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Dyrare va från 1 januari

Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1
januari. Det gäller både den fasta och rörliga
avgiften.
Kommunens va-verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Höjningen motiveras med de stora investeringarna som pågår.
Trots höjningar de senaste åren ligger va-avgifterna i Luleå runt genomsnittet i landet.

Ett hus för vetenskapen

248 fler Luleåbor 2011

Mycket extra
i gröna tunnan

Drygt hälften av det vi kastar i den gröna soptunnan är felsorterat. Det visar en stor undersökning
av luleåbornas sopor.
En medelvilla i Luleå lämnar varje år runt 250
kilo i den gröna tunnan för brännbart avfall. 55
procent av detta är felsorterat. Det rör sig om förpackningar och tidningar som hade kunnat återvinnas och matavfall som hade kunnat komposteras. Bland lägenheter är sorteringen ännu sämre.
Däremot är vi ganska duktiga på att fylla de
bruna tunnorna med matavfall. 80 procent av
villornas matavfall sorteras ut och blir jord så
småningom.
Ett bättre sorterat avfall skulle gynna miljön
på flera sätt. Kolla gärna i sorteringsguiden om
du är osäker! Guiden distribuerades i fjol till alla
hushåll och finns även på www.lulea.se/avfall

Förvaltningsområde
för finska

Luleå kommun har beslutat lämna in ansökan
till regeringen om att bli förvaltningsområde för
finska. Att vara förvaltningsområde innebär bland
annat att finsktalande har rätt att tala och skriva
på finska i sina kontakter med kommunen.
Vårt Luleå ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Kjell-Arne Johansson. Grafisk form: Frank
Rizo. Omslagsfoto: Susanne Lindholm. Ansvarig utgivare:
Roger Jönsson. Tryck: GTC Print. Upplaga: 39 000 ex.
Adress: Vårt Luleå, Luleå kommun, 971 85 Luleå. Telefon:
0920-45 35 01. E-post: kjell-arne.johansson@lulea.se
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Postens gamla lokaler i centrum ska bli ett vetenskapens hus.

Ett Vetenskapens hus planeras i
Luleå centrum. En mycket trolig
lokal är före detta posthuset på Storgatan.
Bakom initiativet står universitetet,
LKAB och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Huset ska bli
en plats där allmänheten – inte minst
ungdomar – kan möta forskning på

Kreativt
rum på
Hertsön

Foto: Frank Rizo

Luleå närmar sig sakta 75 000 invånare. Vid årsskiftet uppgick befolkningen till 74 426 invånare,
248 fler än året innan.
Under fjolåret föddes 785 barn vilket var något
färre än under 2010. Samtidigt avled 652 personer
under året.
Drygt 3 600 personer flyttade till Luleå medan
3 500 flyttade ut. Mönstret är det samma som
tidigare. Fler från övriga Norrbotten och utlandet
flyttar till Luleå än tvärtom. Däremot tappar Luleå
mot övriga Sverige.
Utöver Luleå har även Boden, Piteå och Kiruna
ökat sin befolkning senaste året. Men totalt minskade länets befolkning med 64 invånare 2011.

olika sätt. Det ska bland annat bli möjligt
att följa och delta i föreläsningar på helt
andra orter.
I februari bildades ett IVA Nord med
en rad kända personer i interimstyrelsen. Meningen är att IVA ska ha kontor i
samma lokaler. Ett café finns också med i
planerna. Målet är att kunna inviga Vetenskapens hus i slutet av 2012.

Unga
filmar på
Hertsön

Idérum heter en ny verksamhet på
Hertsön. Skapande och återbruk är två
nyckelord.

Ett filmprojekt med ungdomar pågår på
Hertsön.
– Vi vill visa allt bra som händer!

Idérum finns på Domherregränd 5 i en
tidigare Konsum-affär. Verksamheten drivs
av kommunens arbetsmarknadsförvaltning
och invigdes i december. Det är en utveckling
av den verksamhet som kommunen tidigare
bedrev på Kronan under namnet Spiran.
Verksamheten riktar sig till arbetslösa och
personer som behöver rehabilitering. Textiljobb, snickeri, möbelrenovering och andra
kreativa arbetsuppgifter erbjuds. Skapande
och återbruk är två nyckelord för Idérum.
- Allt bygger på vad deltagarna vill och
kan göra, förklarar Rose-Marie Lundström
Stenberg, en av handledarna.
I dagsläget är ett 20-tal personer från sju
nationer sysselsatta här.

17 ungdomar och några vuxna är med
i filmprojektet som går under namnet
Commitment Productions. Under tio
månader, fram till oktober, ska de filma
evenemang och annat i stadsdelen.
– Vi vill visa allt bra som händer här
och förbättra folks syn på Hertsön, säger
projektets kontaktperson Jonas Källgren.
Vi har filmat och intervjuat en hel del på
skolor. Nu ska vi intervjua kända profiler från
Hertsön.
Gruppen har fått pengar från Ungdomsstyrelsen och har därför råd att hyra en proffskamera. Riktigt vad det blir för film i slutänden
återstår att se.

Aktiva Måttsund
satsar på unga

Foto: Frank Rizo

Måttsund är en av Luleå största byar. ”Byn mellan bergen - vid havet”.

Måttsund förknippas nog av de flesta mest
med slalombacken. Men byn sjuder av
aktiviteter året runt. Så mycket att Måttsund utsetts till Årets by 2012 i Luleå.
Birgitta Ahlman, Nils Nordlund och Jessica
Bergman är aktiva i Måttsunds intresseförening. Vi träffar dem i Medborgarhuset, byggt
i början av 1950-talet med gemensamma
krafter. Huset sköts fortfarande på ideell väg.
I landsbygdskommitténs motivering till
utmärkelsen Årets by framhålls alla aktiviteter: Måttsundsdagen, surströmmingsfest,
ungdomssatsningar med mera.
– Ja, det har varit ett fullt år, säger Jessica.
– Nästan för mycket, fyller Birgitta i.
Måttsund är en av Luleås största byar
med 800 invånare, inklusive omkringliggande
bebyggelse. Många är egenföretagare, bland
annat finns flera byggfirmor i byn.
Drygt var fjärde invånare är barn eller
tonåring.
– Vi har en jättefin skola och förskola.
Skolan har över 80 elever och förskolan
nästan 50 barn.

