
kanske det är vårt hus som står i brand.

… offentliga julgranar placerar Luleå kommun årligen ut i olika stadsdelar, lagom
till första advent. I byarna kan föreningar
söka bidrag från kommunen för offentliga
julgranar. Förra året fick 24 byar bidrag.
Ansökan finns på lulea.se och är öppen till
den 20 december 2017.

Tiotusen
… personer kommer att få julklappar och
mat av VildaKidz i jul. Du kan hjälpa dem
att hjälpa. Till och med den 22 december
kan du lämna in julklappar till deras vilda
insamlingsgranar som bland annat finns
på Clarion Hotel Sense, Shopping, Hermelinen och Hälsokliniken. Julklapparna kan
vara nya eller begagnade, bara de är hela
och rena.

Fritidsbanken på vinter

Från 1 december utökar Fritidsbanken sin
verksamhet och öppnar för utlåning på
Ormberget. Där kommer det finnas möjlighet att låna slalomutrustning, snowboards,
hjälmar, längdutrustning, pulkor och åklappar. Som vanligt är det helt gratis att
låna från Fritidsbanken. På Ormberget har
utlåningen öppet mån-fre kl 8.00-16.00.
Mer information hittar du på:
www.lulea.se/fritidsbanken

Härbärge under vintern
Den 15 december planeras ett härbärge för
tillfälligt hemlösa och utsatta EU-medborgare att öppna i Luleå. Kommunen öppnar
härberget i samverkan med föreningen
Natthärbärge i Luleå. Det ligger på Repslagargatan i Luleå, har tio platser och
planeras vara öppet till den 30 april 2018.

spaning

Om konsten att övervintra i kallt klimat
Jag är ingen vinterperson, det ska erkännas
direkt. När mörkret och kylan sänker sig
över min stad vill jag instinktivt till solen.
Då vill jag följa min inre kompass och
migrera till mildare klimatzoner. Ungefär
som flyttfåglarna. Samla ihop min flock,
lyfta och säga – Hejdå, snart tillbaka. Vi ses
i vårsolen.
I många år gjorde jag precis så, övervintrade i varmare länder. Nu har jag landat i
Luleå. Jag väljer att bo här – för att Luleå
är en fantastisk och trygg plats att bo på.
Vintrarna är lite av en prövning förstås. Jag
beundrar norrbottningen, som tar mörkret
och kylan med ro. Jag lär av Luleåbon som
gör det bästa av situationen. De allra flesta

vinterflyttar inte – de anpassar sig. Så gör
även stannfåglarna talgoxen och gråsparven, enligt ornitologerna:
”För att klara vinterns kyla och mörker
har stannfåglar utvecklat ett flertal olika
mekanismer. Den enskilt viktigaste överlevnadsstrategin för att övervintra i kalla
klimat är att hushålla med energi.”
Kanske är det inte svårare än så. Naturen
vilar, djuren sover vintersömn. Kylan ger
oss anledning att stanna inne, tända ljus
och hitta fokus. Årstiden bjuder in till tid
med familj och vänner för att gå igenom den
mörkaste tiden tillsammans. I slutet av året
ska jag medvetet sakta ner farten. Det gäller
att hitta sin egen strategi. Vilken är din?

Tack och lov så ’vänder det’, som vi norrbottningar gillar att uttrycka det. Långsamt
kommer dagsljuset och energin tillbaka.
Min flyktinstinkt försvagas i samma takt
som dagarna blir längre. När vårsolen börjar
värma Luleås isar och öar finns det plötsligt
ingen bättre klimatzon i
världen. Flyttfåglarna,
de som övervintrat i
värmen, verkar känna
likadant. Då riktar de
kompassen mot norr
och flyger hem igen.
Malin Taavola,
Kommunikationsstrateg
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Luleå och Piteå samarbetar
för att leverera mat till äldre
Luleå kommun ska ingå avtal med
Piteå kommun om cirka 745 000
portioner mat per år till brukare
inom hemtjänsten och vård- och
omsorgsboenden.
– Piteå kommun har en kvalitetssäkrad måltidsproduktion samt
en bra och väl fungerande kostorganisation, säger Magdalena
Jonsson, projektledare.
Köket i Öjebyn använder en relativt stor
del närproducerade råvaror i maten vilket
är bra för miljön och kvaliteten. Magdalena
Jonsson berättar att det är bara huvudrätten
i måltiden som kommer att lagas i Öjebyn
och fraktas till Luleå.
Det innebär att Luleå kommuns egen
personal vid vård- och omsorgsboendena
kokar potatis, pasta eller ris samt tillagar
sallader och andra tillbehör. Det är samma
upplägg som Region Norrbotten har i dag.
– För våra äldre i Luleå blir det en kvalitetsförbättring i och med att de kommer att
få fyra olika rätter att välja mellan i stället
för en rätt som är i dag.
Stor oro kring leveranser
Eftersom samverkansavtalet med Region
Norrbotten upphör i början av 2019 behövde
kommunen hittar en ny lösning för matleveranser till de äldre. Luleå kommun har fått
kritik hur matfrågan till äldre har hanterats.
Bland annat är man orolig över hur maten
ska transporteras mellan Piteå och Luleå.
– Den kommer att transporteras tre gånger
i veckan i miljövänliga bilar. Det är lika
många gånger som den transporteras i dag
från Sunderbyn, säger Magdalena Jonsson.
Det är längre avstånd mellan Piteå och
Luleå än Sunderbyn och Luleå, hur
kommer maten hållas färsk under
transporten?
– Maten hålls kyld och kylkedjan kommer
att hållas intakt hela vägen. Vi ligger klart
under de gränsvärden som gäller och kan
utan problem garantera en mycket god
matkvalitet, säger Magdalena Jonsson.
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Varför kan inte Luleå kommun bygga egna
kök och laga huvudrätten till våra äldre där?
– I de utredningar som Luleå kommun
gjort ser vi att det innebär stora kostnader
att bygga eget kök och även att skapa en
kostorganisation. Genom samverkan med
Piteå kan vi skapa samordningsfördelar och
hushålla med våra offentliga medel.
Beslut om samverkan
Kommunfullmäktige i Luleå tog i slutet av
oktober ett beslut om en avsiktsförklaring
tillsammans med Piteå kommun. En gemensam nämnd ska bildas och ett samverkansavtal vilket reglerar hur det slutgiltiga
samarbetet ska se ut mellan kommunerna,
ska klubbas i slutet på året.
Fredrik Winneborn

Magdalena Jonsson är
projektledare och har
utrett hur maten till våra
äldre i Luleå kommun
ska levereras.

