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I Södra Prästholm står Norrbottensgårdarna tätt ner mot älven. En gång stod de ännu tätare men på 1860-talet, i samband
med laga skifte, flyttades många av gårdarna ut från bykärnan. Prästholm är en gammal bondby på båda sidor om älven.
Här fanns bra jordbruksmark men sämre med bra boplatser. Det var troligtvis en anledning till att gårdarna hamnade så
tätt från början. I dag bor det knappt 200 personer i Prästholm med omnejd. Foto: Susanne Lindholm.
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medarbetare

”Som fritidsledare
ska man vara
en förebild”
Björn Markinhuhta, fritidsledare
och problemlösare i Råneå
Att Björn trivs på sitt jobb syns tydligt. Han
har just varit i färd med att visa hur man
spänner fast en kedja på en crossmoped
innan han berättar om mekverkstans nyaste
projekt. En gammal Volvo 745 som ungdomar
bygger om till en brandbil med 400 liters
vattentank och brandsprutor. Råneå rescue
ska bilen heta och den ska stå i målet på
Piteå Dragway nästa sommar.
– Ungdomarna här lär sig många praktiska
grejer, säger Björn Markinhuhta. Genom
brandbilsprojektet lär de sig att planera och
lösa problem. Det får dem att växa.
Han är välkänd bland ungdomarna i Råneå.
Sedan 2012 jobbar han på fritidsgården i
Råneå som utökades med mekverkstan i
januari i år. En efterlängtad verksamhet för
motorintresserade ungdomar med fyra bilplatser. Verkstaden i den gamla brottarlokalen
vid värmeverket är öppen torsdagar och
fredagar från eftermiddagen till kl 21.
Uppåt 20 ungdomar brukar vara där och
meka. Utbudet utökas allt eftersom så att
ungdomarna kan testa att svetsa och konstru-
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era. Graffitin på väggen ska också bli större.
Utvecklas hela tiden
Idéer är det ingen brist på och inte heller
på engagemanget. Björn brinner för sitt
arbete med ungdomar.
– Det är ett ohyggligt utvecklande arbete,
jag trivs jättebra, säger Björn och berömmer
kommunen som en bra arbetsgivare. Jag
får utveckla verksamheten och mig själv,
jag är fri under ansvar. Som fritidsledare
ska man ju vara en vuxen förebild, även när
man är privat.
Björn Markinhuhta har i hela sitt yrkesliv
jobbat med ungdomar. Egentligen hade
Björn pluggat till lärare, men hoppade av
utbildningen i slutskedet och började på ett
behandlingshem för ungdomar i Sävast.
Det blev elva år där innan han började på
fritidsgården i Råneå.
Den ”vanliga” fritidsgården i Råneå har
musikrum, bordtennis, biokvällar och danslokal och är öppen onsdag, fredag och
lördag. Att jobba som fritidsledare betyder

mycket kvälls- och helgarbete. Det är dock
inget problem för Björn. Med skiftgången är
han ledig mitt på dagen istället och kan då
fixa grejer hemma.
Fritt och enkelt i Orrbyn
Björn bor med familjen i Orrbyn, på udden
Skravelholmen i Råneälven. Förr hade
familjen hästar, nu är det kaniner till de två
flickorna. Han uppskattar verkligen att bo
på landet med allt som det innebär.
– Vill man till stan så tar man sig dit, men
jag upplever en större frihet på landet. Det
är mycket enklare att träffas och umgås,
säger Björn.
Björn växte också upp på landet, i Altersbruk utanför Piteå, och vet att det är en
fördel att ha moped eller bil. Inte minst känner han väl till byafenomenet att dra runt i
olika sorters fordon och att skruva i dem.
Det är väl också därför Björn Markinhuhta
verkar vara rätt person på fritidsgården och
mekverkstan i Råneå.
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Så många cyklister passerade Malmuddsviadukten
under ett vardagsdygn i slutet av september enligt
tekniska förvaltningens cykelräkning. Det är ungefär
lika många som vid tidigare räkningar.

Tyck till anonymt
Från årsskiftet kan du anonymt lämna
idéer och förslag på förbättringar till
kommunen. Det har kommunstyrelsen
beslutat efter ett medborgarförslag från
Stig Aspholme. Han menar att många drar
sig för att skicka in förslag om deras namn
blir offentliga.
Anonyma förslag kan lämnas via ett
formulär på kommunens webb:
lulea.se/lamnaforslag. Det går förstås
också att skicka ett vanligt brev.

Julafton
för alla
Nätverket Ett Luleå för alla arrangerar
även i år Gemenskapsjul den 24 december.
Platsen är Café Glimten på Trädgårdsgatan
23B (i närheten av Hermelinsparken). God
mat och god stämning utlovas.
Kommunstyrelsen stöttar arrangemanget
med 15 000 kronor

Lasses gympa
gav stipendium
Lars Kjällman, Klöverträsk IF, har tilldelats
stipendiet Årets ungdomsledare av Luleå
kommun. ”Lasses gympa” har pågått i
Klöverträsk nästan varje torsdag i 50 år.
– Med en aldrig sinande entusiasm, med
en vilja av sällan skådat slag, har han
engagerat och uppmuntrat byns barn och
ungdomar att hålla igång med idrott i alla
former, motiverar fritidsnämnden.
Luleå kommuns medarbetarstipendium
för 2014 har tilldelats socialförvaltningens
mobila stödteam på Hertsön. Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra
kvaliteten och det goda arbetet som utförs i
kommunens verksamheter.
Utöver diplom och blommor fick stipendiaterna också en check på 15 000 kronor.
Utnämningen till Årets by har förärats
Måttsund, se sidan 14.

Naturguiden för 50 kr
Boken Naturguiden, med text av Thomas
Öberg, säljs året ut av turistbyrån i Kulturens hus för endast 50 kronor.
Boken innehåller mängder av utflyktstips
i hela kommunen och en del annan information om Luleås natur. Sex praktiska kartblad följer med så att du kan hitta fram till
utflyktsmålen. Boken har några år på nacken
men innehållet är fortfarande aktuellt.

