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Det bor runt 2 000 människor i Råneå. Soliga sommardagar är många av dem här, vid Rånepoolen. Det nya
utebadet är så populärt att det även lockar folk från Luleå
och Boden. Badet är öppet alla dagar i veckan från 8 juni.
Både Rånepoolen och Aronsbadet på Örnäset är gratis.
Det tredje utebadet i kommunen, Arcusbadet i Karlsvik,
drivs av First Camp. Foto: Per Pettersson
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medarbetare

”Fritidsgårdarna är
en viktig kugge”

Magnus Pulkkinen, fritidsledare
– Det roligaste är att möta alla människor. Varje möte är en chans att lära
känna en person och ett nytt tankesätt.
Magnus Pulkkinen är ansvarig fritidsledare på Örnäsets fritidsgård. Det har han
varit sedan den nya fritidsgården invigdes
2010. Innan dess arbetade han som
lärare i grundskolan men fick sadla om.
– Jag flyttade till Luleå 2000 och läste
till idrotts- och naturvetenskapslärare.
Jag hann jobba fem år som lärare, sen
kom besparingar och jag blev uppsagd.
Men ganska direkt fick jag det här jobbet.
Varierande och lärorikt
Magnus Pulkkinen beskriver sitt arbete på
fritidsgården som både varierande och
lärorikt.
– När jag jobbar dagtid är det mycket
planering, pappersarbete och möten. På
kvällar och helger när det är ungdomar
här blir det helt annorlunda. Han gillar
att möta och lyssna på människor, både
ungdomar och vuxna.
– Man utsätts för nya situationer hela
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tiden, ingen termin är den andra lik.
Fritidsgården vänder sig framför allt till
ungdomar på högstadiet. Antalet besökare varierar. Ibland är det bara en handfull ungdomar och ibland, särskilt på
hösten, kan det vara knökfullt.
Uppskattningsvis är 30 procent av målgruppen i området någon gång på besök
på gården.
Magnus Pulkkinen förklarar att uppdraget
är att hjälpa ungdomarna att genomföra
aktiviteter utifrån egna idéer.
– Ingen idé är dum eller dålig på förhand.
De får själva upptäcka vad som är rimligt.
– Det funkar bättre och bättre. En del är
ganska vana att få det serverat, men vi
vill att de själva ska ta ansvar. Det är lite
fostran kan man säga.
Fast ramar finns förstås, både praktiska
och moraliska.
– Vi jobbar ganska hårt med attityder.
Allas lika värde är grunden.
– Vi vill ha en ganska lugn atmosfär
på gården. De högljudda grabbarna får
backa undan lite, alla ska få synas och

höras. Det har gjort att fler tjejer lockas
till gården, de utgör ungefär hälften i dag
hos oss.
På gården kan ungdomarna hålla på
med lite av varje: fika, spela spel, se film,
pyssla, spontanidrotta etc.
– Vissa vill bara vara och det går ju det
också, säger Magnus.
Viktigt för ungdomar
Under maj har man planerat för något
som kallas Sommarstek. Under två
veckor fram till midsommar ordnas massor av aktiviteter för Luleås unga med
hjälp av feriearbetande ungdomar.
Det finns tolv fritidsgårdar i kommunen.
Magnus Pulkkinen tycker att Luleå är bra
på fritidssatsningar för ungdomar.
– Fritidsgårdarna är en viktig kugge i
ungdomarnas utveckling. Vi förvarar inte
ungdomar, vi försöker få dem att synas
och bli delaktiga.
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De får årets
kulturstipendier

Hertsön firar 40 år

Hertsö teaterförening, Bo Selinder och
Charlotte Lindmark får kommunens kulturstipendier för 2013.
Hertsö teaterförening spelade i fjol
Hertsö Happening i ett stort tält på idrottsplatsen. Bo Selinder är musiker och finurlig
textskrivare. Charlotte Lindmark är skådespelare och dramapedagog som nått ut till
en stor publik.
Varje stipendium är på 15 000 kronor.

Hertsön fyller 40 år som bostadsområde. Det
firas under hela 2013 med en mängd aktiviteter.
Här ett urval arrangemang.
30 maj: Klädbytardag på LSK kl 17-21.
15 juni: Hertsökalaset på Hertsö torg kl 11-15.
10 augusti: Hertsödagen på idrottsplatsen.
September: Utställning om Hertsöns historia
på biblioteket.
30 november: Jubileumsfest i Hertsöskolan.
Devla Tomic gillar Hertsön.
Foto: Frank Rizo

Bredband på landsbygden i Luleå
Bredband är en viktig förutsättning för landsbygdens utveckling och överlevnad.
Luleå kommun kommer att fortsätta utbyggnaden av fiberbredband till landsbygden.
Nio byar – Klöverträsk , Avan, Brändön/Örarna, Sundom, Smedsbyn, Selet, Niemisel,
Hollsvattnet och Västmark – ska få fiberbredband 2013-2014.
Under förutsättning att alla planer går i lås startar arbetet i juni i Klöverträsk.
Kommunens mål är att det 2020 ska finnas fiberbredband i hela landsbygden.