Ungdomsgård med möjligheter

En ungdomsgård har funnits på önskelistan
i många år – och nu förverkligas drömmen.
Bredbandsnätet i byn uppgraderades under
2011 och i februari digitaliserades Medborgarhuset med gemensamma krafter.
– Medborgarhuset får lite grann rollen som
ungdomsgård, förklarar Birgitta. Vi hoppas
att den nya ungdomsgården blir både en
digital och en social mötesplats. Nu kan

Nils Nordlund, Jessica Bergman och Birgitta
Ahlman utanför Medborgarhuset.

man tillsammans se ishockeymatcher och
melodifestivaler på storbild, men också olika
kunskapsprogram.
Meningen är att ungdomsgården till att
börja med ska vara öppen onsdag- och lördagkvällar, eller vid andra tider som ungdomarna bestämmer.

Fäbodvall rustas upp

Ett annat stort projekt de senaste åren är
restaureringen av fäbodvallen Bäckmellanbodarna. Bönderna i Måttsund hade en
gång så många kreatur att byn haft hela fem
fäbodvallar.
– Vi har försökt återskapa hur det en gång
var, bland annat med Sveriges vackraste dass,
berättar Nils.
Ett tiotal personer, i huvudsak pensionärer, har arbetat några timmar varje måndag
med restaureringen. Den äldste är drygt 80
år.
– Det har varit ett roligt projekt och det är
ännu inte riktigt färdigt.

– Gubbarna har gjort ett fantastiskt jobb
där, berömmer Birgitta.
Vi pratar en stund om att allt färre vill
jobba ideellt i föreningar.
– Vi har väl mer och mer isolerat oss,
säger Birgitta. Tyvärr har vi ingen naturlig
träffpunkt som en affär i byn.
Ändå finns det 14 föreningar i Måttsund.
Och Måttsundsdagen i augusti lockar flera
hundra till skolan och ger ett bra överskott
till intresseföreningens kassa.
– Vi använder pengarna till att göra
roliga saker, säger Nils som är kassör i
föreningen.
En revy är kanske också på gång. Åtminstone finns det en grupp som träffas och
börjat spåna idéer.

Aktiviteter ger gemenskap

Birgitta är född i Måttsund, Nils har bott
här halva livet medan Jessica är ganska
nyinflyttad. Vad tycker de är det bästa med
Måttsund?
– Jag tycker att vi kommit varandra
närmare med alla projekt och aktiviteter där
folk hjälps åt, säger Birgitta.
– Gemenskapen, svarar Jessica. Man
behöver inte umgås med alla men man
hejar på varandra.
– Ja, ungdomarna här i Måttsund är fantastiskt duktiga på att hälsa, säger Birgitta.
Det måste jag skriva om i nästa Måttsundarn!
Måttsundarn är intresseföreningens
medlemsblad som kommer ut med två
nummer per år och delas ut till alla i byn.
Vårt Luleå 01 | 12 ❦
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heller vara kronisk.
– Du kan ha brutit en hand så att du
under en tid inte kan läsa böcker på vanligt
sätt, säger Cecilia Kjellander. Inget intyg
behövs, vi litar på låntagarna.
En talbok kan också vara inläst extra
tydligt eller extra långsamt. Talboksbibilioteket har mer än 4 000 titlar i sitt sortiment.
– Är det någon bok som man önskar
inläst, och vi tror att fler kan vilja låna den,
kan vi vända oss till Tal- och punktskriftsbiblioteket i Stockholm och få den inläst
gratis.

Cecilia Kjellander arbetar med talboksverksamheten i Luleå.

Luleå kommun arbetar på många sätt
för att öka tillgängligheten. Det kan
handla om allt från öppettider och
begriplig information till att parker
byggs så att de kan användas av alla.
Ytterst handlar tillgänglighet om att
undanröja hinder så att alla självständigt kan delta fullt ut i samhället.

Cecilia Kjellander är samordnare för
talboksverksamheten i Luleå.
– Du behöver inte vara blind eller ha
synnedsättningar för att låna talböcker. Man
kan till exempel ha svårt att läsa, skriva eller
koncentrera sig.
Funktionsnedsättningen behöver inte

Foto: Frank Rizo

Alla
ska
kunna
delta

Ökad efterfrågan på talböcker

Sedan i somras har man möjligheter att
”certifiera” låntagare till Tal- och punktskriftsbiblioteket.
– Vi utbildar låntagarna så att de själva
kan ladda ner böcker digitalt och komma
med önskemål direkt till Tal- och punktskriftsbiblioteket. Det har blivit efterfrågat.
Hösten 2010 bildades en särskild
talboksgrupp som utvecklar verksamheten
och arbetar för att öka kunskapen om vilka
möjligheter som finns.
– Vi har blivit tydligare på vår webbplats
där det också finns en uppläsningstjänst.
Vi har haft Öppet hus och kommer att ha
ytterligare ett nu i vår.
Arbetet att synliggöra talboksverksamheten för en större målgrupp har gett
resultat.
– Efterfrågan är på uppåtgående,
det ringer folk varje vecka om nya titlar.
Häromveckan frågade en 87-årig dam en
särskild talbok till sin läsplatta. Det är kul.

Biblioteken i Luleå har arbetat länge med
tillgänglighet. Bokbussarna, områdesbiblioteken och ”Boken kommer” kan nämnas.
Ytterligare ett exempel är talboksbiblioteket som man hittar en trappa upp i Kulturens
hus. Talböcker är inläsningar på skiva eller en
digital fil som kan laddas ned på dator eller
läsplatta. Talboktjänsten är gratis.

Lite fakta
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Foto: Frank Rizo

På biblioteket kan det finnas många
varianter av samma bok för att människor med olika förutsättningar ska
tillgodogöra sig böcker.
• vanlig roman
• bok med extra stor stil
• ljudbok
• talbok
• bok och skiva samtidigt
• taktila böcker och punktskriftsböcker

–Tillgänglighet
handlar också
om bemötande
Biblioteken i Luleå har ungefär en halv miljon
besök per år. Ann-Catrin Westerberg är chef
för stadsbiblioteket.
– Vi arbetar hela tiden med tillgänglighet
och vänder oss till alla, säger hon. Alla som
kommer hit till oss har rätt till den bästa
servicen.
– Det gäller inte bara den praktiska biten,
att man exempelvis kan ta sig in i lokalen.
Det handlar lika mycket om hur vi bemöter
de som kommer till oss. Måste jag tala högre,
tydligare eller kanske göra något annat? Det
krävs både kreativitet och lyhördhet för att
möta varje människa.