Ny flyglinje
Den 12 januari startar en ny flyglinje mellan
Oulo, Luleå och Tromsö. Linjen har döpts
till Arctic Airlink och kommer att ha trafik
fem dagar i veckan. Operatör är flygbolaget
Nextjet.

spaning

En hyllning till skogen
Varje dag utan skratt är en förlorad dag. Varje
dag utan en sväng till skogen är inte levd.
Tycker i alla fall jag efter att ha bott i Stockholm
och olika städer i Tyskland, alla större än Luleå.
Jag bor sedan sju år tillbaka i skogstrakten
utanför Niemisel. Jag ville ha det så här. Det är
ett tjugotal bofasta i byn, de flesta äldre, men på
sistone har också unga människor och familjer
flyttat dit. Närmaste affär och förskola är en mil
bort och tre mil är det till skola, bankomat och
vårdcentral. Vi har en fin bygdegård i byn, ett
kapell, en handfull ängar och mycket skog.
Att bo i skogen är en tjusning utan dess like.
Ingen betong, sällan trafik och grannen på
behörigt avstånd. Luften är ren och tystnaden
hörbar. Livet i naturen är så verkligt och äkta

att det känns i hela kroppen. Varje höst börjar
en stillsam fas när kylan ritar sina abstrakta former i isen. En skön vinterdag på skidorna ger
härlig avkoppling. En iskall vinterdag i skogen
när träden dignar i kylan förstår man hur skört
livet kan vara. Varje vår vaknar urkraften till
liv när bäcken bakom huset går. Vår är vedens
tid, då klyver vi för vintern. Sommarens soliga
nätter skämmer bort själen och försonar med
mörkrets och kylans strapatser.
Livet i skogen är både avskalat och meningsfullt. Avkoppling och fysträning. Yin och Yang.
En dag utan skogen känns förlorad.
Katja Güth Laitila

Katja Güth Laitila är
vikarierande kommunikatör
på Luleå kommuns
kommunikationskontor.

5

Vårt Luleå Nr 4 • 2014

En framgångssaga
från Klöverträsk
Det går att komma långt med en bra idé, järnvilja och ungdomlig
entusiasm. På bara ett par år har Klöverbergsgården blivit länets stora
äggproducent. Varje vecka lämnar 250 000 ägg gården i Klöverträsk.
Den nybyggda anläggningen ligger vackert på en höjd ovanför sjön Klöverträsket.
Mannen bakom mångmiljonsatsningen
heter Viktor Boman, 30 år och uppvuxen
i byn. Farföräldrarna drev hönseri i byn
in på 1990-talet då det, liksom nästan alla
andra hönserier i Norrbotten, lades ner.
– Tanken att starta ett nytt kom upp i början av 2000-talet, berättar Viktor Boman. Vi
började diskutera i familjen varför det inte
fanns ett lokalt alternativ.
Men vägen till en ny anläggning var lång
och ganska stenig.
– Ja, det har varit en lång resa. Som ung
entreprenör är det en utmaning att övertyga myndigheter och banker. Men jag fick
ett stort stöd av folk på Luleå näringsliv.
Viktor Boman fick banta ner sitt projekt
till att ”bara” handla om äggproduktion
och sommaren 2012 var anläggningen
på Klöverberget klar. I dag värper 33 000
hönor 250 000 ägg i veckan. De levereras
via Norrmejerier till över 50 butiker i hela
länet. Företaget har sju fast anställda, flera
med efternamnet Boman, plus en handfull
extraarbetare.
Efterfrågan är faktiskt större än vad hönsen i Klöverträsk kan värpa (det konsumeras cirka en miljon ägg i veckan i Norrbotten!). Viktor har flera idéer om att utöka
eller bredda verksamheten.
– Vi kom in i rätt tid. Norrbottningarna är
lokalpatrioter och vill gärna köpa lokalproducerat.
Han tycker att Klöverträsk är en bra plats
för företaget.
– Transportkostnaderna är inte högre
än någon annanstans och vi stör inte så
många här på berget. Vi har också nära till
åkermark där vi odlar egen spannmål.

Svårt att finansiera
Viktor Boman har funderat en del på hur
landsbygden ska överleva när allt mer
koncentreras till större städer.
– Landsbygden är viktig för hela kommunen och får inte glömmas bort. Men
myndigheter och banker är inte så villiga
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att satsa på landsbygden. Om det inte går
att låna pengar är det svårt att driva något.
– Kommunen måste skapa förutsättningar och stå för infrastrukturen. Men det
krävs också att vi som bor här själva tar initiativ och presenterar konkreta förslag som
kommunen kan stötta. Man måste kämpa
lite för att kunna behålla servicen.
Ett exempel är när byn gick ihop och
byggde sex bostäder för äldre. Nu finns
en idé att göra om det gamla dagiset till
lägenheter.
– En levande landsbygd kräver barnfamiljer. Ett grundproblem är att det är svårt
att få banklån till nya hus i byarna. Men
om det byggs bostäder för äldre kan deras
hus bli lediga för barnfamiljer. Ett ledigt
hus säljs snabbt.
Många stannar kvar
Det bor drygt 350 personer i Klöverträsk
och intilliggande byar. Visserligen minskar
befolkningen lite år för år – men minskningen är betydligt mindre än i många
andra byar.
Viktor Boman tror att Klöverträsk klarat
sig relativt bra tack vare entreprenörsandan i byn och ett konstruktivt samarbete
mellan olika föreningar. Själv är Viktor
aktiv i Pingstkyrkan (och i en hel del annat
för övrigt).
– Ganska många av mina barndomskompisar har stannat kvar i byn eller flyttat
tillbaka. Och tre barnfamiljer har flyttat hit
under det senaste året.

Gården ligger en bit utanför byn.

”Norrbottningarna är
lokalpatrioter och vill gärna
köpa lokalproducerat.”

Viktor Bomans satsning på äggproduktion
har slagit väl ut. Foto: Susanne Lindholm

Vacker utsikt över Klöverträsket.
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Bygga på landet
Det byggs för fullt i staden men hur
är det i byarna? Jodå, det pågår en
del där också.
Nära centrum är det full fart på Hällbacken.
Där byggs över hundra nya hus de närmaste
åren. Men det finns ett stort intresse att
bygga även i en del byar.
– Trycket på villatomter särskilt i sörbyarna är väldigt stort. Därför prövar vi just
nu om det finns möjlighet att bygga ytterligare bostäder i Måttsund och Kallax, säger
stadsbyggnadschef Malin Lagervall.
Luleå kommun har för tillfället 15 färdiga

tomter i Antnäs, Råneå och Niemisel som
erbjuds de som står i tomtkön. Efterfrågan
är blandad. När tomterna ligger vid vattnet
och med rätt avstånd till stan är efterfrågan
större. Två strandnära tomter i Sundom
har exempelvis nyligen fördelats. I Råneå
är sex tomter i Norrabyn fortfarande lediga.
Och i Niemisel ligger åtta tomter i centrala
byn och väntar på intressenter.
Strandnära i Råneå
Är läget ett annat om tomterna ligger vid
vattnet? I Råneå ska stadsbyggnadskontoret nästa år pröva om man kan erbjuda
tomter i strandnära lägen längs älven.