Maten till våra äldre är
viktigt för Luleå kommun
som nu ser över hur matproduktionen ska se ut
från och med år 2019.
Foto: Viveka Österman
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En väg in - Susanne Sjölund, till vänster, och Maria Norgren
på servicekontoret jobbar för att det ska kunna bli verklighet
till våren. Foto: Simon Eliasson

Enklare att kontakta
kommunen
Det ska bli enklare för Luleåborna att komma i kontakt med sin
kommun och snabbt få svar på enkla frågor. Till våren 2018
räknar kommunen med att en första version av ett gemensamt
kundcenter finns på plats i Stadshuset.
För ungefär ett år sedan startade arbetet
med att se över hur kommunen kan förbättra sin kundservice till Luleåborna,
och även bli bättre på att samordna
olika administrativa uppgifter inom
kommunens organisation. Målet är att
höja tillgängligheten till Luleåborna
och att effektivisera det interna arbetet.
I dag måste till exempel hälften av alla
som ringer in till kommunen ringa fler
än en gång för att få svar.
En väg in
Utredningen visade att ett gemensamt
kundcenter, i stället för flera kundtjänster
som det är idag, skulle göra det enklare
för Luleåborna att få svar på vanliga
frågor. Arbetet med att förbereda för
”en väg in” pågår nu och fler digitala
tjänster ska utvecklas där medborgarna
själv kan utföra enklare ärenden.
Ett gemensamt kundcenter inrättas i
Stadshuset dit medborgarna kan vända
sig, både via telefon och besök, och
snabbt få hjälp med enklare frågor.
I stället för att hänvisa till en handläggare som inte alltid är på plats kan
kundcentret svara på frågor direkt.

– Målet är att vi ska starta en första
version av kundcenter under våren
2018. Även om allting inte kommer
vara klart när vi kör i gång och vi bygger på successivt, säger Maria Norgren
som är chef för kundcentret.
Effektivare intern service
Utredningen visade också att den interna
servicen som till exempel löne- och
fakturahantering skulle kunna samordnas. Därför införs nu ett lönecenter och
ett ekonomicenter. Det nya ekonomicentret med ca tio medarbetare kommer
att placeras i medborgarhuset i Råneå
med start 1 mars 2018.
Susanne Sjölund är chef för nybildade
servicekontoret där kundcenter, lönecenter och ekonomicenter ingår.
– Det är tusen frågor och detaljer som
ska hanteras och lösas just nu, allt från
lokaler till rekrytering av personal.
– Det är inte alltid lätt att styra om en
så stor verksamhet som kommunen är
men det vi gör nu är ett viktigt steg i
utvecklingen till att bli en bättre servicegivare, berättar hon.
Monika Aunes
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Fler vill
starta eget
Statistik från Nyföretagarbarometern visar att allt
fler företag startas i Luleå kommun. Under 2015
registrerades 390 nya företag, i fjol var motsvarande
siffra 458 och under första halvan av 2017 hela 260
stycken. För den som vill förverkliga sin dröm om
ett eget företag finns bra hjälp att få.
8

Nyföretagarcentrum Nord är en av flera
organisationer som erbjuder kostnadsfri
rådgivning för den som funderar på eller
nyss har startat eget företag i Luleå. Deras
rådgivare hjälper och stöttar med att bolla
affärsidéer och de ger råd kring budget,
bokföring, marknadsföring, skatteregler
och andra frågor som är kopplade till företagande. Den som vill kan få rådgivning
individuellt eller i grupp.
Nyföretagarcentrum Nord erbjuder även
starta eget-kurser med liknande innehåll till
blivande eller nya företagare.
– Sedan vi startade för drygt två år sedan
har vi hjälpt till att starta närmare 200
företag, säger Camilla Sehlin, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Nord.
Kurs på lätt svenska
I år erbjöd Nyföretagarcentrum Nord även
en starta eget-kurs på lätt svenska.
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Fler som ger
stöd och rådgivning
ALMI Nord
För entreprenörer med
utländsk bakgrund
Arctic Business
Incubator (ABI)
Rådgivning till kunskapsintensiva företag
Yaman Ismael, 27, deltog i Nyföretagarcentrum Nords starta egetkurs på lätt svenska.

Coompanion Nord
Rådgivning kooperativt
företagande
Go Business
Rådgivning för företag
inom tjänstesektorn

Drömmen om
en hästgård

Penélope Valencia och Yaman Ismael var
två av de 15 deltagarna på Nyföretagarcentrum Nords starta eget-kurs på lätt
svenska. Här med kursledarna Camilla
Sehlin och Åsa Johansson (till höger i bild).
Foto: Tomas Bergman

– Fler kontaktar oss för rådgivning och av
dessa har en ökad andel utländsk bakgrund.
Vi vill bidra till att integrera och ta tillvara
på kompetensen hos dessa människor.
Kursen är ett sätt för oss att möta de förändrade behoven som vi ser i samhället,
berättar Camilla Sehlin.

