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bilden

Även en kyrka behöver ibland en storrengöring. I januari inleddes en omfattande uppfräschning av Nederluleå kyrka i Gammelstad.
Väggar, valv och inventarier dammsugs och rengörs. Det noggranna arbetet görs av tre konservatorer med olika specialinriktningar.
Under tiden är kyrkan bara öppen för guidade visningar. I juni tas den i bruk igen, ännu vackrare än tidigare. Foto: Susanne Lindholm
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medarbetare

”Jag ser alltid
saker som
ska utvecklas”

Åsa Koski, utvecklare och samordnare
för flyktingmottagningen
Hon väljer att ser det positiva, föredrar
ordning och reda och har alltid velat jobba
med tre ledord: jämställdhet, hållbarhet och
integration.
Åsa Koski, 36, arbetar sedan augusti som
utvecklare på arbetsmarknadsförvaltningen.
När tjänsten var utannonserad tvekade hon
inte länge att söka, eftersom kommunens
arbetsmarknadsförvaltning jobbar med
arbetsmarknadspolitik, integrationsfrågor
och vuxenutbildning. Integration, det är ju ett
av Åsas ledord. Men jobbet med att utveckla
kommunens integrationsarbete har fått stå
lite tillbaka.
Samordning viktigt
Just nu är det samordningen i flyktingmottagandet som tar mycket tid.
– Det händer saker hela tiden. Det ska
byggas bostäder och vi öppnar boenden
för ensamkommande flyktingbarn som ska
bemannas. Det är många beslut som ska
tas snabbt. Men jag trivs väldigt bra med
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högt tempo. Och jag trivs fruktansvärt bra på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Många olika uppdrag
Luleå kommun jobbar för fullt med att förbereda för över 500 flyktingar som kommer till
Luleå under det här året. Det är 260 ensamkommande flyktingbarn och 248 människor
som har fått uppehållstillstånd och blir placerade i Luleå. Men antalen kan ändras. Det
beror på vad som händer i världen och vilka
beslut som tas på EU-nivå eller i Stockholm,
förklarar Åsa.
Hon har gjort en kartläggning av hur andra
kommuner i Sverige har gjort för att kunna
ordna boenden till flyktingar. Hon har stöttat
enhetscheferna på de nya boendena för
ensamkommande flyktingbarn. Hon hjälpte
till när de första flyktingbarnen anlände till
hotell Nordkalotten. Kort sagt, Åsa hoppar in
där det behövs handlingskraft.
Mångsidig bakgrund
Åsa Koski är utbildad beteendevetare och

har haft olika jobb inom både den offentliga
och privata sektorn samt drivit eget också.
Hon har jobbat som vd, projektledare, med
kvalitetsledningssystem, personalfrågor och
löner. Och hela tiden vill hon hitta ett effektivare arbetssätt och förbättra arbetsmiljön.
– Jag har lätt att se det positiva, ser alltid
saker som ska utvecklas, säger Åsa.
Jobbet på arbetsmarknadsförvaltningen
är inte hennes enda befattning inom kommunen. Sedan två mandatperioder tillbaka
är hon också ledamot för Vänsterpartiet i
fritidsnämnden.
– Det är jättekul att jobba politiskt och med
positiva frågor för att Luleåborna ska ha en
så bra fritid som möjligt.
Men tillbaka till uppdraget med flyktingmottagandet. Kommer vi att klara av situationen?
Åsa Koski svarar snabbt: Självklart! Inte
bara i Luleå utan i hela Sverige. Om alla
hjälper till.
Katja Güth Laitila
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Låg arbetslöshet
Den öppna arbetslösheten i Luleå är
fortsatt låg. I december uppgick den till 2,6
procent av befolkningen mellan 16 och 64
år. Inräknat olika program var arbetslösheten 5,6 procent. Båda siffrorna är lägre än
genomsnittet i både riket och i länet.
Även ungdomsarbetslösheten sjunker. 6,7
procent av ungdomarna mellan 18 och 24
år stod i december utanför den ordinarie
arbetsmarknaden

Kommunal bostadsförmedling
För att underlätta för bostadssökande ska
Luleå få en kommunal bostadsförmedling.
Syftet är att säkra att boende får behålla sin
befintliga köplats.
Beslutet hänger samman med att Lulebo
sålt 1 600 lägenheter till Rikshem. Dessutom
ska Lulebo sälja ytterligare 1 400 lägenheter
till privata aktörer som också kan ansluta
sig till den kommunala bostadsförmedlingen. Städer som Stockholm, Uppsala och
Malmö har redan en bostadsförmedling.
Bostadsförmedlingen finansieras delvis
med uppläggnings- och årsavgifter. Stadsbyggnadsnämnden ska inom kort lämna
ett förslag om hur bostadsförmedlingen
ska organiseras.

2015 ett mycket
varmt och blött år
2015 blev ännu ett varmt år vid Norrbottenskusten. Årsmedeltemperaturen i Luleå
hamnade på cirka fyra grader Celsius,
nästan tre grader över det normala.
De flesta månaderna i fjol var varmare
än normalt. Undantagen var juni och juli.
Sedan millennieskiftet har alla år, förutom
2010, varit varmare än normalt vid Luleåkusten.
Fjolåret var också nederbördsrikt. Utöver
all snö i januari regnade det tre gånger mer
än vanligt under perioden maj-juli.

Nu avgörs
Framtiden skola
Tjänstemannaförslaget om det som kallas
Framtidens skola, kommunens framtida
skolstruktur, behandlas av politikerna
under våren. Först i barn- och utbildningsnämnden den 22 februari och sedan av
kommunfullmäktige den 4 april.
Hela beslutsunderlaget inklusive remis�svaren finns på www.lulea.se
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Så många invånare ökade Luleå med
under 2015. Det gjorde att folkmängden
vid årsskiftet uppgick till 76 045 personer
enligt preliminära siffror.
Hela folkökningen berodde på ett positivt
födelsenetto. Ändå föddes det betydligt
färre barn i fjol, bara 737 stycken.
Nästan exakt lika många flyttade från som
till Luleå. Färre studenter uppvägdes av
ett plus mot övriga länet och mot utlandet.