När det gäller fritidsboende så har kommunen flera lediga tomter i Metsundet,
Persön. I Orrbyn säljer en privatperson
tomter till fritidshus vid Råneälven.
Mer information om lediga tomter finns
på lulea.se/boende.
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En problemlösare
för landsbygden
– Jag är väldigt optimistisk.
Det finns så många duktiga
företagare och byautvecklare.
Optimisten heter Jan Unga,
landsbygdsutvecklare och
kommunens allt-i-allo när det
gäller landsbygdsfrågor.

I kommunens nya översiktsplan finns också
en ny strategi för landsbygden. De kommunala investeringarna ska koncentreras till
strategiska byar med goda förutsättningar.
Det handlar dels om de stadsnära byarna,
dels om Råneå, Persön och Antnäs. De tre
senare kallas samlande byar och ska fungera
som knutpunkter för omkringliggande
bygder.
Översiktsplanen innehåller också mer
konkreta mål som berör landsbygden: ökad
lokal produktion av livsmedel och bränsle,
utveckla Råneå centrum, planera för nya
bostäder även i byar utan kommunalt va,
förbättra kollektivtrafiken, underlätta för
hästnäringen med mera.
Jan Unga är som landsbygdsutvecklare
en nyckelperson i sammanhanget. Ett av
hans många uppdrag är att vara sekreterare
i den politiskt tillsatta landsbygdskommittén där Mårten Ström (S) är ordförande.
– Jag jobbar brett och kan lite om väldigt
mycket, säger han glatt.
Samverkan med andra kommuner
Han räknar upp sina viktigaste arbetsuppgifter för tillfället:
• Att planera arbetet med en utvecklingsplan för Råneåregionen.
• En förstudie om att skapa en servicepunkt i Klöverträsk.
• Jobba med bredbandsstrategin.
• Träffa företagare och byarepresentanter.

Jan Unga är kommunens landsbygdsutvecklare och arbetar med många spännande projekt.
Foto: Susanne Lindholm.
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• Samarbetsprojekt med grannkommunerna.
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Fakta om
Luleå landsbygd
• Det finns runt 100 byar i Luleå kommun.
Ett 40-tal har aktiva byautvecklingsgrupper.
• Inräknat Sunderbyn och Råneå bor
det cirka 19 000 personer, var fjärde
kommuninvånare, på Luleå landsbygd.
• 96 procent av kommunens landyta
utgörs av landsbygd.
• 72 procent av kommunytan är skog och
4 procent är odlingsmark.

Den nya bensinmacken i Unbyn är ett konkret exempel på samverkan över kommungränserna. Många enskilda i Avan och Unbyn har köpt andelar à 3 000 kronor i Unbyn
Avans Byamack AB för att finansiera projektet. Mycket av arbetet har gjorts av
Unbyns byamän.

• I kommunens nya översiktsplan utpekas
Råneå, Persön och Antnäs som ”samlande byar”. Sunderbyn, Rutvik, Bensbyn, Björsbyn, Hertsölandet och Kallax
är ”stadsnära byar”.
• Fem orter har dagligvaruhandel.
• Det finns 23 förskolor och 16 grundskolor på landsbygden.

– Vi har frågat folk i Avan och Unbyn
vad de tycker och vill. Det finns en stor
potential för samverkan över kommungränserna. I Unbyn har vi stöttat den nya
bensinmacken och det finns fler idéer.
Nu lanseras ”Rutt 616” mellan Södra
Gäddvik och Hedenbron i Boden, ett
projekt för att lyfta den södra sidan av
älven och stötta småföretagen där.
– Servicepunkten i Klöverträsk är tänkt
att ge service även åt närliggande bygder
i Älvsbyn, Piteå och Boden. Jag har också
jobbat med projektet En bygd i Niemisel/
Gunnarsbyn.
Mycket handlar om att utveckla näringslivet på landsbygden.
– Ett konkret exempel är att jag diskuterar med Viktor Boman på Klöverbergsgården hur man kan vidareutveckla
fjäderfäproduktionen. Nu försöker vi
hitta finansiering för att gå vidare.
Jan Unga tycker att Luleå landsbygd
har många fördelar.
– Kommunen är inte så stor till ytan.
Det är förhållandevis nära till residensstaden vilket skapar goda möjligheter
till utveckling. De stadsnära byarna är
mycket attraktiva och i stort självgående.
– Jag är väldigt optimistisk. Det finns
många duktiga människor, både företagare och byautvecklare.

Staden behöver landsbygden
Men visst ser han att det också finns
problem och utmaningar.
– En utmaning är att skapa störremöjlighet för lokal produktion. Där håller vi på
att ta fram en kommunal livsmedelsstrategi. Sen har vi va-problemet, speciellt
i sörbyarna, och bostäder på landsbygden.

”Men för att staden ska
vara attraktiv behöver vi även
ha en attraktiv landsbygd.”
– Vi har sagt att hela kommunen ska få
bredband men det är dyrt att nå ut till de
minsta byarna och till skärgårdsöarna.
Skärgården är viktig för Luleå, det finns
cirka 140 bofasta där.
En annan typ av utmaning är den starka
storstadsnormen. Stadslivets ideal blir
”de enda rätta”.
– Men för att staden ska vara attraktiv
behöver vi även ha en attraktiv landsbygd,
menar Jan Unga. Många unga lämnar
landsbygden men våra byar lockar också
inflyttare.