”Kursen är ett sätt för
oss att möta de
förändrade behoven
som vi ser i samhället”
Under sex eftermiddagar i oktober höll
Nyföretagacentrum Nord sin första kurs på
lätt svenska. Förutom arbete med affärsidéer, budget och marknadsföring innehöll

kursen även nyttig information om samhället, kulturskillnader och skatteregler.
Kursen var fullbokad, 15 deltagare med
lika många företagsidéer medverkade.
Tillsammans representerade de nio nationaliteter och fyra olika världsdelar. Och
responsen efter kursen har varit god.
– Våra utvärderingar visar att de är jättenöjda. Förutom att kursdeltagarna fått
förbereda sig för livet som företagare så
har de tillsammans skapat ett eget nätverk.
Det är en viktig del i integrationen, säger
Camilla Sehlin.
Nyföretagarcentrum Nord är en ideell
förening där verksamheten finansieras av
Luleå kommun i kombination med samarbetspartners från näringslivet. Alla aktiviteter och rådgivningar är kostnadsfria.
Stina Östman

Yaman Ismael kom till Sverige från
Syrien 2014, året efter fick han uppehållstillstånd och sedan dess har han
bland annat hunnit läsa svenska,
göra praktik, ta lastbilskörkort och
arbeta på Rånebygdens ridklubb.
Han har lång erfarenhet av att jobba
med hästar i sitt hemland och vill ta
med det till Luleå och Norrbotten.
Varför går du denna utbildning?
– Jag vill ta chansen att göra något
för mig. Min dröm – mitt slutmål är
att driva en hästgård där jag tränar
hästar, köper och säljer hästar, håller i
utbildningar med mera. Som ett steg
på vägen vill jag starta ett företag
där jag jobbar med hästtransporter.
Den här utbildningen kan lära mig
hur jag tar mig närmare min dröm.
Varför vill du starta eget företag?
– Är man bra på en sak så behöver
man inte göra det gratis. Jag är bra
på hästar, jag har jobbat med hästar
hela mitt liv och nu vill jag göra
något här, något som är bra för Norrbotten och Luleå. Jag behöver inte
bli rik, men jag vill jobba med det
jag älskar.
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Luleås första kult

Dansen är ett prioriterat område för kulturnämnden, något som även kommer synas i den färdiga ku
till en ny lokal för att kunna utveckla street-och breakdancen i Luleå. Foto: Magnus Stenberg

Snart klubbar politikerna
Luleås första kulturplan.
Med den som hjälp kan vi
utveckla kulturen i Luleå
långsiktigt, även om politiker
och tjänstepersoner byts ut.
I planen ska det stå vad
Luleå kommun prioriterar
inom kulturområdet, vilket
även styr vart pengarna
kommer att gå de
närmaste åren.
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I ett kalt rum upplyst av bygglampor står
Jouni Vesa från Exiled Dance Crew vid en
cirkelsåg. Han representerar ett konstområde i den kommande kulturplanen, nämligen dansen. Jouni håller på att bygga om
föreningens nya lokal från fönsterfirma till
en mötesplats med street-och breakdance
som huvudtema.
– Målet är att, utöver vår ordinarie kvällsverksamhet med kurser, utveckla en efter
skolan-verksamhet. En kreativ mötesplats
där man kan dansa, göra läxor, spela in
musik, göra beats, testa dj-utrustning. Men
för det hoppas vi kunna anställa en person,
säger han.
Dansen prioriterad
Under flera år har dansens utveckling varit
på agendan och nu under hösten har kulturnämnden delat ut över en miljon kronor
totalt till dansen, bland annat till Exiled
Dance Crew samt den fria dansgruppen

Dansinitiativet. I december står sedan finansiering av ett dansresidens på tur. Ett residens erbjuder danskonstnärer att utveckla
sina konstnärliga idéer på en plats som inte
är på hemmaplan, i utbyte mot en dansproduktion som ska visas för Luleåborna.
Samtidigt har Kulturens hus jobbat fram
konceptet Dansserien tillsammans med
Dans i Nord och Luleå Riksteaterförening,
en satsning som ökat danspubliken med
över 900 procent.
– Dansen är den konstnärliga uttrycksform vi prioriterar inom kulturpolitiken
eftersom det idag inte finns en väl utbyggd
infrastruktur för dans i kommunen. Det
gör vi genom att satsa på både de professionella utövarna och den föreningsdrivna
dansen, samtidigt som vi medverkar till
att skapa en större och kunnigare publik
genom att erbjuda ett utökat utbud av dans
i Luleå, säger Omar Jacobsson, ordförande
kulturnämnden.
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turplan är på G

ulturplanen. Exiled Dance Crew (här på bilden ungdomsgänget) flyttar i januari hela sin verksamhet

Dialoger med kulturlivet
Som bas till kulturplanen har kulturförvaltningen under året haft dialoger med
representanter från sju olika konstområden;
litteratur och bibliotek, bild- och formkonst,
musik, film och media, teater, dans samt
muséer och kulturarv.
Sen har kulturnämnden jobbat med styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom
varje kulturområde för att kunna lista
konkreta prioriteringar som kommunen ska
jobba med de närmaste åren.

”Kulturen ska inspirera
samhällsutvecklingen”
Förutom de prioriterade områdena finns
även tre fokusområden som ska genomsyra
alla strategiska beslut för kulturens utveckling; barn och unga, mångfald, jämställdhet.
– Det som leder oss i arbetet för ett bättre

kulturliv är mångfald i stället för enfald.
Om Luleå ska utvecklas bör även kulturlivet i hela dess bredd utvecklas. Kulturen
ska faktiskt ibland ligga före och inspirera
hela samhällsutvecklingen. I det arbetet
är influenser från hela vår värld viktiga
liksom barns och ungas utveckling och en
jämställd kultur, säger Omar Jakobsson.
SM i breakdance
Åter till Jouni och den blivande danslokalen
på Bangårdsgatan vid Södra hamn som ska
invigas i januari.
– Då kör vi 10-årsjubileum och invigning i
ett. Sen har vi fått frågan och hoppas kunna
arrangera SM i breakdance 2019. Den tävlingen har aldrig varit norr om Stockholm
så det är på tiden, konstaterar han.
Therese Hedman