Ämnessymboler för barn

Foto: Frank Rizo

En av bibliotekens viktigaste målgrupper är
barn. Man har försökt utforma barnbiblioteket
ur barnens perspektiv.
– Därför har vi exempelvis låga fönster ut
mot gatan och lägre hyllor, säger Ann-Catrin
Westerberg.
För att göra biblioteket tillgängligt på
ett nytt sätt för barnen har man som första
bibliotek i landet tagit fram en serie ämnessymboler som finns uppsatta i lämplig höjd
på bokhyllorna.
– Genom att läsa av symbolerna kan
barnen själva hitta sin deckare eller sin äventyrsbok. Det bidrar också till en ökad känsla
av självständighet för barnen

– Vi har tagit fram en serie temasymboler för att
göra biblioteket tillgängligare för barn, berättar
stadsbibliotekets chef Ann-Catrine Westerberg.

Musikteater med Hertsöbor
I slutet av maj är det premiär på
Hertsöns egen musikteater. Hertsö
Happening ges fem gånger.
Musikteatern har vuxit fram på Hertsön
sedan 2010. Då bildades en teaterförening med Kristina Oja som ordförande.
Grunden till manuset är intervjuer
med ett antalHertsöbor. Sedan har det
fortsatt med workshops i teater och
dans, musikskrivande och en hel del
fixande. Nu under våren pågår repetitionerna nästan dygnet runt i en lokal
på Hallonstigen.

Ett 40-tal hertsöbor är
engagerade som skådespelare, dansare, sångare, sömmerskor och snickare. Ulla
Lyttkens står för regi och
Håkan Rudehill för manus och musik. Yessiqa Lövbrand gör danserna och Eva-Britt
Tjernqvist är producent.
– Man får vara med om en kortversion av
Hertsöns historia och så kommer en Volvo
Amazon med nyinflyttade Hertsöbor år 1973,
avslöjar Ulla Lyttkens.
Fredagen 25 maj är det premiär på Hertsö
Happening. Ytterligare fyra föreställningar är pla-

nerade: 26 och 30 maj samt 1 och 2 juni.
Ett stort tält, som rymmer 200
personer, ska sättas upp bakom LSK:s
klubbhus. I pausen kommer förtäring
att erbjudas som avspeglar Hertsöns
många kulturer.

Fortsättning kan följa

Förhoppningen är också att det ska bli
någon form en fortsättning.
– Ja, många har fått blodad tand och vill
fortsätta, säger Ulla Lyttkens. Idéer finns
redan om någon sorts revy och om nya
pjäser. Men de ligger i byrålådan till 4 juni.

Vårt Luleå 01 | 12 ❦
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En ny basnäring
växer upp
– Det här är inte bara en datahall som
byggs. Det är en digital industriera som
föds.
Matz Engman på Luleå Näringsliv
är säker på att Facebooks etablering i
Luleå kommer att få stora följder för
regionen.

The Node Pole lanseras

Matz Engman besökte nyligen USA tillsammans med en luleådelegation för att träffa
Facebook och andra dataföretag. LTU:s
prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn fanns
med för att diskutera vad universitetet kan
bidra med. Gruppen besökte bland annat
Facebooks datacenter i delstaten Oregon.
– Där insåg jag hur stor anläggningen
kommer att bli i Luleå och vilken påverkan Facebook kan ha i en stad, säger Matz
Engman.
Luleå kommun har tillsammans med
Boden, Piteå och landstinget bildat ett
gemensamt säljbolag (North Sweden Datacenter Locations) och lanserar nu varumärket The Node Pole.
– Vi ska jobba tillsammans. Det är roligt
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Facebooks datacenter på Porsön blir det största i Europa.

att vi kommer närmare våra grannkommuner.
Jag tycker det vore kanon om nästa datacenter hamnar i Boden eller Piteå.
Bolaget var i slutet av februari på en egen
säljresa till USA.

Många, många miljarder

Serverhallarna på Porsön ska rymma tusentals dataservrar. Dessa kräver mycket el och
vatten för kylning.
– Serverhallarna kommer att förbruka lika
mycket el som det går åt att göra stål i Luleå
och nästan lika mycket vatten. Men det är
en ren industri, de enda större utsläppen är

varmluft och vattenånga.
Världens behov av datalagring beräknas
växa med 50 procent om året, trots allt
bättre teknik. Marknaden för datacenter är
värd flera hundra miljarder kronor årligen.
Nu är alltså luleåregionen en av aktörerna.
Matz Engman menar att vi ser en ny basnäring födas.
– Många tittar på vad Facebook gör och
flera andra bolag har varit på besök eller
hört av sig. Det är förstås mycket lättare
att övertyga bolag nummer två om våra
fördelar.
– Vi har plockat fram ett antal markområden i regionen med hög klass. Vi ska bli
en nod för datalagring i Europa.
– Mycket handlar också om mekanik, el,
vatten, pumpar. LTU är ju starkt inom styroch reglerteknik och processtyrning.
Facebook-bygget gynnar även besöksnäringen. NCC Construction, som bygger
serverhallen, har till exempel förlagt sin
årliga chefskonferens till Kulturens hus
25-26 april.

Mat och städning behövs också

–Vi ska bli en nod för datalagring i Europa,
säger Matz Engman.

Foto: Frank Rizo

Facebooks serverhall på Porsön växer nu
upp snabbt. Om ett år ska första delen vara
i drift. Hallen motsvarar över två Arcushallar. Ytterligare två gigantiska hallar är
planerade stå färdiga 2015. Totalt är det en
investering på minst tre miljarder kronor.
Datacentret lär bli det största i sitt slag i
Europa.
Att ett av världens mest kända företag
valde Luleå fick stort genomslag även
internationellt. En uppskattning är att 500
miljoner människor tog del av nyheten.
Matz Engman, VD för Luleå Näringsliv, har varit med på hela den spännande
resan.
– Ett kallt klimat, ett överflöd av förnyelsebar energi och ett driftsäkert elnät är de
viktigaste faktorerna, sammanfattar han.
Att Luleå inte haft ett större elavbrott
på över 30 år var ett starkt argument. Det
gör att man kan mer än halvera backupen
med dieselaggregat.
Engman räknar även upp annat som
lockat: låga elpriser, bra dataförbindelser,
närhet till universitetet och bra företagsklimat.

Men ett datacenter behöver även traditionell service.
– Vi har gått ut till våra medlemsföretag
med en lista på vad Facebook behöver
köpa lokalt: säkerhet, catering, städning,
snöröjning och så vidare.

10 sidor samrådsmaterial om Luleås framtid!
Det märks en förändring i Luleå.
Vi är på väg.

Tidigare arbete
med riktningar till
Vision Luleå 2050
visar hur luleåborna vill ha det i
framtiden.
Nästa steg är
Luleå kommuns
program som ska
visa hur alla kommunala verksamheter ska jobba för
Luleås utveckling.

Detta har hänt:
Vision Luleå 2050
Visionen ger en bild av
framtidens samhälle som
luleåborna vill ha det; ett
attraktivt och hållbart Luleå.
Den ska locka till stolthet
och ambassadörskap för
Luleå. Färdig 2008.