• Största byn är Sunderbyn (inklusive
Hammaren) med cirka 3 600 invånare.
Rutvik har 1 260 invånare. Därefter följer
Antnäs, Alvik, Måttsund och Bensbyn.
• Samtliga stadsnära byar har ökat sin
befolkning de senaste 15 åren. Mest
i procent har den ökat i Kallax, Björsbyn och Hertsölandet.
• Råneås befolkning har minskat med
8 procent sedan 1997. Men 2013 vände
kurvan uppåt med 43 personer.
• Ju längre bort från Luleå stad desto
mer minskar i regel befolkningen.
Men bl a Böle, Mjöfjärden, Jämtön och
Selet/Västmark har fått fler invånare
sedan 1997.
• Nästan alla byar har mansöverskott.
Ett av få undantag är Västmark.
• Medelåldern är överlag högre på landsbygden. Ett undantag är Rutvik där
medelåldern bara är 34 år. Motsatsen
är Vitådalen där medelåldern för de 74
invånarna är runt 60 år.
• Mjöfjärden med 75 invånare är biltätast
med 71 bilar per 100 invånare. I Högsön
nöjer man sig med 35 bilar per 100
invånare.
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Hästen viktig för
landsbygden
Förr var det kor, nu är det hästar som
dominerar på landsbygden.
– Hästnäringen har väldigt stor betydelse
för landsbygden, säger Helene Skogqvist
på Hushållningssällskapet.
Hästens betydelse för landsbygden har
ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Många rider, äger egna hästar eller
arbetar med hästar på något sätt. Hela hästnäringen omsätter tiotals miljarder kronor.
– Det handlar definitivt inte bara om småflickor som klappar hästar, säger Helene
Skogqvist, hästrådgivare på Hushållningssällskapet.
– Hästnäringen ger mycket kringeffekter
och har stor betydelse för sysselsättningen.
Det är ridskolor, travhästar, tränare och
företag som levererar varor och tjänster.
Det handlar om foder, utrustningar, veterinärer och mycket annat.
– Hästen har fått en ökande roll i skogsbruket. Avverkning med häst har långsiktigt ekonomiska fördelar, bland annat
mindre markpåverkan. I Norrbotten har vi
några entreprenörer som arbetar med den
typen av verksamhet.
– Hästen är också viktig inom det som
kallas grön omsorg, för personer med funktionshinder eller med psykisk ohälsa.

”Man kan väl jämföra
tjejernas hästintresse med
killarnas hockey- eller
fotbollsintresse.”
Förenar stad och land
Norrbottens hästcentrum är definitivt
Boden men det finns gott om hästar även i
Luleå, uppskattningsvis runt 1 500 hästar. Åtskilliga gårdar på landsbygden har
gjorts om till hästgårdar. Ofta är kvinnor de
drivande.
– Ridning är den största tjejsporten, säger
Helene Skogqvist. Man kan väl jämföra
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Stall Balans i Björsbyn har ett 30-tal
ridhästar. Här Aja Söderholm på hästen
Scilla, Marie Pettersson på Nicke och
Jenny Sandberg på Cafash.
Foto: Susanne Lindholm
Aja Söderholm med Nicke och Scilla.

tjejernas hästintresse med killarnas hockeyeller fotbollsintresse.
Förutom att ge liv åt landsbygden bidrar
de många hästarnas behov av foder och
bete också till att hålla odlingslandskapet
öppet. Hästens betydelse gör att den blivit
något av en brygga mellan stad och land.
– Förr fick man kunskap om hästar och

andra djur med sig hemifrån. I dag har vi
inte så många jordbruk och hästen används
inte i jordbruket eller på gårdarna som
man gjorde förr. Nu är det ofta via ridskolor och travskolor man får den kontakten,
säger Helene Skogqvist.
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En hästföretagare i Björsbyn
Björsbyn är en riktig hästby. Här
finns ridskolan Stall Balans som
drivs av Anna-Karin Sandberg.
Det finns flera ridklubbar och ridskolor i
Luleå kommun. Stall Balans är ett företag
som driver ridskola i Björsbyn. Det har
funnits sedan 2001 och verksamheten har
utökats allt eftersom.

– Vi arrenderar en gammal lagård och mark,
berättar ägaren Anna-Karin Sandberg. Just
nu håller vi på att bygga nytt stall och nytt
ridhus och hoppas kunna flytta in senare i
vinter.
– Det är bra för oss att ligga nära stan. Men
det är mycket jobb, mer än heltid för mig.
Stall Balans har ett 30-tal egna ridhästar
plus ett par inhyrda. Drygt 250 personer
kommer varje vecka hit för att rida.

Ridskolan samarbetar med den ideella
föreningen Ridsällskapet Balans och kan
erbjuda många olika aktiviteter utöver den
vanliga lektionsverksamheten.
– De elever som vill får också tävla våra
ridskolehästar i hoppning och dressyr hos
andra klubbar eller på våra egna tävlingar.
– Vi försöker tillgodose både barns, tonåringars och vuxnas häst- och ridintresse,
säger Anna-Karin Sandberg. Ridning uppfattas som en tjejsport men vi har faktiskt en
del grabbar som också rider vilket vi förstås
tycker är kul.

11

Vårt Luleå Nr 4 • 2014

Länets största lagård byggs i Orr
Åkermark växer igen och antalet mjölkbönder blir hela
tiden färre. Men i Orrbyn bygger just nu Peter Larsson en
anläggning för över 800 djur.
Antalet mjölkbönder i Luleå har nästan
halverats sedan 2007. I dag har Norrmejerier endast tolv mjölkleverantörer
i kommunen. Dessa levererar å andra
sidan drygt fem miljoner kilo mjölk på
ett år, drygt 8 000 kilo mjölk per kossa.
Men det finns de som trots allt satsar
på fortsatt mjölkproduktion – och satsar
stort. Peter Larssons ladugård i Södra
Orrbyn brann ner för några år sedan.
Nu bygger han upp en betydligt större
anläggning på samma fastighet som ska
rymma 830 djur, varav 400 mjölkkor.
Anläggningen blir den största i Norrbotten när den är färdig till våren.
Satsningen är djärv med tanke på att

mjölkersättningen till bönderna nyligen
har sänkts.
– Ja, det är inte bra men även foderpriserna har gått ner, säger Peter
Larsson. Det är förstås lite konstigt att
mjölken kostar lika mycket i affärerna
som tidigare.
Han tror att jordbruket har en framtid
i Norrbotten.
– Det är jag helt övertygad om.
Peter Larssons satsning bidrar starkt
till att hålla odlingslandskapet i älvdalen öppet. Han brukar hela 450 hektar
åkermark mellan Niemisel och Böle.