spaning
Om betydelsen av att vårda sina rötter
I augusti 1974 flyttade jag till Luleå. Resan
gick från en liten by i Överkalix norra hörn
som nyss nåtts av moderniteten i form av
vägbelysning. Jag var 13 år och bland det
första jag såg i Luleå var två ynglingar som
slogs utanför Shopping. Luleå var en farlig
stad. Loet skulle jag passa mig för, där
slogs raggarna och där söps det.
Om någon bjuder dig på godis utanför
Shopping ska du inte ta emot. Det kan vara
knark. Rådet fick jag av en äldre släkting
som noga läste tidningen.
Min fars kusin flyttade samtidigt till Luleå.
När de parkerade Amazonen på gamla
Domusparkeringen spände han blicken i
fru och barn och förmanade dem noga: nu
är vi i Luleå, nu håller vi ihop!
För att överleva i denna hårda värld etablerade vi inlandsflyktingar Tornedalsral-

lyt. Hem till byn varje fredagseftermiddag,
tillbaks till Luleå söndag kväll.
Under hösten har jag följt ett TV-program
som heter ”Allt för Sverige”. Tio ättlingar
till svenskar som utvandrade till USA
återvänder till Sverige och tar del av sin
släkthistoria. Mötet med deras rötter blir
ofta känslosamt och rör många emigrantättlingar till tårar.
Kärleken till Sverige och våra traditioner
är oerhört stark, flera generationer efter att
deras förfäder beslutade sig för att söka
lyckan i ett annat land.
Tillsammans med min bror äger jag idag
mitt föräldrahem. Rötterna leder oss dit
varje sommar, även om resorna blivit färre
med åren. Luleå är sedan länge mitt hem.
Bakom den tuffa ytan hittade jag en lagom
stor stad som jag gjorde till min och där

mina barn vuxit upp.
2016 kommer Luleå att ta emot minst 500
personer som valt att emigrera till Sverige.
Jag är övertygad om att dessa nya Luleåbor
berikar oss med kärleken till sina hemländer och sina traditioner. Inflödet av nya
människor är en av Luleås största tillgångar.
Den gör oss till en rikare stad på alla sätt.

Roger Jönsson,
kommunikationschef
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gruppledaren

Luleå kommun är som övriga
289 kommuner en politiskt styrd
organisation där politiken sätter
ramen. I kommunfullmäktige,
kommunens riksdag, företräder
tio partier Luleåbornas intressen.
Vilka är personerna som leder
partierna?
Med det här numret inleder vi
en serie med gruppledarna.
Vi tar dem i bokstavsordning
och börjar med Centerpartiets
gruppledare Carola Lidén.
Vad gjorde att du blev politiker?
– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och påverka
min vardag. Därför började jag att engagera
mig inom Centerpartiet. Jag började 1994
med kommunpolitik eftersom det fanns
saker inom skolan, förskolan och fritidshemmen som jag ville förändra och förbättra.
Dessutom har jag alltid varit intresserad av
miljö- och landsbygdsfrågor och ville se ett
större engagemang av kommunen där.
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en
kommunpolitiker?
– Som förtroendevald är det viktigaste att
personligt möta människor, lyssna och vara
öppen och ödmjuk för alla synpunkter. Det
är viktigt att det finns möjlighet till medborgardialog med politiker och att Luleåborna
har möjlighet att lämna in synpunkter och få
tycka till om förslag och förändringar som
påverkar dem. Transparens och öppenhet
i beslutshanteringen är avgörande för att
skapa tillit till det demokratiska systemet.
När är politik roligt eller stimulerande?
– När det är frågor som skapar ett stort
engagemang bland människor och man får
vara med och påverka hur framtiden ska se
ut i kommunen. Som till exempel när man
i Luleå beslutade att ta bort mellanmjölken
på kommunens skolor och förskolor. Men
man ändrade beslutet på grund av politisk
kritik och den allmänna opinionens starka
protester.
De tre viktigaste frågorna för Luleås
framtid?
– Satsningar på en bra skola är den enskilt
viktigaste åtgärden för ett friskare, jämlikare
och attraktivare Luleå. En skola för alla där
barnen är i fokus och närhetsprincipen råder.
– Att hela kommunen ges möjlighet att
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Som förtroendevald
ska man vara ödmjuk för
alla synpunkter.

växa och utvecklas är också viktigt. Det innebär att vi måste bygga och investera både i
staden och på landsbygden för att få en hållbar kommun. Det tredje är att skapa bra
förutsättningar för företagare att utveckla
sin verksamhet, bland annat inom de gröna
näringarna, och att fler företag etablerar sig i
kommunen.
Ditt tips till en medborgare som är arg
på Luleå kommun?
– Att ta personlig kontakt med förtroendevalda politiker och lyfta fram vad man tycker
är fel. Det är viktigt att Luleåbornas olika
synpunkter kommer fram. Det är ju genom
att få kunskap om vad som inte fungerar
som man kan göra förändringar för att
utveckla kommunen och den kommunala
verksamheten.
Hur ska vi få fler att engagera sig politiskt?
– Politik är nästan allt som finns i människors vardag. Vill man vara med och påverka
sin vardag så är det viktigt att engagera sig
politiskt. Människors engagemang och delaktighet gör skillnad i hur närmiljöerna ser
ut, var det finns samhällsservice, hur och
var kommunen investerar med mera. Därför
måste vi få igång en allmän debatt om vikten
av fler som engagerar sig politiskt. Centerpartiet har bland annat arrangerat politikerskola för ungdomar och temamöten om
aktuella frågor.
Var hämtar du energi till ditt politiska
engagemang?
– Jag älskar att vara ute i naturen och på
sommaren åka ut i Luleås skärgård. Att vara
med familj och vänner, trädgårdsarbeta, köra
skoter, åka skidor eller vara fotbollssupporter
till Alviks IK är några saker som ger mig
energi.
Katja Güth Laitila

Carola Lidén, Centerpartiets gruppledare, gillar att påverka hur framtidens
Luleå ska se ut.
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Familjefest i Södra hamn
med Luleå on ice
Lördagen 5 mars blir det stor familjefest på Södra hamnplan och
ute på isen. Kommunen bjuder in till Luleå on ice där besökarna
kan prova allt från pimpelfiske och hundspann till mer ovanliga
vinteraktiviteter som iscykling och fallskärmsskidåkning.
– Möjligheten att ta sig ut på isen direkt från
centrum är en av Luleås unika fördelar. Vi vill
lyfta Luleå som vinterstad och samtidigt erbjuda ett evenemang under sportlovsveckan som
kan locka både Luleåbor och besökare, säger
Luleå kommuns tillväxtchef Anna Degerman.
Många aktiviteter
Kommunen har tillsammans med Visit Luleå,
näringsliv och föreningsliv satt ihop ett fullspäckat program. Det blir hundspann, konståkning, curling, iscykling med fatbikes, test
av icebugs, fallskärmsåkning med skidor och
skridskor, pimpelfiske, snöskulptering och
mycket annat. Från scenen bjuds det på dansuppvisningar och musikframträdanden med
bland andra Exiled Dance Crew, Luleå Rytmik
& Balettförening och Luleås internationella kör.
Sportoteket kommer att vara på plats för att
låna ut exempelvis skidor, skridskor och hockeyklubbor. För leksugna barn och vuxna finns
också Södra hamnplans nya snöborg med sina
rutschbanor. I samband med Luleå on ice arrangerar även Luleå Hockey utomhusturneringen
Winter Classic för de yngsta hockeyspelarna.