Riktningarna
Riktningarna visar vad som
ska prioriteras halvvägs till
visionen; Ett öppet samhälle, identiteten som kuststad,
en växande region samt ett
klokt samhällsbyggande.
Färdiga 2010.

Program
Programmen ska visa vad
Luleå kommun ska göra och
uppnå inom två mandatperioder för att klara riktningarna till Vision Luleå 2050.
Arbetet pågår och du är
välkommen att delta!

Vårt Luleå 01 | 12 ❦
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Luleå kommuns program
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Program C ska
beskriva hur kommunen vill utveckla
kuststaden Luleå.
Programmet ska visa
hur centrum ska byggas och utvecklas, hur
skärgården ska utvecklas samt hur
centrum och skärgård ska samspela
för en tydligare kuststadsidentitet.
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Program A ska beskriva de avsikter Luleå
kommun har för ett
öppet, inkluderande
och tryggt samhälle.
Alla människor ska
ges möjlighet att
använda sig av sina talanger och kan
uttrycka sin originalitet. Programmet
ska också visa hur vi ska arbeta med
folkhälsa, delaktighet och inflytande
med fokus på barn och unga.

Program B ska beskriva de möjligheter
kommunen har att
skapa och
utveckla öppna
mötesplatser för alla.
Luleå ska vara en
evenemangsstad med ett rikt kulturoch idrottsliv som håller pulsen
uppe. Genom goda förutsättningar
för rörelse och rekreation under hela
året blir Luleå en plats som man
gärna väljer som bostadsort.
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Programmen ska ta hand om
visionen och riktningarna genom att visa vad kommunens
alla verksamheter ska göra och
uppnå inom 8-20 år. Vart fjärde
år ska alla program följas upp.
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Program D ska beskriva hur kommunen vill utveckla byar
och stadsdelar samt
var olika verksamheter ska placeras.
Programmet ska
också visa hur vi ska
hantera olika resurser som energi,
vatten, mark, skog, kulturhistoria
med mera.
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Program E ska beskriva kommunens inriktning för näringslivets
utveckling, en god
kompetensförsörjning
och ett mångkulturellt
samhälle. Programmet
ska också visa hur kommunen ska
arbeta för att tillvarata och stimulera människors entreprenörskap.

E

Program F ska beskriva
kommunens prioriteringar för ett långsiktigt
hållbart transportsystem.
Där ingår att öka andelen
resor med kollektivtrafik,
cykel och till fots. Programmet ger ramarna för ett transportsystem som är tillgängligt för alla och
som främjar goda kommunikationer
med omvärlden.

F

Nu vill vi visa våra tankar och
förslag kring två av de sex programmen; Program D (Stadsoch landsbygd) och Program
F (Resor och transporter). De
andra programmen kommer
senare.
Förslagen kommer från två
arbetsgrupper med representanter från olika kommunala
förvaltningar.

ogram
r
P

Stads- och landsbygd

D

Grunden för programmet är riktningarna till Vision Luleå 2050:
• Variationsrikt boende som tar tillvara närheten till
vatten och natur
• Blandad, tät och attraktiv stad
• Levande stadsdelar och byar

Programmet beskriver sex målområden:
Klara av förändring

Förbättrade samband

Bästa boendet

Rätt plats för arbete

Mer stad på samma yta

Livet mellan husen

Klara av förändring

Det är svårt att sia om framtiden. Om
Luleå som samhälle ska vara hållbart under lång tid behöver vi ha en
förmåga att klara av förändring. Det
betyder att kunna anpassa sig ibland
men också att stå stadigt eller att
komma igen vid en förändring.
Klimatneutral
Luleå kommun ska aktivt arbeta för en
ekonomisk tillväxt utan en ökad användning av t ex energi. Den totala energianvändningen ska minska genom
både hushållning och effektiviseringar.
Våra utsläpp av koldioxid ska minska
kraftigt.

Vi kommer att behöva ytor för nya
energistrukturer och en fortsatt användning av fjärrvärme. Ett samhälle
som är tätare och har kortare avstånd
är energisnålare. Luleå kommun ska
visa att vi kan utveckla vårt arbete och
samtidigt minska energianvändningen
i lokaler och för transporter.
Anpassning till förändring
Luleå behöver fler effektiva kretsloppslösningar. Det betyder att vi först
effektivt använder råvarorna, sedan
återanvänder och till sist återvinner
material. Lokal produktion av mat och
energi är viktiga delar i att klara av
förändring. Vi måste bli skickligare i att
bedöma olika risker och planera för att
klara av olika händelser.
Vi kommer att behöva ytor för snö,
hantering av avfall, produktion av energi, odling med mera. Vi måste vara
förberedda på olika väderhändelser
som kraftigt regn, höga vattennivåer,
snöstorm, ishalka mm.

Bevara viktiga funktioner
Luleå behöver friska ekosystem och
identitet genom vår egen historia. Vi
är helt beroende av olika så kal�lade ekosystemtjänster som ger oss
allt från mat, vatten, pollinering till
estetiska och andliga värden.
Vi kommer att särskilt bevaka områden som har höga natur-, kultureller odlingsvärden och områden
som behövs för att ge dricksvatten.
De är alla resurser som inte kan
ersättas om de förstörs.

Foto: Per Pettersson
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Bästa boendet

För att vilja stanna kvar och flytta hit
är de bostäder vi har betydelsefulla. Vi
har alla olika krav och önskemål när det
gäller vårt boende. Ibland söker man
stadens fördelar och i andra fall vill man
bo mer ifred.

Levande landsbygd
Luleå kommun vill göra investeringarna där de gör nytta till så många som
möjligt. Därför kommer fokus att vara
på några utvalda byar, byar som kan bli
noder för andra byar.
Vi har valt ut Råneå, Antnäs och Persön
som de viktigaste noderna för service,
trafik och boende. Andra utpekade byar
är Bensbyn, Björsbyn, Sunderbyn, Kallax,

Blandning
Luleå kommun vill att stadsdelarna och
Råneå ska vara blandade med olika typer
av bostäder.
Vi kommer att blanda bostäder med
service och arbetsplatser. En blandning
av hyresrätter, bostadsrätter, villor och
radhus behövs i alla områden.
Bostäder för specifika grupper
Luleå kommun vill att äldre och funktionsnedsatta lättare ska hitta en bostad
som passar.
Kvalitet
Luleå kommun vill att allt som byggs ska
uppfylla krav på hög kvalitet. Det nya ska
stämma med det gamla, vara energisnålt
och vackert.
Vi kommer att använda flera olika
vägar för att nå detta, som samarbetsfor= Stadsbygd
mer och avtal.

