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bilden

Årets upplaga av julkalendern i Stadsparken heter Dåndimpen och framförs av Luleå Stassteater. Närmare bestämt är det tomtefar som är så
himla stressad inför julen att han blir sjuk…De medverkande i föreställningen heter Ann-Jeanette Öhrvall, Oskar Bergström, Madeleine Johansson och Eliisa Erävalo. Lina Stoltz står för manus, Marie Wårell för regi och Lotta Högberg för kostym. Julkalendern spelas 1-23 december kl 14
och 24 december kl 12. På vardagarna är kommunens förskolor inbjudna, allmänheten får sitta i mån av plats. Foto: Susanne Lindholm
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medarbetare

”Jag har lärt mig
att uppskatta de
små sakerna i livet”

Carin Johansson, chef på socialförvaltningens mottagningsenhet
Carin Johansson gillar det oförutsedda.
Och det är ju tur eftersom ingen dag är den
andra lik på mottagningsenheten där Carin
är chef. Enheten tar emot alla nya ärenden
som kräver en insats av socialförvaltningen.
Här finns också familjerådgivningen samt
FREDA-mottagningen som hjälper våldsutsatta.
– Jag har arbetat här sedan 2010 och jag
stortrivs. Det bästa är möten med människor och utmaningen i att försöka hjälpa på
ett långsiktigt sätt.
Öppna insatser
Sedan 2015 arbetar socialförvaltningen allt
mer med så kallade öppna insatser. Det
innebär att man erbjuder hjälp och stöd till
familjer i deras hemmiljöer utifrån de behov
som finns.
– Redan nu ser vi positiva effekter, exempelvis i färre placeringar i andra hem än sitt
eget, säger Carin.
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Utsatta EU-medborgare
Ett annat område som Carin jobbar med är
det hon kallar för utsatta EU-medborgare.
Sedan hösten 2014 har Luleå kommun
ordnat logi under den kalla årstiden med
temporära lösningar som lägenhet i Svartöstaden och lokal i Gammelstad 2015. I ett
försök att skapa en permanent lösning
erbjöd kommunen två miljoner kronor för
drift av ett härbärge men ingen entreprenör
nappade på erbjudandet.
I år upplåter man sovplatser på RIAcenter som drivs av Svenska kyrkan tillsammans med andra församlingar. Luleå
kommun bidrar ekonomiskt till verksamheten. Eftersom få av sängplatserna används
av den tilltänkta målgruppen, missbrukare,
har nu utsatta EU-medborgare möjlighet
att komma dit. Förutom logi erbjuder man
exempelvis frukost, dusch och klädtvätt.
– Det har varit öppet för alla, inte bara
missbrukare, sedan första november i år.

Förhoppningen är att även de utsatta EUmedborgarna ska hitta hit.
Unikt samarbete
Mottagningsenheten samarbetar inte bara
med Ria-center. Tillsammans med en mängd
organisationer och föreningar jobbar man
med att hjälpa de utsatta EU-medborgarna.
Det unika samarbetet har väckt intresse hos
andra kommuner med liknande utmaningar.
– Det är fantastiskt med det enorma
engagemang från alla som på olika sätt vill
hjälpa till med allt ifrån mat, kläder, läkarvård, husrum till övrig omsorg.
Carin känner även stor tacksamhet till
alla de med utländsk bakgrund som hon
möter i sitt arbete.
– Många har haft det svårt men har ändå
så mycket att ge. Jag har lärt mig att uppskatta de små sakerna i livet.
Karin Kemi
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Luleå on ice fortsätter

Södra strand blir
Södra vinterstrand

Den omtyckta familjedagen Luleå on ice
återkommer. Från och med 2017 tar stadsbyggnadsförvaltningens sektion park och
evenemang över projektledningen för
evenemanget. Park och evenemang anordnar även Luleå hamnfestival och Luleå i
nytt ljus. Luleå on ice går av stapeln under
vårvintern på Södra hamnplan.
Bild ur årsboken som visar Luleå Varv &
Verkstäders slip i närheten av Oscarsvarv.
Tiden är omkring 1950.

Stadsarkivets årsbok
snart här

Nyårsfirande på
Södra hamnplan
Observera att årets nyårfirande är förflyttat
till Södra hamnplan. Festen börjar med att
kommunen bjuder på bubbel från klockan
23.30. Vid tolvslaget bjuds det på ett sprakande fyrverkeri i fyra akter som lyser upp
natthimlen ut mot havet.

Björnjägaren i Bjursträsk, en tysk SS-bataljon
i Luleå och utrikessjöfartens svåra start.
Det är tre ämnen i Stadsarkivets årsbok
2016-2017. Andra kapitel handlar om Luleå
på 1920- och 1930-talen, Luleå Varv och torghandeln. Bidragen i årsboken har skrivits
av Anders Sandström, Leo Hassler, Maurits
Nyström, Sigvard Ökvist, Per Iko, Stefan
Granlund och Thomas E:son Åkerlund.
Årsboken kommer ut strax före jul och
finns till försäljning på bland annat Luleå
turistcenter.

Efter sommarens succé med Södra strand
byter nu Södra hamnplan skepnad till ett
vinterlandskap med start lördag 10 december.
Palmerna byts till granar, den värmande
solen byts till eldar och strandlek blir till
skidspår. Det blir även kaféverksamhet
under helgerna tillsammans med olika vinteraktiviteter som arrangeras av det lokala
förenings- och näringslivet.
Så snart det blir kallt nog kommer förra
vinterns uppskattade snöborg att byggas
upp igen.
Konceptet är utvecklat av Meramedia
tillsammans med Luleå kommun.