Kulturplan 2018-2020
Många kommuner och regioner
använder en kulturplan för att långsiktigt utveckla kulturen.
I länet har Region Norrbotten under
hösten klubbat sin regionala kulturplan som gäller för hela Norrbotten.
Luleås kulturplan är kulturnämndens
verktyg och visar prioriteringarna för
de kommande åren.
Luleå kommuns kulturplan tar hänsyn
till den regionala samt de nationella
kulturpolitiska målen.
Förslaget till kulturplan ska snart
ut på remiss och därefter kommer
kulturnämnden att klubba den i
början av 2018. Planen kommer
gälla mellan 2018-2020.
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Så jobbar
Luleå kommun
för att stärka
kontrollen

2014 fick kommunen information
om att det fanns misstankar om
ekonomiska oegentligheter mellan
några anställda på f d tekniska
förvaltningen och en av kommunens
leverantörer. Vårt Luleå sammanfattar vad som har hänt och vad
kommunen nu gör för att skärpa
sina kontroller.

Detta har hänt:
• November 2014: Kommunen får information om att ca tio anställda på före detta
tekniska förvaltningen under perioden
2012-2014 ska ha tagit emot varor och
tjänster från en leverantör till ett värde av
drygt 460 000 kronor. Leverantören ska ha
finansierat detta genom 20-25 procents påslag på fakturor. Uppgifterna kommer från
medarbetare hos leverantören.
• December 2014: Kommunen polisanmäler
händelsen och en förundersökning startar.
På inrådan av polisen görs ingen egen
internutredning under pågående förundersökning.
• Januari 2015: Stadsbyggnadsförvaltning-
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en bildas, processer och rutiner kring hur
man hanterar leverantörsfakturor analyseras och förbättringsområden identifieras.
• April 2016: Polisen lägger ner förundersökningen eftersom bevis saknas och brott
inte kan styrkas.
• Juni 2017: Nya stadsbyggnadschefen
Roger Danell begär att en oberoende granskning görs för att utreda vad som har hänt och
om kommunen har lidit ekonomisk skada.
• Oktober 2017: Den oberoende granskningsrapporten visar att det har funnits allvarliga brister i hanteringen av fakturor och
beställningsunderlag under den aktuella
perioden. Bristfälliga leverantörsfakturor till
ett värde av nästan 900 000 kronor har
identifierats. Av dessa kan sannolikt minst
463 000 kronor handla om osann fakturering.
• November 2017: Kommunen skickar
granskningsrapporten till åklagarmyndigheten som meddelar att man inte kommer
att återuppta förundersökningen. Motiveringen är att det inte går att bevisa brott
och att ytterligare utredning inte förändrar
bevisläget på ett avgörande sätt.
Vad gör kommunen nu?
Kommunen ser givetvis mycket allvarligt
på alla eventuella misstankar om ekonomiska oegentligheter. Enligt ett beslut i

kommunstyrelsen kommer korruptionsförebyggande åtgärder vara ett obligatoriskt
kontrollmoment 2018. I början av nästa år
ska även en visselblåsarfunktion vara i drift
där alla medarbetare inom kommunen och
kommunala bolag anonymt kan slå larm
om misstänkta oegentligheter.
Stadsbyggnadsförvaltningen kommer
att vidta följande åtgärder:
• stickprovskontroller av beställningar och
fakturor under perioden 2016-2017
• göra en oberoende granskning av ett
avslutat investeringsprojekt
• ytterligare utveckla interna rutiner och
kontroller av beställningar och fakturor
• säkerställa att rutiner efterlevs.
Stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen är fast besluten att
systematiskt stärka den egna kontrollen.
– Vi hanterar årligen omfattande belopp
av skattebetalarnas pengar och det är vårt
ansvar att, utan undantag, utreda förhållanden där vi av någon anledning misstänker att fel kan föreligga. Vi som organisation ska självklart säkerställa att vi efterlever våra rutiner. Allt annat är oacceptabelt, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.
Monika Aunes
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Bäst hemtjänst i Råneå
Varje år frågar Socialstyrelsen brukare hur nöjda de är med kvaliteten inom hemtjänsten. Årets enkät gick under våren ut till brukare
över 66 år. 60 procent av de tillfrågade svarade på 20 frågor om allt
från hälsotillstånd till bemötande, trygghet och om personalen har
tillräckligt med tid. 97 procent av brukarna i Råneå är mycket eller
ganska nöjd med sin hemtjänst. Det är bättre än riksgenomsnittet på
89 procent.
– Vi är förstås väldigt stolta, vi har engagerade medarbetare som
gör det lilla extra så att våra brukare få det stöd de behöver, förklarar enhetschefen Margaretha Asplund som även lyfter hemtjänstgruppen Vitå och Jämtön som har fått höga betyg i kriterierna
bemötande och förtroende.
Det finns 21 hemtjänstgrupper inom Luleå kommun. Inom Råneå
hemtjänst jobbar 40 medarbetare och tolv i Vitå/Jämtön.

Hemtjänsten i Råneå fick toppbetyg när brukarna fick säga sitt.
Från vänster: Stefan Isacsson, Jonathan Engström, Dan Aspegren,
Safia Kudomovic, Helena Bröms, Eva-Lena Kallunki, Gunilla
Strand och Helena Ljungberg. Foto: Joakim Nordlund

Följ vintertramparna

Kantarellställen avslöjas
Svampsäsongen är visserligen över för i år,
men inför nästa säsong finns ”Svampklubbens plockguide” som ovärderlig hjälp.
Svampklubben har i samarbete med Luleå
kommuns fritidsförvaltning och kartföreningen i Luleå skapat en ny svampbok som
presenterar de vanligaste matsvamparna i
naturreservatet Ormberget – Hertsölandet
samt var de finns. Författarna Roger Eliasson och Göran Lidén är utbildade svampkonsulenter. Boken finns så småningom att
köpas på Luleå turistcenter.