Hertsölandet och Rutvik som ger möjlighet till både lantlighet och närhet till
staden.
Plats för fler Luleåbor
Luleå kommun ska ha utrymme för 10 000
fler invånare.
Vi har valt ut ett antal stråk som kan
ge platser för bostäder, de kommer att
utvecklas i ordningsföljd.
HÄLLBACKEN

4

2

PORSÖN

DALBO

BJÖRKSKATAN

BERGVIKEN

KRONAN

1

HERTSÖN

CENTRUM

3

5

SVARTÖBERGET

Prioriterade stråk för nya bostäder. Siffrorna visar i vilken
= Prioriterade stråk
= Randzonordningsföljd nya
bostäder bör byggas.
för nya bostäder

Foto: Luleå kommun
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Gunnarsbyn
356

Sörbyn
Niemisel

Mer stad på samma yta

Orrbyn

Luleå stadsbygd
Prästholm

Råneå

Med en tätare stadsbygd kan Luleå bli mera stadslik.
Tätheten ger oss en möjlighet till att vara effektivare
och dessutom ge mer liv åt staden.

Samlade byar

Luleå kommun ska planera för en stad som har närhet mellan områden och olika målpunkter.

Expansiva stadsnära byar

Vi ska bygga nytt inom stadsbygden och planera
så att det blir gångavstånd till vatten, grönska och
mötesplatser.

Utredningsområde

Boden

Smedsbyn
383

Ängesbyn

Börjelsland

Sävast

Förbättrade samband

R

Avan

97

Sunderbyn
Selet

Västmark

Bälinge
Klöverträsk

Karlsv

Ale

Närhet mellan olika områden kan nås med minskade
avstånd, öppnare sinnen och bättre kommunikationer.

L

Alvik

94

Luleå kommun vill ta bort olika ”gränser” och öppna
upp förbindelser mellan stadsdelarna och mellan
byarna. Vi behöver plats för en ny kustjärnväg samt ett
utbyggt vatten- och avloppssystem.

Antnäs
Måttsund
Ersnäs

Fällträsk

Mörön

E4

Rosvik
Norrfjärden

Storfjärden

Piteå

Vårt Luleå 01 | 12 ❦
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Rätt plats för arbete
Centrumhandel, sällan
köpshandel & kulturupp
levelser
Stadsdelshandel,
dagligvaror

GAMMELSTAD

skrymmande varor
HÄLLBACKEN

Arbetsplatser behövs både nära till och
på avstånd från bostäder, beroende på
hur störande verksamheten kan vara.
Det gäller att hitta rätt plats för alla
funktioner. Det finns också arbetsplatser
som bara kan utvecklas där vissa kunder
eller resurser som natur, kultur med mera
finns.

PORSÖN

STORHEDEN

BJÖRKSKATAN
NOTVIKEN

YTTERVIKEN

MJÖLKUDDEN

SKUTVIKEN

LULSUNDET

KRONAN

BERGVIKEN

LERBÄCKEN
ÖSTERMALM
SKURHOLMEN
CENTRUM

MALMUDDEN

Gruppering och blandning
Luleå kommun vill ha utrymmen för
arbetsplatser som stämmer överens med
stråken för nya bostäder.
Vi ska främst ge plats i anslutning
till stadsdelscentra och byarnas noder.
Fyra stråk finns för utvecklingen av
arbetsplatser. Skutviken, Ytterviken och
Svartöberget är områden som på sikt ska
ha färre störande verksamheter, för att i
framtiden kunna bli mer blandade med
exempelvis bostäder.
Störande verksamheter
Luleå kommun vill placera störande verksamheter i utkanten av stadsbygden och
i anslutning till större väg, järnväg, hamn
eller flygplats.
Vi har identifierat ett antal områden
som kan vara lämpliga för störande verksamheter.

BERGNÄSET

Handel
Luleå kommun ska agera för att dagligvaDessa områden ska förtätas istället för att
ruhandel ska finnas i stadsdelar, Råneå
spridas ut. Det ska finnas en tydlig skillnad i
och i byarnas noder. Sällanköpshandel
profil mellan centrum och de yttre handelsska finnas i Luleå centrum, Notviksstan, områdena.
Jernstan och Storheden.

Foto: Luleå kommun
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ÖRNÄSET

LÖVSKATAN

SVARTÖSTADEN

Näringar som använder
natur- och kulturlandskapet
Luleå kommun vill värna platser och
områden med värdefull natur eller kultur
så att de kan vara tillgängliga för besökare. Verksamheter som behöver dessa
resurser ska placeras så att påverkan blir
så liten som möjligt.
Vi ska prioritera de platser som redan
idag används för friluftsliv och besöksnäring för att utveckla dem. Världsarvet
i Gammelstad är viktigt och ska kunna
utvecklas.

12

HERTSÖN

CENTRUM

Livet mellan husen

Det finns flera kvaliteter som inte handlar om
byggnaderna utan om det som finns mellan husen. Det kan vara parker och den vilda
naturen men också promenadvägar, stränder
och torg.
Luleå kommun ska se till att den gröna och sociala strukturen finns kvar och kan utvecklas.
Vi ska skydda värdefulla naturområden och
göra ytor och stråk tillgängliga.
Det ska finnas utrymme för lek, samvaro,
idrott och kultur när bostäder planeras. Stråk
längs vattnen i stadsbygden ska vara sammanhängande och till för alla.

Foto: Luleå kommun
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Resor och transporter
Grunden för programmet är riktningarna till Vision Luleå 2050:
•
•

Kraftigt öka andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel
och till fots
Agera för kommunikationer som knyter ihop vår region
med andra

Det här vill vi uppnå för att klara visionen:
Smarta resor och transporter

Närhet till omvärlden

Ett transportsystem för alla

God livsmiljö

Smarta resor och transporter
Persön ska vara noder för kollektivtrafiken utanför stadsbygden. Inom stadsbygden ska kollektivtrafiknätet utvecklas
med tvärförbindelser.