Nya hyresgäster på
Klockarängen
Luleå kommun anpassar nu Klockarängen
i Råneå för våra nya Luleåbor som fått permanent uppehållstillstånd. På avdelning 1
blir det 24-26 lägenheter och 14 lägenheter
på avdelning 3.
Sammanlagt blir det ett 40-tal lägenheter
på de två avdelningarna. Klockarängen
kommer vara ett tillfälligt boende och
inflyttning beräknas ske inom kort.

spaning

När jag tänker på Luleå
Det är dags för mig att säga tack och hej
till Vårt Luleås läsare. I höstas var det 40 år
sedan jag flyttade till Norrbotten och 39 av
de åren har jag tillbringat i Luleå. Eftersom
jag fortfarande är kvar förstår ni att jag
trivts rätt bra med er. Eller så har jag med
åren bara blivit allmänt flyttobenägen.
Kanske är min själ lite norrbottnisk? Det
finns i alla fall något i landskapet och klimatet
som slår an en djup ton hos mig. Skidspåren
på Ormberget. De stora skogarna och vidderna. Råne älvdal gör mig lycklig.
Men viktigast av allt är för mig kulturen.
Den som skapas av människor tillsammans, både av oss i dag och av de som levt
tidigare. Jag tror att varje samhälle utvecklar en egen kultur. Det märks inte minst
i byarna. Vissa byar känns livlösa och inåt-

vända, andra välkomnande och sprudlande
(som Klöverträsk).
Vi bidrar alla till denna kultur genom hur
vi behandlar varandra. Säger vi hej till
grannarna? Ser vi barnen?
Ett lokalsamhälles kultur är som ett hus
som vi varje dag snickrar och målar på.
Några eldsjälar är extra duktiga och gör
stora förändringar på huset, bygger ut och
moderniserar. Men det viktiga är att vi som
bor där gör huset trivsamt.
Huset påverkas förstås också av en massa
yttre faktorer, mer nu än förr. Ju stadigare
hus, desto bättre tål det oväder och andra
överraskningar.
När jag tänker på Luleå tänker jag ibland
på min gamle granne Manfred. Något år
innan han flyttade kom han över och frågade

om jag ville ärva hans hjortronmyr. Det
var ju ett erbjudande man inte tackar nej
till och någon dag senare for vi iväg uppåt
Morjärv. Myren var sagolikt vacker och
enligt min granne skulle det alltid finnas
hjortron där. Hittills har det stämt.
Nu ligger Manfred på Örnäsets kyrkogård. Som ingenjör var han inblandad i
många byggen i Luleå
och länet under flera
decennier. Men hans
berättarglädje och
generositet har också
bidragit till att jag upplever vårt gemensamma
hus, Luleåkulturen,
som varmt och öppet.

Kjell-Arne Johansson
Snart pensionär
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Be Change
är en metod som utvecklats av Stina
Sundqvist på Studiefrämjandet och Ann
Murugan som driver företaget Earth.
Idén är att via praktisk kunskap
och personlig rådgivning motivera till
omställning. Livsstilsförändringar ska
leda till att deltagarna både minskar sin
klimatpåverkan och mår bättre. Målet är
att deltagarna ska halvera sin koldioxidförbrukning.
Be Change finansieras av Studiefrämjandet, Luleå kommun, Earth och
Naturvårdsverket.
Projektet dokumenteras
för att kunna utveckla
metoden och anpassa
den till större
målgrupper.

Andreas Wåhlström med sambon Carina Mattila och barnen Nelly, Mika och Thea.
Foto: Susanne Lindholm

Koldioxidbantare får nya insikter
”Var den förändring du vill se i
världen”. De visdomsorden av
Mahatma Gandhi har fått ge
namn åt projektet Be Change.
Det handlar om att förändra sin
livsstil så att det gynnar både
individen och klimatet.
– Vi vill få folk att känna hopp och att
det kan vara roligt att vara klimatsmart,
säger Stina Sundqvist, projektledare från
Studiefrämjande.
Under hösten har ett 30-tal Luleåbor inlett den mentala resan som ”koldioxidbantare”. Först fick de väga in sig, här i
betydelsen hur mycket koldioxid som deras
leverne ger upphov till. Resultatet blev
mellan 4,5 och 18 ton per år. En medelsvensk ligger på 11 ton koldioxid, vilket är
skyhögt över vad som är hållbart för alla
människor på jorden.
Andreas Wåhlström, 44 år, är en av deltagarna i Be Change. Han bor med familjen i
Karlsvik. Det var hans sambo som tipsade
honom om projektet eftersom hon tyckte
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att han behövde bli mer miljömedveten.
– Jag tyckte att det lät intressant med
både fysiska träffar och digital kommunikation, säger han. Invägningen var en
konkret start. Jag blev förvånad att jag låg
på över tretton ton koldioxid per år.
Vegetariskt är gott
Andreas Wåhlström verkar inte ligga sömnlös på grund av sitt bidrag till den globala
uppvärmningen. Men han vill gärna leva
på ett för planeten bättre sätt och säger att
han redan efter ett par träffar fått nya insikter. En handlar om familjens matvanor.
– Vi svenskar har fördubblat vår köttkonsumtion på kort tid och jag har bidragit.
Jag trodde det skulle vara jättesvårt att dra
ner på köttätandet men nu har jag ändrat
mig. Om man lägger lika mycket tid och
kärlek på grönsakerna som på köttet kan
vegetarisk mat till och med bli godare.
– Det handlar också om att tänka igenom
vad man ska handla, kolla vad som finns i
kylskåpet och ta vara på rester. Sen är det
bra att köpa lokalproducerat och ekologiskt.
Utöver maten är det två andra områden
som är viktiga för koldioxidbantarna i projektet: transporterna och bostaden.

– Biffen, bilen och bostaden är ju tre grejor
som man själv kan göra något åt, säger
Andreas. Jag pendlar till Boden så det blir
ju en del bilåkande. Vi har två bilar men vi
borde kunna klara oss med en.
– Jag har börjat ersätta en del av bilåkandet med buss och cykel och försöker samåka så mycket som det är möjligt.
Viktigast: att göra något
Men går det verkligen att leva bättre och
rikare genom att dra ner på resor och annan
konsumtion?
– Ja, det tror jag. Att till exempel äta mer
vegetariskt och att cykla i stället för att ta
bilen är ju bra för hälsan också. Jag tycker
om att laga mat och det känns roligt och
utmanande att lära sig nya recept där
köttet inte har huvudrollen. När det gäller
resor kan man uppleva mycket utan att
resa så långt.
– Sen förändras ju folks värderingar. Fler
odlar själva, skaffar solpaneler och elcyklar.
Man behöver inte göra allt eller sådant som
känns jättejobbigt. Man får prova sig fram.
Det viktigaste är att man gör någonting.
Kjell-Arne Johansson
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Mer nära och ekologisk mat
”Andelen ekologiska produkter
ska uppgå till minst 25 procent
inom tre år.”

Vilken mat vi väljer att köpa
påverkar miljön och klimatet.
Luleå kommun köper redan idag
ekologisk och närproducerad mat
till förskolor, skolor och omsorgsboende och jobbar kontinuerligt
med att det ska blir ännu mer.