För att inspirera och uppmärksamma
vintercyklingens möjligheter arrangerar
kommunen utmaningen Vintertramparna.
Intresset har varit stort. Närmare 600
personer ansökte men endast tolv blev utvalda att anta utmaningen att vintercykla i
Luleå mellan december och april.
Vintertramparna ska cykla mer än hälften av sina vanliga resor, som till och från
arbetet eller skolan, från 1 december till
30 april. De får låna en ny vinterutrustad
cykel, ska använda cykelhjälm och skriva
resedagbok.
Du kan följa de tolv utvalda vintertramparna på lulea.se, Instagram
och på Luleå kommuns
Facebooksida. Lägg gärna
upp dina egna vintercykelbilder och tagga
med #Luleåvintercyklar.

Nyårsfirande i
kärlekens tecken
I år arrangerar Luleå kommun nyårsfirandet i Södra hamn för första gången. Förutom traditionellt nyårstal och fyrverkeri
kommer tre bröllopspar att vigas under bar
himmel i Silverpaviljongen.
Kommunen har efterlyst giftassugna par
och omkring 25 par har anmält intresse.
Av dessa har tre valts ut. Vigselförrättare är
Lenita Ericson, tillträdande kommunalråd.

Mata fåglar rätt
Så du matar fåglar? Bra! Fåglarna uppskattar
verkligen din hjälp att överleva i kylan.
Snart lär man sig namnen på de vanligaste
fåglarna, som domherre, talgoxe och den
lilla men tuffa blåmesen. Att ha sin fågelmatning rakt utanför sitt köksfönster är
nästan som att sitta på första parkett i
skogen. Du kommer nära fåglarna.
Risken med närheten är dock att du då
kan få djur som sorkar, möss och numera
även råttor in mot huskroppen vilket nog
inte är lika trevligt. För att minska risken
kan du öka avståndet till fågelbordet en

aning, hellre tio meter än två från huset.
Att få upp maten från marken är förstås
också bra.
Det är viktigt att man ger fåglarna rätt
typ av mat för att ge dem den bästa förutsättningen att klara vintern. Små fåglar
behöver mycket fett och kolhydrater,
därför passar frön och talg utmärkt. Vissa
fåglar är ganska kräsna och ratar många
frösorter men solrosfrön är en favorit för de
flesta. Om du väljer att mata med skalade
solrosfrön så blir det dessutom inga fröskal
nedanför fågelmataren.

Svartmesen är en vanlig gäst vid fågelmataren.
Foto: Åke Israelsson
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Maria-Sofia Wikström lever sin dröm,
att bli billackerare. Björn Johansson
hoppas att hon tar över hans firma
om tio år. Foto: Magnus Stenberg

Bra att veta
• Intresseanmälan till lärlingsutbild-		
ningen kan göras på lulea.se.
• Arbetsgivare som vill veta mer kan
vända sig till Vuxenutbildningen 		
i Luleå.
• Utbildningsområden som erbjuds är
bland annat inom omsorg, hantverk,
industri/teknik, handel och service,
fastighetsskötare, lokalvård, restaurang samt drift och underhåll.

Familjen lekte sig genom Luleå
Det finns olika sätt att lära känna
en ny plats. Familjen Zetterfalk/
Zakrisson valde att bekanta sig
med Luleå genom att testa alla
lekplatser i stan.
Lisa Zakrisson och Per Zetterfalk flyttade till
Luleå för fem år sedan. Efter en tid i både
Falun och Stockholm valde de att bosätta
sig i Luleå för att de var nyfikna på regionen,
ville ha tydliga årstider och nära till naturen.
Dottern Märta hade då inte ens fyllt ett år,
nu är hon sex år och lille bror Zakarias har
fyllt tre. Familjen bor på Skogsvallen och
har nära till både jobb, förskola och lekplats.
– Vi är väldigt ofta ute med barnen, vi kan
cykla en sväng till lekplatsen efter middagen på kvällen, säger Lisa Zakrisson och
sambon Per Zetterfalk berättar varför de
började testa lekplatser:
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– Vi tyckte det var en fantastisk aktivitet
att göra med familjen. Alla barn älskar ju
lekplatser och att få frisk luft och röra på
sig är bra, inte bara för barn. Så i somras
började vi med våra lekplatsutflykter.
Lekplatser på kommunkartan
Föräldrarna tog fram en utskrift av kommunkartan, där man kan välja bland olika kategorier som t ex bad, bibliotek, vandringsleder eller lekplatser. Familjen checkade
sedan av alla 44 lekplatser allt eftersom.
De sista lekplatserna på Lulsundet, i Svartöstan och Karlsvik testade familjen när Pers
föräldrar var på besök senast.
Nu under vintern byter familjen lekplatser mot pulkabackar. Och så smider de
redan planer för nästa års upptäcktsfärder.
Det blir möjligen några svängar utanför
staden. Skogen exempelvis är ju en enda
stor lekplats.

Fyra lekplatser har det lilla extra enligt
familjen Zetterfalk/Zakrisson:
• Stora Bergets lekpark på Kronan med
360-graders gunga och trädkoja
• Västra Skurholmen med stor variation
på lekutrustningen och extra fin linbana
med vacker utsikt över Luleå
• Porsöberget med annorlunda utrustning
och lång linbana på en vacker skogsplats
med utsikt
• Mjölkudden med extra bra klätterställning och gunga för små barn.
Katja Güth Laitila