För att nå ett hållbart transportsystem
måste resor med kollektivtrafik, cykel
och till fots prioriteras. Behovet av resor
måste minska och möjligheterna att välja
andra transportsätt än bil ska förenklas.
Hela resan
Luleå kommuns mål är att antalet resande med buss ska fördubblas fram till år
2020. Detta innehåller flera delar som en
sammanhållen resa, samordnade biljettsystem och samordnad information. Hela
resan ska fungera med byteshållplatser,
pendlarparkering, god tillgänglighet för
gående och cyklister till busshållplatser
och möjlighet till cykelparkering.
Vi vill att boende i skärgården och på
landsbyggden ska ha tillgång till kollektivtrafik under hela året. Råneå, Antnäs och

14
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På huvudvägnätet för biltrafik och längs
den rekommenderade färdvägen för farligt
gods ska vi ha god framkomlighet och
bärighet, få korsningar, god trafiksäkerhet
och separata gång- och cykelbanor. Tung
trafik ska hänvisas till huvudvägnätet och
God framkomlighet
industrier ska lokaliseras nära infartsvägar
Luleå kommun ska utveckla huvudstråken för cyklister så att de kan färdas gent, och järnväg.
snabbt och bekvämt på bilfria vägar mellan Luleå centrum och stadsdelarna.

Ett transportsystem för alla
Vi ska arbeta för gång- och cykelvägar
mellan stadsbygden och de utpekade
byarna, Bensbyn, Björsbyn, Sunderbyn,
Kallax, Hertsölandet och Rutvik. Kommunen ska även arbeta för att man ska
kunna färdas på cykel eller till fots mellan
Råneå, Antnäs, Persön och närliggande
bebyggelse.

Trafiksäkerhet
Luleå kommun kommer att sätta en låg
hastighet där oskyddade trafikanter och
bilar delar på gatans utrymme.

Trygga, tillgängliga och trafiksäkra
lösningar är viktiga för att alla luleåbor
ska ha möjlighet till ett fungerande och
inspirerande vardagsliv.
Tillgänglighet och trygghet
Luleå kommun ska bygga nya gång- och
cykelstråk så att stadsdelar länkas samman och avstånden minskar mellan
viktiga målpunkter. För ny bebyggelse
ska närhet till busshållplats prioriteras.
Stråken för gående och cyklister ska ha
en hög standard och vara anpassade för
alla, de ska prioriteras vid snöröjning.

Närhet till omvärlden

Att vara nära omvärlden är viktigt för att
synliggöra och förstärka Luleå som en
viktig del av Norrbotten, Sverige och världen. Snabba och effektiva sätt att kommunicera är avgörande för att regionen
ska fortsätta växa och utvecklas.
Tåg, flyg och sjöfart
Luleå kommun ska i samarbete med andra aktörer arbeta aktivt för ett beslut så
att Norrbotniabanan byggs. Tågtrafiken
är det miljövänligaste sättet för resor och
transporter. Med ett nytt resecentrum i

Luleå centrum vill vi länka samman korta
och långa resor.
Luleå kommun ska även arbeta för att
stödja arbetet med att förstärka Luleå
Airport som navet för flygtrafik till och
från Norrbotten.
Vi vill att transporter till och från Luleå
sker mer med tåg eller båt. Luleå kommun ska arbeta för att behålla Luleå
hamn som en av Sveriges fem största
hamnar.

Foto: Luleå kommun
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God livsmiljö

Ett trafiksystem som varken påverkar vår hälsa eller miljön bidrar
till att skapa en attraktiv stad. Alla
problem med olyckor, luftföroreningar och buller kan inte lösas
med olika tekniska lösningar. Vi
måste också förändra vårt sätt att
resa och våra behov av resor.

Luleå kommun kommer att bevaka att nya bostäder antingen
lokaliseras så att de inte är utsatta
för trafikbuller eller utformas så
att de boende kan skyddas från
bullret. Om olika avskärmande åtgärder behövs får de inte försämra
tryggheten eller attraktiviteten.
Bränslen
Luleå kommun ska ta sitt ansvar
och aktivt arbeta för en minskning
av användningen av fossila bränslen och ge förutsättningar för en
ökad användning av alternativa
bränslen. Kommunen ska vara ett
föredöme för andra aktörer och

Samråd 24 mars - 6 maj 2012

Här kommer dialogrummen att finnas:
• www.lulea.se/2050
• Stadshuset, vån 6
• Biblioteken på Hertsön, Björkskatan
och Stadsön
• Kulturens Hus 12-18 april
• Norrbottens Museum 21-22 april
• Vårmässan 4-6 maj

privatpersoner när det gäller sina
egna transporter och resor.
Luleå kommun ska arbeta för att
transporter av farligt gods genom
centrum på sikt upphör. Bara transporter som har en målpunkt inom
centrum ska färdas där.
God luftkvalitet
Kommunen ska arbeta för att luften ska vara så ren att människor,
djur, natur, byggnader och kulturvärden inte tar skada. Hälsopåverkande utsläpp från biltrafiken ska
minska. Luleå ska klara nationella
miljökvalitetsmålet frisk luft.

• Råneå, Medborgarkontoret
• Persön, Byahuset
• Antnäs, Sörbykyrkan
Håll utkik i dagstidningarna och på
www.lulea.se efter tider för temakvällar på biblioteken och i byarna.
Vi börjar på Hertsöns bibliotek måndagen 26 mars kl 18-20 och i Persön
onsdagen 28 mars kl 18-20.

Vi vill veta vad du tycker!

Dina synpunkter kan lämnas på plats i dialogrummen eller via webben. Du kan också skicka ett brev
till Program Luleå 2050, Stadshuset, 971 85 Luleå. Senast den 6 maj 2012 vill vi ha dina synpunkter.
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Plus för
kommunen 2011
Kommunens överskott 2011 uppgick till
102 miljoner kronor enligt årsredovisningen. Det var betydligt mer än beräknat.
Luleå kommuns ledning är nöjd med 2011.
– Luleå kommun har en ekonomi i balans,
konstaterar kommunalrådet Karl Petersen i
förordet till årsredovisningen.
Men han höjer också ett varningens finger.
– Vi har valt att satsa och det har gett
resultat. Men nu är vi på marginalen, det får
inte bli tuffare.
Kommunchef Anne Karlenius framhåller
att Luleå är en attraktiv kommun att leva och
verka i:
– Kommunen växer och människor vill
flytta hit.

Starka bolag hjälper

Kommunens sammanlagda överskott blev
102 miljoner kronor, 97 miljoner bättre än
budget. Högre skatteintäkter och bättre ränteinkomster än beräknat är två orsaker. Nästan
alla förvaltningar kan dessutom uppvisa plus
i förhållande till sin budget.
Resultatet för hela kommunkoncernen,
förvaltningar och bolag, blev nästan 200
miljoner kronor. Tack vare starka bolag har
kommunen inte behövt ta upp nya lån för att
finansiera de stora investeringarna. Kommunen lånar i stället indirekt av bolagen.
Soliditeten, som anger hur stor del av
tillgångarna som är finansierade med egna
medel, är fortfarande rätt hög. För kommunens del är soliditeten 71 procent, för hela

koncernen 50 procent.
Även om skulderna har växt
ganska kraftigt de senaste åren har
tillgångarna ökat ännu mer. Det
egna kapitalet i kommunkoncernen motsvarar 65 000 kronor per
Luleåbo.