Men ekologiska morötter kan komma
långväga ifrån, exempelvis från Italien.
Kommunen ser gärna att även andelen
närproducerad mat ökar.

Nyligen antog kommunen en livsmedelspolicy som syftar till att kommunen ska
hålla hög livsmedelskvalitet i sina verksamheter. Genom att ställa krav på producenterna kan kommunen påverka vilka varor
som köps in. Och det handlar om stora
volymer. Varje år köps det mat för 40 miljoner kronor. Andelen ekologiska produkter
ska uppgå till minst 25 procent inom tre år.
Idag är omkring 20 procent av alla livsmedelsinköp ekologiska.

Mer nära mat
De lokala livsmedelsproducenterna har
svårt att konkurrera med stora nationella
leverantörer. För att göra det lättare för
små, lokala producenter att vara med och
lämna konkurrenskraftiga anbud har kommunen till exempel delat upp upphandlingen i mindre områden som t ex ägg,
korv och mejeri.
– Vi vill gärna ha en bra dialog med de
lokala producenterna så därför bjöd vi in

dem till möten för att diskutera förutsättningarna, säger Emma Breheim som är
inköpschef i kommunen.
Luleå kommun har cirka 150 ställen som
beställer livsmedel flera gånger i veckan,
däribland många skolor och förskolor. För
de små producenterna blir det ofta svårt att
hinna med att plocka ihop varor och hantera det praktiska kring beställningarna.
Därför väljer många att leverera direkt till
grossisterna som i sin tur säljer till Luleå
kommun.
Redan idag serveras närproducerat i
kommunens verksamheter. Till exempel
kommer pålägget och korven ofta från
Luleå eller Boden, äggen från Klöverträsk,
mjölken från Norrmejerier, potatisen från
Sunderbyn och brödet från Älvsbyn.
Monika Aunes

Mjölken som serveras i exempelvis kommunens skolor kommer från en kossa nära dig.

Livsmedelspolicyn
säger bland annat att kommunen ska medverka till:
• Minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och ökad andel förnybara bränslen.
• Andelen ekologiskt certifierade livsmedel ska öka
och uppgå till minst 25 procent 2019.
• Minska matsvinnet.
• Minska konsumtionen av kött och öka andelen
säsongsanpassade råvaror.
• Kontinuerligt jobba för att öka andelen Fairtrade
märkta produkter i verksamheten.
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Så mycket satsar kommunen 2017-2019

670

2 400

miljoner kronor
Va-utbyggnad

miljoner kronor
Nettoinvesteringar

180

miljoner kronor
Utveckling av nya bostadskvarter
på Kronandalen

Hit går skattepengarna!
Barn- och utbildningsförvaltningen 40%
Socialförvaltningen
37%
Infrastruktur, skydd
7%
Fritidsförvaltning
5%
Kommunledningsförvaltning
4%
Kulturförvaltning
3%
Arbetsmarknadsförvaltning
2%
Kollektivtrafik
2%
Finansförvaltning
1%

180

miljoner kronor
Flytten av räddningstjänsten/
logement/återvinningsstation

Så fördelas kostnaderna
Löner, pensioner
Material, tjänster
Avskrivningar
Bidragsutbetalningar
Finansiella kostnader

140

miljoner kronor
Tallkronanskolan

Kommunens utgifter och inkomster
miljoner kronor
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella poster
Årets resultat
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61%
26%
6%
6%
1%

40

miljoner kronor
Ny gymnastikhall

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

-4 360
3 918
422
36
16

-4 483
4 041
399
84
41

-4 646
4 172
411
69
6

Varifrån kommer pengarna?
Skatter
Statsbidrag
Externa intäkter

74%
8%
18%
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Växtvärk sätter ramarna för
kommunens budget 2017-2019
600 nya Luleåbor
Luleå planeras växa med 600 nya invånare per år. Varje ny kommuninvånare
innebär en skatteintäkt på cirka 50 000 kronor. Fler invånare innebär således
högre skatteintäkter men också högre kostnader för kommunen.
640
Nya bostadsområden har tillkommit på Hällbacken och Kronan – och
fler nya
är
på gång. Förutsättningen för det är ett utbyggt va-nät. Nu bygger kommunen
nya förskolor på Hällbacken och i Gammelstad och en skola på Kronan.

Luleåbor

Inga skattehöjningar
Investeringstakten är fortsatt hög. Investeringar på 400 miljoner kronor per år
klarar kommunen med egen kassa, därutöver måste man låna. Därför planeras
1,2 miljarder i nyupplåning de kommande tre åren.
Luleå kommun har ett antal finansiella mål, bland annat en budget i balans och
oförändrad skattesats. Budgeten för 2017-2019 lever inte upp till alla mål på grund
av den höga tilllväxten. Men det blir ingen skattehöjning.

Utdelning från Luleå Energi
För att stärka sin kassa tar Luleå kommun 135 miljoner kronor utöver den
vanliga utdelningen från Luleå Energi. Den totala utdelningen från kommunala
bolag blir 242 miljoner kronor. Det är ett vedertaget sätt att finansierar tillväxt.
Skellefteå Kraft betalar exempelvis varje år fyra procent av det egna kapitalet
(220 miljoner kronor år 2015) till ägaren Skellefteå kommun.

Effektiviseringar
En central punkt i god ekonomi är effektiviseringar och ständiga förbättringar.
Samtliga förvaltningar ska presentera förslag på hur verksamheten ska bedrivas
mer effektivt än idag. Bland annat har kommunledningen initierat en stor översyn
av administration och kundtjänst. Stadsbyggnadsförvaltingen ska se över hur
lokaler och parkeringar kan användas på ett effektivare sätt.
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Luleå ökar tempot i bo
Nu byggs det mer än på många år i Luleå. Ungefär 2 000 nya bostäder
beräknas bli klara under perioden 2015-2018. Ett välbehövligt tillskott
då befolkningen ökar och vi närmar oss 77 000 Luleåbor.
Efter en period med låg bostadsproduktion har byggtakten ökat på senare år. Det
beror dels på den pågående utbyggnaden
av Luleås vatten- och avloppssystem och
dels på att fler byggaktörer vill vara med
och utveckla Luleå.
De nya bostäderna skapar en rotation
på bostadsmarknaden, vilket gör att också
billiga lägenheter i äldre fastigheter blir
lediga.
På detta uppslag syns några av de byggprojekt som pågår runt om i kommunen.
Många fler projekt är i gång eller under
planering.
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En ny stadsdel växer fram
I Kronandalen fortsätter arbetet med infrastrukturen som till exempel vägar, va-ledningar och el. Vintern 2017/2018 är det
planerad byggstart av den första etappen,
Norra Entrén, med drygt 400 bostäder.
Nästa år färdigställer HSB de två sista
punkthusen på Lulsundsberget. I sluttningen nedanför som kallas Honnörsbacken
ska Myresjöhus bygga 32 kedjehus med
inflyttning i slutet av 2017.
När Kronan är fullt utbyggd år 2030
kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva
här. Det är kommunens största bostads-

