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bilden

Kanotister från Luleå kajakklubb tränar på Björkskatafjärden en sommardag i fjol. Landhöjningen påverkar fjärden
starkt men dammar i Lulsundskanalen och i Bensbyn upprätthåller vattennivåerna. Kanotklubben har nyss fyllt 80 år
och är en av landets mest aktiva, trots de långa vintrarna. Klubbanda och möjligheten till tidig träning vid värmeverket
på Örnäset anges som förklaringar. Foto: Luleåfotograferna.
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medarbetare

”Jag vet vad
det innebär att
vänta på asyl”

Frank Rizo, grafisk formgivare och god man
Frank Rizo arbetar som grafisk formgivare
på Luleå kommun. Han är också god man för
en ensamkommande flyktingpojke från Irak.
– Jag hörde talas om bristen på gode män
och kände att jag ville hjälpa ett av dessa barn.
Frank kom själv som flykting från Colombia till Sverige 1989 tillsammans med sin
dåvarande fru och deras två söner. Efter
några månader på olika flyktingförläggningar i södra Sverige blev familjen placerad
i Svappavaara. När de slutligen fick uppehållstillstånd valde de att bosätta sig i Luleå.
– När man inte kan språket blir allt mycket
svårare, säger Frank. Om mina söner hade
kommit hit på egen hand hade jag velat att
någon hjälpt dem.
Vad innebär det att vara god man?
Frank kontaktade kommunens överförmyndarexpedition för att ta reda på vad det innebär att vara god man.
– Jag fick veta att min uppgift var att hjälpa
till vid kontakter med myndigheter, skola,
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advokat och liknande, säger Frank. Jag ska
avlägga kvartalsrapporter till överförmynderiet och dessutom kan jag delta i möten
med andra gode män och utbyta erfarenheter, säger Frank.
Det första mötet
Inför det första mötet med sin klient kände
Frank både nyfikenhet och en smula oro
inför uppgiften. Det visade sig att oron var
obefogad.
– Ja, det har fungerat bra. Det har varit
intressant att träffa en ung människa från
en annan del av världen, men också att få
inblick i vad han har upplevt.
Asylärendet tar lång tid
Franks klient söker asyl och det är omöjligt
att säga hur lång tid ärendet kommer att ta.
– Jag förstår den oro som han känner,
säger Frank. Jag har ju själv sökt asyl och
suttit och väntat på besked. Det är så klart
ännu svårare för en ung människa, utan

stöd från sin familj, att klara av den ovissheten.
Luleå kommun har förbundit sig att ta
emot upp till 260 ensamkommande barn
2016. De bor i boenden med personal i
flera stadsdelar samt i Råneå. På boendena ska hemlika förhållanden råda och
barnen får mat och stöd. De får även hjälp
med hälsokontroll, god man, skola och
fritidsaktiviteter.
Just nu arbetar 100 gode män med
ensamkommande och fler behövs inte i
dagsläget. Däremot finns behov av gode
män för andra grupper.
Franks klient fyller snart 18 år. Det innebär att han då inte längre behöver en god
man, men Frank kommer att ta sig an ett
nytt ensamkommande barn.
– Det är klart. Behovet finns och jag ställer
gärna upp, säger Frank leende.
Karin Kemi
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Bostad i Luleå startar i höst
Bostad i Luleå heter bostadsförmedlingen som startar till hösten. Tanken är att samla flera
hyresvärdar på samma ställe. Lulebo är först ut med att erbjuda sina lediga objekt i den
kommunala bostadsförmedlingen. Det kostar 250 kronor per år för att stå i bostadskön.
Bostad i Luleå förmedlar bara lägenheter, hyresavtal sluter man med hyresvärden.

Det ska vi fira!
I år fyller Luleå Gymnasieby 10 år och det
uppmärksammas på olika sätt under hösten. Elever och personal kommer förstås att
vara med och fira, men också personer som
haft särskild betydelse för gymnasiebyns
tillkomst kommer att bjudas in.
– Gymnasiebyn är ett framgångsrikt
koncept, som efter ett decennium alltjämt
fortsätter att utvecklas. I mitten av september planerar vi för en ceremoni, där vi hoppas återse och få tillfälle att tacka dem som
på olika sätt bidrog till att skapa gymnasiebyn, som nu firar tio framgångsrika år,
säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Omslagsbilden
Luleå segelsällskap tränar på Gråsjälfjärden utanför Södra hamn. Fotograf Susanne
Lindholm har använt ett kraftfullt teleobjektiv och därför verkar höghusen på
Lulsundsberget ligga strax bakom Ettans
båthamn.
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Soligast i världen
Visste du att norra polcirkeln är soligast i
världen, åtminstone om inga moln skymmer? Det har att göra med brytningar i
atmosfären som ”lyfter upp” solskivan.
Samma fenomen gör att du vid klart väder
kan se midnattssol en bra bit söder om polcirkeln, till exempel från berg kring Niemisel och Råneå om du har tur.
Sommarsolståndet infaller även i år den
21 juni. Det är då solen står som högst på
himlen när jordaxeln lutar som mest in
mot solen.

