E n

t i d n i n g

f r å n

L u l e å

k o m m u n .

N r

2 ,

m a j

Luleå bygger för 10 000 fler
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Guide till Luleås parker

Pridefestival i juni
Luleås första pridefestival arrangeras
helgen 15-17 juni. Det mesta sker i
Stadsparken.

LULEÅS PARKER • rum för hela året
Luleå´s Parks
All-year spaces

– Vi hoppas att det blir en folkfest för alla
även om vi i första hand riktar oss till HBTQpersoner, säger Sophie Gunnarsson, en av
arrangörerna.
På programmet står musik, dans, föreläsningar, mattält, workshops, politikerdebatt,

nattklubb och en del annat. Vissa programpunkter äger rum i RFSL:s lokal på Storgatan
och på Lillan. Nattklubbarna arrangeras på
Cafélino fredag och lördag.
Lördagen blir den stora festdagen med
bland annat en prideparad genom centrum
på eftermiddagen.
Arrangör är RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Tack vare sponsorer är det inget
inträde till festivalen.

Årets kulturstipendier
Det finns en ny guide för Luleås parker där stadens gröna rum beskrivs i ord och bild under alla
säsonger. Den kan köpas för 20 kronor på turistbyråerna. Broschyren går också att ladda ner på
www.lulea.se (sök på ”Parkguide”).

Luleå pilotkommun för romer

Luleå är en av fem kommuner i landet som av regeringen utsetts till pilotkommun för integration av romer.
Pilotverksamheten ska pågå fram till 2015. Syftet
är att ta fram goda exempel, bland annat när det
gäller utbildning och arbete, som sedan ska spridas över landet. Övriga pilotkommuner är Malmö,
Helsingborg, Göteborg och Linköping.
Arbetsmarknadsförvaltning har ansvaret för
försöksverksamheten i Luleå. Men även andra förvaltningar kommer att vara engagerade. Arbetet ska
nu konkretiseras tillsammans med romerna själva.
Staten bidrar med 700 000 kronor årligen under fyra år.

Jämställdhetsarbete belönas
Årets jämställdhetsstipendiat i Luleå heter Annika
Stävenborg. Hon arbetar vid Kommunförbundet
Norrbotten med att skapa bättre samverkan i länet
mot våld i nära relationer.
Annika Stävenborg har utsetts av Luleå kommuns jämställdhetskommitté. Stipendiet utdelas
på kommunfullmäktige 28 maj.

Pris till konditoriföretag

Börje Olsson Konditorier AB har tilldelats Luleå
kommuns företagarstipendium för 2012. Stipendiet vill uppmärksamma företagare som gjort en
förtjänstfull insats till gagn för en växande arbetsmarknad i kommunen. Priset på 15 000 kronor
delades nyligen ut på galan Näringslivets Pris.
Vårt Luleå ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Kjell-Arne Johansson. Grafisk form:
Frank Rizo. Omslagsfoto: Radhusförlaget. 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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Luleå kommuns kulturstipendiater 2012
har utsetts.
Elin Alexandra Sundström belönas för
sitt framgångsrika arbete med Kulturgården i Gammelstads kyrkstad.
”Som konstnär och musiker har hon
målmedvetet visat att man kan nå sitt mål
och även hjälpa andra att hitta sin publik”,
heter det i motiveringen.
Dansaren Marie Wårell Öhman får
stipendium ”för ett mångsidigt och
tekniskt välutvecklat konstnärskap inom

sin disciplin”. Hon har bland annat synts
i ”Grabben i graven bredvid” på Norrbottensteatern.
Den tredje stipendiaten är Luleå
Gammelstads Manskör. ”Med sin stora
repertoar har Luleå Gammelstads Manskör
berikat stad och landsbygd med skön sång
sedan 1909.”
Samtliga stipendiater belönas med
15 000 kronor. Utdelning sker när kommunfullmäktige möts 28 maj.

••• Vill du också vara med och utveckla Luleå?

Luleå ska växa med 10 000 nya invånare

Hur påverkar det dig?
Vi vill skapa dialog kring de byggplaner som är aktuella för
Luleå och vi välkomnar allmänheten att ställa frågor.
Kvällen inleds av Karl Petersen, följd av Gunilla Sellin som
berättar om aktuella planer innan dialogen startar.