projekt sedan Hertsön byggdes på 1970talet.
Flera nya hyreslägenheter
Under 2018-2019 beräknas flera hyresrätter
bli inflyttningsklara. Några exempel är
Rikshems 110 lägenheter på Klintbacken,
HSB:s 52 lägenheter på Malmudden,
Galärens 110 lägenheter på Varvet och
Lulebos två lägenhetsprojekt på Kallkällan.
Lulebo fortsätter även att satsa på trygghetsboenden med 120 lägenheter på
Bergnäset.
		
Susanne Lundblom

Student- och forskarlägenheter

Lägenheter

Trygghetsboende

Plats: Campus LTU/Laboratorievägen,
Porsön
Boendeform: Hyresrätter
Antal: 160 lgh etapp 1 + 131 lgh etapp
2, totalt 291 lägenheter
Inflyttning: september 2016 etapp 1
+ våren 2017 etapp 2
Aktör: Lindbäcks Bygg

Plats: Regnvägen, Björkskatan
Boendeform: Hyresrätter
Antal: 32 lägenheter
Inflyttning: Sommaren 2017
Aktör: Lulebo

Plats: Mjölkuddsvägen 77,
Mjölkudden
Boendeform: Hyresrätter för äldre
Antal: 82 lägenheter
Inflyttning: Sommaren 2017
Aktör: Lulebo
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ostadsbyggandet
Bedömning färdigställda bostäder:
2015: 272 nya bostäder
2016: 397 nya bostäder (prel.)
2017: 593 nya bostäder (prel.)
2018: 787 nya bostäder (prel.)
Det ger en totalsumma på
2 049 nya bostäder med den
preliminära fördelningen
• 41 procent hyresrätter
• 15 procent trygghetsboenden
(hyresrätter för äldre)
• 19 procent bostadsrätter
• 18 procent villor och
• 7 procent radhus

Villor, radhus, lägenheter
Plats: Hällbacken

Lägenheter
Plats: Småbåtsgatan, Södra hamn
Boendeform: Bostadsrätter
(Brf Kuststad)
Antal: 112 lgh etapp 1, totalt cirka
330 lägenheter
Inflyttning: Hösten 2018 etapp 1
Aktör: Nåiden Bygg AB/Granec

Villor: 145 villatomter etapp 1-4,
färdigbyggda eller under byggnation.
59 villatomter, etapp 5, släppta till
kommunens tomtkö i november.
Radhus: 20 radhus, inflyttning i
etapper 2016-2017, Peab. 25 radhus,
inflyttning 2017/2018, OBOS/Peab.
Lägenheter: Små flerbostadshus ca
40 lägenheter, inflyttning prel. 2018,
Peab.
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Anhöriga av sjuka får ofta dra ett tungt lass. Anhörigkonsulenter hjälper till med att planera avlastning. De ingår i anhörigteamet
som prisades nyss för sitt arbete med kommunens medarbetarstipendiet.

Att stötta anhöriga ett
viktigt uppdrag
Luleå kommuns anhörigkonsulenter
ger stöd till dig som vårdar eller
stöttar en närstående som är sjuk
eller funktionsnedsatt.
– Vi underlättar för den anhörige
som ofta drar ett tungt lass i vardagen, säger Anna-Lena Hansson och
Diana Qvist, anhörigkonsulenter.
Luleå kommun införde stödet till anhöriga år 2006. Året efter började Anna-Lena
Hansson som anhörigkonsulent och Diana
Qvist började år 2011.
De berättar att anhöriga som kontaktar
dem oftast har en sjuk förälder eller någon
annan nära anhörig som de vårdar eller
stöttar. Ansvaret vilar tungt på den anhörige som många gånger inte har någon

12

avlastning i vardagen samtidigt som barn,
familj och arbete ska skötas.
– Du är väldigt ensam som anhörig och
på grund av den stora arbetsbelastningen
är risken stor att man själv får en psykisk
ohälsa, säger Anna-Lena Hansson.

”Det handlar om att
bli sedd och bekräftad
som anhörig.”
– Det handlar om att bli sedd och bekräftad som anhörig. Vi hör ofta att ”ingen
frågar mig som anhörig hur jag mår”, säger
Diana Qvist.
Viktiga samtal
Anna-Lena och Diana beskriver anhörigstödet som ett inledande samtal kring den

anhöriges situation. Stödet är alltid individuellt anpassat och ibland sträcker det sig
bara till ett samtal men kan också vara flera
över tid. Som anhörigstödjare har man
tystnadsplikt.
– De kan bolla med oss olika situationer
i vardagen och vi ger dem redskapen att
hantera de här situationerna.
En del i stödet går ut på att träffa andra
i liknande situation. Därför arrangerar
kommunen varje tisdag ett anhörigcafé
vid Fyren i centrala Luleå. Där kan man
samtala och delta på föreläsningar.
Både Anna-Lena och Diana känner att
de gör skillnad för många anhöriga i deras
vardag.
– Absolut, ibland ger vi så otroligt lite
för att de anhöriga ska få kraft att orka så
mycket mer.
Hur kommer jag i kontakt med er?
– Ring Luleå kommuns växel på 45 30 00
så kopplar de dig vidare till oss.
Läs mer om anhörigstödet på
www.lulea.se/anhorigstod
Fredrik Winneborn
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Ny kraft för en stad i förändring
– Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att Luleå ska
kunna växa, säger Roger Danell.
Som ny chef för stadsbyggnadsförvaltningen har han en hel
del att sätta sig in i. Mycket är på gång med kommande stora
investeringar och byggplaner
– Tanken på framtidens Luleå känns både lockande och utmanande.
Roger Danell tillträdde sin nya tjänst den
1 november och redan efter en vecka kan
han konstatera att det är ett stort och viktigt uppdrag.
– Vi ska skapa förutsättningar för ett växande Luleå. Det finns mycket som redan
är på gång men vi ska ju också planera för
framtiden.
Roger arbetade som hamnchef vid Luleå
kommun mellan 2011-2014. Efter två år vid
Saab Kockums i Karlskrona har han nu
återvänt till Luleå. Från ett vinstdrivande
företag till en verksamhet där skattemedlen ska tillvaratas på bästa sätt. Trots dessa
olikheter finns det ändå likheter.
– Det handlar om människor, struktur
och organisation, säger han.
I Luleåbornas vardag
Stadsbyggnadsförvaltningen har som mål
att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och
utvecklande liv. För att uppnå ett bra
samhällsbyggande behövs kreativa och
effektiva processer. Men också samarbete
med andra kommunala verksamheter och
intressenter i samhället.
– Det finns en röd tråd i vår verksamhet.
Från översiktsplan och stadsplanering, till
utförande och drift, förklarar Roger Danell.
Förvaltningen är den tredje största i
Luleå kommun med sina 460 anställda. En
stor del av personalen arbetar med vatten
och avlopp, snöröjning, lokalvård och
fastigheter.
– Viktiga delar i Luleåbornas vardag,
sammanfattar han.