Ungefär så många procent har nederbörden ökat med under en typisk sommar i
Luleå på 2000-talet jämfört med tidigare.
Sommaren 2015 var en av de regnigaste
någonsin.
Somrarna har också blivit lite varmare.
En genomsnittssommar efter millennieskiftet är nästan en grad varmare än under
perioden 1961-1990.
Juli är nästan alltid den varmaste månaden, dock inte i fjol då augusti var varmare.
Juli 2014 är den varmaste månaden i Luleå
i modern tid. Men om man ser till alla tre
sommarmånaderna var 2002 den badvänligaste.

spaning

Varje dag ett äventyr
När man får barn får man som bekant en
andra barndom. Då blir det återigen tillåtet
att bygga snögrottor, åka i pulkabacken,
gå på grodsafari på våren eller allt annat
fantastiskt som mina minnesbilder säger
mig att jag gjorde som barn. Jag har ännu
inga barnbarn, det är möjligt att man får
en tredje barndom då. Man kan ju alltid
hoppas.
Jag växte upp i en liten by i inlandet. Där
fanns allt. Åtminstone i ett barns perspektiv. Mina barn har vuxit upp i Luleå. Där
fanns allt, får jag veta nu när de flyttat hemifrån och blickar tillbaks på sin uppväxt.
Det är möjligt att vi har en tendens att
försköna när vi betraktar våra liv i backspegeln. Men det vore trist om vi med
vuxenlivet tappar barnets förmåga att se
äventyret i vardagen. Därför tycker jag att

vi ska slå ett slag för de enkla äventyren i
vår närhet som sällan kostar några stora
summor.
En cykeltur med fika till koloniområdet
på Hertsön rekommenderas varmt. Av
blommande växter och spirande grönska
blir man glad. Meta i Skurholmsfjärden
är aldrig fel. Glöm inte Stora Stenträsket
eller Hovlössjön, säger en kompis som bor
i Forsnäs. I kommunen finns många goda
fiskemöjligheter.
Sedan har vi alla badplatser nu i sommar,
inklusive utebadet i Råneå eller Aronsbadet på Örnäset. Av sorlet från lekande barn
blir man glad.
Glöm inte biblioteken. Även om öppettiderna minskar under sommaren, finns
de där och erbjuder berättelser från hela
världen eller fakta om allt mellan himmel

och jord. Sist men inte minst, kan man
alltid åka och hälsa på någon. Eller ringa
på hos en granne och bara bjuda på en fika.
Någon gång måste vara första gången.
Sommaren står för dörren. Som vanligt
ska vi vara optimister när det gäller vädret
men låt oss släppa fokus på antalet soltimmar. Det viktigaste är
att vi gör varje dag
till ett äventyr.
Där erbjuder hela
kommunen stora
möjligheter.

Roger Jönsson,
kommunikationschef

5

Vårt Luleå Nr 3 • 2016

Solnedgång och magisk stämning vid Strandscenen på Musikens makt. Foto: Frank Rizo.

Festivalsommar: Kärlek,
hamnfest och augustimys
Nu är sommaren äntligen här och som vanligt bjuder Luleås
festivalsommar på något för alla smaker. Stadens tre stora
festivaler har ett brett utbud av artister och aktiviteter.
Och det bästa av allt, alla tre är gratis.
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Luleå Pride 17-19 juni

Musikens makt 19-20 augusti

Först ut är Luleås mest kärleksfulla festival
som går av stapeln samma helg som den
här tidningen kommer ut.
Luleå Pride arrangerades för första
gången 2012 och är både en mötesplats för
hbtq-personer och en stor folkfest i centrala
Luleå som alla kan ta del av. Artistuppträdanden i Stadsparken blandas med föreläsningar, workshops, nattklubb, teater, prideparad och mycket mer.
Liksom tidigare år bjuder festivalen både
på lokala artister som Haartland, Oh Jonathan och Tigerbukten och på några mer
kända namn som Sofia Jannok, Erik Rapp,
Gnucci och Beri.
På fredagen visas EM-fotbollsmatchen
Sverige-Italien på storbildsskärm i Stadsparken och på lördagen går den populära
prideparaden genom staden. Förra årets
prideparad lockade runt 4 500 personer
och arrangörerna hoppas på lika stor uppslutning i år. Paraden avgår klockan 15 från
Stadsparken och det utlovas musik, trumspel, färgsprakande kläder och glatt humör.

Helgen innan skolstart tar Musikens makt
plats på Gültzauudden vid Luleälvens
strand. Här finns inga öltält men desto mer
av fantastisk musik och skön stämning.
Festivalen lyfter fram Luleås och Norrbottens rika musikliv, men tar också hit spännande akter från hela landet.
I år är artistlistan lång med bland andra
Titiyo, Maja Francis, Amanda Bergman, Bob
Hund, Dolores Haze, The Magnettes, Jonas
Lundqvist, Cherrie, Pascal och Ana Diaz.
Jämställdhet är viktigt för festivalen som har
som policy att boka minst 50 procent kvinnodominerade akter.
Det blir också servering och olika aktiviteter som dans, poesi och konst.

Hela programmet finns på:
luleapride.se

Movits! sommarturné gör ett stopp på
hemmaplan under Luleå hamnfestival.

Mer om festivalen finns på:
musikensmakt.se
Susanne Lundblom

Tommy Nilsson, Patrik Isaksson och Uno
Svenningsson bjuder hamnfestivalens
publik på sina bästa hits.

Luleå Hamnfestival 13-16 juli

Sofia Jannok är aktuell med nytt album och
spelar i Stadsparken på lördag direkt efter
prideparaden.

Efter paraden delas Luleå Prides paradpris
ut och vill du ta hem det rekommenderas
färgglada kläder och ett strålande humör.

Under fyra dagar i mitten av juli blir det
musik, dans, mat och aktiviteter i närapå
varje gathörn i centrala Luleå. Hamnfestivalen, som brukar locka mycket folk i olika
åldrar, bjuder i år på ett brett artistuppbåd.
På stora scenen i Norra hamn samlas de
största dragplåstren. Torsdagen börjar
starkt med bland andra Movits! och RIX FM
festival.
På fredag uppträder Silvana Imam och
barnens favorit Sean Banan och på lördag
intas scenen av Maxida Märak, Sommarsverige (Tommy Nilsson, Patrik Isaksson,
Uno Svenningsson) med flera.
Musikutbudet kompletteras med mindre
scener, bland annat i Stadsparken och på
Storgatan. I Stadsparken blir det även
loppis och olika föreningsaktiviteter och på
fredagen går en sambakarneval efter Storgatan. Axels nöjesfält håller som vanligt till
på Strandparkeringen under hela festivalen
plus söndag. Dessutom serveras det mat
från jordens alla hörn i de många restaurangtälten och matstånden.
Alla artister och aktiviteter finns på:
luleahamnfestival.se

I höstas släppte Titiyo ett kritikerrosat
album, hennes första på svenska, och i
augusti kommer hon till Musikens makt.