Matservering och grillplatser
När magen börjar kurra av alla aktiviteter
bjuder Luleå kommun på korv med bröd. Det
kommer även att finnas mat till försäljning och
flera grillplatser för de som vill ta med egen
matsäck.
– Kort sagt en riktig familjedag och en chans
att ta del av allt som vår vackra vårvinter kan
erbjuda. Nu hoppas vi bara att vi har vädrets
makter med oss, säger Anna Degerman.
Genomförs även vid dålig is
Arrangemanget har tidigare fått ställas in på
grund av vattenfyllda isar i Norra hamn. Därför
har årets Luleå on ice flyttats till Södra hamn.
– Vi kommer att ha aktiviteter både på hamnplanen och på isen i Södra hamn, bredvid nerfarten till isbanan. Om isarna skulle vara dåliga
så flyttas så många aktiviteter som möjligt till
hamnplanen istället. Men vi håller tummarna
för tjocka isar, sol och lagom många minusgrader, säger en förhoppningsfull Anna Degerman.

Hela programmet finns på www.lulea.nu/luleaonice

Susanne Lundblom

Iscykling met fatbikes och hundspann är två aktiviteter under
familjefesten. Foto: Bike Life in
Swedish Lapland

Foto: Laplandshusky.

Lördag
5 mars
kl 11-15
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David vill ge människor
en hjälpande hand
David Nalisa Mumbone kom 2009 som
flykting från Namibia till Råneå. Nu pluggar
han till undersköterska, jobbar extra inom vård
och omsorg och har bara ett mål: Han vill
hjälpa människor och ge tillbaka för all
hjälp han själv har fått.

David minns exakt den dag han landade
på Kallax tillsammans med tre av sina
vänner. Det var den 12 november 2009. Det
var kallt och det var vitt överallt. Skulle
det vara så här hela året…? Men det var
början på hans nya liv. Bakom sig hade han
flera år av flykt undan diskriminering och
förföljelse.
David var tvungen att fly för sitt liv från
Namibias nordvästliga provins Caprivi,
som idag heter Sambesi, när konflikten om
självständighet eskalerade 1999. Över
3 000 invånare flydde till grannlandet Botswana. Där hamnade han så småningom i
ett flyktingläger. Efter tio års väntande fick
David slutligen besked av FN:s flyktingorganisation UNHCR att han skulle få
skydd i Sverige. Han hamnade i Råneå.
– Jag trivs jättebra i Råneå. Människorna
ser varandra som människor och hjälper
varandra. Man litar på varandra och behandlar alla med respekt. Jag är trygg här, säger
den 46-årige David.

”Jag trivs jättebra i Råneå.
Människorna ser varandra
som människor och
hjälper varandra.”
Eftersom han redan hade uppehållstillstånd började han läsa Svenska för invandrare (Sfi) några veckor efter ankomsten till
Sverige. Han gjorde snabba framsteg och
redan efter två månader blev det fortsatta
studier på vuxenutbildningen.
David läste sedan vård- och omsorgsutbildning med svenska som andra språk.
Det var en utmaning att plugga alla facktermer på ett främmande språk, men till
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sommaren ska han avsluta utbildningen
och förhoppningsvis börja jobba.
Betala tillbaka
David verkar vara en ödmjuk människa
med höga ambitioner som lägger stor vikt
vid att människor möter varandra med
respekt. Han extrajobbar vid sidan om
skolan och har haft olika korttids- och
springvikariat på korttidsboendet Klockarängen i Råneå, inom hemtjänsten och på
dagverksamheten Treklövern. Där blev han
väldigt imponerad av att kunderna själva
introducerade honom och visade runt.
David reflekterar mycket över hur man
i Sverige tar hand om människor som
behöver hjälp.
– Jag har lärt mig väldigt mycket. I Namibia tar familjen hand om gamlingar och
det finns en negativ syn på människor med
funktionsnedsättning. I Sverige använder
man moderna metoder för att vårda och
hjälpa dementa, psykiskt sjuka eller funktionshindrade. Och det är mitt ansvar att se
till att personen mår bättre, säger David
med ett brett leende.
Davids främsta önskan är att få en fast
anställning inom vården. Han vill hjälpa
människor och ge tillbaka för all hjälp han
själv har fått. Och så har han en dröm om
att vidareutbilda sig till sjuksköterska. Eller
kanske läkare. David Nalisa Mumbone
säger att han är redo för allt.
Katja Güth Laitila

David Mumbone är blivande undersköterska
som gärna vill ta ansvar och vårda de som
behöver hjälp. Foto: Susanne Lindholm.
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Här finns många lediga jobb
Socialförvaltningen i Luleå har stora
rekryteringsbehov i framtiden, främst
undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare och chefer.
– Har man utbildning inom vård, stöd
och omsorg finns jobb hos oss i framtiden, säger Anna-Lena Hellström, chef
vid kompetensförsörjningsenheten.
Behovet av undersköterskor till Stöd i hemmet (hemtjänst) är stort just nu. Vi lever
längre och det ställer ökade krav på äldreomsorgen. Flyktingsituationen gör att fler
socialsekreterare och medarbetare till HVBhem behöver rekryteras för att på ett bra
sätt ta emot alla som kommer till Luleå.

Det är en stor utmaning att hitta utbildad
personal.
– Unga väljer inte vård och omsorg i dag
på samma sätt som tidigare, säger AnnaLena Hellström.
Hon berättar att bara under hösten har
socialförvaltningen rekryterat nästan 100
nya medarbetare och inför sommaren ska
cirka 500 semestervikarier rekryteras.
– Det är ett utmärkt tillfälle att prova på
yrket och vill man sedan studera vidare
inom vård och omsorgsyrken finns möjlighet till stöd och utbildningsbidrag, säger
Anna-Lena Hellström.
Läs om våra lediga tjänster på
www.lulea.se/ledigajobb.

Vad är ett evakueringsboende?
Ett evakueringsboende är ett tillfälligt
boende som kommunen tillhandahåller vid en akut situation. Det kan vara
skolor eller idrottshallar.
Evakueringsplatsen för asylsökande
är en hjälp från kommunen till Migrationsverket.
Klockarängen i Råneå.