Siffror om jordbruket i Luleå
• Antalet jordbruksföretag minskade från 410 till 262 mellan 1990 och 2013.
• Den totala åkerarealen har minskat från drygt 9 000 hektar 1990 till 7 600 hektar 2013.
80 procent av arealen används som slåtter- och betesvall.
• Antalet mjölkkor har minskat från 2 429 djur 1990 till 722 djur 2013.
• Kvigor, tjurar och stutar har minskat från 1 630 djur 1990 till 1 345 djur 2013.
• Det finns lika många lamm i dag som 1990, knappt 1 000 djur.
• Antalet slaktsvin och smågrisar har nästan tredubblats på 23 år och är nu 7 300.
• Antalet höns är i dag lika många som på 1990-talet, drygt 30 000.
(Uppgifterna kommer från Jordbruksverket.)
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”Jordbruket
har en framtid
i Norrbotten”

rbyn

Vårt Luleå Nr 4 • 2014

Med rötterna i Vitå
Hur är det idag att växa upp på landet?
Vad roar man sig med när stadens
utbud är en timma bort?
Joakim Andersson och Elin Danielsson i Vitå kan berätta.
Elin Danielsson och Joakim Andersson går tredje
året på gymnasiet i Luleå. Bussen i Vitå går halvsju på morgonen, en och halv timme senare är de
i gymnasiebyn. Elin pluggar hantverksprogrammet
och Joakim samhällsvetenskapsprogrammet. De
är kompisar och gick grundskolan tillsammans,
först till klass sex i Vitå och sedan i Råneå.
– Det är mysigt att bo i en by. Man har som en
annan känsla när alla känner alla. Det finns en
trygghet och en sammanhållning i byn, säger
18-åriga Elin.
Elin extrajobbar inom hemtjänsten som har sin
lokal vid skolan i Vitå. Jämnårige kompisen
Joakim Andersson är så ofta det går ute i skogen.
Han jagar hare och rådjur med sin beagle Aro och
älg med jaktlaget. Att tända en brasa i grillringen
vid skolan går fort för Joakim. Kaffekannan är
välanvänd och bullarna har han och flickvännen
bakat själva.
– Vill vi träffas så kan vi hyra bygdegården eller
Folkets hus eller så åker vi ut med skotern och
grillar korv, berättar Joakim Andersson. På sommaren är vi ofta vid badplatsen nära Vitån. Tidigare

hade vi en fritidsgård i byn, men den stängdes
för några år sen.
Joakim är politiskt aktiv och har tillsammans
med Elin och andra startat en SSU-klubb i Råneå.
Han fick 77 kryss när han kandiderade till kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i höstens val.
Joakim är säker: om Råneå växer så är det bra för
byarna också. Och det händer saker poängterar
han. Luleå Energi håller till exempel på att gräva
ner elledningen, i samma rör ska senare också
fiber rymmas.
– Men bussen fick vi kämpa oss till! Sen förra
hösten går en buss från Vitå som gymnasieelever
kan ta, innan dess var vi tvungna att få skjuts till
E4-an i Jämtön för att kliva på bussen där.
Flytta eller bo kvar?
Både Joakim och Elin uppskattar livet i byn och
berömmer framför allt skolgången i Vitå. Skolan
har en tydlig naturinriktning och undervisningen
flyttas ofta till skogen. När Elin och Joakim gick
fjärde klass studerade de i två dagar fornlämningarna i skogarna på Heden, en mil från byn.
Men när det gäller framtiden i byn går uppfattningarna isär. Elin ser sig ändå mera som stadsmänniska och vill plugga vidare och flytta från
Vitå. Joakim vill också fortsätta studera. Men så
fort han är färdigutbildad och har råd återvänder
han till Vitå, åtminstone genom fritidsboende
försäkrar han.

Uppväxten i Vitå har präglat Joakim Andersson och Elin Danielsson. Snart skiljs deras vägar åt.

Tid- och temperaturstyrda uttag sparar
mycket el och pengar.
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hon på allvar planera att ta över. Hillevi
sökte stöd och finansiering och det gick både
bra och dåligt. Till slut gick det vägen och
redan efter ett år kunde hon anställa en
medarbetare på 75 procent. Och byborna
har blivit mycket bättre på att handla i
byabutiken.

Från sjuksköterska till lanthandlare. Hillevi Sandström har alltid ett leende till sina kunder.

Med hjärtat för bygden
För snart tio år sedan tog sjuksköterskan Hillevi Sandström över den
konkursade lanthandeln i Niemisel. Idag är lanthandeln väl etablerad
som butik där kunderna både handlar och pratar.
Klockan är åtta på morgonen. Det är två
timmar före öppningen och ljuset är inte
tänt än i affären mitt i byn. Där inne i halvmörkret gör Hillevi Sandström i ordning
alla paket som kom med bussgods för en
liten stund sedan. I det lilla kontorsrummet
är perkolatorn igång, kaffet är svart och
starkt. Nästa år i december är det tio år
sedan hon tog över byaaffären.
– Det var väl nån sorts konstig pliktkänsla
för bygden. Jag hade jobbat som lungsjuk-

Måttsund är
årets by
Måttsund har än en gång utsetts till Årets
by i kommunen. Utmärkelsen tilldelades
vid kommunfullmäktigemötet i november.
Nils Nordlund och Ulf Ebenfeldt från
Måttsunds intresseförening var glada och
stolta när de tog emot diplom, blommor
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Kritisk mot storstadsnormen
Det plingar i dörren, affären är fortfarande
stängd men stammisarna vet att Hillevi är
här. Yngve Johansson, eldsjälen i bygden,
handlar innan han går till jobbet som ordförande i skolföreningen och passar på att
ta med två paket till skolan. Yngve och
Hillevi kan verkligen prata sig varma för
bygden och är tämligen kritiska mot den
rådande storstadsnormen. Hillevi Sandström
är också politiskt aktiv i Landsbygdspartiet
Oberoende som fick 34 procent av rösterna
i just Niemisel.
Hillevi guidar runt bland hyllorna i Niemisel Livs som har det mesta man kan behöva,
allt från tändstift och säkringar till snöskyffel,
nappflaskor och julpynt. Butiken har närproducerade varor från Norrmejeriet och
Nordchark, grönsaker och potatis från Boden
och Sävast, ägg från Klöverträsk. Butiken
är ombud för apoteket och bussgods. På
sommaren, när alla stugor längs Råneälven
fylls med folk, har Systembolaget leverans
två gånger i veckan. Då har butiken 1,5
gånger högre omsättning.

sköterska i 30 år och tagit hand om många
människor med kroniskt svåra sjukdomar.
Vi var många som upplevde hur situationen försämrades hela tiden. Trots högre
krav fick vi inte mera resurser samtidigt
som patientlistorna bara ökade.
Hon kände sig väldigt ambivalent, för
givetvis fanns det också en pliktkänsla gentemot patienterna på lungmottagningen.
Men när affären i Niemisel hade gått i konkurs och stått tom i ett halvt år, då började

Pratstund ingår alltid
En ny kund kommer fast affären fortfarande
är stängd. Han har vunnit 2 000 kronor på
spel, dagen börjar bra! En liten pratstund
ingår alltid. Affären fyller i mångt och
mycket också en social funktion.
– Nu har jag givetvis ingen tystnadsplikt
men man glappar inte i onödan. Många
kommer rätt så ofta.
Till de pensionärer som bor i byarna runt
omkring Niemisel kör Hillevi ut beställningar varje torsdag. Har hon ångrat att hon
slutade som sjuksköterska? Hillevi Sandström
funderar inte länge. Nej, säger hon och börjar
med att prismärka nyinkomna varor.

och en check på 15 000 kronor.
– Byn kokar av aktiviteter och det är inte
så konstigt då var tredje bybo är under
24 år, heter det i landsbygdskommitténs
motivering.
Bland alla aktiviteter kan nämnas Måttsundsdagen, byafester och arbetet med att
restaurera de gamla fäbodvallarna. Man
är också duktiga på att få med ungdomar.
Medborgarhuset i byn har blivit en populär
träffpunkt med film- och pizzakvällar.