onen, där en stark centralort kan fungera
som en motor i olika sammanhang.
Tillbaka i Luleå
Roger är glad att vara tillbaka i Luleå, som
han upplever som en fin stad att leva i.
– Luleå fungerar under hela året. Varje
årstid har sina förutsättningar och jag
tycker att vi är bra på att ta tillvara dessa.
Bostadsfrågan för sin och familjens del
har han löst genom att hyra ett hus i centrala Luleå.
– Vi är väldigt nöjda med vårt boende.
Däremot är vi självklart inte främmande för
att någon gång i framtiden bosätta oss i något
av alla de nya områden som växer fram.

			
Stadsbyggnadsförvalt
			
nin
uppdrag

gens

• Tillhandahålla boen
demiljöer och 		
intressanta arbetspla
tsområden.
• Ansvara för exploate
ringsverksamheten.
• Tillhandahålla ända
målsenliga 		
lokaler för kommunen
s verksamheter.
• Leverera dricksvatte
n, avleda och 		
rena spillvatten samt
avleda dagvatten.
• Förvalta och utveckla
gator och gångoch cykelvägar så att
hög trafiksäkerhet, god framkom
lighet och
bra trafik- och boende
miljö främjas.
• Förvalta och utvec
kla allmänna
park- och naturmiljöer
som är trygga,
tillgängliga, upplevelse
- och rekreationsrika under alla års
tider.

Karin Kemi
Roger Danell är ny chef på stadsbyggnadsförvaltningen sedan första november.
Foto: Susanne Lindholm

Goda exempel
Bland Luleås många byggprojekt är Kronandalen ett bra exempel på hur man kan omvandla och förnya ett stadsområde. Ett
annat exempel som Roger gärna lyfter fram
är hur Malmö har byggt om det gamla varvsområdet och skapat bra boendemiljöer.
– Fin livsmiljö och god arkitektur stärker
ortens identitet och medborgarnas stolthet.
Att Luleå växer och utvecklas är positivt
inte bara för Luleåborna utan för hela regi-

13

Vårt Luleå Nr 6 • 2016

Tanja Nilsson vill utveckla
Medborgarkontoret i Råneå.

Det är ofta mycket liv och rörelse på Medborgarkontoret och biblioteket i Råneå.
Huset är en uppskattad mötesplats för Råneborna liksom människor från hela världen.
Foto: Susanne Lindholm

20 år i medborgarnas tjänst
Nästa år fyller Medborgarkontoret i Råneå 20 år. Det ger
en anledning till att utvärdera hur verksamheten lever upp
till de mål som ställdes 1997. En enkät visar att behovet
av Medborgarkontorets tjänster fortfarande är stort.

– Vi kommer att jobba vidare med dessa
önskemål. I arbetet med att ta fram en
utvecklingsplan för Råneå lägger vi stort
fokus på att utveckla just de bitarna, säger
Tanja Nilsson, enhetschef på Medborgarkontoret.

Medborgarna ska få hjälp med olika typer
av service och information på ett och
samma ställe. Det var tanken från början
och så har det också blivit. Det är ett brett
spektrum av service och information som
personalen på Medborgarkontoret och
biblioteket hanterar.
En vanlig fredagsförmiddag kan huset
befolkas med elever från Råneskolan som
lånar böcker på biblioteket. En besökare
behöver hjälp med att fylla i ett formulär, någon annan vill låna en dator, surfa,
studera eller bara läsa tidningen. En familj
har just fått uppehållstillstånd efter flera
års väntan och bjuder med stor glädje på
fika. En annan kan just ha fått avslag och
då behöver personalen bemöta dessa människors sorg och rädsla.

Integration som förbild
Flera framhåller att Medborgarkontoret ger
bra service och stöd till nyanlända. Sedan
16 år tillbaka tar Råneå emot flyktingar.
Ca 170 asylsökande bor i Råneå. I dagarna
flyttar nya Luleåbor med uppehållstillstånd tillfälligt in på Klockarängen, tills de
får en lägenhet i kommunen.
– Integration har alltid varit en viktig del
och kommer att utvecklas även framöver.
Luleå kommun har ett tydligt uttalat mål
att vi ska bli ett nationellt förbild inom
integration, säger Tanja Nilsson.
Mer om enkäten finns på www.lulea.se/
tycktill-medborgarkontoret
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Mötesplatser, demokrati och utveckling
En enkät har skickats till 500 slumpvis utvalda invånare i Råneå och byarna omkring.
30 procent svarade och personer över 45 år
var överrepresenterade. De flesta berömmer
personalen för att ge viktig samhällsservice
och tycker att bra service är viktigt för den
lokala utvecklingen. Över hälften tycker
att Medborgarkontoret kan utvecklas ännu
mer som mötesplats. Nästan hälften vill att
kontoret ska bidra med att öka medborgarnas engagemang och stärka demokratin.
De anser att det är viktigt att politiker och
personal möter medborgarna för information och debatt.
Det framkommer även önskemål om bättre
näringslivsutveckling och att det erbjuds
kurser och utbildning.