Musikens Makt bjuder bland annat på
Pajalas internationellt hyllade stoltheter
The Magnettes.
Foton: Pressbild
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Vandra längs Vitån

Fler vandringstips

Att vandra är bra för både kropp och själ. Så varför inte testa
en av de många vandringslederna i kommunen en blåsig
sommardag? Kanske den vackra leden som följer Vitån.

Jämtön

Det finns flera vandringsstigar i Vitådalen
och vidare ända ner till Rörbäck. En av
stigarna följer Vitåns östra sida mellan Avafors bruk och Vitåfors. Sträckan är cirka en
mil lång.
– Den nedersta delen är nog den trevligaste, säger Olle Andersson som är något
av pappa till leden.
Olle Andersson är bosatt i Vitå och en stor
naturälskare som organiserar vandringar
och håller föredrag runt om i byarna. Han
har också en fin hemsida med namnet
Naturens lärobok.
Starten ovanför Vitåfors kan vara lite svår
att hitta. Men om du kommer söderifrån
ska du 200 meter efter den sista gården
svänga vänster in på en mindre grusväg.
Där vägen slutar går en stig fram till Kvarnforsen.
Om du börjar från Avafors hittar du leden
vid det gamla hyttområdet vid Masugnsforsen. Bra karta finns i Thomas Öbergs bok
Naturguiden.
Leden passerar vackra skogsmiljöer, små-

Här andra tips på markerade
vandringsleder i kommunen.
Mellan Rörbäck och E4 finns en
12 km lång vandringsled, delvis på
grusväg.

forsar och sel. På sträckan finns ett par eldstäder och även två bakvaler.
Vitån har gott om bäver vilket kan ställa
till det för paddlare. Men enligt Olle har
bäverstammen minskat på senare år. Myggen då?
– Nja, det är inte så farligt. Stora delar av
leden går längs åsar ovanför ån.
Kjell-Arne Johansson

Mjöfjärden
Gamla kyrkstigen mot Råneå, över
Rånlandet ut till Nordnäsudden.

Gammelstadsviken
Mellan Hägnan och Porsön går en
spångad vandringsled längs norra
sidan av viken.

Antnäs
Fäbodleden norr om Antnäs passerar fyra gamla fäbodplatser.

Ersnäs
Hembergsleden söder om byn går
upp till Hembergets topp.

Hertsön
Stort och tillgängligt ledsystem i
Hertsölandet-Ormbergets naturreservat.

På sensommaren är det lite vatten och lätt
att ta sig över.

Bra kartor och beskrivningar finns
i Thomas Öbergs bok Naturguiden
(säljs billigt på turistbyrån).

Färskt bävergnag. Foton: Karin Kemi
Delar av leden längs Vitån är spångad.
Visst inbjuder det till vandring?
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Södra strand blev en succé förra
sommaren och återuppstår nu på
Södra hamnplan. Invigning sker
under midsommarveckan och därefter håller Södra strand öppet varje
dag fram till skolstart.

Mycket kommer att vara sig likt. Sandstrand, kiosk, grillplatser, pingisbord, ytor
för volleyboll, street basket och boule,
konstgräs för bollek, bana för pumptrack
och kickbike och möjlighet att hyra kajaker.
Dessutom utvecklas konceptet med en del
nyheter.
– Biblioteket flyttar in på Södra strand
och kommer att låna ut böcker och sällskapsspel, berättar stadsträdgårdsmästare
Michael Öhman. En annan nyhet är utökad
servering av enklare mat. Det vi är mest
stolta över är att Fotografiskas hyllade fotoutställning Ikoner kommer till Luleå och
Södra strand (se separat artikel).
Låna idrottsutrustning
Kommunens Sportotek, som lånar ut idrottsutrustning som Luleåbor har skänkt, finns
på plats även i år.
– Det var väldigt uppskattat ifjol då besökarna kunde prova på platsens alla aktivite-ter utan att behöva ta med egna prylar. Vi
hade över 4 000 utlån, säger Andreas Eriksson, projektledare för Sportoteket.
I sommar kommer det också att arran-

Spela basket eller läsa en bok, mycket är möjligt på
Södra strand. Foto: Frank Rizo.
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Dags för strandliv
i Södra hamn
geras aktiviteter varje tisdag eftermiddag i
samarbete med det lokala föreningslivet.
Service och tillgänglighet
Det ska vara lätt att komma fram med barnvagnar och rullstolar på Södra strand. Sittmöbler, bänkar och parasoller placeras ut,
fria att använda av kioskgäster eller för

medhavd picknick. Det kommer även finnas
tillfälliga toaletter.
Precis som tidigare drivs den dagliga
verksamheten på Södra strand av feriejobbande ungdomar. De kommer att vara på
plats under veckans alla dagar.
Susanne Lundblom

Fotografiska kommer till Luleå
Fotoutställningen ”Ikoner – en utställning om att få finnas” har uppmärksammats och hyllats internationellt.
I sommar ställs den ut på Södra strand
i Luleå.

Foto: Emma Svensson.