Klockarängen kan
bli evakueringsboende
På Klockarängen i Råneå bor just nu
16 ensamkommande ungdomar. Under
våren kan en del bli evakueringsboende för flyktingar om Migrationsverket behöver det.
– Det är inte bestämt ännu, säger Lars
Sandström, avdelningschef vid arbetsmarknadsförvaltningen. Men blir det inte
ett evakueringsboende så är det bra för
oss att ha avdelningen som reservlokal för
våra kommunala verksamheter.
Klockarängen består av hälsocentralen
i Råneå samt Luleå kommuns tre avdelningar. Avdelning ett rymde tidigare ett
korttidsboende för äldre. Det stängdes
vid årsskiftet och ersattes av kommunens
hemtagarteam, hemtjänst och fyra korttidsplatser vid Västberga vård- och omsorgsboende i Råneå. Avdelning ett ska renove-

ras under 2016. Beroende på behovet kan
den bli boende för ensamkommande barn
till hösten.
På avdelning två bor redan 16 ensamkommande ungdomar i övre tonåren.
Kommunen har haft personal på plats där
sedan oktober 2015.
På avdelning tre har renovering pågått
sedan en tid tillbaka. Avdelningen kan
under våren, eller senare, bli evakueringsboende för Migrationsverkets räkning. I
så fall kan det bli ett tillfälligt boende för
uppåt 100 asylsökande.
– Det är en bra lokal som vi kan erbjuda
Migrationsverket om behovet uppstår. Då
slipper vi stänga en sporthall eller någon
annan kommunal verksamhet, säger Lars
Sandström.
Fredrik Winneborn

9

Vårt Luleå Nr 1 • 2016

Med litteratu
Språket är nyckeln till en lyckad
integration. I Luleå gymnasieby
rustas flyktingungdomar för fortsatt skolgång eller jobb. Samtidigt
måste skolan rustas för att klara fler
elever från krigshärjade områden.

Att lära sig språket med hjälp av böcker fungerar bra för eleverna på språkintroduktionen.
På bilden läser läraren Lisa Högberg med eleverna Haleh och Shadia.
Foto: Susanne Lindholm.

22 elever, 7 killar och 15 tjejer, läser alla
samma bok: Stjärnlösa nätter av Arkan
Assad. Historien handlar om den 19-årige
Amàr som växer upp i Sverige och ska giftas bort med sin kusin Amina i Kurdistan.
Hans sökande efter sin identitet präglas
av olika värderingar och kulturer. Många i
rummet känner igen sig i handlingen.
Att lära sig språket med hjälp av böcker,
är ett förhållningssätt som läraren Lisa
Högberg har använt i över tio år.

Jag flyttar aldrig från Luleå
Ali Abdullah var 16 år gammal när han för åtta år sedan kom från
Irak till Luleå som Luleås första ensamkommande flyktingbarn.
Idag är han 24 år och driftchef på Sushibaren.
Skillnaden är enorm mellan Luleå och
Bagdad. I miljonstaden Bagdad är det sommar året om, temperaturen varierar från 25
grader som svalast till omkring 45 grader.
Alis familj hade det gott ställt, han levde
ett lyxliv säger han. Men det var krig i Irak
med hundratusentals döda. Alis systers
man blev dödad, han själv kidnappad.
Familjen fick betala en stor lösensumma
för att få honom fri. Den 7 maj 2007 flydde
han från Irak, ung, ensam och rädd.
En månad tog det för Ali att komma till
Sverige. Först till Syrien och sedan över
Medelhavet med båt och till sist flyg till
Stockholm. Där bodde han på ett transitboende. Efter tre månader fick han uppehållstillstånd och blev placerad i
Luleå. Han hade hört att Luleå var bra. Att
det var en mindre stad och att allt gick
snabbare och enklare än i storstäderna.
Annorlunda situation för flyktingar
Efter ungefär ett år kom Alis mamma och
tvillingsyster till Luleå. De bor numera i
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Stockholm. Ali har en bror kvar i Irak.
Dagens flyktingsituation påminner
honom om hans svåra resa, allt han gick
igenom då. Men Ali säger att det är stor
skillnad nu mot när han kom till Sverige.
– När jag kom till Luleå fanns det inte så
många flyktingar som det gör nu. Jag har
inte heller märkt av någon rasism här. I
skolan var jag den enda utlänningen i min
klass och många var väldigt hjälpsamma
mot mig.
Under gymnasiet, där han gick ledarskapsprogrammet, gjorde Ali praktik på Sushibaren. Där såg de en ung kille som hade
mycket driv och ville vara med och lära sig
saker. Det ledde till extrajobb och under
tredje året på gymnasiet både pluggade
han och jobbade heltid på Sushibaren alla
dagar i veckan. Sedan 1,5 år är han driftchef på Sushibaren, dess förinnan var han
kökschef i tre år.
Språket är nyckeln till landet
Rådet som Ali vill ge till andra ensamkom-

mande flyktingbarn är att fokusera på
språket och plugga vidare. Och att vara
skötsam, då får man ett bra rykte och har
lättare att komma in i samhället, få jobb
och vänner.
– Språket är nyckeln till landet. Kan du
språket så löser sig allt, säger Ali bestämt.
Det är i Luleå Ali är hemma, här har han
vänner och jobbarkompisar. Han har växt
som människa sedan han lämnade Irak.
Allt som har hänt sedan flykten har gjort
att han har utvecklats, fått ta ansvar, blivit
självständig och fått ett helt nytt liv i Luleå.
Härifrån flyttar han aldrig!
– Sverige har gett mig mer än vad mitt
hemland har, säger han. Och Luleåborna
är mycket schysstare mot flyktingar än vad
man är på andra ställen.
Monika Aunes

Ali kom till Luleå som ensamkommande
flyktingbarn. Nu är han driftchef på Sushibaren. Foto: Susanne Lindholm.
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uren som hjälp
– Skönlitteratur är en fantastisk ingång
till att lära sig språket, säger hon. Böckerna
väcker läsglädje och skapar engagemang.
Att läsa är som att duscha med ord.
Innan Lisa fortsätter med att läsa ett kapitel
ur boken hjälper eleverna varandra genom
att tillsammans fundera och associera för
att förstå ord och fraser.
Att skryta?
– Det är någonting man inte har, föreslår
en elev.
En min?
– När man kommer ihåg med huvudet…
Först ord och sedan sammanhang och
förståelse. Metoden engagerar verkligen
eleverna.
Skolan söker personal
Vid årsskiftet var det cirka 120 nyanlända
elever som pluggade i gymnasiebyn. Fram

till sommarlovet blir det upp till 300. Enbart
i januari flyttade 80 ensamkommande flyktingungdomar in på hotell Nordkalotten.
Skolan behöver drygt 25 nya lärare i svenska som andraspråk för att klara behovet.
Över hälften är redan anställda, ytterligare
personal rekryteras till våren.
– Det har gått bra med rekryteringen, det
är till stor del behöriga lärare. Vi har märkt
att det är en fördel med att ha ett campus
där alla kan samverka, säger Eva Lundström, rektor i kvarteret Lärken.
Språkintroduktion för nyanlända
På Bergskolan öppnar snart en ny grundskoleklass för flyktingbarn som är 15 och
16 år gamla. De som är äldre går programmet språkintroduktion i gymnasiebyn.
Där pluggar eleverna förutom svenska
även matte, engelska, samhällskunskap,