Stipendium till äggföretagare
Årets företagarstipendium har tilldelats Viktor Boman
och hans företag Klöverbergs-gården AB. Företaget i
Klöverträsk är relativt nystartat men är redan i full
produktion med cirka 28 000 ägg om dagen.
I motiveringen heter det bland annat att företaget ökar
möjligheten för Luleåbor att köpa lokalt producerad mat.

En del programpunkter är ännu inte spikade.
Preliminärt blir det invigning av det ombyggda torget i augusti och Hertsö teaterförening
planerar för en kabaré i höst.
En fototävling pågår fram till 30 oktober.
Tanken är att det vinnande fotot ska bli ett
Hertsövykort.
Folk uppmanas också att sticka eller virka
lappar (10x10 centimeter) till ett stort lapptäcke som ska visas upp på jubileumsfesten.
Hertsön är Luleås största bostadsområde
med runt 5 500 invånare.

Två delar på jämställdhetsstipendiet
Astrid Johansson, elev vid Tunaskolan, och
Ulrica Åström, sälj- och marknadschef vid
Norrbottensteatern delar på Luleå kommuns
jämställdhetsstipendium 2013.
Stipendiet är på 15 000 kronor.

spaning

Välkommen till Luleå, eller…
Såg min chans att återvända norrut och göra mina tio
veckors praktik på en kommun där mycket händer. Oj,
jag hade fel. Inte fel om att det händer mycket i Luleå,
men fel om att kunna återvända.
Som de flesta vet växer Luleå, jag är en del av det.
Ursprungligen kommer jag från Gällivare och vill återvända norrut. Kanske inte ända hem, men återvända till
Norrbotten.
Jag ringer till Luleå kommun och får praktiken. Jag
får även frågan ”har du boende?”. Nog vet jag att det
är svårt med bostad, har ju varit med om det förr. ”Nej,
men det löser jag” svarar jag därför lite naivt. Ett korridorrum borde finnas, eller kanske en lägenhet i andrahand?

Svaret är nej. Det jag kan få fram är en etta för
7 800 kronor per månad med andrahandskontrakt. Nej-nej, inte en chans. Min stackars kusin
och hans tjej får leva med mig i deras tvåa, tur
man har släkt. Nu står jag här med en grym
Sam Engman, praktikant på
praktik men utan boende. Sökandet av boende
kommunikationskontoret
pågår fortfarande.
och potentiell Luleåbo.
Jag är inkluderad i staden, men ändå inte.
Befolkningen säger ”välkommen” men staden
säger ”det är fullt, återvänd dit du kom ifrån”. Hur gör
jag som vill planera mitt liv här? Det har jag inte svar på.
Jag tänker på något som kollegans son hade sagt: ”Jag
kan lika gärna ta ett tredjehandskontrakt i Stockholm”.
Boende sökes. Är lugn, trevlig och ordningsam.
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Vinn 75.000:-

Foton om
klimatet på
Storgatan
12-14 juni anordnas en internationell klimatkonferens i Luleå. En
uppmärksammad fotoutställning
kommer att visas på Storgatan.
Climate Congress hålls i Kulturens hus.
Delegaterna kommer från Luleå, Uleåborg
och städernas vänorter. Syftet är att sprida
aktuell kunskap om klimatförändringar
och diskutera anpassningsåtgärder. Goda
exempel från Luleå och andra håll ska också
visas upp.
Torsdagen 13 juni är en seminariedag som
är öppen för intresserade aktörer i regionen.
Föreläsningarna kommer bland annat att
handla om hållbara byggnader, städer och
hållbart resande.
Privatpersoner har chans att gå gratis
på seminarierna den 13 juni. Tio platser
har nämligen reserverats för de som först
anmäler sig till lena.bengten@sbk.lulea.se
Hela världen på Storgatan
I samband med konferensen kommer utställningen ”Hard Rain” att visas på Storgatan
tio dagar fram till midsommar. Den är
producerad av den brittiske fotografen
Mark Edwards som fotograferat människor
och miljöer över hela jorden.
Utställningen har visats på fler än 100
platser i hela världen.
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Luleå växer. I år kommer vi att passera 75 000 invånare
och det ska vi fira under hela 2013. Dela din bästa Luleå story
och var med och tävla om 75 000 kronor. Reglerna är enkla och
kanske har du redan din berättelse i mobilen?
1. Gör en film på max 75 sekunder.
2. Skicka filmen till oss så lägger vi ut den på Youtube.
3. Den film som fått flest visningar när tävlingen är över vinner.