Utställningen som hade premiär i mars är ett
samarbete mellan Glada Hudik-teatern och
Fotografiska i Stockholm. Modellerna, som alla
har Downs syndrom, porträtterar olika historiska
och mytologiska ikoner genom tiderna. Tanken
är att ställa frågor om vilka roller personer med
funktionshinder spelar i samhället, samt vilka

drömmar som är tillåtna att förverkliga.
Ikoner kommer att visas utomhus på Södra
strand mellan den 20 juni och 21 augusti.
Utställningen är ett resultat av kulturhelgen
som anordnades i Luleå i höstas där syftet var
att stimulera till samarbete mellan aktörer i
Stockholm och Luleå.
– Ikoner blir en kulturell attraktion som förstärker Södra strand och Luleå som besöksmål.
Vår ambition är att konsten även i fortsättningen ska få ta plats på Södra strand, som ett
komplement till det Naturum som planeras att
byggas, säger kulturchef Åke Broström.
Susanne Lundblom
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Gallring och plantering i skogen är klassiska sommarjobb. Foto: Per Pettersson

Minns du första sommarjobbet?
Rabattrensning eller skogsplantering? Det var kanske inte alls
poppis då, men så här i efterhand
var det ändå inte så tokigt.
Att kliva upp i tid, varje morgon, fast det
är lov. Att jobba fysiskt flera timmar i sträck.
Att vara med i det sociala samspelet på en
arbetsplats. Allt det där lär man sig inte
hemma vid datorn.
– Man måste passa tider annars tappar
man lön. Vi säger alltid till sommarjobbarna: Är du inte på plats klockan åtta så
får du ingen lön. Det är en nyttig erfarenhet för många, berättar Lars Sandström,
avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

”Många jobbar inom
parken med att göra Luleå
till en vacker stad”
Luleå kommun var tidigt ute med att
erbjuda sommarjobb. Redan 1981 erbjöds
äldre skolungdomar tre veckors sommarjobb. Sedan 1998 gäller det ungdomar som
gått ut nian och gymnasieelever i årskurs
1 och 2.
I år har 1 350 elever sökt sommarjobb och
då ska kommunen också fixa fram jobben.

10

Lars Sandström och Sven Lindahl är avdelningschefer på kommunens arbetsmarknadsförvaltning. Båda jobbar på olika sätt med ungdomar. Foto: Susanne Lindholm.

Sommarjobbare gör
Luleå vackrare
Siffran varierar från år till år, många ordnar
själva sommarjobb hos företag. Krisåret
2008 var det rekordmånga, 1 800 ungdomar,
som ville sommarjobba hos Luleå kommun.
I genomsnitt kostar det kommunen cirka
elva miljoner kronor.
Gör stor nytta
– Sommarjobbarna finns i olika verksamheter. Väldigt många jobbar inom parken
med att göra Luleå till en vacker stad. Där
anställer vi upp till 30 arbetsledare varje
sommar. Andra jobbar på äldreboenden och
andra verksamheter eller hos föreningar som

behöver handkraft under sommaren. Så de
gör stor nytta, säger Lars Sandström.
Sedan ifjol finns sommarjobbande elever
även på Södra strand. Ganska omtyckt är
också stugvärdsjobben där elever från
friluftsprogrammet jobbar som stugvärdar
i skärgården och bor på Kluntarna.
Lönen ligger på 48 kronor i timmen för
de yngsta och 58 kronor för gymnasieeleverna. Rik blir man inte, men erfarenheterna från sommarjobbet väger kanske tyngre
än pengarna man fått.
Katja Güth Laitila
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Sommarskola för
ensamkommande
Sommar, sol och semester hör ihop för många men det
är ingen självklarhet för alla. De ensamkommande flyktingbarnen i Luleå går i skolan under sommaren.
Utan familj eller kontakter kan nio veckors
sommarlov kännas väldigt långt. Luleås
nyanlända kommer därför att gå i sommarskola under sex veckor, antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. I sommarskolan får eleverna chans att bättra på
sina kunskaper inom bland annat svenska,
engelska och matematik för att skapa
bättre förutsättningar att klara de fortsatta
studierna.

”De flesta av
ungdomarna är mycket
studiemotiverade”
– De flesta av ungdomarna är mycket
studiemotiverade. Vi tror att studier även
under sommarlovet kommer ha en positiv
effekt på flera sätt för ungdomarna, säger
Sven Lindahl, avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Integration via idrott
För att de ensamkommande ungdomarna
även ska få en meningsfull fritid under
lovet erbjuder Luleå kommun tillsammans
med föreningslivet olika fritidsaktiviteter
under hela sommaren.
– Sommarlovet ska vara roligt och innehållsrikt, säger Sven Lindahl.
Det finns ett stort engagemang i föreningslivet för att skapa aktiviteter för de ensamkommande. Råneå är ett bra exempel. Där
har brottarklubben startat ett projekt i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen
för att skapa bättre integration. IFK Råneå
samarbetar med Luleå Basket och erbjuder öppen träning. Det samma gäller på
fotbollsplanen. Varje fredag spelar Råneå
United, ett nytt blandat fotbollslag med
infödda och utrikesfödda, killar och tjejer.
Katja Güth Laitila

Alla möts på samma plan, glädjen spirar när
Råneå United tränar. Foto: Susanne Lindholm
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Fler arrangemang i
Gammelstads kyrkstad

Bahur Ghazi, oud (arabisk luta), Luca Sisera, bas, Patricia Draeger, dragspel, Dario Sisera,
slagverk, Larsen Genovese, fiol, Sheila Runa, koreografi och dans. Foto: John Flury.

Från världsarv till världsarv
Upplev en kväll i vänskapens tecken. Med avstamp i vårt eget
världsarv sträcker vi ut en hand till vår världsarvsgranne Palmyra
i Syrien. Njut av musik, mat, möten och medmänsklighet med
vår fantastiska kyrkstad som fond, den 7 augusti kl 17-23.

12

”Gammeldomshelgen” Persmäss uppmärksammas med mängder av programpunkter.
Smakbitar ur programmet:
• Midnattssolsandakt i Nederluleå kyrka.
• Torghandel med kyrkans rättvisebutik.
• Aktiva kvinnor.
• Konsert med Alviks blandade kör.
• Historiskt spel.
• Allsång på bondska.
• Kyrkogårdsvandring.
• Kyrkkaffe i kyrkstugorna.
Se www.lulea.se/gammelstad
för komplett program.