Medborgardialog
14 maj kl 19.00-20.30 i Kulturens
Plats: Lilla salen, Kulturens Hus
Medverkande: Karl Petersen, kommunalråd och
Gunilla Sellin, planchef.
Moderator: Anne Karlenius, kommunchef.
Övriga medverkande: Agneta Ekman, socialchef,
Bengt Jonsson, teknisk chef, Karina Pettersson-Hedman,
skolchef, Anders Dalstål, stadsbyggnadschef.

lulea.se/10000nya

Luleå växer! Målet är 10 000 nya Luleåbor.

Tema: 10 000 nya Luleåbor
Det planeras, byggs och investeras som
aldrig förr sedan 1970-talet. Byggkranar syns över hela stan.
Målet är att ge plats för 10 000 nya

Luleåbor. Attraktiva bostäder och nya
mötesplatser ska leda till inflyttning och
tillväxt.
I det här numret beskriver vi tankarna
bakom visionen och vad som är på gång.

Kommunchef Anne Karlenius tycker att Luleå har det mesta.

Foto: Frank Rizo

Luleå växer.

- Fler bostäder en
förutsättning för tillväxt
Varför behövs ett mål om 10 000 nya
Luleåbor?
Frågan går till kommunchef Anne
Karlenius som sitter i styrgruppen för
projektet.
– Befolkningstillväxt är alltid en viktig fråga
och vi behöver ett tydligt mål, svarar Anne
Karlenius. Fler invånare ger ökade skatteinkomster, gynnar handeln och skapar tillväxt.
– Det politiska uppdraget till oss är att
vi ska jobba för att skapa förutsättningar för
10 000 nya invånare. En förutsättning är ju att
det finns bostäder. I dag är det svårt att få tag
på bostäder. Men sen 2011 har det byggts en
hel del och nu ökar takten.
Målet är inte tidsbestämt…
– Nej. Men vi märker redan att satsningen
haft effekt, det finns mycket planer och idéer
och byggandet är igång. Vi ser att det finns
goda förutsättningar för fler än 10 000 nya
Luleåbor.
– Det här är också en del av det pågående

programarbetet. Vi ska utveckla staden
hållbart och skapa en ännu mer attraktiv
kommun.
Ska vi få fler att flytta hit eller påverka
ungdomar att stanna kvar?
– Både och! En förutsättning att få ungdomar att stanna är att det finns bostäder.
– Det fordras givetvis även arbetstillfällen.
En attraktiv stad, arbetstillfällen och universitetet bidrar säkert till att fler stannar kvar
eller flyttar hit.
– Bilden av Luleå håller också på att
förändras. Handeln expanderar, turismen och
IT-branschen växer och fler kvinnor i ledande
positioner. För att inte tala om Facebooketableringen.
Men det kräver omfattande investeringar…
– Jo, det handlar inte bara om bostäder.
Infrastrukturen måste fungera. Va-systemet
måste byggas ut när staden växer, till exempel byggs nu ett nytt vattenverk.

Är hela kommunapparaten med på spåret?
– Det här kommer att påverkar alla på
olika sätt. Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret påverkas i allra högsta
grad, liksom fritidsförvaltningen. När fler
barnfamiljer flyttar in påverkar det skolan.
Kommunala bolag som Lulebo, LLT och
Luleå Energi är andra exempel.
– Vi måste också kommunicera det med
medborgarna och därför har vi en medborgardialog den 14 maj. Ju fler ambassadörer
vi kan få desto bättre.
Vilka är dina bästa argument för Luleå?
– Här finns det mesta: kultur, handel, ett
universitet, duktiga elitlag… Den största
befolkningsmängden norr om Uppsala finns
i Luleå och våra fyra grannkommuner. Det
finns en bra dynamik här.
– Sen är det enkelt och nära till det
mesta. Trevliga människor och bra kommunikationer är ett annat plus.
– Och nu ser jag fram emot skärgårdslivet och våra ljusa sommarnätter.
Vårt Luleå 02 | 12 ❦
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Nya bostad
och ett täta
Det byggs för fullt i Luleå. Fram till 2014
beräknas 1 100 nya bostäder bli klara.
Norrbotten är landets hetaste byggregion
just nu. Det går nästan att ta på optimismen
– eller åtminstone se den i Luleå.
Visionen om 10 000 nya Luleåbor presenterades i slutet av 2010. För det behövs ett
omfattande bostadsbyggande. Eftersom vi
i genomsnitt bor drygt två personer i varje
bostad behövs det minst 4 000 nya bostäder
för att rymma ytterligare 10 000 invånare.
Och bostadsbyggandet har verkligen
accelererat senaste året. I fjol blev ett par
hundra bostäder inflyttningsklara. Det
största tillskottet var Lulebos två höghus på
Lulsundsberget.
På stadsbyggnadskontoret bedömer man
att cirka 230 bostäder färdigställs under
2012. Det handlar bland annat om ett 80-tal
lägenheter i centrum, 30 lägenheter på Lergärdan i Sunderbyn och 50 villor på Kronanbacken.