Katja Güth Laitila
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gruppledaren
”Den stora
bostadsbristen skapar
problem inom alla
områden”
Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige? Vårt Luleå presenterar
en partiledare i varje nummer.
Turen har kommit till Anders
Josefsson, gruppledare för
Moderaterna som har nio
mandat i kommunfullmäktige.
Varför blev du politiker?
– För att få möjlighet att vara med och
påverka samhället och bidra till Luleås
utveckling. Jag har alltid varit samhällsintresserad och haft åsikter och 2006 blev
jag medlem i det parti som stämde bäst
överens med mina värderingar. För mig
har människors valfrihet alltid varit väldigt
viktig.

Vad oroar dig mest i samhället?

– Det är olika från vecka till vecka men
i genomsnitt kanske 60 timmar, inklusive
kvällar och helger.

– Det ökande utanförskapet. Vi måste
skapa förutsättningar för att fler ska kunna
få ett jobb, det är den bästa vägen in i samhället. Att så många som möjligt arbetar
och betalar skatt lägger också grunden för
välfärden och ger också människor en helt
annan frihet och möjlighet att bestämma
över sitt eget liv.

Är det svårt att vara i ”ständig
opposition”?

Vad är det bästa som hänt i Luleå
sedan år 2000?

– Nej, det tycker jag inte. Är man seriös
och kommer med konstruktiva förslag har
man alla möjligheter att påverka. Naturligtvis skulle det vara roligare att styra men
vi får hantera det läge vi har och förhoppningsvis göra bättre ifrån oss i nästa val.

– Den bästa enskilda händelsen är nog
när Facebook valde att etablera sig här.
Det känns som att det förändrade hela
stämningen i Luleå till det bättre, nu ser vi
möjligheter istället för hinder och det finns
en helt annan framtidstro.
– Sedan är nog den roligaste förändringen att vi genom att tänka nytt har lyckats
locka hit en rad nya aktörer som vill vara
med och bygga bostäder och lokaler. Det
gör att bostadssituationen faktiskt ser ut att
ljusna lite på sikt.

Hur mycket tid lägger du ner på
politiska uppdrag?

Hur bedömer du ert inflytande i
kommunpolitiken?
– Det måste andra bedöma. Jag upplever
i alla fall att vi blir lyssnade på.
De tre viktigaste frågorna i kommunpolitiken de närmsta åren?
– Bostäder, bostäder och bostäder. Vi ser
att den stora bostadsbristen skapar problem
inom i princip alla områden. Företag har
svårt att rekrytera arbetskraft, ungdomar
kan inte flytta hemifrån, studenter drar sig
för att börja studera här och våra nyanlända får ingenstans att bo.

Bok, film eller tv-program som gjort
särskilt intryck på dig i år?
– ”Tänka, snabbt och långsamt” av Daniel
Kahneman, tidigare nobelpristagare i ekonomi. Boken är några år gammal men jag
läste den för första gången i somras.
Kjell-Arne Johansson

Anders Josefsson är gruppledare för
Moderaterna, kommunfullmäktiges näst
största parti. Foto: Susanne Lindholm
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Konstkursen i Kulturens hus lockar inte bara nyanlända. Här är det Maria, Zarina och Farzaneh från nationella program
som är i skapartagen. Foto: Susanne Lindholm

Meningsfull fritid för alla
Knappt 200 ensamkommande ungdomar finns i Luleå just nu. Många av
dem går i gymnasiet och kämpar med
att lära sig svenska.
De erbjuds också meningsfulla aktiviteter på fritiden via ett folkhälsoprojekt.
Projektet kallas ”Mening, sammanhang
och hälsa” och har två inriktningar:
idrott och kultur.
– Det handlar om att hjälpa nyanlända
ungdomar att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, sammanfattar projektledaren
Helena Turovaara.
– Alla ungdomar i gymnasieskolan, inte
bara nyanlända, är välkomna. Ibland hjälper
elever från andra program till som instruktörer och tolkar.
Helena berättar att det ordnas fritidsaktiviteter i stort sett varje dag. Idrotter som
fotboll och basket lockar förstås många.
Men en hel del är också intresserade av
kultur. Det erbjuds bland annat fotokurs,
musik och konst.
Berättelser i en väska
Vi tittar in i konsthallen på Kulturens hus
när det pågår en konstkurs. 14 ungdomar,
både tjejer och killar, har anmält sig till

16

kursen och den här tisdagseftermiddagen
är hälften på plats. Uppgiften är att skapa
en personlig berättelse som ryms i en
väska. Det jobbas för fullt.
– Varje gång försöker vi använda någon
ny teknik eller nytt material, berättar konstpedagog Miia Rantala. Vi hoppas kunna
göra en utställning med väskorna före jul.
Hitta en förening
Projektet har pågått sedan i våras och har
engagerat en stor del av de asylsökande
ungdomarna. Ett mål är att de även ska
hitta till någon intressant förening.
– Allt bygger på de nyanländas egen vilja
och det finns ju massor av spännande saker
att göra i Luleå, säger Helena. Men det kan
vara svårt att komma igång och ta sig till
olika aktiviteter. Många är också ganska
utmattade efter skolan.
– Men det har ändå fungerat jättebra och
det märks att det är uppskattat.
Hittills har en majoritet av de ensamkommande fått uppehållstillstånd. En del
får dock avslag och det påverkar förstås
ungdomarna starkt.
– Men vi fortsätter att jobba. Allt gott som
vi kan ge dem här har de med sig senare i
livet. 		
Kjell-Arne Johansson

Miia Rantala (t v) är konstpedagog på
konsthallen. Foto: Susanne Lindholm

Folkhälsoprojekt
Luleå kommun har sedan 2012 öronmärkt pengar för särskilda folkhälsoprojekt.
Syftet är att bidra till jämlikare hälsa
bland barn och unga. ”Mening, sammanhang och hälsa” är ett av 15
projekt som hittills beviljats pengar.
Läs mer på: www.lulea.se/folkhalsa