Tusen färre anställda

Årsredovisningen innehåller
mycket siffror och statistik.
Antalet anställda i kommunen uppgår till 6 256 personer, en minskning med drygt
1000 personer sedan 2007.
79 procent av kommunens anställda är kvinnor.
De kommunala bolagen har 458 anställda, en
ökning med 15 personer
sedan 2007.
Sjukfrånvaron bland
de kommunanställda
uppgick i fjol till 4,8
procent.
63,5 procent hade
högst sju dagars
sjukfrånvaro. Allra
friskast var man på
räddningstjänsten
och fritidsförvaltningen.

FÖRS

LAG
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Investeringar
för miljarder
Luleå kommun fortsätter att investera
för stora summor. De planerade nettoinvesteringarna under 2012-2014 uppgår
till över två miljarder kronor.
Enbart under 2012 beräknar förvaltningarna
investera för 780 miljoner kronor. Bruttosiffran är ännu högre. Bland annat beräknas
friköp av bostadshus dra in 66 miljoner till
kommunkassan.

Mest satsas på va-området fram till 2014,
över 400 miljoner kronor. Investeringar i nya
arbetsplats- och bostadsområden kostar
ytterligare 250 miljoner och i gator och vägar
180 miljoner kronor.
Andra större investeringar under treårsperioden:
* Skolor, förskolor m m – 259 miljoner kr.
* Äldrebostäder, gruppbostäder m m – 212
miljoner kr.

* Pontushallen – 177 miljoner kr.
* Luleå hamn – 96 miljoner kr.
* Parker, promenadstråk m m – 80
miljoner kr.
* Skidstadion på Ormberget – 35
miljoner kr.
Kommunens bolag gör också omfattande investeringar. I fjol uppgick de till
331 miljoner kronor.

Vårt Luleå 01 | 12 ❦
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sti
Luleåborna tycker att deras hälsa förbättrats de senaste åren. De allra flesta mår
också psykiskt bra.
Det framgår av undersökningen ”Hälsa
på lika villkor?”

Goda insatser för hälsa
och trygghet belönade
På kommunfullmäktigemötet i januari hyllades goda insatser för folkhälsa och trygghet.
Tre stipendier delades ut.
Korpen Luleås verksamhet Lätt golvgymnastik för folk över 50 prisades som Årets
folkhälsoinsats. Monika Sallin och Gunilla
Johansson har lett verksamheten i många år.
– Lätt golvgymnastik är ett bra exempel
på långsiktigt folkhälsoarbete som kombinerar fysisk aktivitet med social gemenskap,
heter det i motiveringen.
Eva Forsberg och Ingri Vestin, Brottsofferjouren, tilldelades stipendiet för Årets
trygghetsinsats. De beskrivs som eldsjälar

som ihärdigt har arbetat för att stötta brottsutsatta personer.
Det tredje stipendiet, Årets ingripande,
gick till Anette Henriksson, Johan Henriksson och Torgny Adolfsson.
– De har genom sitt handlande bidragit
till att förhindra brott samtidigt som de visat
mod och civilkurage, enligt motiveringen.
Det är kommunens trygghets- och folkhälsoråd som inrättat stipendierna för att
uppmärksamma personer eller organisationer som gjort något extra för just trygghet
och folkhälsa i Luleå.

När medborgarna
sätter betyg
Luleå är en av de kommuner i landet
som får högst betyg av sina medborgare. Det visar Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökningar.
Luleå kommun har sedan 2006 årligen
deltagit i SCB:s medborgarundersökningar. Den senaste genomfördes hösten
2011. Mönstret under de sex åren är
tydligt.
Luleåborna är betydligt mer nöjda med
sin kommun än svenskar i allmänhet. Det
finns inget område där Luleå ligger dåligt
till.
Betygen är likartade år för år. Sedan
2006 har betygen höjts mest för kultur,
trygghet och miljöarbete.
Jämfört med andra större städer är det
kultur och utbildningsmöjligheter som
sticker ut mest. Men även kommunikatio-
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ner, idrottsanläggningar och miljöarbete
får goda betyg.

Kvinnor och män

I den senaste undersökningen får vatten
och avlopp högst betyg. Därefter följer
utbildningsmöjligheter, räddningstjänst
och kultur.
• Det finns förstås vissa skillnader
mellan olika grupper.
• Kvinnor är något mer nöjda än män
med att bo och leva i Luleå.
• Män är något mer nöjda än kvinnor
med kommunens verksamheter.
• Boende i centralorten är mer nöjda än
övriga.
• De yngsta är överlag minst nöjda och
de äldsta mest nöjda.
• De som bott högst två år i kommunen
är bland de mest positiva till Luleå.

Foto: Frank Rizo

Årets ingripare Johan Henriksson, Anette Henriksson och Torgny Adolfsson belönas av
Margaretha Lindbäck, kommunfullmäktiges ordförande.

2010 besvarade nästan 4 000 Luleåbor mellan
16 och 84 år en nationell hälsoenkät. En liknande, fast mindre, gjordes 2006.
Som helhet har det skett en positiv utveckling. Luleåborna rapporterar lite bättre hälsa
jämfört med tidigare. Det gäller både män och
kvinnor och i alla åldrar.

De vill
minska
skillnaderna
Hälsa är en fråga både för individen och för
samhället. Skillnader mellan olika grupper
gör att alla inte har samma förutsättningar
för en god hälsa.
Barbro Müller och Maria Strömgren arbetar
med folkhälsofrågor på stadsbyggnadskontoret. Båda är förstås nöjda med den positiva
utvecklingen sedan den förra undersökningen
2006. De flesta faktorer har förbättrats och
Luleåborna ligger numera hyfsat till jämfört
med svenskar i allmänhet.
– Sen finns det förstås saker som inte är
så bra. Fysisk inaktivitet, dåliga matvanor och
övervikt påverkar ju hälsan.
De säger att alla har ett eget ansvar för sin
livsstil – men även samhället har ett ansvar.
Det finns skillnader mellan könen, mellan olika
sociala grupper och mellan bostadsområdena.
– Vi behöver minska de skillnaderna.
Därför vill de att politiker, planerare, vårdcentraler, skolor och andra aktörer tar till sig
resultaten.
– Nu vet vi hur vi ligger till i förhållande till
riket och vi har även uppgifter på områdesnivå. Vi
kan följa utvecklingen och se om vi gör rätt saker.