Första husen på Hällbacken

Ytterligare nästan 900 bostäder bedöms bli
klara 2013-2014. Några av de större projekten är redan igång, till exempel HSB:s två
höghus på Lulsundsberget som ska rymma
74 lägenheter.
Några andra större projekt fram till 2014:
• Hällbacken, 64 småhus.
• Klintbacken, 130 studentlägenheter.
• Lövskatan (gamla skolan), 43 lägenheter.
• Lulsundsberget (Lulebo), 100 lägenheter.
• Centrum (kvarteren Hunden och

Hönan), 80 lägenheter.
• Kronanbacken, 33 radhus + 30 lägenheter
• Gammelstad (Ingridshem), 28 småhus
+ 30 lägenheter.
• Bergviken (gamla skolan), 172 äldrebostäder
En hel del av det som byggs nu och fram
till 2014 är specialbostäder för studenter,
äldre och andra kategorier. På gamla Bergviksskolan ska det bli både ett trygghetsboende och ett vård- och omsorgsboende.
Dagens 130 studentbostäder på Klintbacken utökas till 325 bostäder. Dessutom
planeras ytterligare studentbostäder på
Porsön.

N
15

Sunderbyn
130 bostäder

Gam
60 b

Många färdiga planer

Ett delmål i visionen om 10 000 nya Luleåbor är att uppnå balans mellan efterfrågan
och kommunens planering i form av färdiga
planer. Det har uppnåtts med råge anser
Gunilla Selin, chef för stadsbyggnadskontorets planavdelning.
– Vi har planer som vunnit laga kraft för
nästan 1 400 bostäder!
Och mer är på gång, berättar hon. Arbetet pågår för fullt med ett dussintal planer
som tillsammans omfattar 2 000 bostäder.
• Kulturbyn Kronan, 1 200 lägenheter.
• Bränslan i Sunderbyn, 70 småhus.
• Centrum, 450 lägenheter på bland
annat på Varvet.
Om vi lägger ihop alla bostäder i de
färdiga planerna och i de pågående landar
summan på nästan 3 400. Det är dessa som
visas på kartan intill.

Antnäs
22 bostäder

Måtts
13 bos

Två nya höghus byggs nu på Lulsundsberget. Fler är på gång.
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Foto: Alf Lindbergh

Kartan v

Nu är det förstås inte säkert att alla dessa
planer genomförs de närmsta åren. Ekonomi
och efterfrågan på bostäder är avgörande.
Den heta marknaden driver upp priserna och
kan försena byggstarter.
– Men intresset är stort från byggherrarna
och vi har fått in nya aktörer, säger Gunilla
Selin. I centrum har vi en stor efterfrågan på
lägenheter.

dsområden
are centrum

RåneåNiemisel
5 bostäder

mmelstad
bostäder
Hällbacken
300 bostäder
Porsön
80 bostäder

BergvikenKlintbacken
440 bostäder

Kronan
1 550 bostäder

MalmuddenLövskatan
80 bostäder
Centrum
650 bostäder

sund
städer

visar antalet nya bostäder i olika kommundelar som finns i kommunens färdiga och pågående planer i april 2012.
Det rör sig om både lägenheter och småhus. Många andra projekt finns på idéstadiet.