Vårt Luleå Nr 6 • 2016

Enskilda avlopp inventeras
I Luleå kommun finns det 4 000
enskilda avlopp och antalet ökar på
grund av nya bostäder som byggs och
fritidshus som renoveras.
Reningen i ett enskilt avlopp är ofta
betydligt sämre än i ett kommunalt
reningsverk. Många avlopp har nästan
ingen rening alls. Det bidrar till övergödning och en ökad risk för dåligt
dricksvatten.
– Utifrån en miljö- och hälsoskyddsaspekt
är det jätteviktigt att vi förbättrar våra enskilda avlopp så att människor inte blir sjuka
eller vår miljö tar skada, säger Henrik Löf
som är miljöinspektör vid Luleå kommun.
Tio procent av Sveriges befolkning har
ett eget enskilt avlopp. Dessa släpper ut
lika mycket övergödande ämnen som alla
kommunala reningsverk tillsammans.
Övergödningen skapar stora problem i
miljön och om inte avloppsvattnet renas
tillräckligt är det stor risk att dricksvattenbrunnar förorenas.
Havs- och vattenmyndigheten har beslutat
att fem procent av alla enskilda avlopp
årligen ska åtgärdas. I Luleå innebär det
200 avloppsanläggningar. I fjol inventerade kommunen avloppsanläggningar i
Lillviksholmen utanför Kallax och i år har
man inventerat delar av Hertsölandet.
– När vi inventerar så tittar vi på slamavskiljaren och infiltrationsbädden samt var
utsläppet finns och hur det påverkar det
närliggande området, säger Henrik Löf.
Viktigt med rening
Kraven för ett enskilt avlopp är att man
har en slamavskiljare där vattnets grövre
partiklar fastnar samt en brunn som fördelar
vattnet vidare till olika rör. De rören ansluts
till en infiltrationsbädd där den slutliga
reningsprocessen sker. Där reduceras inte
bara gödningsämnena kväve och fosfor.

– Utan det viktigaste här är reningen av
bakterier och virus så vi inte får hälsoproblem, säger Löf.
Om ett enskilt avlopp inte uppfyller
kraven får fastighetsägaren ett förbud och
vanligtvis två år på sig att åtgärda bristerna.
– Tyvärr har vi många gamla enskilda
avlopp i kommunen med mycket brister
och ofta innebär det ett byte av hela anläggningen.
Innan man byter sin gamla anläggning
krävs det tillstånd från kommunen som
sedan kontrollerar att den nya anläggningen följer de krav som finns i miljölagstiftningen.
Fastighetsägare behöver inte vara oroliga
att de blir bötfällda för gamla avlopp.
– Inte alls, vi gör nu en inventeringsplan
som kommer under våren 2017 och som
berättar vilka områden vi ska inventera.
Du ska som fastighetsägare veta i god tid
att vi kommer ut och inventerar.
Fredrik Winneborn

FAKTA OM ENSKILDA AVLOPP
• Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som har tillkopplad wc, disk- och tvättvatten och inte är ansluten till
ett kommunalt avlopp.
• En ny enskild avloppsanläggning kan kosta från 60 000
kronor och uppåt.
• Livslängden på en modern avloppsanläggning är 15-20 år.
• Genom att följa guiden Bedöm ditt eget avlopp på
www.lulea.se/vattenochavlopp kan man enkelt ta reda på
om det egna avloppet behöver förbättras.
• På http://husagare.avloppsguiden.se kan man kolla på
olika lösningar för enskilda.
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tips från biblioteket

Från överste Hathi till
överste Kempainen
Roger Kempainen
PUF-förlag
Jag tror att Roger Kempainen är en person
som många i Luleå och vissa delar av
Tornedalen känner till. Han har skrivit ”sitt
livs berättelse” och vi får följa honom från
första tiden i Luleå – i det nybyggda Örnäset
och på somrarna i Juoksengi – och genom
livet; åren som make, pappa och militär
och sedermera bland annat som populär
skolchef i Luleå.
Under åren har Kempainen brottats med
osäkerhetskänslor och svartsjuka (ja de går
väl hand i hand) och har inte alltid agerat
som han borde, bland annat erkänner han
att han varit för sträng mot sina två döttrar.
Det är till stor del en både självhävdande
och självutlämnande berättelse fd överste
Kempainen har gett oss – och han har inte
bara lämnat ut sig själv utan även delar av
sin familj. Med bättre korrekturläsning och
redigering från PUF-förlag i Luleå hade
boken nog gett mer.

Döden den bitterbleka
Anne-Marie Schjetlein
Bokfabriken
Den andra psykologiska spänningsromanen
om läkaren Andreas och hans stundtals
hektiska tillvaro på sjukhuset i Halmstad och
hemma i villaområdet i Tylösand. I första
boken, Döden kvittar det lika, händer det
sorgliga och ofattbara att Andreas fru inte
ser någon annan utväg än att ta livet av sig.
Nu har det gått ungefär ett år och livet som
änkling och ensamstående pappa till två små
pojkar går vidare – men hotet från psykopaten Petra finns kvar och Andreas kan aldrig
vara säker på var hon dyker upp härnäst. Så
får de in ett allvarligt fall av barnmisshandel
på sjukhuset och det visar sig att pojken
blivit utsatt för övergrepp…
När Anne-Marie Schjetlein växte upp på Bergnäset i Luleå hette hon Lien i efternamn.
Agneta Krohn Strömshed
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För att minska kostnaderna och ta hänsyn till miljön kommer man att minimera
snöbortforsling från bostadsområdena. Foto: Mostphotos

Tidigare utryckning vid snöfall
Vad tycker Luleåborna om snöröjningen? Det ville stadsbyggnadsförvaltningen veta och bjöd i våras in till medborgardialog. Mötet har
resulterat i en uppdaterad servicedeklaration som beskriver vad
Luleåborna kan förvänta sig av vinterväghållningen i kommunen.
En av förändringarna är att snöröjningen
ska komma igång på prioriterade gångoch cykelvägar redan vid två centimeter
nysnö jämfört med tidigare fyra centimeter. Däremot accepteras periodvis
en smalare körbana på fyra meter på
bostadsgator.
– Vintern är vacker men oberäknelig.
Vi vill leverera en bra snöröjning utan att
kostnaderna skenar iväg. För att minska
kostnaderna och ta hänsyn till miljön
kommer vi att minimera snöbortforsling
från bostadsområdena. Vi lämnar så
mycket snö som möjligt för att tina bort
på plats, förklarar Mikael Sundvall, av-

delningschef för drift och underhåll vid
stadsbyggnadsförvaltningen.
Salt är också en fråga som många har
åsikter om. Innan snön och kylan lagt
sig ordentligt ökar halkrisken betydligt
och då är saltning ett effektivt sätt att
förhindra trafikolyckor samt förbättra
framkomligheten.
– Kommunen har tagit beslutet att
salta efter de större vägarna och trafiklederna. Saltning kommer normalt att
utföras vid temperaturer mildare än
minus åtta, säger Mikael Sundvall.
Snöröjningen kostar varje vinter mellan 30 och 50 miljoner kronor.