geografi, historia och idrott.
Beroende på bakgrund och kapacitet
stannar eleverna olika länge i språkintroduktionen innan de fortsätter på ordinarie
program. Språkintroduktionen får vara i
högst två år.
Bra studiemotivation
Tillbaka till kvarteret Hackspetten där de
22 eleverna har avslutat sin lektion. Alla
har gått till lunchen, bara Massoud sitter
kvar och fyller i sina ordlistor.
För nio månader sedan kom den snart
17-årige Massoud till Sverige från Afghanistan. I skolan var det bara en bok som
studerades: Koranen. I gymnasiebyn har
han redan läst flera böcker. Massoud pratar
redan väldigt bra svenska och skriver
mycket. Hans dröm är att bli journalist.
Katja Güth Laitila
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Kostnader för flyktingar är också intäkter
Vad kostar flyktingmottagningen?
Det är en fråga många ställer –
men det finns inget enkelt svar.
– Jag ser det inte som en kostnad
utan som en resurs, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.
Det är staten som ansvarar för Sveriges
mottagande av flyktingar. De totala kostnaderna för 2016 uppgår till flera tiotals
miljarder kronor, beroende på hur man
räknar. En stor del av detta är ersättningar
till kommunerna.
Det finns ingen samlad bild av vad flyktingmottagandet kostar just Luleå kommun.
Den ordinarie verksamheten täcks av statliga medel, men det tillkommer andra kostnader som är svåra att beräkna: försörjningsstöd, utökad administration, lokalombyggnader med mera.
Fler får jobb
Att tala om kostnader och miljarder när det
handlar om människor i nöd är svårt. Flyktingkrisen är ju framför allt en humanitär
kris, inte en ekonomisk.

En direkt följd av de ökade offentliga
utgifterna är att Sveriges tillväxt just nu är
ovanligt hög.

Yvonne Stålnacke hoppas flyktingarna ska stanna i Luleå.
När vi ändå gör det är det viktigt att påpeka att statens och kommunernas utgifter
samtidigt är intäkter för andra. Företag
ökar sin omsättning. Personer, som kanske
varit arbetslösa, får jobb och betalar skatt.
Luleå kommun har till exempel under det
senaste halvåret anställt cirka 75 personer
på flyktingboenden för ensamkommande
ungdomar.

Så här såg det ut när de första ensamkommande ungdomarna anlände till hotell Nordkalotten i januari. Här bor nu nästan 100 ensamkommande. De flesta är i gymnasieåldern
men några går i skola på Bergnäset. Foto: Susanne Lindholm.
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Flyktingarna behövs
Ett annat perspektiv är det långsiktiga.
Sverige har en åldrande befolkning och ett
stort behov av arbetskraft när många går
i pension. Enligt en uppskattning behöver
det nyanställas över 40 000 personer enbart
i Norrbotten fram till 2025.
Det är det här perspektivet Yvonne Stålnacke tycker är det viktiga. Flyktingarna är
en resurs för Sverige.
– Vi har ett jättebehov när det gäller rekrytering, säger hon. Det gäller inte bara Luleå
utan hela landet.
– Jag tycker att det är viktigt att flyktingar
som kommer till Luleå stannar kvar. Vi
behöver dem för att klara våra utmaningar
Regional handlingsplan
Länsstyrelsen har tillsammans med en rad
regionala myndigheter och aktörer nyligen
tagit fram en handlingsplan för integration
och tillväxt. Det handlar bland annat om
att bli bättre på att ta tillvara kompetensen
hos de nyanlända.
Kjell-Arne Johansson
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Om flykt i
Konsthallen
”Vårt mål har
varit att alla ska
ha ett positivt
minne härifrån”

Konsthallen i Kulturens hus visar fram
till 3 april en utställning av Shwan Dler
Qaradaki. Han är bosatt i Norge efter flera
år på flykt från krigets Irak.
Under utställningstiden anordnas gratis
lunchvisningar vid några tillfällen under
februari och mars. Konsthallen erbjuder
också visningar som översätts till kurdiska
och arabiska. De måste bokas i förväg.
Måndag 15 februari anordnas också en
gratis bildworkshop tillsammans med
nyanlända flyktingar.

Birgitta Johansson Norberg på Medborgarkontoret
har sett många flyktingar passera.

Råneå ett föredöme
Luleå kommun har sedan många
år tagit emot flyktingar, både asylsökande och människor som fått
uppehållstillstånd.
En del av dem är kvar och har
bidragit till befolkningstillväxt
och samhällets utveckling.
Mest uppmärksammat är hur Råneå tagit
emot asylsökande. När Migrationsverket
för 15 år sedan meddelade att man skulle
öppna ett asylboende i samhället slog det
ner som en mindre bomb.
Många hade farhågor för hur det skulle
gå. Men föreningar och enskilda i Råneå
mobiliserade genast och snart kom både
politiker och journalister på studiebesök
till det flyktingvänliga samhället i norr.
Från början var det mest människor som
hade flytt undan krigen på Balkan, senare
blev det många fler nationaliteter. Birgitta
Johansson Norberg på Medborgarkontoret
i Råneå uppskattar att minst 1 500 passerat
under åren.
– Många har velat stanna i Råneå men de
flesta har inte fått uppehållstillstånd, säger
hon. Vårt mål har ändå varit att alla ska ha
ett positivt minne härifrån.
Råneå har idag cirka 150 utlandsfödda
från närmare 50 länder. Alla har dock inte
kommit som flyktingar. Råneå har blivit ett
mångkulturellt samhälle.
– Ja, det är mer liv och rörelse och nu vill
även andra flytta hit. Tidigare hade vi många
tomma lägenheter och villor men nu är det
knökfullt, säger Birgitta.
– Vi behöver verkligen de här människorna!

Barnperspektiv och vänfamiljer
Även kommunens egen flyktingmottagning har under åren väckt positiv uppmärksamhet, bland annat hur kvotflyktingar tas emot. Där är Luleå numera en
mentorskommun i ett projekt som Migrationsverket driver.
– Vi har arbetat länge med att stärka
barnperspektivet, berättar enhetschef
Maria Lindbäck. Det handlar om att stärka
föräldrarna i det nya sammanhanget, till
exempel att följa upp barnens skolgång eller uppmuntra till olika fritidsaktiviteter.
Sedan 1990-talet har Luleåbor kunnat
anmäla sig som frivilliga vänfamiljer och
bli matchade mot lämpliga flyktingfamiljer.
– Det utökade mottagandet gör att vi i år
kommer att satsa på det här och försöka
utveckla konceptet.
Minskad segregation
Luleå har hittills lyckats förhållandevis
väl med att undvika segregation. Dagens
Nyheter undersökte i fjol landets 30 största
kommuner och kom fram till att Luleå
är en av få kommuner där segregationen
minskat de senaste 20 åren.
Luleå kommun har för 2016 lovat att ta
emot upp till 248 personer med uppehållstillstånd samt 260 ensamkommande barn.
Kjell-Arne Johansson

Kvotflyktingar kallas människor som valts ut
av FN:s flyktingorgan. De har uppehållstillstånd när de anländer.