Som en del i världsarvet Gammelstads
kyrkstads jubileumsfirande arrangeras en
kväll med folk- och improvisationsmusik
på friluftsmuseet Hägnan. Det blir även
marknad, hantverk, folkmusik och syrisk
mat. Och det är fri entré.
På scenen uppträder bland andra Luleå
Hembygdsgilles spelmän, Evighetens orkester och Bahur Ghazi med vänner. Kvällen
avslutas med internationellt allspel, öppet
för alla. Tag med ditt instrument och var med!
Virtuosen Bahur Ghazi
Den internationellt renommerade musikern
Bahur Ghazi är en virtuos på Oud eller
arabisk luta som det också kallas. Efter
flykten från krigets Syrien är han numera
bosatt i Schweiz. I projektet ”Palmyra” har
Ghazi samlat några av de främsta musikerna från folk- och improvisationsmusikscenen. Tillsammans med flamencodansösen Sheila Runa turnerar de runt Europa.
I Luleå kommer gruppen dessutom att
gästas av en god vän till Bahur – oudmusikern Rajaa Kahel, som också har flytt
Syrien, men nu bor i Sverige.
Med konserten ”Palmyra” vill Bahur
Ghazi och hans musiker belysa det som
händer i Syrien och skapa gemenskap och
samförstånd genom musiken.
Ruinstaden Palmyra är ett av de hotade

1-3 juli – Persmäss

2-22 juli – Byggnadsvård
på Jordbrogränd
Bahur Ghazi spelar på arrangemanget
”Från världsarv till världsarv” den 7 augusti.
Foto: Soblue Weina.

världsarv som idag kämpar för sin existens
och under kvällen kan man bidra till dess
bevarande genom en gåva till Unesco.
Karin Kemi

En stor trekammarstuga renoveras av
skickliga hantverkare som rätar upp och
lagar grund och timmerstomme. Byggnadsantikvarie och projektägare visar och
berättar.
Pågår vardagar kl 11-15 tills renoveringen
är klar omkring 22 juli. För dagsprogram
kontakta Visitor Centre.
Dessutom hålls visningar av renoveringens olika delar vid tre tillfällen, kl 14-15
den 5, 12 och 19 juli.
Se www.lulea.se/gammelstad
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Fred och
kärlek i
rabatterna
Årets tema för Luleå kommuns planteringar har varit bestämt ända sedan
september förra året. Tiden från idé till
prunkande rabatter kan tyckas lång.
– Vi behöver den tiden eftersom
vi driver upp det mesta i våra egna
växthus, säger Sara Svensson på
parksektionen.

För tredje året i rad har Sara och hennes
medarbetare på parksektionen bestämt ett
tema för planteringarna.
– Förra årets tema var ätbart och njutbart.
Vi odlade grönsaker, kryddor, bär och annat
ätligt. Det var en lyckad satsning som vi
kanske ska återuppta i framtiden. I år vill
vi skicka ett freds- och kärleksbudskap till
alla Luleåbor och alla som besöker Luleå i
sommar, säger Sara.
Rabatter och planteringskärl kommer att
lysa i rosa och röda nyanser. Men det blir
även blommor i vitt, som ju är fredens färg.
– Floras kulles planteringar ska visa på
flower power och kärlek i alla former, säger Sara. Kulturhusrondellen ska smyckas

Foto: Frank Rizo

Sara Svensson och medarbetarna på parksektionen vill sprida ett freds- och kärleksbudskap till alla Luleåbor och alla som besöker Luleå i sommar. Foto: Susanne Lindholm

med hjärtan och på torget i Gammelstad
ska en ny skulptur ställas upp. Det är Hans
Englund hos oss, som tillsammans med
några medarbetare, har gjort en metallskulptur i form av fredsduvor.
Utökad personalstyrka
När temat väl är bestämt tar skissarbetet
vid. Sara och ungefär tio medarbetare delar
upp områden och planteringsytor mellan
sig och börjar sedan välja växter.
I december beställer man fröer och plugg
(små plantor) från olika leverantörer. Ibland
blir man tvungen att ändra ursprungliga

planer utifrån tillgängligt sortiment.
I februari börjar frösådden och sedan planteras pluggen i mars och framåt i olika etapper. I juni startar arbetet med utplantering
och för att allt ska hinnas med utökar man
personalstyrkan från 25 till cirka 45 personer. Förutom blomplanteringarna har man
gräsytor, träd och buskar, städning och
mycket annat att ta hand om.
– Vårt mål är att Luleå ska visa sig från
sin allra finaste sida, avslutar Sara.
Karin Kemi

Egenodlat i skolan
Det doftar gott! Agnes, Alexander, Emilia och Tea från
årskurs 2 planterar citronmeliss och oregano i den nya
skolträdgården på Ängsskolan, Hertsön. På bilden
assisterar läraren Catrin Karlsson och Ann-Kristin
Isaksson från Hushållningssällskapet vid planteringen.
Inom projektet Gröna fingrar vill Hushållningssällskapet
och Miljöskolan skapa ett intresse för att odla lokalproducerade produkter och inspirera till goda matvanor.
Det är känt att barn kan påverka sina familjer till att äta
mer grönt.
Under sommarlovet kommer fritids att vattna alla
kryddor, grönsaker och bärbuskar. Den 7 september
blir det skördefest på Miljöskolan där alla godsaker ska
tillagas och avnjutas. Förhoppningsvis blir odlingen i
Hertsöns skolträdgård permanent.
Katja Güth Laitila
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Viktigaste jobben i Luleå
Luleå kommun har stora rekryteringsbehov nu och i framtiden. Trenden visar att många byter arbetsgivare i dag och
det är svårt att hitta ny arbetskraft.
– Därför måste vi ta hand om våra nyanlända på bästa
sätt och snabbt få in dem på arbetsmarknaden, säger Erik
Öhman från personalkontoret.
I takt med att Luleå växer behöver vi rekrytera fler medarbetare, säger Erik Öhman
från personalkontoret. Foto: Susanne Lindholm.