Kolla lekplatser, bad, bibliotek på:
kartor.lulea.se/kommunkarta/
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Lärling - ett steg
närmare drömmen
”Det bästa är när det kommer in en riktigt trasig stötfångare.
Ju jävligare desto roligare!” säger Maria-Sofia Wikström som
just nu går lärlingsutbildningen på Vuxenutbildningen i Luleå.
Maria-Sofia har gjort något som många
drömmer om. Hon har sadlat om och bytt
bransch. Efter tio år som undersköterska
följde hon sina drömmar och tog tjänstledigt för att utbilda sig till billackerare.
Fram till sommaren 2018 gör hon sin lärlingsutbildning på Luleå Plåt & Billack.
– Jag har alltid haft ett stort bilintresse.
Men när jag växte upp i Pajala fanns inte
Fordonsprogrammet så jag läste Omvårdnads och på den vägen är det, berättar hon.
Efter att ha gått och tänkt på detta i många
år var det ett renoveringsprojekt med en
Ford Edsel från -58 som fick henne att
bestämma sig.
– Det var så roligt att jag bestämde mig

för att ta steget och söka till lärlingsutbildningen, säger Maria-Sofia.
Yrkesstolthet viktig
Att hon valt lärlingsutbildning för att kunna
arbeta med sitt intresse är en god förutsättning för att lyckas. I alla fall om man ska tro
Björn Johansson, ägare, Luleå Plåt & Billack.
– Det viktigaste för att en lärling ska
lyckas är att vara intresserad. Sen bygger
vi tillsammans med Vuxenutbildningen
vidare därifrån och ger de bästa förutsättningarna vi kan, förklarar han.
Björn Johansson ser fram emot att erbjuda
nya lärlingsplatser i framtiden.
– På samma sätt som att vi vill skicka ut

perfekta bilar från verkstaden vill vi skicka
ut perfekta lärlingar i arbetslivet. Det ligger
en yrkesstolthet i det, förklarar han.
Kompetensförsörjning krävs
Fler lärlingar lär behövas framöver. Många
branscher skriker efter anställningsbara
personer, vet Björn Markinhuhta som är
lärare på lärlingsutbildningen:
– Vi behöver fler som Maria-Sofia som
karriärväxlar men även högstadieelever
som vill gå utbildningen. Som lärling lär
du dig mycket genom praktisk övning. Du
tillbringar fyra dagar i veckan hos ett företag. Sen har du en hemmastudiedag där du
bland annat fördjupar dig i teoriuppgifter.
Utbildningen ger gymnasiebetyg och du är
även berättigad att söka studiemedel från
CSN, förklarar han.
I framtiden hoppas Maria-Sofia att hon
får fortsätta att arbeta med just det hon gör
nu. Björn Johansson hoppas att hon blir
kvar på firman:
– Jag hoppas att hon har tagit över det här
företaget om tio år! Hon kommer att bli
bättre än vad jag är. Då får hon lära mig
hur man gör, avslutar han.
Robin Lindquist

Per, Lisa, Zakarias och Märta (på gungan)
ger kommunens lekplatser bra betyg. Här
på deras närmaste lekplats på Majvägen.

Märta och Zakarias gillar att gunga,
snurra runt och hoppa.
Foto: Peter Rosén
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Bälinge - byn
som bygger ut
Bälinge är idag kanske mest känt för berget med samma
namn men med storsatsningen på Bondgården Bälinge kan
byn också bli känd som ett nav för lokal matproduktion.
Det var inte många soliga dagar under hösten men när Vårt Luleå hälsar på i Bälinge
lyser solen. Från byavägen syns bondgårdens nybygge tydligt. Det är Britta-Karin
Staffansdotter Jakobsson och hennes sambo
Thomas Holmbom som satsar allt de har
på att utöka verksamheten med restaurang,
hotell, lanthandel och gårdsbutik.
Genuint mathantverk
På gården finns alla djur som hör till en
bondgård: kossor, hästar, får, getter, grisar,
höns, en hund och katter. Idag säljer bondgården mest mjölk och kött, men där händer
annat också. I somras spenderade ett 50-tal
barn fyra veckor på sommarkollo på gården
där de bland annat lärde sig sköta djuren,
odla, baka bröd och hugga ved.
På gården avlastas en lastbil med byggmaterial och inne i det mysiga lantköket

Bälinge i siffror
• 536 invånare
• 1 förskola med finsktalande personal
• 221 villor, två hyresrätter
• 42,8 år är medelåldern
• 4,2 procent arbetslöshet
• 306 898 kr/år är medelinkomsten
Sevärt: Bälingeberget, ett 2,8 km2
stort naturreservat med klapperstensfält och urskog, många sällsynta arter
och tallar som är 400 år gamla.
Nyaste företagstillskott: Hunddagis
och hundpensionat.

Gotlands- och hälsingefår levererar ull och
kött till bondgården. I bakgrunden syns den
600 kvadratmeter stora nya byggnaden
som ska inrymma restaurang, lanthandel
och gårdsbutik.
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berättar Britta-Karin om idéerna för hur de
ska utforma verksamheten. Mycket handlar
om mat förstås. Hon har gått olika kurser
i matproduktion: hur man gör korv eller
glass, ystar ost och bakar surdegsbröd.
Lokalt producerad mat ska serveras i restaurangen och säljas i lanthandeln.
– Det kan även bli en lokal saluhall här.
Just nu är det mycket nätverkande för att få
igång och ihop leverantörer. Här i Bälinge
har vi en tjej som vill ysta ost som jag försökte koppla ihop med en doktorand i Luleå
som har börjat göra en riktig god grönmögelost. Vi ska sälja lokalproducerad korv
från grannbyn och servera riktig bondmat
som på 1930-talet, berätta Britta-Karin.
Mellan restaurangen och ladugården sitter
en glasvägg för att besökaren ska kunna
vara nära produktionen. Britta-Karin och