Ulf Ebenfeldt och Nils Nordlund fick två
fina vägskyltar med sig hem till byn.
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Hon hjälper äldre bo kvar i byarna
Lena Lindbäck arbetade som
frisör sedan 30 år tillbaka när
erbjudandet som vikarie inom
hemtjänsten dök upp.
– Aldrig i livet, tänkte jag då,
skrattar Lena som nu har arbetat
14 år som vårdbiträde inom
hemtjänsten.

– Tänk, jag åker till grannen och tar hand
om dem genom hemtjänsten. De som jag
en gång i tiden köpte min hustomt av. Vi
har sjungit i samma kör och dansat tillsammans. Nu får jag ta hand om dem under
deras sista år, det är fantastiskt.
Bästa med hemtjänsten
Hon funderar en stund på frågan vad som
är det bästa med att arbeta i hemtjänsten
på landsbygden.

– Det bästa är att jobba med våra gamla
människor och att jag får jobba kvar i
byarna.
Lena jobbar förmiddagar, kvällar och
varannan helg. Hon har några år kvar till
pension och tänker inte gå i förtid.
– Absolut inte, de får kasta ut mig om de
inte vill att jag ska vara kvar, säger hon.

Hon har aldrig ångrat att hon bytte yrkesbana.
– Nej, både som frisör och i hemtjänsten
får jag jobba med människor.
En typisk arbetsdag för Lena Lindbäck,
som arbetar vid Antnäs hemtjänst, består
av hembesök hos kunder i Antnäs, Alvik
och Klöverträsk. Hon hjälper till med tvättning, bäddning, frukost och annat viktigt
som behöver göras för att vardagen ska
fungera hos den som behöver hjälp.
Landsbygden är speciell
Lena säger att det är speciellt att arbeta
med hemtjänst på landsbygden. Hon är
uppvuxen och bor i Alvik och känner de
flesta som hon besöker i sitt arbete.
– Jag kom till en gammal farbror som
kände igen mig sen tiden som frisör. Han
klappade ihop händerna och sa ”Kommer
frisören hem och duschar en också”, säger
Lena och skrattar gott åt minnet.
Det är alla möten med människorna som
Lena värdesätter mest.

David Jansson uppskattar Lena Lindbäcks besök i hemmet.

Nya busslinjer och tätare turer
Norrbyarna har de senaste åren fått
bättre bussförbindelser till Råneå och
Luleå. Målet är att fler ska ta bussen
och även kunna arbetspendla.
Ett mål i Luleå kommuns nya översiktsplan
är att fördubbla bussresandet. Det berör
också landsbygden.
Med start i fjol har antalet turer och busslinjer i norrbyarna utökats. Det har åstadkommits bland annat genom att ge allmänheten tillgång till det som förr var skolbusslinjer.
I somras startade två nya allmänna busslinjer: en från Smedsbyn via Sundom till

Råneå (linje 224) samt en från Ängesbyn via
Börjelslandet till Råneå och Luleå (linje 225).
Turtätheten till bland annat Niemisel och
Vitå har utökats.
– Turerna är anpassade både för skolelever
och för arbetspendlare, förklarar Ellinor
Isaksson Larsson på Länstrafiken.
– Det ska gå att pendla till ett åtta-till-femjobb i stan. Alla turer från byarna ansluter
till Luleåbussar, men man måste ju byta
längs E4-an.
Det har också satts in en extra tur från
Råneå vid 08-tiden till Luleå via universitetet. Vidare finns numera hela sex turer
på vardagar mellan Råneå och Sunderby

sjukhus. Den resan går över Rutvik.
I fjol startade efterfrågestyrd busstrafik
en dag i veckan mellan Tallberg (Vitådalen)
och Råneå samt mellan Bjurå och Råneå.
Meningen är att äldre ska kunna ta sig till
Råneå för att göra ärenden på ett par timmar.
Den som vill resa måste dock beställa minst
en dag i förväg.
Enligt Ellinor Isaksson Larsson har den
efterfrågestyrda trafiken från Vitå varit
lyckad. Hon kan också se en viss ökning av
arbetspendlare.
– Det tar tid att förändra resvanor så vi
kommer att fortsätta ett tag. Men om bussarna
går tomma kommer linjerna att läggas ner.
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Ny organisation för
en växande stad
Det är inte ofta som Luleå kommun genomför
stora organisationsförändringar. Men från årsskiftet
är det dags. Målet är en tydligare och effektivare
samhällsbyggnadsprocess.

– Luleå växer och är inne i en expansiv
fas. För att fortsätta utvecklas och uppnå
Vision Luleå 2050 och målet 10 000 nya
Luleåbor behöver vi kraftsamla och tänka
nytt, säger kommundirektör Anne Karlenius.
Tre nämnder och förvaltningar blir två
Den 1 januari 2015 avvecklas tre nämnder
– tekniska nämnden, byggnadsnämnden
och miljönämnden – och tre förvaltningar
– tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. I stället inrättas
en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och
byggnadsnämnd med tillhörande förvaltningar. Samtidigt bildas ett nytt kontor
inom kommunledningsförvaltningen för
övergripande samhällsutvecklingsfrågor.
Ungefär 500 av kommunens medarbetare
berörs av omorganisationen.
Tydlighet och helhetssyn
En viktig förändring är att politikens roll i
samhällsutvecklingen stärks.
– Kommunstyrelsen får ett tydligt ledarskap i de kommunövergripande strategiska
frågorna. Besluten ska beredas på ett nytt
sätt som ska säkra helhetssyn och att kommunen arbetar i linje med den nya översiktsplanen, säger kommunalråd Yvonne
Stålnacke.
De nya nämndsordförandena blir Lenita
Ericson för stadsbyggnadsnämnden och
Göran Öhman för miljö- och byggnadsnämnden.
Röd tråd genom verksamheten
På tjänstemannasidan ska omorganisationen säkra den röda tråden från översiktsplan till planering, utförande och drift.
Det nya samhällsutvecklingskontoret ska
ta emot och analysera förslag som kommer
in till kommunen och också ansvara för
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Den nya organisationen
• Tekniska nämnden
• Byggnadsnämnden
• Miljönämnden
• Tekniska förvaltningen
• Stadsbyggnadskontoret
• Miljökontoret