Östra länken drar västerut
De första två etapperna av va-projektet
Östra länken är nu till stora delar klara.
Det som återstår att färdigställa till hösten
2017 är den nya parken och Golfängen
vid Skurholmsfjärden.
Nästa etapp i utbyggnaden är att lägga
ner vattenledningar mellan Landstingshuset och Mjölkudden. Vid korsningen
Bodenvägen-Svartövägen byggs även en
ny pumpstation.

– För att inte orsaka alltför mycket
trafikstörningar ska vi jobba i deletapper,
säger projektledare Mats Nordgren. Vi
börjar med området kring BodenvägenSvartövägen och fortsätter sedan in
mot Trossvägen på Mjölkuddssidan
samt Midgårdsvägen-Coop Arena och
landstingshuset.
Arbetet med tredje etappen kommer
att pågå fram till årsskiftet 2017/2018.
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vår historia
Nyckeln till Kulturens hus
hämtades ur en isvak i Norra hamn
som en del av invigningsceremonin.
Foton: Marianne Bröms

Dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Margareta
Bladfors Eriksson och dåvarande kommunalrådet Karl
Petersen klipper invigningsbanden framför Kulturens hus
den 13 januari 2007.

Invigningen var en
fest för alla, här med
författaren Mikael Niemi.

10 år med
kulturen i fokus
Tiden går och det är redan tio år sedan Luleåborna fick
sitt Kulturens hus. Det ska firas! Med en jubileumshelg den
27-29 januari som bjuder på konsert, öppet hus och minst
lika mycket kultur som under själva invigningen 2007.
Den 13 januari 2007 var en stor dag för Luleåborna. The Lady in red, som arkitekterna
kallade sin skapelse, öppnade dörrarna för
allmänheten och Luleåborna strömmade in.
Fyra år innan hade kommunfullmäktige
fattat beslutet att bygga ett kulturhus med
konserthall, bibliotek och konsthall. Byggnationen kostade 350 miljoner kronor inklusive parkeringsdäck. Att samla tre verksamheter under samma tak bedömdes då, kulturpolitiskt och ekonomiskt, som det bästa
alternativet. Och det har besannats med råge.

Succé och föredöme
Det har blivit cirka sex miljoner besökare
under de tio åren. De goda besökssiffrorna
håller i sig. De flesta bor i Luleå men många
kommer också hit från regionen för en helg
med konsert och övernattning.
– Kulturens hus blev verkligen en succé.
Man pratar om Luleå före och efter Kulturens hus.
Det säger kulturchef Åke Broström som
var med från början när kulturhuset började planeras.

I tider av besparingar behöver vi
kulturen, var dåvarande kommunalrådet Karl Petersens motto.

– Kulturen står stark i Luleå och Kulturens
hus är en viktig motor i det sammanhanget.
Luleå har också blivit en betydande mötesplats för stora och små konferenser tack
vare goda förutsättningar i huset.
Kulturens hus har haft många studiebesök
under åren. Umeå invigde för två år sedan
sitt kulturhus och Skellefteå planerar ett,
bägge med inspiration från Luleå.
Katja Güth Laitila
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Jubileumsåret avslutas med fest
Lucköppning – årets
adventskalender

Världsarvsutnämningen har uppmärksammats under hela året
med föreläsningar, byggnadsvårdsprojekt, konserter, utställningar
och mycket mer.
Som avslutning på jubileumsåret
bjuds det in till festligheter den
7 december.
Jubileumsdagen den 7 december ger
förutom festligheter även tillfälle till
framåtblickande.
– Jubileumsåret har varit fantastiskt i
många avseenden, säger Erik Enström,
projektledare för jubileet. Nu tar vi
avstamp i allt vi lärt oss under året och
blickar framåt.
– Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med föreningar, organisationer,
eldsjälar och Luleåbor. Tillsammans
håller vi vårt världsarv levande.

Årets bästa bild?
Under hela året har Luleåborna kunnat
vara med i en fototävling där världsarvet Gammelstads kyrkstad har varit
det genomgående temat.
Vinnaren i fototävlingen koras på jubileumsdagen den 7 december. De tolv
bästa bilderna ska utgöra 2017-års
kalender som kommer att finnas till
försäljning på Visitor Centre.
Kalenderbilderna och vinnarbilden
ställs även ut på Gammelstads bibliotek från den 7 december.
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Som en del i jubileumsfirandet satsar årets
adventskalender i Gammelstads kyrkstad
lite extra. Varje dag öppnas en kyrkstugelucka, och vad som väntar innanför är en
överraskning. Kanske en sångstund, eller
en kaffetår vid en öppen brasa, eller en
nyskriven dikt?
Lucköppningen pågår från första december till julafton.

J U bileumsdagen
7 december 2016
Välkommen att fira hela dagen i Kulturens hus
och i världsarvet Gammelstads kyrkstad.
På Kulturens hus kan besökarna
under förmiddagen ta del av föreläsningar, utställningar och demonstrationer. Dessutom är det premiär
för virtual reality-upplevelsen Anno
1500, där man med teknikens hjälp
förflyttas 500 år bakåt i tiden och
går på en historisk upptäcktsfärd
längs Hamngatan i Gammelstads
kyrkstad.
Därefter fortsätter jubileumsdagen
i Gammelstad med firande i kyrkan,
där Årets nyckelbärare koras, och
lucköppning på kyrktorget med
musik, glögg och avtäckning av
världsarvsplaketten.
Visitor Centre har öppet hus och
bjuder på tårta, kaffe och lyktvandring i världsarvet.

Kl 10-13 Kulturens Hus
Kl 10.30 – Föreläsning med Jan Turtinen
Kl 12 – Anno 1500
Dessutom filmvisning, utställning av världsarvsskolornas pärlplattor.

Kl 14-15 kyrktorget, Gammelstad
Avtäckning av världsarvsplakett, körsång, glögg.

Kl 15-16 Nederluleå kyrka
Musik, jubileumsceremoni, överräckning
av kyrkstadsnyckeln.

Kl 16-18 Visitor Centre
Öppet hus, gratis lyktvandring.

Kl 18-18.30 Nederluleå kyrka
Veckomässa.

Kl 18-21 Petrigården, Gammelstad
Mingel, musik, underhållning.

Fullständigt program på
www.lulea.se/gammelstad
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