Stöd för utrikesfödda
föräldrar
Under våren drar kommunen igång
ett projekt som riktar sig till utrikesfödda föräldrar.
Bakgrunden är de svårigheter som kan
uppstå i flyktingfamiljer med yngre barn,
inte minst därför att barnen oftast lär sig
det nya språket snabbare än föräldrarna.
I mars startar de första föräldragrupperna.
Varje föräldrastödsgrupp ska träffas åtta
gånger. Grupperna leds av personer som
utbildats i den beprövade metoden Alla
Barn i Centrum.
Målet är att under två år nå ett 80-tal
föräldrar som har barn i åldrarna 3-12 år.
Föräldrastödsprojektet finansieras med
pengar från potten Medel för särskilda
folkhälsosatsningar.
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Hur ska vintervägarna skötas?
Drift och underhåll av Luleås gator och vägar pågår
alla dagar om året. Särskilt snöröjningen väcker känslor
och frågor. I mars bjuder kommunen in till medborgardialog
om just vinterväghållningen.
Under vintersäsongen 1 november – 15
april har stadsbyggnadsförvaltningens
personal beredskap dygnet runt. Att ploga
allt efter ett snöfall tar cirka elva timmar.
Men efterarbetet med att hyvla och köra
bort snö avslutas först ett par dagar efter
själva plogningen.
– Vi är bra på vinterväghållning i Luleå
och har en bra standard på gator och gångoch cykelvägar. Men då det är dåligt väder
med mycket snöfall blir det också dåligt
väglag tills dess att vi fått röja klart, säger
sektionschef Anders Stenlund på drift- och
underhållsavdelningen vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Framtidens snöröjning
Kostnaden för snöröjningen i Luleå kommun varierar mellan 30 och 50 miljoner
kronor. Under våren ska stadsbyggnadsförvaltningen besluta om vilken standard
vinterväghållningen ska ha och bjuder in
till medborgardialog.
– Jag hoppas att många kommer och
berättar om sina förväntningar på framkomlighet under vintern, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson.
Mötet hålls onsdag 9 mars med start kl
18 i stadsbyggnadsförvaltningens matsal
på Midgårdsvägen 19.
Eva Sundgren

Alla kan bidra
Alla kan bidra på något sätt. Den som går
eller cyklar kan anpassa skor och utrustning till vinterväglaget. Den som är fastighetsägare har ett ansvar med att avlägsna
snö och istappar från tak, ta bort snö från
gångbanor utanför fastigheten och sanda
om det är halt. Villaägare bör placera brevlådan på tomtgränsen och se till att träd
och häckar inte inkräktar på gatan eller
gångbanan. Som privatperson bör du undvika att parkera på gatumark när det snöar.
Vid halka grusar kommunen i första
hand för gång- och cykeltrafiken. På bussgator och större vägar görs normalt punktinsatser vid trafikljus, rondeller, backar,
kurvor och busshållplatser. Bostadsgator
grusas enbart vid extrem halka.
Sand för avhämtning
På flera platser i Luleå finns containrar
med sand utplacerade. För att sanden ska
räcka åt alla bör du nöja dig med högst två
hinkar. Här finns sanden:
• Lulsundet, Logementsgatan 3.
• Gammelstad, Luleåvägen 14-16 		
(gamla brandstationen).
• Råneå, Tallhedsvägen.
• Antnäs, Sporthallsvägen.
• Måttsund, Kläppvägen (återvinningsstationen).
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Henrik Danielsson och Ted Klockare är
maskinförare som rensar Luleås gator från
snö och is. Foto: Eva Sundgren.

Kort om snöröjning
1. Plogsvängen startar vid 4-10 cm snö beroende på temperatur,
vind, väderprognos och tid på dygnet. Vid ca fyra cm nysnö 		
plogas gång- och cykelvägarna, det tar ca fem timmar.
Vid ungefär samma snödjup plogas normalt också de
prioriterade buss- och matargatorna, det tar ca sex timmar.
2. Vid snödjup närmare tio cm plogas även bostadsgatorna.
Vid vanlig plogning öppnas inga infarter. Det kan ta upp till
elva timmar innan allt är plogat.
3. Efter ett rikligt snöfall kan det ta upp till fem dagar innan allt 		
efterarbete är klart.
När plogningen är klar påbörjas arbetet med rensning av vägarna.
Då tas tillfälliga snöhögar bort. Normalt hyvlas också prioriterade
gator som blivit ojämna och spåriga.
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Stefan Karlsson och Anna Karlsson prisas för sitt arbete med
Vilda Kidz. Foto: Frank Rizo.

Engagemang för
barn belönades
Fallolyckor drabbar många
Cirka 850 Luleåbor blir varje år inlagda på sjukhus
efter att ha skadat sig i olyckor. Den vanligaste
olyckstypen är en äldre person som fallit.
Uppgifterna kommer från rapporten Trygghet och säkerhet
2015 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och Sveriges kommuner och landsting.
Enligt rapporten är Luleå en ganska typisk svensk kommun
när det kommer till trygghet och säkerhet. Vi hamnar på plats
158 i riket när olika nyckeltal vägs ihop. Många av länets
kommuner finns i det nedersta skiktet. Bäst klarar sig Pajala.
Några ytterligare detaljer:
• Antalet utvecklade bränder i byggnader utslaget per
invånare har minskat i Luleå under de senaste tio åren.
• Samhällets kostnader för olyckor beräknas till 6 700 kronor
per Luleåbo eller cirka en halv miljard kronor totalt.
• Nästan 3000 personer dör årligen i Sverige till följd av
en olycka.