Chefer i den nya organisationen:
Anna Henriksson, miljö- och byggnadsförvaltningen, Anna Lindh Wikblad,
samhällsutvecklingskontoret, och Bengt
Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

den strategiska planeringen. I det ingår till
exempel översiktsplanering, hållbarhetsoch jämställdhetsfrågor samt övergripande
mark-, bostads- och fastighetsfrågor.
Kontorschef blir Anna Lindh Wikblad
som bland annat varit projektledare för
Vision Luleå 2050.
Kontoret kommer att ha ett nära samarbete med den nya stadsbyggnadsförvaltningen som ska ansvara för det operativa
planeringsarbetet samt för drift och förvaltning av den kommunala infrastrukturen
som VA, gator, parker och fastigheter.
Förvaltningschef blir Bengt Jonsson, nuvarande chef för tekniska förvaltningen.
– Luleå är en intressant stad för företag
och investerare, och också en attraktiv stad
att bo och leva i. Förväntningarna är stora,
både externt och internt, att vi nu ska få
ordentlig fart på stadsutvecklingen. Tillsammans med våra duktiga medarbetare ska
vi trimma den kommunala verksamheten,
säger Bengt Jonsson.
Myndighetsutövning samlas i
en förvaltning
Lagstiftningen och kompetenserna inom
miljö- och byggområdet samlas i en förvaltning. Miljö- och byggnadsförvaltningen
ska hantera till exempel lovgivning och
dispenser, tillstånd och anmälan, bostadsanpassning samt tillsyn inom bland annat
livsmedel, miljö och bygg. Förvaltningschef blir Anna Henriksson som idag är chef
för bygglovsavdelningen.

• • • Våra kundtjänster
Miljö- och byggnadsförvaltningen:
miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se
Bygglov, registrering livsmedelsverksamhet,
anmälan miljöfarlig verksamhet etc.
Kontaktuppgifter till Luleå kommun
0920-45 30 00, www.lulea.se
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• Stadsbyggnadsnämnden
• Miljö- och byggnadsnämnden

• Stadsbyggnadsförvaltningen
• Miljö- och byggnadsförvaltningen
• Samhällsutvecklingskontoret
(del i Kommunledningsförvaltningen)

Tio partier i nya
kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna tog tre
mandat vid höstens kommunval
och tio partier är nu representerade
i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har fortsatt egen majoritet.
Många nya ansikten har tagit plats i kommunfullmäktige efter valet i september.
Nästan hälften, 48 procent, är kvinnor.
Den största förändringen är att Sverigedemokraterna numera har tre av de 61 platserna. Ny kommunfullmäktigeordförande
är Maritha Meethz (S). Övriga i presidiet
heter Daniel Smirat (S) och Nihad Zara (M).
Nio av de femton ordinarie ledamöterna
av kommunstyrelsen är socialdemokrater.

Ordförande är Yvonne Stålnacke och vice
ordförande Niklas Nordström, båda kommunalråd på heltid.
Moderaterna har två ledamöter medan
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och
Kristdemokraterna har vardera en.
Två nya nämnder inrättas från årsskiftet,
se artikeln bredvid.
Ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden är Carina Sammeli (S) och i överförmyndarnämnden Irma Widén (S).
Margareta Bladfors Eriksson (S) sitter kvar
som ordförande i socialnämnden, Inger
Blomqvist-Larsson (S) i fritidsnämnden
och Omar Jakobsson (S) i kulturnämnden.
Jämställdhetskommittén avvecklas och
konsumentnämnden föreslås upphöra.

Högt valdeltagande i Luleå
Valdeltagandet i Luleå uppgick till drygt
85 procent i kommunvalet och nästan 88
procent i riksdagsvalet. Det är ungefär tre
procentenheter högre än snittet i riket.
Högst valdeltagande var det i Hammaren
medan det var lägst på Tuna.
Trots att Norrbottens sjukvårdsparti fick
betydligt fler röster än Landsbygdspartiet

Resultat i kommunvalet 2014

Stadsbyggnadsförvaltningen:
kundtjanst.sbf@lulea.se
Vatten, avlopp, snöröjning, gator,
parkområden, fastigheter, tomtkö etc.

Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Rättvisepartiet
Landsbygdspartiet
Feministiskt initiativ
Sjukvårdspartiet
Piratpartiet

i kommunvalet blev Sjukvårdspartiet utan
mandat. Förklaringen är uppdelningen i
två valkretsar och att Landsbygdspartiet är
starkt i den norra kretsen.
Sverigedemokraterna och Feministiskt
initiativ fick betydligt fler röster i riksdagsvalet än i kommunvalet. För Socialdemokraterna var det tvärtom.

Röster i %

Mandat

13,4
4,4
4,4
2,7
48,7
5,9
6,4
4,9
3,6
1,5
1,4
1,9
0,7

9
2
3
2
31
4
4
3
2
1
-
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tips från biblioteket

Glada hälsningar
från Missångerträsk
Martina Haag
Storstadstjejen Nadja är 40 och längtar
efter barn, men hennes man vill plötsligt skiljas. Hon bestämmer sig för att
adoptera som ensamstående men så
ändras adoptionsreglerna. Nadja inser
snabbt att hon måste hitta en man att
gifta sig med.
Samtidigt kämpar hennes syster
Lotta i avfolkningsbyn Missångerträsk
för att få tillvaron att gå ihop med tre
barn, en krävande svärfar och en man
som inte längre verkar bry sig. Lotta
känner en lämplig ungkarl i byn som
borde kunna övertalas att gifta sig, så
hon lockar Nadja till Missångerträsk för
att sköta om svärfar medan Lotta och
hennes man reser till Paris. Det är som
upplagt för missförstånd.
En dråplig ”må bra”-bok med allvarliga undertoner och riktigt bra miljöbeskrivningar – speciellt när kontrasterna mellan storstad och landsbygd
kommer på tapeten. Boken kom 2011
och ska bli film.