Mer information om tävlingen hittar du på www.lulea.se/75000

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet,universitetets
kraft och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig
skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Vi är snart 75 000 Luleåbor och växer • luleå.nu
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Kalas i Stadsparken
med 75 meter tårta
Luleå växer och i år passerar vi 75 000 invånare.
För att fira bjuder Luleå kommun in till jubileumsdag
med tårtkalas lördagen den 1 juni.
Musik- och dansunderhållning

– Att vi nu för första gången spränger
75 000-gränsen är ett steg i målsättningen
10 000 nya Luleåbor och väl värt att uppmärksammas, menar Susanne Lundblom på
kommunikationskontoret.
Befolkningsökningen firas både stort och
smått under hela 2013. Och vad är ett firande
utan ett riktigt tårtkalas?
– För att följa 75 000-temat bestämde vi oss
för att tårtan skulle vara 75 meter. Vi räknar
med att det blir ungefär 1 500 tårtbitar att
bjuda Luleåborna på, säger Susanne Lundblom.
Klockan 13 hälsar kommunalråden Karl
Petersen och Yvonne Stålnacke välkommen
till jubileumsdagen och strax därefter startar
tårtkalaset.

Gör din egen Luleå story
Under hela sommaren kan du göra din egen
Luleåfilm och tävla om 75 000 kronor, se
annons bredvid. Tävlingsperioden är fram
till 30 september. Redan nu ligger ett antal
inskickade bidrag på Youtube. Den film som
får flest visningar vinner.

Jubileumsdagen bjuder också på musik och
dans, då Luleåambassadörerna Magnus Ekelund
och Exciled Dance Crew underhåller från scenen
i Stadsparken.
– Vi kommer att dela ut ballonger och vimplar
till barnen och även 200 stycken t-shirts med
75 000-tryck, berättar Susanne Lundblom.
– Nu hoppas vi att sommarens
första dag bjuder på fint väder
och hälsar Luleåborna
varmt välkomna till
Stadsparken!

Magnus Ekelund uppträder i
Stadsparken den 1 juni.
Foto: Fredrik Broman.

Läs mer om 75 000-firandet på

www.lulea.se/75000
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En lång festivalsommar
Festivalsommaren inleds med Luleå Pride i mitten av juni.
I juli är det premiär för Luleå hamnfestival och en månad
senare råder Musikens makt på Gültzauudden.
Samtliga med fritt inträde!
Luleås första pridefestival i fjol blev en dundersuccé som lockade betydligt mer folk än
vad arrangörerna i RFSL hade trott. Årets
Luleå Pride pågår 14-16 juni.
Även nu blir det en blandning av festligheter, musik och föreläsningar.
– Det är ett tillfälle att ha roligt men också
få in politik och ha ett kunskapsutbyte. En
perfekt kombination, säger Sophie Gunarsson, en av projektledarna.
– Vi vill skapa en trygg mötesplats för
hbtq-personer. Vi vill ta plats i Luleå och
visa övriga Sverige att Luleå och Norrbotten
är ett inkluderande län.
Stadsparken är pridefestivalens centrum.
Här blir det artist-uppträdanden av bland
andra gruppen Alcazar, General Knas och
Cleo. Matservering, politikerdebatt och
utställningar är andra inslag i parken.
Flertalet föreläsningar sker på Storgatan 13.
På Lillan blir det teater, musik och workshops. Fredag och lördag kväll är det pridefester på Kafelino, dock med inträde.
Prideparaden startar kl 15 vid Stadsparken.
I fjol gick över 1 000 personer i ett färgglatt
tåg genom centrum. Sophie Gunnarsson
hoppas förstås på en upprepning.
– Men det viktiga är inte antalet utan stämningen som deltagarna i paraden skapar.

Utöver två projektledare har en grupp med
ett 20-tal personer jobbat ideellt med festivalen sen årsskiftet.
– Vi behöver fler volontärer så folk får gärna
höra av sig!

Hamnfestival i juli
Efter tio år med Luleåkalaset kommer nu
Luleå hamnfestival, 11-13 juli.
– Vi har möblerat om helt, säger projektledare Leif Renholm på Luleå Expo. Det är
gratis, ett mycket större område, nytt datum
och mer mångfald.
Artister som Louise Hoffesten, Petra Marklund, Style of Eye, Zacke och den norske
reggaeartisten Admiral P uppträder. Det
blir även mycket musik på dagtid i Stadsparken och vid Gula paviljongen. Under
fredagen ordnas dessutom en talangtävling
i Stadsparken.