Hon betonar att det inte är kommunen
som bygger bostäder. Kommunen skapar
enbart förutsättningar för olika exploatörer
att bygga.

Nya bostadsområden på gång

Många andra projekt finns i startgroparna
men där har planarbetet inte kommit så
långt.

√ Ytterligare utbyggnad av stadsdelen
Hällbacken och Dalbo. Sammanlagt planeras
för över 700 småhus vid Sinksundet.
√ Hertsöheden är namnet på ett helt nytt
bostadsområde bortanför Lerbäcken. Det
beräknas rymma 500 bostäder.
√ Svartöberget och Svartöbrinken kan ge
plats för cirka 350 bostäder.
√ Centrum kommer att förtätas ytterligare.

Största projektet är Östra stranden mellan
järnvägen och Skurholmsfjärden med 600
bostäder.
√ Mjölkuddsstranden och Röda havet
beräknas tillsammans kunna rymma 250
bostäder.
√ Även stadsnära byar som Bensbyn,
Rutvik och Kallax väntas expandera.

Vårt Luleå 02 | 12 ❦
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Vi bygger Lul
Pontus arena, Hertsö centrum och
Södra hamnplan är stora och synliga
projekt. De är alla nya mötesarenor
som många Luleåbor snart kan uppleva.
Det finns också projekt på gång som
inte är lika publika: ett nytt vård- och
omsorgsboende i Bergviken, Spirans
förskola, det nya vattenverket i Gäddvik,
en biogasanläggning i Uddebo och en ny
planskild korsning i Gammelstad.
Nedan lite fakta om några av de
största projekten.

Hällbacken

Hällbacken är Luleås nya bostadsområde, med fem detaljplanelagda etapper
och möjligheter till fortsatt expansion.
Etapperna 1-5 rymmer uppskattningsvis
286 tomter. På sikt finns plats för upp till
3 000 Luleåbor på Hällbacken.
Byggtid: etapp 1, februari 2012 – juni
2013
Kostnad: etapp 1-5, cirka 150 miljoner
kronor

Pontus Arena

Pontushallen i Norra hamn byggs helt
om för att skapa en långsiktigt hållbar
lösning och en ny modern mötesplats.
Byggnaden får bland annat en ny takkonstruktion. Luleås två elitbasketlag och
ytterligare ett 100-tal idrottsföreningar
använder Pontushallen.
Byggtid: mars 2012 – juni 2013
Kostnad: cirka 180 miljoner kronor

blir
shallen

Pontus

Pontushallen byggs om helt fram till sommaren 2013. Martin Björkman är kranförare hos Nåiden Bygg

Arena.

Pontu

Ber

Nya vattenve

rket i Gäddv
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ik.

leå

Med ansvar för
150 projekt

Gäddviks vattenverk

Det befintliga vattenverket har nått sin
maxgräns. Nu byggs ett nytt vattenverk
med extra rening av vattnet för att Luleå
ska kunna fortsätta växa och för att vattenkvalitén ska vara säker även i framtiden.
Byggtid: april 2012 – september 2014
Kostnad: cirka 245 miljoner kronor

Hertsö centrum

Hertsön är det största bostadsområdet i
Luleå utanför innerstaden, både till ytan
och till befolkning. Nu renoveras stadsdelens centrum i olika etapper.
Byggtid: 2011 – 2014
Kostnad: cirka 130 miljoner kronor

Planskild korsning Gammelstad

Det råder säkerhets- och framkomlighetsproblem för vägtrafiken i området kring
kombiterminalen i Gammelstad. Den
befintliga korsningen med järnvägen byggs
om och blir planskild. En ny cirkulationsplats byggs mellan Luleåvägen och väg 97.
Projektet samfinansieras av EU, trafikverket och länsstyrelsen.
Byggtid: oktober 2012 – augusti 2014
Kostnad: cirka 65 miljoner kronor

g.