Kommunens behov av arbetskraft kommer
att vara högt under många år. Den främsta
orsaken är att Luleå växer och behöver
anställa fler samtidigt som vissa väljer
att byta arbete. En annan är pensionsavgångar.
– Vi har ungefär 200 pensionsavgångar
årligen men vi ser också en ökning av
föräldraledigheter som påverkar rekryteringsbehoven, säger Erik Öhman.
Luleå kommun räknar med att nyanställa
cirka 600 personer per år. Det är främst
lärare, undersköterskor och vårdbiträden
som ska ersättas. Från september till maj i
år har 107 undersköterskor och vårdbiträden tillsvidareanställts i hemtjänsten. Även
bristen på chefer spås bli stor. Fram till år
2025 kommer 36 procent av kommunens
chefer att gå i pension.
Intensivt arbete
På personalkontoret arbetar man intensivt med att hitta nya medarbetare. Erik
Öhman och hans kollegor besöker mässor,
universitet och andra arenor för att marknadsföra kommunens yrken.
– Vi annonserar också många av våra yrken
men efterfrågan på arbetskraft är stor och
till viss del talar demografin emot oss.
Han berättar att befolkningen minskar i
ålders-gruppen 20-64 medan den ökar i
åldersgruppen 65 år och äldre. Därför tittar
man nu på att underlätta för nyanlända att
komma in på den svenska arbetsmarknaden.
– Det är jätteviktigt att vi får in deras
kompetens på arbetsmarknaden och vi
arbetar för att utveckla samarbetet med
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket,
säger Erik Öhman.
Fredrik Winneborn

Luleå kommun som arbetsgivare
• Det finns 300 yrkesroller.
• Fler än 6 500 anställda.
• Rekryterar många lärare och
undersköterskor just nu.
Läs mer på
www.lulea.se/ledigajobb
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Äta

Hygien

Leka

Maxa ekomaten. Ju mer ekologisk
mat barnen får, desto bättre. Ekomaten
innehåller mindre rester från bekämpningsmedel.

Använd miljömärkta, parfymfria städprodukter och tvålar.

Gallra bland plastleksakerna. Rensa
bort mjuka plastleksaker som bollar,
gummiankor, dockor och figurer.

Skrota konserver. De flesta metallkonserver har en ytbehandling på
insidan som kan släppa hormonstörande ämnet bisfenol A i maten. Kartong, glas- eller frysförpackningar är
ett bättre val.
Undvik plast och teflon vid uppvärmning av mat. När plasten värms upp
kan skadliga kemikalier hamna i maten.
Spola i vattenkranen. Kranen och
vattenledningarna kan släppa bly och
koppar i vattnet. Bakterier kan frodas
när vattnet står stilla i ledningarna.

Handtvätt för barn och vuxna. Ett
effektivt sätt att minska mängden flamskyddsmedel i kroppen.
Städa regelbundet. Eftersom många
miljögifter samlas i dammet. Ett snabbt
korsdrag vid städning är bra.

Sova
Tvätta nyinköpta frottéöverdrag, kuddar,
filtar och lakan

Nobba lekelektronik, den innehåller
både skadliga tungmetaller och flamskyddsmedel.
Rensa bort smycken, nycklar och
konstläder från leksakerna. Kan innehålla bly, nickel och kadmium.
Tvätta nyinköpta gosedjur innan de
får barnens kärlek.

Undvik fleece. Fleece släpper plastartiklar vid tvätt, vilket påverkar våra
vattendrag och hav.
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Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än
vuxna. Luleås förskolor har tagit fram en modell för att
minska kemikalier och miljögifter i förskolan.
Beslutet om giftfri förskola fattades efter
en motion från Miljöpartiet. Spira förskola
på Kronan har jobbat mycket med giftfri
miljö. Runt om i lokalerna finns konstverk
tillverkade av kottar och grankvistar. BrittLis Sikström som är pedagog på förskolan
berättar om hur de arbetar giftfritt.
– Vi väljer både naturmaterial och återvunnet material, där tanken är att materialet ska kunna användas igen. Vi samarbetar med föräldrarna kring våra tankar för
att ge kraft och förståelse för vårt arbete för
en giftfri verksamhet.

En arbetsgrupp har tagit fram en gemensam modell för samtliga förskolor i kommunen. I det arbetet har Eva-May Hedenström från barn- och utbildningsförvaltningen ingått.
– Det handlar mycket om information
och kunskap, vad som gör skillnad och vad
som påverkar miljön för barn och vuxna.
Alla förskolor har fått en folder och en
checklista. Förskolans personal vill engagera föräldrarna och göra dem medvetna
om hur barn påverkas av de kemikalier
och miljögifter som finns i vardagen.

Maria och Mattias Eriksson, som bor i
Ersnäs med dottern Alva, tycker att beslutet
om giftfri förskola är bra:
– Vi själva försöker göra bra miljöval när
vi handlar, säger Maria. Ekologiskt och
giftfritt, det gillar vi. Däremot är det svårare att välja bort giftiga leksaker och rensa
bland all farlig elektronik som finns runt
omkring oss. Det kräver mer kunskap, därför är det bra att vi nu kommer att kunna
få råd och tips från förskolans personal.
Caroline Rönnberg
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Hur blir det
med badhusen?