Anna Karlsson och Stefan Karlsson har tilldelats
stipendiet Årets folkhälsoinsats av kommunfullmäktige.
En klass i Avanskolan prisas samtidigt som Årets
tryggaste skolklass.
Det handlar om stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats. Paret Anna och Stefan Karlsson driver föreningen
VildaKidz som ordnar gratis aktiviteter på skolloven för barn
och ungdomar från hela Norrbotten.
Vilda Kidz har hittills tagit emot över 300 barn. Bland aktiviteterna finns sommarkollo och julfirande för utsatta barn.
– VildaKidz fyller en viktig funktion i många barns liv
och är därför ett bra exempel på gott folkhälsoarbete, tycker
stipendiejuryn
.
Trygghet är grunden
Klass 5-6 i Avanskolan fick stipendiet Årets tryggaste skolklass.
I motiveringen framgår att det inte började så bra efter
en sammanslagning hösten 2014. Men med gemensamma
krafter och olika övningar har man utvecklats till en stark och
trygg klass.
– Klassen har upptäckt att värdegrundsarbete görs bäst tillsammans och att trygghet är grunden till att ha kul och göra
ett bra skolarbete, sägs bland annat i motiveringen.
Utöver ära får stipendiaterna också 5000 kronor vardera.
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Vård- och omsorgsboendet i Bergviken byggs ut med två nya flyglar med start i höst. Inflyttningen är beräknad till årsskiftet 2017-2018.
Antalet lägenheter fördubblas därmed till 144 stycken. Arkitekt är Jette Andersen, a och d arkitektkontor. Foto: Erik Holmstedt.

Fortsatt stora investeringar 2016-2018
Fortsatt stora investeringar präglar
årets kommunbudget. Försäljningar
av fastigheter och överföring från
kommunföretagen gör att det blir ett
hyfsat plus 2016.
Budgetramarna för de nio förvaltningarna
har utökats marginellt 2016. Men i princip
ska nämnderna och deras förvaltningar
klara de utökningar som behövs genom att
effektivisera och prioritera om.
Barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen står för 77 procent av
nettokostnaderna. Drygt fyra av fem kommunanställda arbetar på någon av dessa
förvaltningar.
Kollektivtrafikens ram har utökats efter
en budgetöverenskommelse i höstas mel-
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lan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Det handlar om två miljoner kronor per
år 2016-2018. Pengarna ska bland annat
användas till ökad turtäthet.
De totala nettokostnaderna 2016 hamnar
på 4 104 miljoner kronor. Det är faktiskt
mindre än i den tidigare treårsplanen.
Orsaken är fastighetsförsäljningar och
utdelning från Kommunföretag AB på 35
miljoner. Det bidrar också till att resultatet
(överskottet) beräknas bli 100 miljoner 2016.
Investeringar för miljarder
Investeringsnivåerna är fortsatt höga och
uppgår till 727 miljoner kronor netto i år.
Erfarenheten är dock att en del investeringar skjuts framåt i tiden. För hela treårsperioden är summan över 2 000 miljoner.
Investeringsverksamheten handlar till
stor del om exploatering och infrastruktur

som vatten, avlopp och vägar. De största
enskilda investeringarna i treårsbudgeten
är nya skolan på Kronan för 150 miljoner
kronor och ett nytt vård- och omsorgsboende i Bergviken för 145 miljoner.
De stora investeringarna finansieras i stor
utsträckning med lån. Det gör att soliditeten sjunker betydligt fram till 2018.
Högre landstingsskatt
De egna skatteintäkterna beräknas öka
med drygt fem procent i år jämfört med
2015. Kommunalskatten är fortsatt 22,50
per hundralapp.
Eftersom landstinget höjt sin utdebitering kommer den totala kommunalskatten
att uppgå till 33,84 (exklusive avgift till
Svenska kyrkan). Det är över genomsnittet
i Sverige.
Kjell-Arne Johansson

Vårt Luleå Nr 1 • 2016

Hit går pengarna
Barn och utbildning

40%

Socialförvaltning

37%

Infrastruktur,skydd m m

7%

Fritidsförvaltning

5%

Kommunledning

4%

Kulturförvaltning

3%

Arbetsmarknadsförvaltning

2%

Kollektivtrafik

2%

Uppträdande i Stadsparken under höstfestivalen 2014. Foto: Luleå kommun.

Kvinnor mest nöjda med utbudet
Luleåborna är betydligt mer nöjda med sin kommun
än svenskar i allmänhet. Allra mest nöjda med att bo
i Luleå är kvinnorna.

Så fördelas kostnaderna
Bidrag

5%

Material och tjänster

27%

Löner, Pension

61%

Avskrivningar

6%

Finansiella kostnader

1%

Luleå kommun har under tio år deltagit i
Statistiska centralbyråns undersökningar
av vad invånarna tycker om sin kommun.
Mönstret är tydligt: invånarna Luleå är
mer nöjda än genomsnittet i landet. Det
gäller både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass.
Den senaste undersökningen gjordes
under hösten 2015 bland 1 200 Luleåbor i
åldrarna 18-84 år. Även om resultatet är något sämre än året innan står sig mönstret.
Invånarna trivs bra och är överlag nöjda
med kommunens egna verksamheter. En
majoritet kan starkt rekommendera vänner
och bekanta att flytta till Luleå.
Tendensen att kvinnor är mer nöjda än
män med livet i Luleå har förstärkts. Kvinnor uppskattar särskilt det kommersiella
utbudet och fritidsmöjligheterna. Däremot

är det små skillnader mellan olika åldersgrupper.
Luleå ligger över genomsnittet för de 138
deltagande kommunerna på nästan alla
delområden:
• Kulturutbud – plats 1
• Fritidsmöjligheter – plats 4
• Utbildningsmöjligheter – plats 6
• Idrotts- och motionsanläggningar – plats 9
Betyget för bostäder har däremot sjunkit
ytterligare och ger Luleå en bottenplacering.
När det gäller inflytande och påverkan
har betyget rasat och ligger nu på gränsen
för godkänt. Å andra sidan skiljer sig inte
Luleå från genomsnittet.
Hela undersökningen finns på
www.lulea.se

Lulebo-affären granskad
Finansiering
Finansiell intäkt

1%

Externa intäkter

20%

Statsbidrag
Skatter

8%
71%

På uppdrag av kommunens revisorer har
en granskning av försäljningsprocessen för
Luleå kommuns och Lulebos fastigheter
utförts av KPMG.
Sammanfattningsvis konstateras i revisionsrapporten att arbets- och ansvarsfördelningen mellan bolagsstyrelsen, koncernstyrelsen och den politiska ledningen (kom-

munstyrelse och kommun-fullmäktige) har
skett enligt fastställt regelverk. Granskningen har inte funnit något formellt
processfel i affärens arbets- och ansvarsfördelning. Försäljningsprocessen har
hanterats enligt fastställda beslut gällande
riktlinjer och policyer. Hela rapporten finns
på www.lulea.se.
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Vackert och argt
om trästaden
Luleåförlaget Black Island Books ger ut en vacker
ström av böcker. Många har Luleåanknytning.