Spelmansstämman firar 40 år
Spelmansstämman i Gammelstad
fyller 40 år och firar i nostalgins
tecken helgen före midsommar.
Helt annan typ av musik blir det under Bergnäsbron två lördagar i juli.
Samma helg som pridefestivalen, 14-16 juni,
är det också den årliga spelmansstämman.
Eftersom det är 40-årsjubileum har Luleå
hembygdsgille laddat för en intensiv helg ”i
nostalgins tecken”.
Stämman inleds fredag kväll med en folkmusikkonsert med JP Nyströms och Anders
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Hällström i Nederluleå kyrka. Under lördag
förmiddag arrangeras tre olika workshops
och sen blir det folkmusik och dans resten
av dagen. Den traditionella kyrkmarschen
tågar från kyrkan kl 12.15 på söndagen.
Utomhusfestivalen Barbro återkommer
under två lördagar i sommar, den 6 och 27
juli. Festivalen äger rum under Bergnäsbron, bra om det eventuellt regnar.
Musiken är klubbinriktad. Det tyngsta DJnamnet hittills är La Fleur som spelar skivor
den första lördagskvällen. På programmet
finns även streetbasket, skateboarduppvisning och loppmarknad.

Den största scenen byggs upp på Trekantens
parkering. Bluestältet kommer i år att stå
vid Språklådan (gamla Hermelinsskolan).
Bodenvägen stängs av vid OKQ8 för att ge
plats åt tivoli.
Radiokanalen Rix FM bidrar med egna
artister och sänder från Luleå fredag kväll.
På lördag eftermiddag finns tv-kanalen
Nickelodeon på plats.
Föreningen Kultur utan gränser håller i
ett karnevalståg torsdag eftermiddag, bland
annat med ett gäng från Brasilien. Andra
föreningar kommer också att ha aktiviteter
på Storgatan under hamnfestivaldagarna.
– Hela stan kommer att leva upp, tror Leif
Renholm. Det kan bli väldigt mycket folk.
Två dagar med Musikens makt
Årets upplaga av Musikens makt på Udden
blir större än tidigare. ”Luleås snällaste
musikfestival” pågår 16-17 augusti på Udden
och bjuder på en mängd artister och grupper: Ansiktet, Miriam Bryant, Labyrint,
Syster Sol, Gnucci, Rekyl, Woodlands, Bombettes, Magnus Ekelund & Stålet, Movits!
och många fler.
Arrangörerna i Pancakelady vill nå alla
grupper och tillfredsställa många smaker.
Serveringar finns men inga öltält, festivalen
är drogfri.
En annan ambition är att lyfta fram Luleås
och länets rika musikliv. Det sker inte minst
på den nya scenen Potatiskällaren där Mattias Alkberg har valt artisterna.

Spelmansstämman i Gammelstad fyller
jämnt. Foto: Ann Lindblom-Berg.
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Foto: Alf Lindbergh

Delar av projektgruppen: Hanna Ahnlund, tekniska
förvaltningen, Per Andersson, miljökontoret, Thomas
Höglund, LLT, Lena Bengtén, stadsbyggnadskontoret.

Åtgärder mot
avgaser i centrum
Luften i Luleå centrum är periodvis dålig.
Kommunen ska nu ta fram åtgärder för att få
ner föroreningshalterna.

Luleå Pride och Musikens makt
(ovan och till höger) är två av
sommarens festivaler.

Miljökontoret har under lång tid mätt luftkvaliteten i
centrum. Mätningarna visar att gränsvärdena för kvävedioxid och partiklar ofta överskrids under kalla vinterdagar
med inversion.
– Kommunen har ett ansvar att mäta och hålla koll på
luftföroreningar, säger Per Andersson, miljöinspektör.
– Eftersom vi ibland ligger nära eller över vissa gränsvärden har det bedömts att vi måste ta fram ett åtgärdsprogram för att få ner kvävedioxidhalten.
En projektgrupp med deltagare från flera av kommunens förvaltningar ska analysera situationen och föreslå
åtgärder. Eftersom det främst är biltrafiken som orsakar
kvävedioxidutsläpp kommer det att handla om att på
något sätt få ner fordonstrafiken i centrum. Men några
konkreta förslag finns ännu inte.
– Nej, vi är mitt i processen, säger Per Andersson. Vi
tittar bland annat på hur städer som Umeå och Malmö
hanterar liknande problem. Det gäller också att välja de
mest kostnadseffektiva åtgärderna.
Under våren har projektgruppen träffat representanter
för transportbolag, handel och andra viktiga intressenter.
Till hösten ska förslaget till åtgärdsprogram ställas ut.
Luftföroreningar dödar
Luftföroreningar påverkar känsliga grupper som astmatiker, barn och äldre. En vanlig uppskattning är att cirka
3 000 svenskar årligen dör i förtid på grund av luftföroreningar. Det motsvarar ett 25-tal personer i Luleå.
En studie från Olin visar att barn som bor vid hårt trafikerade vägar i Luleå oftare drabbas av astma och luftrörsbesvär än andra barn. (Olin står för Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten.)
Intresserade kan läsa mer på www.lulea.se/luft.
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Brandbilsrally och
ny seglingstävling
Många tatuerar sig i sommar. Miljökontoret
varnar för oseriösa hemmatatuerare.
Foto: Alf Lindbergh