Måltider
utreds

Luleå har länge haft fyra badhus – men hur blir det i framtiden?
Det är en fråga politikerna nu grunnar över.
Hertsö badhus stängs veckan före midsommar och kommer under hösten att rivas.
Även badhusen i Gammelstad och i Råneå
är i dåligt skick. Det 60 år gamla Pontusbadet har varit stängt sedan årsskiftet för
en grundlig renovering. Målet är att kunna
öppna badhuset den 1 september i år.
I slutet av maj presenterade fritidsförvaltningen en utredning om Luleås framtida
badhusverksamhet. Utredningen pekar på
tre vägval: bostadsnära badhus, idrottsstadens behov med en godkänd tävlingsbassäng samt en koncentration av verksamhe-

ten. För varje vägval finns två-tre alternativ
med olika prislappar för investerings- och
driftkostnader.
I dag är den årliga driftkostnaden för badhusen 15 miljoner kronor. Om verksamheten koncentreras till två badhus sjunker
den årliga driftkostnaden med 2 miljoner.
I det dyraste förslaget ökar den med 19
miljoner kronor.
Det är nu upp till kommunstyrelsen att ta
ställning.
		

Kjell-Arne Johansson

Luleå kommun ser över måltidsproduktionen till förskolor och skolor
samt vård- och omsorgsboenden. I
skolorna kartläggs eventuella renoveringsbehov av skolköken i samband
med Framtidens skola.
– Vi ser över kostproduktionens
organisation för att kunna fortsätta
leverera kvalitetssäkrad mat till våra
elever samtidigt som vi erbjuder
personalen en väl fungerande arbetsmiljö, säger Thomas Parvin, chef för
serviceenheten.
Socialförvaltningen får i dag sin mat
till vård- och omsorgsboenden levererade av Norrbottens läns landsting.
Det avtalet löper ut den 31 januari 2018.
Utredningen kommer att presentera
ett förslag under hösten.

Pontusbadet har renoverats sedan årsskiftet. Preliminärt öppnar det åter den 1 september. Foto: Luleå kommun
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gruppledaren

Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige?
Vårt Luleå tar pulsen på gruppledarna. Nu är det Erland
Nilssons tur, gruppledare för
Landsbygdspartiet Oberoende.

”Skogsnäringen
är en av Sveriges
viktigaste”

Vad gjorde att du blev politiker?
– Initialt var det min äldsta bror som var
politiskt engagerad och jag följde med
honom på möten. Redan då insåg jag att
näringslivet är en förutsättning för att samhället och framförallt landsbygden och dess
människor ska kunna arbeta och utveckla
sina verksamheter. Men jag blev snabbt
varse om att dessa politiker vid den tiden
hade små eller ingen insikt i småföretagarnas villkor. Dom betraktades som suspekta
eller tvivelaktiga personer.
När är politik stimulerande?
– När människor kan komma överens i
frågorna som jag själv brinner för. Exempelvis hur vi uppvärderar landsbygden
och förmedlar insikten att den behövs.
– Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar, livsmedelföretagen
behövs för att leverera närproducerad mat.
Dessa företag finns på landsbygden. Det
måste finnas fungerande samhällsservice
för människor som vill leva och skapa jobb
på landsbygden.
De tre viktigaste frågorna för
Luleås framtid?
– Möjlighet till bostadsbyggande i hela
kommunen, även på landsbygden. Mera
samarbete mellan olika aktörer då det gäller
skola, sjukvård, service, kommunikation
etc. Storregionen måste stoppas. Besluten
ska tas så nära medborgarna som möjligt.
Hur ska vi få fler att engagera
sig politiskt?
– Politiken måste bli mer tillgänglig och
dialogen mellan politiker och medborgare

mer öppen. Detta kan leda till att fler anser
sig kunna påverka.
Urbaniseringen är…
– … en utveckling som sker på bekostnad
av landsbygden. Detta är en katastrof för
landsbygden. Vi betalar lika mycket skatt
som de som bor i staden trots att vi inte alltid kan ta del av stadens utbud av tjänster.
En perfekt dag slutar…
– … med att jag kan glädjas åt ett kommunalt beslut som fattas där jag kan få
viss tillfredställelse trots att jag inte fått full
kredit för mitt arbete.
Har du någon okänd talang?
– Jag har förmågan att med slagruta
känna av vattenådror, kablar etc i marken.
En sån person kallas för rutgängare.
Katja Güth Laitila

Landsbygden behövs för att leverera
närproducerad mat, säger Erland Nilsson.
Foto: Susanne Lindholm.
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tips från biblioteket

Årets kulturstipendiater
Föreningen Afghanskt kulturcenter i Norra Sverige,
syskonen Kunda och fotografen Anders Alm. Det är
Luleå kommuns kulturstipendiater för 2016.

Smultron, sex och
sju sorters kakor
Lena Callne (2013)
Det här är en riktigt härlig sommarbok
med underbara miljöbeskrivningar och
många härliga karaktärer - men inte
utan svärta. Boken utspelar sig i Byn
som ligger i Norrbotten, inte långt ifrån
Luleå. Det är den 72-åriga pensionerade psykologen Isa som efter en
traumatisk händelse söker sig tillbaka
till sina rötter. I Byn tar hon in på Lottas
pensionat och hon blir snart vän med
både Lotta och byns lärare Vera. De
brottas alla med olika problem, men
vänskapen gör dem starka.
För att sona den händelse som drev
henne tillbaka till rötterna bestämmer
Isa sig för att hjälpa tre utvalda personer – men det går inte riktigt som hon
har tänkt. Boken sjuder av lust, värme
och kärlek men här förekommer också
stor sorg och saknad.