Titeln ”Trädstaden som försvann” behöver
kanske inte förklaras. Mellan 1950 och 1980
revs hundratals träbyggnader i Luleå
centrum för att ge plats åt varuhus, parkeringshus och kontorslokaler. ”Det som inte
revs brändes” skriver författarna Jan Bergsten och Peo Rask med viss överdrift.
Luleå var inte unikt. Folkhemmet Sverige
tittade inte bakåt. Men saneringen, som det
kallades, gick längre här än i de flesta städer. Referenspunkter försvann och staden
kom med tiden att uppfattas som historielös och tråkig. ”Från trä till brutalism”
heter ett tankeväckande kapitel i boken.
Bergsten och Rask skriver väl om både
hus och människor. Bildpresentationen är
mästerlig. Flertalet foton är tagna av Lars
Öqvist och Erland Sundström.
Författarna är förstås mycket kritiska till
rivningshysterin. Onyanserat kritiska? Få
Luleåbor ifrågasatte på 1950- och 1960-talen att det gamla försvann. Minnena från
lungsotens och arbetslöshetens tid var ju
fortfarande starka. Kanske inte så konstigt
att barn kastades ut med badvattnet.
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Realistiskt och gåtfullt
”Sånt som händer” av Hans Olov Ohlson
är en roman som utspelar sig i Luleå. I centrum står en 64-årig före detta kommuntjänsteman som nyss blivit änkling. Han är
undflyende och lite tråkig, en korrekt och
plikttrogen tjänsteman, rent av en stolt
byråkrat. Det är frun som lyst, som drivit
på och satt färg på hans tillvaro. Nu tar han
dagliga promenader runt Skurholmsfjärden,
försöker minnas och försonas med sig själv.
För Luleåbor finns många igenkänningsdetaljer. Altarskåpet i Nederluleå kyrka har
en viktig roll, liksom avhuggna händer.
Men det finns något som inte riktigt
stämmer i det realistiska och välbekanta,
insprängda korta kapitel om ett helt annat
liv. Det gåtfulla får på slutet sin förklaring
och åtminstone jag ler.
Allt är inte vad det synes vara. Inte heller
i en stad av betong och plåt.
Kjell-Arne Johansson
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vår historia

Historisk bildskatt nu på webben
Intresserad av gamla bilder från Luleå med
omnejd? Nu kan du själv söka bland stadsarkivets
historiska bilder.

Den nya dragningen, bred och rak,
av Sandviksgatan 1954. Bergnäsbron
i bakgrunden. Fotograf: Rune Espling

Kommunens stadsarkiv har i sina samlingar
drygt en miljon bilder från 1860-talet och
framåt. Nu har till att börja med ca 15 000 av
dessa överförts till ett historiskt bildarkiv på
webben.
Kommunarkivarie Thomas Åkerlund
berättar:
– Vi vill göra bildsamlingarna mer tillgängliga för Luleåbor och andra. Tidigare var
man tvungen att besöka oss här i stadshuset
för att titta på bilderna och alla kanske inte
har den möjligheten.
– Ju fler som kan se dem desto bättre. Vi
hoppas att alla som är intresserade av Luleås
historia och hur staden har sett ut under
åren, besöker bildarkivet. Nya bilder läggs
in allt eftersom.
Ett kulturarv
Bilderna i stadsarkivet har samlats in under
drygt sjuttio år och den som var först och

har samlat in mest är Helmer Widlund. Han
började på 1930-talet och höll på ända upp i
90-årsåldern.
– Helmer arbetade som kronoassistent här
på kommunen. Förutom att samla in alla
dessa bilder, fotograferade han själv mycket
av staden och dess förändring. Det var ett
riktigt kulturarv han lämnade efter sig vid
sin bortgång 2007.
I arkivet finns bland annat bilder från
centrala stan, Luleåbor i arbete och på fritid,
högtider och offentliga händelser.
– Bilder från stadens ytterområden, byarna
och skärgården finns också, fast inte lika
många. Om någon läsare har äldre fotografier, diabilder eller negativ lånar vi gärna in
dem för skanning. Bilderna sparas i första
hand för att bevara vår kulturhistoria och
läggs ut på webben bara efter överenskommelse med utlånaren.
Ulrica Öhman

Du hittar webbarkivet här:
www.lulea.se/stadsarkivet

Småbåtshamnen nedanför Salutorget och
nuvarande Statoil vid Sandviksgatan 1956.
Den gamla saluhallen håller på att rivas.
Fotograf: Paul Adolf Nordqvist
Lönnbergs bilaffär på Kungsgatan 1955.
Mitt i bilden syns en Lloyd. Firman sålde även
De Soto, Singer och Skoda. Fotograf: Rune Espling
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Se, känn och
smaka på
världsarvet
Lär känna Gammelstads kyrkstad,
på nytt eller för första gången! I en
föreläsningsserie som arrangeras i
samband med världsarvet Gammelstads kyrkstads 20-årsjubileum får
du se, höra, känna och smaka på
kyrkstaden som du aldrig gjort förut.

Nu har du möjlighet att utforska kyrkstaden genom sakkunniga experter på
biblioteket i Kulturens hus.
– Det blir något för alla sinnen, lovar Erik
Enström, projektledare för jubileumsåret.
Jag hoppas att Luleåborna tar tillfället i akt
och fördjupar sina kunskaper om det fina
världsarvet.
Den 13 februari berättar Nils Harnesk,
arkeolog vid Norrbottens museum, om
arkeologin och platsens historia över tid
under rubriken ”Stad, marknadsplats eller
kyrkstad?”
Christer Engberg från Samuraj Agency
berättar den 5 mars om ett virtuellt projekt
som just nu skapas exklusivt för världsarvet. Med hjälp av glasögon i virtual
reality-teknik kommer man att kunna göra
en vandring i miljöer från 1500-talet. På
föreläsningen får man ett första smakprov
på hur det kommer att se ut när det är helt
klart i december i år.
För resorna till Gammelstads kyrkstad
var man förr tvungen att ta med all den
mat man skulle äta. Vad åt man och hur
smakade det? Kristina Wikström, Hushållningssällskapets matkonsult, berättar och
bjuder på smakprov den 19 mars.
Seder och bruk ser olika ut i olika tider.
Vad består de av, hur ser de ut idag och
hur har de förändrats över tid? AnnLouise Lång, antikvarie på friluftsmuseet
Hägnan, föreläser den 2 april.
Den 16 april ges vårens sista föreläsning.
Berättare Bengt Martinsson och musiker
Mats Nordström bjuder på kända och
okända visor och hemska och hiskeliga
historier. Allt med koppling till livet och
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Erik Enström, projektledre för världsarvets 20-årsjubileum, framför isskulpturen
vid Stadshuset. Foto: Susanne Lindholm.

musiken i Gammelstads kyrkstad.
Samtliga föreläsningar börjar kl 14 i
biblioteket i Kulturens hus.
På www.lulea.se/gammelstad kan man
läsa om fler aktiviteter som arrangeras i

samband med 20-årsjubileet. Nytt program
för juni-september kommer i slutet av maj.
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