Foto: Alf Lindberh

Bergvikens vård- och omsorgsboende

Ett nytt vård- och omsorgsboende med
plats för på sikt upp till 144 boende byggs
på gamla Bergviksskolans tomt. Byggnaden får låga drifts- och underhållskostnader. Den fyller många praktiska funktioner
och materialen är noga utvalda.
Byggtid: etapp 1, september 2011 –
september 2013
Kostnad: etapp 1, preliminärt 145
miljoner kr

vård- och
en får nytt

ende.

omsorgsbo

På tekniska förvaltningen pågår ständigt cirka 150 investeringsprojekt.
Under de närmaste tre åren beräknas 2,5 miljarder kronor omsättas.
Jesper Klefsjö, chef för avdelningen projektledning och teknik, vet mer om hur
det dagliga arbetet går till.
Hur är det att jobba i Luleå kommun?
– Jag har bara jobbat här i ett år så
perspektivet är därefter. Men för tio år
sedan var investeringstakten inte lika
hög. Investeringsbudgeten för byggande
var lägre och den politiska agendan såg
annorlunda ut.
– Det händer så otroligt mycket i
kommunen just nu och det finns stora
förväntningar på att vi under kort tid ska
leverera mycket. Det är ett jättespännande jobb helt enkelt.
Hur blir ett investeringsprojekt till
verklighet?
– Idéerna till nya projekt föds på olika
sätt. Oftast sker det när ett behov uppstår inom något verksamhetsområde.
Förvaltningarna presenterar sina förslag
för politikerna. Sedan är det politiska
beslut som avgör om ett projekt ska
genomföras och hur mycket det får
kosta. Slutligen är det vår avdelning som
projekterar och genomför de flesta av
kommunens projekt.
Vad är utmärkande för en projektledare?
– En projektledare ska vara drivande,
strukturerad och få alla i projektet
att arbeta mot ett gemensamt mål.
Förmågan att parera för det oplanerade
kan vara avgörande. I dag är vi sexton
projektledare på vår avdelning men vi
undersöker om vi behöver anställa fler.
– Arbetsklimatet hos oss är positivt
med mycket engagemang, ansvarstagande och kompetens. Men det är också
viktigt att ha kul på jobbet!

Jesper Klefsjö har en del att stå i.

själv får önska?
–Då skulle vi lyfta fram ännu fler av
Luleås goda kvalitéer. Personligen tror
jag att det är viktigt att vi skapar ännu
bättre förutsättningar för ett attraktivt
boende och för fler jobb. Det hänger
ju ihop. Jag skulle också önska att
bilden av Luleå som attraktiv sjöstad förstärks och att fler båtplatser
skapas.
Vad tycker du att ni kan bli bättre
på?
– Det är för medborgarna vi finns
till och det är för skattepengar vi
arbetar. Varje invånare i Luleå sägs
bidra med cirka 40 000 kronor om året
i skatteintäkter. Vi skulle definitivt
kunna bli bättre på att berätta om och
visa allt bra vi faktiskt gör pengarna. Vi
borde även marknadsföra alla spännande arbetsuppgifter som finns inom
kommunen.
– Sedan kan vi alltid utveckla och
förbättra arbetssätt och öka samverkan inom kommunen och med andra
aktörer för att bli ännu effektivare.
Vad kan du berätta för Luleåborna
som du tror att de inte redan vet?
– Varje år produceras sju miljoner
kubikmeter dricksvatten vid Gäddviks
vattenverk. En normal villa förbrukar
ungefär 150 kubik, 150 000 liter alltså.

Hur ser Luleå ut i framtiden om du

rgvik

Text: Linda Josjö
Tekniska förvaltningen
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Luleås expansionsplaner påverkar hela
kommunkoncernen. Inte minst tekniska
förvaltningen som ansvarar för stora investeringar i va-nät och nya bostadsområden.
Det är högtryck hos tekniska förvaltningen
på Midgårdsvägen. Enorma investeringar ska
planeras, upphandlas och genomföras.
De mest omfattande investeringarna görs
i va-verksamheten. Det handlar bland annat
om nytt vattenverk i Gäddvik, ny va-ledning
mellan Rutvik och Porsön och ny vattenledning mellan Gäddvik och centrum.
Och va-perspektivet sträcker sig långt!
– När vi planerar tänker vi att det ska hålla
i hundra år så det gäller att träffa rätt, säger
Bengt Jonsson, chef för tekniska förvaltningen.
Det långsiktiga perspektivet är i och för
sig inget nytt. Bengt Jonsson är imponerad
över sina föregångare i början av 1900-talet,
liksom planerarna under Stålverk 80-tiden.
– Men vi har börjat tänka i nya stråk. Det
vi lägger ner ska klara framtida expansion

Foto: Alf Lindberh

Bengt Jonsson är chef för tekniska förvaltningen. Han jämför med Stålverk 80-tiden.