Viktigt med
hygienen vid
tatuering och
piercing
Att smycka sin kropp med tatuering
eller piercings är en växande trend.
Men det är viktigt med hygienen.
När kroppens hud och slemhinnor punkteras kan det finnas risk för din hälsa. Kommunens miljökontor gör nu en satsning på
att öka medvetenheten kring hygienen vid
piercing och tatuering.
Miljökontoret avråder från att gå till
hemmatatuerare eller piercare. Det går inte
att vara säker på att deras utrustning och
lokal håller den standard som krävs. Utan
kunskap, erfarenhet och lämplig utrustning
ökar risken för smitta och infektioner.
Färg och läksmycken kan orsaka allergi
och överkänslighet.
Här några tips om du tänker tatuera dig
eller göra en piercing.
• Välj en etablerad tatuerare eller piercare
som du har förtroende för.
• Fråga hur han eller hon arbetar för att
motverka hälsorisker.
• Vid tatuering, fråga vad färgen innehåller för ämnen. Från 1 februari 2013
måste tatueraren lämna skriftlig information om färgens innehåll.
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Gamla brandbilar, tjusiga segelbåtar och
snabba kanoter har något gemensamt.
De tävlar i Luleå i sommar.
Veckan efter midsommar anländer ett chartrat tåg med gamla brandbilar och många
tillhörande entusiaster till Luleå. För första
gången arrangeras nämligen ett veteranbrandbilsrally i norra Sverige.
– Vi har aldrig varit norr om Sverige
tidigare, säger Lars Strandberg på Luleå
räddningstjänst.
Det är räddningstjänsten tillsammans med
Flygmuseet på F 21 och Brandhistoriska
sällskapet som arrangerar rallyt.
– Det är en stor grej för oss. Vi är en lokal
arbetsgrupp på drygt tio personer som jobbat med det här i över ett år.
Rallyt pågår 26-29 juni med F 21 som bas.
Det chartrade tåget från Helsingborg anländer onsdag eftermiddag till järnvägsstationen. Under torsdag och fredag besöker
deltagarna olika sevärdheter. Torsdag kväll
åker man i ett midnattssolsrally genom
centrum upp till Ormberget.
Visas upp på Trekanten
Det stora rallyt sker lördagen 29 juni. Starten sker från F 21 vid 09-tiden. Färden går
via Trekantan i centrum, Avan, färja över
älven, Gammelstad och in till centrum igen
vid 14-tiden.
Under drygt en timme runt kl 15 kommer
alla fordonen att vara uppställda på Trekanten.
– Där blir det också olika aktiviteter under
dagen, säger Lars Strandberg. Folk får bland
annat rösta på häftigaste fordonet och kan
vinna pris.
Luleå räddningstjänst bidrar med två veteranbilar. Den ena är Luleås första brandbil,
en Hansa-Lloyd som staden köpte in 1923
för 13 000 kronor.
– Ja, den har vi vunnit många priser med.
Från Sandhamn till Norra hamn
Midnight Sun Race är namnet på en ny
seglingstävling mellan Stockholm och Luleå.

Startskottet smäller i Sandhamn 5 juli och
målgången sker i Norra hamn den 11 juli
när Luleå hamnfestival drar igång.
Det blir två tävlingsklasser. Den ena kallas
uthållighetsklass och går non-stop mellan
Stockholm och Luleå. Den andra är en
familjebetonad klass som avverkar sträckan
i ett lugnare tempo och gör ett stopp i Härnösand.
Årets seglingstävling är ett pilotprojekt
med kanske ett 50-tal båtar. Luleå kommun
har gått in som medfinansiär i förhoppningen att fler seglare ska upptäcka skärgården i norr. Slår försöket väl ut återkommer arrangemanget i större upplaga.
Kanot-SM i Lulsundet
Luleå är inte bara en stad med många
småbåtar. Vi är också framgångsrika inom
kanotsport, både i sprint och i kanotpolo.
Luleå kajakklubb ordnar SM i kanotsprint
på banorna i Björkskatafjärden 14-19 juli.
Klubben har arrangerat flera SM, senast
2010, och har därför stor rutin. Ett par hundra kanotister från hela landet väntas delta.
Med tanke på att kajakklubben har representanter i landslaget kan man nog förvänta
sig ett antal SM-medaljer till Luleå.
Orienterare även till Luleå
Den stora idrottstävlingen i länet i sommar
är O-ringen i Boden 20-26 juli. Den brukar
beskrivas som världens största orienteringstävling, senast med över 20 000 deltagare.
Luleå kommun har gått in som sponsor
och är så kallad etappvärd under en dag.
Många av de tävlande kommer att bo i
Luleå eller besöka staden. Gratis shoppingbussar till Luleå är ett inslag.
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Lars Strandberg vid Luleås första brandbil, en stilig
Hansa-Lloyd från 1923. Foto: Håkan Johansson

Veteranerna från Luleå heter från vänster Kjell Thurfjell (sittande), Bo Lindström,
Lars Strandberg, Christer Lindgren, Sven Sundgren, Olle Olsson, Jan Björklund
och Sven-Erik Olsson.