De stöttar föräldrar
Sedan i höstas finns något som heter Föräldrasupporten.
Verksamheten erbjuder stöd till föräldrar med barn i
åldrarna 6-13 år som har ett så häftigt humör att det
orsakar problem i familjen eller bland kamraterna.
På Föräldrasupporten får du som förälder
stöd i att hantera situationer och verktyg
för att bemöta ditt barn. Det är kostnadsfritt och ingen registrering sker.
Verksamheten är ett samarbete mellan
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå.

Supporten nås på
0920-45 30 00 eller
foraldrasupporten@lulea.se

”Ungdomar i nian har inte
druckit så lite sen man
började mäta på 1970-talet”

Johanna Henriksson, EvaLena Johansson Bergman och Pia Keisu arbetar
vid Föräldrasupporten.
Som om jag frågat
Johanna Lindbäck
John bor på Björkskatan i Luleå och
har precis börjat nian. Stämningen
hemma är konstig och John funderar
på hur det kommer sig att två människor går från att ha varit kära i varandra
i tjugo år till att plötsligt inte ha någonting att säga, eller att bara bråka när
man väl säger något. Det känns som
att hela hemmet är en tickande bomb.
Att sen granntjejen Saga blivit ihop
med bästa kompisen Lukas och de
ingenting sagt – det är inte kul. John är
deppig minst sagt. Så släpper pappa
äntligen bomben…

Agneta Krohn Strömshed
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Fryshus för unga i Luleå?
Arbetsmarknadsförvaltningen har
genomfört en förstudie om etablering av ett ”Fryshuset Luleå”. Målet
är en mötesplats för alla ungdomar
men särskilt för dem som riskerar
att hamna i utanförskap.
Förstudien, som finansierades av Europeiska socialfonden, kom fram till att
det finns ett stort behov av en ny mötesplats för unga mellan 16 och 29 år i
Luleå. I dagsläget saknas en naturlig
arena för dialog med unga som främ-

jar deras delaktighet och inflytande.
Det finns ungefär 800 ungdomar i
Luleå som varken pluggar eller jobbar.
Fryshuset Luleå kan bli en naturlig,
drogfri mötesplats för unga där de har
förutsättningar att bli bekräftade och
delaktiga.
Förstudien föreslår att en förvalningsöverskridande arbetsgrupp inom
kommunen bildas. Fryshuset uppstod
i Stockholm och har spritts till Göteborg, Malmö, Skärholmen, Kalmar
ochHusby.
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vår historia

Albin Åströms Alviksbuss av
märket International i början av
1930-talet. Vagnen var till för
bussgods men för fotots skull har
resenärerna antagligen lämnat
bussen och satt sig på släpet.
Foto: Stadsarkivet

En pionjär i Alvik
Krigsåret 1914 startade Nils Fabian Enberg
daglig trafik mellan Luleå och Piteå, först
med större bilar och senare med buss.
På 1920-talet började också de större byarna
på Luleå landsbygd få bussförbindelser till
staden. Det skedde tack vare olika entreprenörer. En av dessa var Albin Åström i Alvik.
Den första bussen lär han ha satt ihop själv
med hjälp av en smed. Fordonet användes
framför allt till mjölktransporter men kunde,
efter lite städning, även ta en del passagerare.
I slutet av 1920-talet började Åströms Trafik
trafikera linjen Bjurträsk – Alvik – Luleå.

Verksamheten utökades under 30-talet med
fler bussar, bland annat den av märket International som ses på bilden ovan. Fotot bör
vara taget under 1930-talets första hälft,
oklart var. Busschauffören som tittar ut är
Arne Häggström från Ale. Övriga personer
har vi inte lyckats identifiera, inte heller
deras ärenden. Kanske är de helt vanliga
busspassagerare som av den okände fotografen uppmanats att gå ut ur bussen och
sätta sig på släpvagnen.
Albin Åström (1888-1974) föddes och dog
i Alvik. Han var inte bara bussföretagare

utan även engagerad i många andra sammanhang. Bland annat var han ordförande i Selets kraftstationsförening, i Alviks mejeriförening och i Hällfors träförädlingsförening. Han var också nämndeman, ledamot
av kyrkofullmäktige och en hel del annat.
Luleås gamla bussföretag är sedan länge
borta, förutom just Åströms Trafik. På 1950talet bytte man namn till Alviks Trafik och
fortsatte expandera, bland annat med veckoslutstrafik till Stockholm. Alviks Trafik är
fortfarande ett familjeföretag och har i dag
ett hundratal anställda.

Luleå stads 1930-tal
Lagom till julhandeln har kommunens stadsarkiv tillsammans
med kommunikationskontoret gett ut en fin bok om Luleå stad på
1930-talet. Boken innehåller 201 svartvita bilder, många är tagna av
fotograf Gustaf Holmström.
Boken säljs för 230 kronor på turistbyrån och på stadsarkivet
i Stadshuset.
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Sportoteket öppnar i januari
I januari öppnar Sportoteket på
fyra platser i Luleå.
– Huvudsyftet är att minska kostnaderna för idrott, säger projektledare Andreas Eriksson.
Idén kommer från Norrbottens idrottsförbund
men det är kommunens fritidsförvaltning som
ansvarar för det tvååriga projektet. Insamlandet
av idrottsutrustning har pågått hela hösten.
– Det har strömmat in en hel del, säger projektledare Andreas Eriksson. Intresset är stort
och alla tycker att det är en bra idé.
Andreas Eriksson berättar att det just nu är
mycket vintersportgrejor men att det även finns
annan utrustning, exempelvis för ridning.
Utrustning för funktionshindrade planeras att
köpas in.
Att ha barn som idrottar kan bli kostsamt om
man ska köpa nya prylar. Ishockey och ridning
tillhör de dyraste. Syftet med Sportoteket är att
sänka kostnaderna så att alla barn ska ha råd
att idrotta.
– Men det finns även en miljöaspekt med
att återvinna utrustning. Mycket grejor blir ju
liggande hemma hos folk eller kastas.
Start i januari
Från januari går det att låna idrottsutrustning
på följande platser.
• Bergnäset AIK:s kansli.
• Hertsö fritidsgård.
• Tuna fritidsgård.
• Råneå idrottsplats.
Här kan man också lämna in utrustning
löpande.
– Vi har inte riktigt spikat låneformerna, säger
Andreas Eriksson. Men meningen är att det
man lånar ska lämnas tillbaka. Vi litar på att
det inte missbrukas.

Sportoteket är ett samarbete mellan kommunen och Norrbottens idrottsförbund.
Anders Eriksson håller i trådarna.
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