Thomas hoppas att de kan starta upp delar
av verksamheten kommande sommar.
Gubbarna på bygget
Bara två minuter från bondgården, i byagården, hörs sågen och hammaren. Sex män
spikar för fullt – de reparerar hockeyrinken.
Gänget som tillhör byns intresseförening
har precis byggt färdigt den nya bagarstugan. Och det var inte det första projektet,
tillsammans med Bälingeborna har de byggt
cykelbana, flytbrygga och boulebana. För
detta kreativa arbetssätt, där intresseföreningen samverkar med övriga föreningar och
företag, har Bälinge fått utmärkelsen Årets
by i Luleå kommun 2016.
Hyra för gården
Bälingegården är mötesplatsen i byn där
intresseföreningen arrangerar olika aktiviteter. Det har länge varit gratis men nu har
fritidsförvaltningen sett över uthyrningen
av de kommunala samlingsgårdarna för
att skapa mer likvärdiga förutsättningar.
Hittills har några föreningar betalat en viss
hyra, medan andra som Bälinge intresseföreningen har fått nyttja byagården gratis.
Förslaget till föreningen är nu att de antingen
kan hyra byagården för ett helt år, eller per
timme de använder den eller själva tar över
Bälingegården.
– Det bli svårt för oss att betala 75 000
kronor i hyra per år, så vi funderar på att ta
över Bälingegården helt och sköta allt i egen
regi. Det är en viktig mötesplats för oss,
säger ordförande Roland Öhgren.
Katja Güth Laitila
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Britta-Karin Staffansdotter
Jakobsson med bonussonen
Pelle och bocken Eskil som är
en lappget och vid fototillfället
på myshumör, men annars
väldigt envis.

Bagarstugan invigdes högtidligt
för två veckor sedan med att
Luleå-kocken Simon Laiti,
bygdens son, bakade pizza i
den nymurade stenugnen.
Foto: Peter Rosén
Rolf Engberg, Torbjörn Nilsson, Rolf Josefsson,
Bror Erik Johansson, P O Larsson och Roland Öhgren
(fr v) går på gubbdagis. Aktiviteterna kan vara allt från
att bygga en bagarstuga eller underhålla elljusspåret.
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(julklapps)tips från biblioteket

Rastplats 58 –
mordet på Carolin

Karta för förälskade
& andra vilsna

Ett annat Berlin En udda reseguide

Peter Johansson

Johanna Lindbäck

Peo Rask

Black Island Books 2017

Gilla böcker 2017

Black Island Books 2017

Jag gruvade mig för att läsa den här boken
eftersom jag tycker den speglar en sådan
fruktansvärd händelse, nämligen det brutala
mordet på Carolin Stenvall, den 12 september
2008 vid rastplats 58, Stenbron, längs E 10:an.
Peter Johansson har skrivit en berättelse med
dokumentära inslag och trots mitt initiala motstånd hade jag svårt att lägga den ifrån mig.
Berättelsen fångade mig från sida ett och
Johansson varvar fakta om vad som hände
Carolin Stenvall, den levnadsglada unga
kvinnan som var på väg till Ishotellet i Jukkasjärvi på anställningsintervju, med sin egen
föreställning om händelsen. Den eviga frågan
som kvarstår efter alla dessa år är – varför?
Peter Johansson har gett mördaren Toni
Alldén möjlighet att berätta men har inte fått
svar på sina brev.
Agneta Krohn Strömshed

Äntligen en reseguide som beskriver Berlin
bortom alla inneställen i de hippa kvarteren
runt Kreuzberg eller sevärdheterna i centrum.
Peo Rask tar med läsaren på en annorlunda
resa till bland annat Plattenbau-områden
(DDR:s miljonprogram) och övergivna platser.
Stans skräpytor berättar ibland mer om historien än en välputsad fasad. Författaren rekommenderar en tur med S-Bahn längs det så
kallade hundhuvudet och utflykter till den nedlagda DDR-nöjesparken Plänterwald eller
SS Brotfabrik där fångarna bakade bröd till
koncentrationslägret Sachsenhausen. Till slut
landar Rask i alla fall i Kreuzberg där han
funderar på vad gentrifieringen gör med en
stad. En sann upptäcksresande har denna
reseguide i bagaget.

Agneta Krohn Strömshed

Katja Güth Laitila

Än flyger jag i drömmarna

Döden ingen ser

Luleåbornas 50-tal

Thomas Ennefors

Anne-Marie Schjetlein

Stadsarkivet

Black Island Books 2017

Bokfabriken 2017

Luleå kommun 2017

Vilken fin liten diktsamling chefsåklagaren har
åstadkommit. De 49 dikterna är av varierande
längd och jag tyckte om dem alla. En av de
som grep mig mest är ”Samma vatten”, jagpersonen stannar vid en bäck under en fjällvandring, dricker vattnet och funderar över alla
som druckit av detta vatten. Även ”I brandresterna” griper tag – där går jag-personen
omkring i resterna av ett förhållande som tagit
slut. Så tolkar jag det i alla fall, och är det inte
det som är så fantastiskt med poesi; att det
är läsaren som tolkar och bestämmer vad det
hela egentligen handlar om. Hoppas Thomas
Ennefors fortsätter med sitt skrivande, detta
gav mersmak.
Agneta Krohn Strömshed
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”Hur ritar man schampodoftpuffar? Fluffiga
moln med goda saker i kanske” – så funderar
Rasmus när han träffar stuggrannen Julia för
första gången. Det är på Dalarö de möts,
Rasmus från Hagsätra och Julia från Nacka.
Rasmus och hans mamma hyr en stuga
några veckor och mamman visar sig ha gått
i samma gymnasieklass i Luleå som Julias
pappa. Rasmus visar sig vara en helt magisk
tecknare och Julia som läser massor kommer
på nya saker han kan rita in i den karta han
håller på med – kartan över Dalarö och den
lilla ö de båda upptäckte under Årstabron. Jag
har läst allt av Johanna Lindbäck och den
här boken gjorde mig inte besviken – tvärt
om. Det är en jättebra ungdomsroman som
innehåller det mesta.

Det här är den tredje fristående psykologiska
thrillern om kirurgen Andreas Nylund och i mitt
tycke den bästa. Andreas kämpar, precis som
många andra, med att få livspusslet att gå ihop
med två små pojkar och ett krävande arbete.
Det är två år sedan hans hustru begick självmord och sorgen finns kvar, om än inte lika
omedelbar som i början. På jobbet ökar hela
tiden pressen och stressen för all sjukhuspersonal, vårdmisstagen sker allt oftare. Den
kompetenta sjuksköterskan Lotta orkar inte
med att hon orsakat en liten pojke livslångt
lidande, efter att hon fått fel injektionsampull
av en läkare som sedan vill mörka allt. Lotta
säger upp sig sedan hon skickat in en anmälan till sjukhusledningen. Och sedan hittas
Lotta död – självmord tror man, men en kollega fattar misstankar.