Sveriges snabbaste kanotister gör upp om SM-medaljer på Björkskatafjärden 14-19 juli. Foto: Bengt-Åke Persson
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Många gatujobb i sommar
Barmark och sommartid innebär
också många gatujobb.
– Vi har över femtio större och
mindre gatuarbeten som ska
göras i sommar, säger trafikingenjör Mikael Hakovainio på
tekniska förvaltningen.
Det är ingen enkel uppgift att hinna med
allt som behöver repareras eller förnyas
under den korta barmarkstiden. Kommunen ansvarar för 560 km gator och vägar,
160 km gång- och cykelbanor, 30 korsningar med trafiksignaler, 8 500 vägmärken och
en hel del annat som har med gator och
trafik att göra.
Bland de prioriterade projekten i sommar
är utbyte av vägskyltar i tätorten och
installation av ett nytt parkeringsinformationssystem.
I Luleå finns sju huvudcykelstråk. Stråken
går från centrum ut till de olika stadsdelarna och passerar skolor, idrottsanläggningar
och arbetsplatser.
Kommunen arbetar just nu med att planera
för hur Luleås cykelvägnät ska byggas ut
i framtiden. Under sommaren satsas det
på flera gång- och cykelvägar. Bland annat
längs Skeppsbrogatan, Brogatan – Skurholmsgatan, Mjölkuddsvägen och längs
Haparandavägen.
Ett annat projekt som är av intresse i cykeltäta Luleå är den nya cykelbarometern som
placeras på Mjölkuddsbanken.

Fina träbåtar
till salu
Jodå, kommunen säljer även
båtar. Fem fina träbåtar är till
salu i början av juni.
Sedan ett 15-tal år bedriver socialförvaltningen båtrenovering. Verksamheten är
till för vuxna missbrukare som vill ta sig
ur sitt missbruk och få en meningsfull sysselsättning.
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Tillgängligheten förbättras vid övergångsställena. Det underlättar även för cyklister.
Text: Eva Sundgren
– Där noteras varje förbipasserande
cyklist på en digital tavla, säger trafikingenjör Hanna Ahnlund.
Förbättrad säkerhet
Även ett flertal trafiksäkerhetsåtgärder
genomförs i år. Bland annat breddas trottoaren vid Nya Läroverket och vid Brantgatan görs en övergång till gångvägen mot
Bergnässkolan. I Sunderbyn, Gammelstad
och Kyrkbyn sänks hastigheten inom bostadsområdena till 30 km i timmen.

Arbetsplatsen finns på Kronan i en byggnad där det reparerades fordon under Lv7tiden. Här renoveras tre-fyra båtar årligen.
Båtarna är i regel i mycket dåligt skick
när de hamnar på Kronan. Arbetsledaren
Tom Hansson har tidigare arbetat på en
båtfirma och har lång erfarenhet av att
jobba med trä.
– Vi renoverar grundligt och har ingen
tidspress, säger han. Killarna kan ta det
lugnt och lära sig från grunden.
– Det mesta jobbet är ju att skrapa och
slipa. Många upptäcker att de kan mycket
mer än de tror. En del går vidare till vanliga jobb.

Ytterligare fem korsningar i centrum
anpassas för att förbättra tillgängligheten
för funktionshindrade. Det betyder att trottoarerna sänks vid övergångsställena och
att räfflade plattor för synskadade läggs på
plats.
Andra projekt i sommar är att bussgatan
på Bergnäset åter öppnas för busstrafik ut
mot Kallax flygstation, markvärme installeras längs trottoaren vid det nya hotellet i
centrum och busshållplatsen vid centrumplan på Hertsön byggs om.

Budgivning i juni
Nu i juni är fem båtar, ovanligt många på
grund av fjolårets regniga sommar, till
försäljning. Det rör sig om en snipa, en akterruff, en campingbåt och två roddbåtar.
Båtarna säljs i befintligt skick till den som
ger högsta bud.
– Vi försöker ha allt färdigt så att köparen
kan åka ut på sjön till midsommar. Till de
större båtarna finns även båtvagn.
– Man får förhållandevis mycket för
pengarna, tycker Tom Hansson. Vi brukar
ha folk söderut som bjuder. Allt vi får in
går tillbaka till verksamheten.
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Tobias Wärja håller i trådarna för Södra hamnplan. Invigning till hösten. Foto: Alf Lindbergh

Södra hamnplan –
Luleås nya blickfång
Snart är Södra hamnplan klar att
användas som ett torg- och
evenemangsområde.
– Södra hamnplan i sin helhet
kommer att vara klar i slutet av
augusti och blir ett av Luleås nya
blickfång, säger projektledaren
Tobias Wärja.

dekorativ portal monteras vid vattnet på
planens östra sida. Och inte minst ska lyset
över torget monteras och justeras.