Ormbarn (2012)

Sakina Ntibanyitesha
En sann och gripande berättelse om en
stark ung kvinnas kamp för ett bättre
och värdigare liv. Sakina växte upp utan
sina föräldrar men med en kärleksfull
mormor som varje kväll berättade
olika historier som Sakina burit med
sig genom livet. Ormbarnet är sonen
som hon får med en man från Kongo.
Sakina kommer från Burundi och i
Kongo kallas människor därifrån för
ormar. Varifrån kommer hat och fördomar och hur kommer man tillrätta med
det, frågar sig Sakina.
”Ormbarn” och ”Farligare än djur” är
Sakinas självutlämnande böcker om
sitt liv. ”Krig i paradiset” heter hennes
första roman. Hon bor numera i Luleå.
Agneta Krohn Strömshed
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Det är ingen brist på potentiella kulturstipendiater i Luleå. I år hade 14 nomineringar och ansökningar kommit till
kulturnämnden.
Föreningen Afghanskt kulturcenter i
Norra Sverige fick stipendium ”för sitt
omfattande kulturarbete som skapat
nya arenor för kulturyttringar från
andra länder och som snabbt blivit en
viktig del i Luleås kulturliv.”
Afghanskt kulturcenter har bland
annat anordnat populära nyårsfestivaler på Kulturens hus de senaste åren.
Syskonen Kunda har gjort många
bejublade framträdanden i Luleå. När
de är alla på scenen består gruppen av
tre systrar och tre bröder: Claudine,
Cleo, Sarah, Emanuel, Junior och Christian Kunda. Den musikaliska familjen
kom 2008 till Sverige och Råneå som
flyktingar från Kongo.
Den tredje kulturstipendiaten heter
Anders Alm, dokumentärfotograf och
bosatt i Gammelstad. Han belönas för
sitt ”skickliga och mångåriga arbete med
att skildra människors och miljöers
öden i framförallt Norrbotten”. Anders
Alm har medverkat i många tidningsreportage, böcker och utställningar
under flera decennier.
Stipendierna på vardera 15 000 kronor
delades ut vid kommunfullmäktiges
möte i maj.
Kjell-Arne Johansson

Anders Alm har
fotograferat många
miljöer i Norrbotten.

Emmanuel , Claudine och Christian
Kunda utgör hälften av den musikaliska gruppen.

Afghanskt kulturcenter hade
många på plats i Stadshuset när
de tog emot kommunens kulturstipendium. Foto: Frank Rizo.
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Raan.nu håller historien levande
Allt började med en nybliven
pensionärs panik. Det blev ett nätverk av över 530 människor från
hela världen som gemensamt
utforskar 19 byars historia.

Raan.nu är både en webbplats och en förening som utforskar Råneå sockens 1900talshistoria genom att samla in och publicera gamla bilder, artiklar, tidningsklipp och
filmer. Det var hobbyforskaren Kent Höglund som kom på tanken för sju år sedan.
– Den 31 maj 2008 gick jag ut genom postens portar efter 35 år som brevbärare och
funderade på vad jag skulle göra nu. Jag
tänkte först skriva en bok men det verkade
ganska trist, som pensionär vill man ändå
ha sociala kontakter, berättar Kent.
Han kommer själv från Råneå så tanken
har länge funnits att utforska hembygden.
Han kontaktade Råneåprofilen Stig Sjöberg
vars mamma var fotografen Hildur Sjöberg
(Norberg). Hildur hade varit lärling hos
Borg Mesch i Kiruna i början av 1900-talet
och hade fotat många människor från Råneåtrakten. Stigs son Lars Sjöberg var också
med från början och byggde hemsidan
Raan.nu, med alla dess funktioner som
bildarkiv, persontaggning etc.
Växande intresse för historia
Föreningen Raan.nu bildades den 20 maj
2010 och började med att samla in bilder
från Råneå, Strömsund och Mjöfjärden.
Nuförtiden finns bilder från 19 byar i älvdalarna norr om Luleå. Medlemsantalet
växer kontinuerligt och är uppe i 530, varav
många utsocknes och i utlandet.
Mycket går ut på att identifiera människor på de gamla bilderna. Varje föreningsmedlem kan själv tagga personerna på
fotot. De upp emot 40 administratörerna
dubbelkollar om det stämmer. Varje by har
minst en egen administrator som lägger ut
och taggar bilderna. Genom åren har 6 300
bilder publicerats på hemsidan raan.nu,
en unik skatt som håller historien i byarna
levande.

Midsommarnatt 1921 på
berget Snipen i Niemisel.
Okänd fotograf
Fikapaus framför Handelsbankens kontor i Råneå,
början på 1900-talet.
Fotograf: Agabus Björk
Såväl årtal som fotograf
och personer är okända,
men kul hade de tydligen
i Jämtön.

Katja Güth Laitila
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Det som nu är Gammelstadsviken var en gång en havsvik där skutor seglade till hamnen nedanför kyrkan.
Silhuetten visar en medeltida kogg. Foto: Susanne Lindholm.

Nya stigar till Gammelstadsviken
Silhuetten av en medeltida kogg
pryder numera parkeringsplatsen
vid Hägnan. Den utgör entrén till
naturreservatet Gammelstadsviken.
Naturreservatet har de senaste åren rustats
upp och gjorts mer tillgängligt. Projektet
går under namnet Guldkant kring Gammelstadsviken och omfattar även lilla Mjölkuddstjärn vid Bodenvägen. Tjärnen har
en gång varit en del av Gammelstadsviken.
Stigarna har förbättrats och utökats, grillplatserna har förnyats, ett skolmaterial
har tagits fram med mera. En ny entré har
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också tillkommit vid Vänortsvägens slut på
Porsön.
– Stigarna är i stort sett klara men en del
annat återstår, berättar kommunens projektledare Lena Bengtén.
– Nära Notvikens station ska vi göra en
ny entré till den södra änden av sjön. Vid
fågeltornet kommer vi också att bygga en
skådarplattform som man kommer upp
till med barnvagn och rullstol. Då blir det
möjligt att skåda fåglar för alla.

riktigt var, innan landhöjningen tvingade
staden ut mot havet på 1600-talet.
Det är bara drygt fyra kilometer från
Hägnan till fågeltornet. Eftersom leden går
genom en våtmark kan det vara ganska
myggigt i juni och juli.
– Men augusti och senare är bra, säger
Lena Bengtén. Det är inte bara på våren
man kan se fåglar i Gammelstadsviken.
Även på hösten är den en samlingsplats för
flyttfåglar.

Medeltida hamn
Koggen vid Hägnan symboliserar förstås
den hamn som en gång fanns här, oklart
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