Luleå kommuns historiska bildböcker är
sedan flera år tillbaka ett givet julklappstips,
den här boken blir minsann inget undantag.
"Luleåbornas 50-tal" visar tidsdokument i
svartvitt och i färg, tjusiga foton som berättar
om Luleås expansion och vardagen för dess
invånare. 50-talet var det årtionde där moderniteten kom till stan, där Luleå var nyckeln till
Norrbotten och bilarna ersatte hästarna. På
bara några år fördubblades antalet bilar. Många
stora samhällsbyggnader blev klara under
1950-talet: Bergnäsbron, badhuset, Shopping
och Stadshuset. Det nya posthuset invigdes
1954 (och stängdes 2008) och lastbåtar
anlöpte Södra hamn. "Luleåbornas 50-tal" har
en väldigt hög nostalgifaktor för de som minns
den tiden, de som är födda senare kan lära
sig en hel del om stadens historia.

Agneta Krohn Strömshed

Katja Güth Laitila

vår historia
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Skyltsöndag 1965 vid Domus varuhus,
nuvarande Smedjan, i korsningen Storgatan-Smedjegatan. Evenemanget drog
stora skaror besökare.

Skyltsöndag 1963 med lyckligt lottade
tomtenissar som demonstrativt leker i
skyltfönstret. Barn och vuxna får snällt
stå på andra sidan glasrutan och titta på.

Fotograf Gustaf Holmström fotade sitt
julskyltade ateljéfönster 1937.

Fotografier från stadsarkivet

Bara titta, inte shoppa
Nu för tiden är skyltsöndag för många synonymt med helgöppna
affärer och julklappsköp. Långt ifrån 60-talets betydligt lugnare
tillställningar med flanerande vuxna och barn som utanför stängda
butiker trånade efter skyltfönstrens lockande julklappar.
Skyltsöndagen som tradition började i slutet
av 1800-talet och hade en viktig funktion då
det var ett enkelt sätt för handlarna att visa
sitt sortiment. I och med elljusets införande
ökade intresset för fönsterskyltning och att
vara dekoratör blev ett yrke.
Folknöje
Julhandeln var då som nu den viktigaste
försäljningsperioden och handlarna gjorde
sitt bästa för att locka kunder. Vid 1900talets mitt, då begreppet skyltsöndag

för första advent ska ha tillkommit, drog
evenemanget stora skaror besökare. Det
blev ett riktigt folknöje att titta, men inte
att shoppa, eftersom affärerna på den tiden
hade söndagsstängt.
Fria öppettider
Ända in på 1970-talet var affärerna stängda
på söndagarna. Debatterna var många och
långa om man skulle släppa öppettider fria
eftersom många ville handla på kvällar
och helger. 1967 infördes kvällsöppet och

butikerna kunde då hålla öppet till kl 20 på
vardagarna. Men kravet på söndagsöppet
möttes av motstånd, inte minst från affärsidkarna själva. De religiösa argumenten
levde kvar, även om de hade börjat spelat
ut sin roll. 1972 fick Sverige slutligen fria
öppettider, då butikerna var öppna kvällar
och helger. Debatten fortsatte dock, och så
sent som 1990-talet diskuterades krav på
reglerade öppettider.
När självbetjäningen infördes under 1940talet, och med den möjlighet för kunden att
själv botanisera i butikernas utbud, minskade skyltfönstrens betydelse något.
Skyltsöndagen är numera ett bra tillfälle
att shoppa på. Däremot är dess roll som
enbart visuell upplevelse sedan länge
överspelad.
Karin Kemi
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The Opposite Sphere, på Notvikens cirkulationsplats längs väg 97, av konstnärerna Dan Lestander, Ricky Sandberg,
Eva Gun Jensen och Jan-Erik Falk. 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. Turen har
nu kommit till The Opposite Sphere.
Det är en mäktig syn som möter en på en av
centrala Luleås infartsvägar, när den monumentala skulpturen i järn, The Opposite
Sphere - 8 meter i diameter, vikt närmare
20 ton - plötsligt tornar upp sig mitt i en
rondell.
Så här har konstnärerna själva uttryckt
tankarna bakom verket: ”The Opposite
Sphere (Den Motsatta Sfären) är en skulptur där de fem olympiska ringarna, som är
en symbol för de fem världsdelarna, slagits
samman att bilda ett klot. Ringarna blir en
bild av kretslopp och samklang. Klotet är
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också uppdelat i två halvor där den ena
delen är en motsats av den andra, en symbol
för jämvikt och balans. Verket är en förhoppning att väcka tankar om att vi måste skydda
vårt klot ekologiskt och att vi ska inse att
olikheter, som i skulpturen, behövs för att
skapa en helhet.”
Snöskulptur
I samband med OS i Albertville 1992 hölls
en tävling i snöskulptur där konstnärerna
vann guld med denna skulptur, då utförd i
snö och med en höjd av fyra meter.

Den här, och många fler beskrivningar, av
Luleå kommuns offentliga konst kan
du läsa på:
www.lulea.se/uppleva--gora/kulturliv

Om konstnärena
Dan Lestander, Ricky Sandberg, Eva Gun
Jensen och Jan-Erik Falk möttes när de
på 80-talet utbildade sig på Konstlinjen vid
Sunderby folkhögskola. Tillsammans deltog
de i utställningar, tävlingar och symposier
runt om i världen.
Ricky Sandberg, konstnär och konsthallschef på Havremagasinet i Boden.
Dan Lestander, konstnär, innovatör och
VD på Headbanger Lures.
Jan-Erik Falk, konstnär och lärare på
Konstlinjen vid Sunderby folkhögskola.
Eva Gun Jensen, intendent vid Konsthallen i Luleå. Samtliga bor i Luleå kommun.
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