Vill prioritera de yngsta

Själva tycker de att de yngsta ska ha högsta

Bättre hälsa trots
illasittande och övervikt
Bäst hälsotillstånd finns förstås bland de
yngsta. Men även i den äldsta gruppen, 65-84
år, bedömer över hälften att de har bra eller
ganska bra hälsa.
De allra flesta mår också psykiskt bra. Bland
de yngsta kvinnorna, 16-29 år, uppger dock var
fjärde nedsatt välbefinnande. Mest nöjda med
livet verkar de äldsta vara.

Många fysiskt inaktiva

Några andra resultat från undersökningen.
* Var femte kvinna och man mellan 30 och
44 år har en långvarig sjukdom som påverkar

deras arbetsförmåga.
* Efter 30-årsåldern rör sig över hälften
för lite. Undantaget är de äldsta männen där
nästan sex av tio är fysiskt aktiva minst 30
minuter per dag.
* Övervikt och fetma har ökat lite i nästan
alla åldersgrupper sedan 2006. Sju av tio män
mellan 45 och 64 år är överviktiga eller feta.
* Andelen dagligrökare har sedan 2006
minskat i alla åldersgrupper utom bland män
45-64 år.
* Andelen med riskabla alkoholvanor är
högst bland de yngsta. Nästan var tredje ung

man bedöms ha riskabla alkoholvanor.
* 35 procent av kvinnorna är rädda att gå
ut ensamma på kvällen. Bland männen är
det 7 procent.

Rapporter på webben

Rapporten ”Hälsa på lika villkor?” finns på
www.lulea.se/folkhalsa. Där finns även
statistik för olika bostadsområden.
På samma plats presenteras rapporten
”Skolbarns hälsa och levnadsvanor”. Det är
en redovisning av skolsköterskornas årliga
hälsoenkät.
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Barbro Müller och Maria Strömgren vet hur Luleåborna mår. För att minska hälsoskillnaderna i samhället vill de prioritera barnen.

prioritet.
– De första åren är avgörande. Det är faktiskt
så att barnets tidiga utveckling påverkar hälsan
under hela vuxenlivet.
I vuxen ålder finns ett starkt samband
mellan arbetslöshet och ohälsa. Den höga
ungdomsarbetslösheten är därför oroande.
– Men man kan inte bara titta på jobben,
påpekar Barbro Müller och Maria Strömgren.
Att få fullständiga betyg i nian och fullfölja
gymnasiet är nästan en förutsättning i dag för
jobb.
– Hälsa på lika villkor handlar också om
kultur, tillgång till service och bra kommunikationer. Att det finns en stolthet där man bor är
också viktigt.

15-åringar
använder
mindre
droger
Betydligt färre elever i årskurs 9 i
Luleå använder droger jämfört med
för några år sedan. Det visar den
senaste drogvaneundersökningen.
Undersökningen genomfördes i oktober
2011 bland samtliga klasser i årskurs 9

och gymnasiets årskurs 2. Över 1 500 elever
besvarade enkäten.
Andelen ungdomar i årskurs 9 som
någon gång druckit alkohol har minskat
från 59 procent år 2007 till 39 procent 2011.
Bland dem som testat alkohol har dock
andelen som dricker ofta blivit större.
Andelen bland niorna som röker eller
har använt narkotika har också minskat
kraftigt sedan 2007.
Bland gymnasieeleverna syns däremot
inga större förändringar. Nästan nio av tio i
årskurs 2 har någon gång druckit alkohol.
Jämfört med övriga Sverige använder
Luleås ungdomar i de här åldrarna betydligt mindre droger.
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Idrottsstaden

O

m allt går som vi hoppas råder
det slutspelsfeber i stan när den
här tidningen kommer ut. Och
om inte… kan det ändå vara värt att
fundera över idrottsstaden Luleå.
Luleå Hockey vann grundserien efter en
kanonsäsong. LF Basket och Northland
Basket gick också vidare till slutspel, om än
inte lika övertygande.
Att en stad av Luleås storlek kan ha tre
duktiga lag i högsta serien år efter år är
ovanligt i Idrottssverige. Normalt är det en
lyx för storstäder. Vad är förklaringen?
– Jag tror att det handlar om tradition
och att idrott ligger oss varmt om hjärtat,
säger Jimmy Landström, sportreporter på
Norrbottens-Kuriren.
– Basketlagen tycker att det är kul att
komma till Luleå. Här kan både publik och
journalister basket och det har förstås att
göra med traditionen.
Lars Folkesson, biträdande sportchef på
NSD, är inne på samma tema:
– Det finns en stark idrottsrörelse i Norrbotten och ett stort intresse. Våra hockey-
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och basketbloggar kan ha 25 000 klick
per dygn.
– Basketen har länge haft ett starkt
fäste i Luleå. Inga klubbar kan mäta sig
med våra när det gäller publiksiffror.
– Men det är också hårt arbete bland
klubbarna som ligger bakom.
Jimmy Landström påpekar att många
av Luleå Hockeys spelare kommer från
övriga Norrbotten.
– Föreningslivet är oerhört viktigt, säger han. Det är nog svårare att
behålla de ideella krafterna, de som
håller ihop föreningarna, i större städer.
Bra idrottsanläggningar har också
betydelse. Jimmy Landström tror att
fotbollen i Luleå skulle mått bättre om
det funnits en modern fotbollsarena.
Medierna själva kanske också spelar
en roll för framgången?
– Jo, vi skriver mycket, säger Lars
Folkesson. Det blir lite kapprustning
mellan tidningarna.
– Den här tiden på året är nästan
varje dag en fest för oss, säger Jimmy
Landström.

Idrotten skapar stolthet

– Det har alltid funnits bra idrott i Luleå,
säger kommunens fritidschef Helén Wiklund Wårell.
– Vi har bra anläggningar, även för bredden. Luleå har också en otroligt bra ungdomsverksamhet. Vi kan se att hälften av
aktivitetsstödet går till flickor.
Fritidschefen tycker att elitlagen är viktiga
även ur ett bredare samhällsperspektiv.
– Det finns ett genuint idrottsintresse, även
bland folk som inte idrottar själva. De tre elitlagen har väl tillsammans en publik på tiotusen
varje vecka. Bortsett från underhållningen är det
viktigt för folk att ha något att enas kring, att tro
på. Det blir en snackis i många fikarum.
Helén Wiklund Wårell nämner också
marknadsföringsvärdet.
– Luleås syns i sportsammanhang. En
stad med liv och rörelse skapar attraktionskraft och stolthet. Ungdomar har positiva
idoler att se upp till.
Varken journalisterna eller fritidschefen
tror på tre SM-guld. Men kanske ett.
– Då blir det fest i stan, säger Helén
Wiklund Wårell.