Det mesta av arbetet på Södra hamnplan
börjar vara klart men än kvarstår jobb med
att finjustera och göra snyggt. Tallar och
björkar ska placeras ut på området redan
under försommaren och Smedjegatan ska
asfalteras.
Ett mönster på torgytan ska skapas genom
att 410 meter stållinjaler fräses ner. Det blir
fält som kan liknas vid islossning. Stenläggning längs järnvägsspåret vid hamnplanens södra del ska göras klar och en

Mönster med ljus
Det är den stora hamnkranens formspråk
som på ett naturligt sätt blivit ett genomgående tema för belysningen av hamnplanen. Designen av belysningsmasterna
är inspirerad av kranen och ska förstärka
känslan av en hamn. Lilla torget ska belysas med speciella strålkastare som bildar
olika mönster. Ett antal ljuskällor fälls in
i torgytan för att ge liv och en illusion av
stjärnhimmel.
– När vi tänder belysningen över torget
kommer det att bli stämningsfullt, säger
projektledare Tobias Wärja.
Observera att från 31 maj avgår alla turbåtar från den nya angöringskajen!

Foto: Alf Lindbergh

Tom Hansson är arbetsledare för båtrenoverarna. Bara lackning återstår.

Båtarna renoveras omsorgsfullt.
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Tystare på Porsöskolan
Heltäckningsmattor i klassrum, klädda möbler och filtkuddar
på stolsbenen – kan det verkligen fungera i ett klassrum?
Jo, på Porsöskolan har man gjort mycket för att skapa bättre
och tystare lärmiljöer som även fungerar för barn med allergier.

I de nya klassrummen värnar barnen mer
om sin ljudmiljö.
Soffor och sittgrupper främjar det
lilla samtalet. Foto: Frank Rizo

– Vi har lagt in heltäckningsmattor i fyra
klassrum, berättar Ann-Kristin Lundgren,
Porsöskolans rektor.
– Det är inte heltäckningsmattor med
tjock ludd som man hade hemma på 1970talet. De här mattorna har kort rugg som
istället binder dammet i mattan så att det
inte virvlar omkring. Mattorna dammsugs
också av eleverna varje dag.
Heltäckningsmattorna är en del av en
hel så kallad lärmiljö. Allt började med att
skolan ville skapa bättre lärmiljöer, både
för elever och pedagoger.

Bild in här

– Vi ville ta ett helhetsgrepp kring hela
situationen.
Den nya miljön finns i fyra klassrum.
Möbler och sittgrupper som passar för
samtal är andra inslag.
– Vi har svängda soffor och små sittgrupper i klassrum och andra gemensamma
ytor. Det ska främja det lilla samtalet och
lärandet. Klassen delas naturligt i mindre
grupper.
Man jobbar också för att minska oljud
som ekon och skrapningar.
– På skolbänkar och stolar har vi hjul. I
de lägre klasserna har vi skrivbordsunderlägg på skolbänkarna och filtbollar på
stolsbenen som är enkla att tvätta. På
stolarna i matsalen har vi limmat fast bitar
av heltäckningsmatta och de sitter faktiskt
än, efter ett och ett halvt år!
Värnar om sin miljö
Både elever och lärare märker en stor
skillnad.
– Atmosfären i klassrummet är bekvämare och det är lättare att koncentrera sig,
tycker Vanessa Wreiner i år 5.
– Jag har 27 elever i mitt klassrum och
skillnaden är jättestor. Eleverna blir lugnare och man är inte lika trött efter en dag,
säger Jan Lövbom, lärare.
Ann-Kristin berättar att eleverna nu är
mer rädda om sin miljö och själva värnar
om den.

Gode män sökes för ensamkommande barn
Varje år kommer ungdomar under 18 år
till Luleå utan någon vårdnadshavare och
söker uppehållstillstånd i Sverige. Sedan
2007 handlar det om drygt 100 barn och
ungdomar. Dessa ensamkommande barn
behöver, och har rätt att få, en god man.
Överförmyndarnämnden söker lämpliga personer som vill ta på sig uppdraget
som god man för ett ensamkommande
barn. Gode mannens uppgift är att sköta
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barnets ekonomiska angelägenheter och
ha kontakter med skola, socialförvaltning
och myndigheter. Uppskattningsvis behövs
fem till tio nya gode män varje år. Överförmyndarnämnden ger handledning och
betalar ut arvode för uppdraget.
– Den första tiden krävs kanske 15-20
timmars arbete per månad men sen blir
det lite lättare, säger kommunjurist Inger
Fältros Lundgren.

Luleå kommun har gruppbostäder på
Björkskatan och Bergnäset för ensamkommande pojkar. Där finns personal som
svarar för den dagliga omsorgen av ungdomarna.
Den som är intresserad och vill veta mer
om uppdraget som god man kan kontakta
kommunens överförmyndarexpedition.

Vårt Luleå Nr 2 • 2013

vår historia
Lättare hemarbete för husmödrar
skulle ge mer fritid. KF introducerade
sin egen dammsugare Hugin i slutet
av 1930-talet. Huset bilen passerar är
Sandviksgatan 63.
Foto: Gustaf Holmström/Stadsarkivet

Drömmar som fick skjutas upp
Sommaren 1939 går Europa mot ännu ett förödande krig,
Det året firar Kooperativa Förbundet (KF) 40 år och Konsum Luleå
20 år. Det sker med en stor jubileumsfest på Gültzauudden bara
några dagar innan krigsutbrottet.
Festligheterna är väl dokumenterade av
Luleåfotografen Gustaf Holmström. En
lastbilskortege avgick från Loet med diverse reklambudskap för KF:s många egna
varumärken. ”Frihet, samarbete, välstånd”
är det sammanfattande budskapet.
Kontrasten mellan krigsmullret och budskapens glada framtidstro är slående. Men
konsumentkooperationen hade anledning
till självförtroende. Enbart i Luleå stad med
omnejd fanns vid den här tiden närmare
ett 20-tal Konsum-butiker och nya tillkom

nästan varje år. Just 1939 sonderade man
terrängen i Antnäs, Rutvik och Södra Sunderbyn. Den senare orten fick sin Konsumbutik året därpå
Omsättningen och medlemsantalet hade
tredubblats mellan 1929 och 1939. I mitten
av 1930-talet invigdes en charkfabrik på
Sandsviksgatan 60, men den drevs av
Norrbottens kooperativa charkuteriförening. Den sysselsatte ett 30-tal personer och
levererade dagligen varor till butiker i hela
länet.

Arrangören av jubileumsfesten hade tur
med vädret och tusentals människor
lockades till Udden. På programmet stod
föredrag om kooperationen, musik, gymnastik, dans och tävlingar. Swingers kapell
stod för musiken. Ett udda inslag var en
fotbollsmatch mellan Konsum Luleås ”vältrimmade kvinnor och företagets ledande
män”. Hur den slutade framgår inte av
något tidningsreferat.
Äldre konsumföreningar
Tilläggas kan att den första kooperativa
föreningen i Luleå lär ha bildats redan 1868.
Många andra uppstod under de följande
decennierna men de blev i regel inte långlivade. Två som överlevde första världskriget var Enig i Svartöstaden och Konsum i
Karlsvik.
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Skärpmätningen gjordes i slutet av förra sommaren, som här vid Stadsparken. Foto: Linda Josjö

Nedskräpning ett
problem i centrum
Det är gott om fimpar, tuggummin och annat skräp i Luleås
stadskärna. Tekniska förvaltningen sätter upp fler papperskorgar och hoppas på ändrade attityder.
Kommunen satsar rätt stora resurser på att
hålla rent i de centrala stadsdelarna.
– Vi har en bra städorganisation, säger
parkmästare Sara Svensson på tekniska
förvaltningen. Sopmaskinen går sju dagar
i veckan på sommaren och vi tömmer nästan dagligen papperskorgarna.
Trots det märks skräpet. På sensommaren
i fjol gjordes en noggrann skräpmätning i
centrum. Allt skräp räknades i ett stort antal slumpmässiga rutor à tio kvadratmeter.

Vårt Luleå

I genomsnitt hittades nästan åtta skräpföremål i varje ruta. Nästan hälften utgjordes
av fimpar, därefter var snusprillor och papper det vanligaste. Tuggummin räknades
för sig eftersom de kan ligga kvar länge.
Räknarna hittade i snitt nästan tio (!) tug�gummin per ruta.
Mer skräp i Luleå
Samma mätmetod har använts i ett tiotal
andra större städer i landet. Luleå ligger

klart över genomsnittet och har betydligt
mer skräp än städer som Umeå och Örebro.
– Ja, det var inte så roliga siffror, säger
Sara Svensson. Men vi ska göra en ny mätning i augusti för att se om det står sig.
Sara Svensson och hennes kolleger tycker
att nedskräpningen ökat på senare tid i
Luleå. Hon har ingen bra förklaring till
utvecklingen, men en orsak kan vara att
fler människor rör sig i centrum.

”Nu har vi satt upp fler papperskorgar och även informerat vår
städpersonal var det är problem.
Vi hoppas förstås också på
ändrat beteende.”
– Vi gör skräpmätningarna för att få
bättre koll på läget. Nu har vi satt upp fler
papperskorgar och även informerat vår
städpersonal var det är problem. Vi hoppas
förstås också på ändrat beteende.
– Det handlar om att få till en snyggare
stad som inte upplevs som skräpig.
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