Va-planer ska
hålla hundra år
och ny bebyggelse i ett hundraårsperspektiv.
Nu när Kronan ska exploateras blir det tydligt, där krävs en förstärkning av va-nätet och
en ny länk längs Skurholmsfjärden.
– I centrum har vi kapacitet så fler invånare där är inget problem. Det gäller även
Bensbyn och Hällbacken. Men söder om
älven är det stopp.
Det finns över 150 mil kommunala valedningar och många är gamla. En mindre
del av investeringarna handlar om att byta ut
gamla ledningar, i år bland annat på Räfsarstigen och Skördestigen.

Skapar förutsättningar

Nya bostadsområden fordrar också trafiklös-

ningar. Gator, gång- och cykelvägar, tunnlar
med mera ska anläggas.
Stora investeringar sker också i lokaler.
De enskilt största är om- och tillbyggnaden
av Pontushallen och nya äldreboendet i
Bergviken.
– Ja, det är fullt upp och vi har inrättat en
del nya tjänster, säger Bengt Jonsson.
– Den höga investeringsvolymen är ju ett
resultat av kommunens ambitioner att växa.
Vår uppgift är att skapa förutsättningar för
tillväxten och då måste vi ligga lite före.
Bengt Jonsson jämför med Stålverk
80-tiden.
– Det krävs engagemang från alla förvaltningar och att vi arbetar tillsammans.

Tillgän
Hur fungerar det med tillgängligheten i
praktiken?
Det var temat när det kommunala tillgänglighetsnätverket åkte på en busstur i
stan.

Att åka buss kan vara knepigt om man är synskadad.
Thomas Tillberg, en av deltagarna på bussresan, vet.
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Tillgänglighetsnätverket består av representanter från kommunens förvaltningar och
bolag samt från olika handikapporganisationer.
– Bussturen var ett led i vårt långsiktiga
arbete med att höja kunskapen bland kommunens tjänstemän, förklarar Ullacarin Palm,
tillgänglighetssamordnare på stadsbyggnads-

Många tyckte
till om Luleås
framtid

på kollektivtrafik och cykelvägar. Billiga
lägenheter i centrum är ett annat vanligt
önskemål.
Några andra förslag och tankar som dykt upp:
• Möjlighet att ta med cykel på bussar.
• Gatubelysning mellan flygplatsen och
Gäddviks-rondellen.
• Badplats i vattnet mellan Björkskatan
och Porsön.
• Fler koloniområden.
• Värna om tystnaden även i centrum.
• Flytta ut delar av kommunförvaltningen
till stadsdelarna.
* Fler fik och restauranger längs gågatan.

Studenter och skolelever

Samrådsmötet på Hertsöns bibliotek lockade ett 30-tal personer.
Efter presentation av programmen blev det gruppdiskussioner.

Bättre bussförbindelser och fler smålägenheter i centrum
Det är två vanliga synpunkter under
vårens samråd kring boende och transporter.
Förra Vårt Luleå handlade till stor del om
kommunens framtida utveckling. Två programförslag, ett om stads- och landsbygd och
ett om resor och transporter, presenterades.
Under våren har en rad möten och presentationer hållits runt om i kommunen.
– Det har varit bra uppslutning, tycker
Lena Bengtén från stadsbyggnadskontoret.
Generellt verkar Luleåborna tycka att vårt
material och våra förslag är bra.

Två frågor har väckt särskilt mycket
diskussion enligt Lena Bengtén. Den ena är
förslaget att Råneå, Persön och Antnäs ska
bli ”noder” för andra byar på landsbygden.
Den andra är tankarna om att förtäta centrum
och stadsdelarna.
– När vi förklarar hur vi tänkt håller de flesta
med. Det finns en förståelse för att man måste
bo rätt tätt för att det ska funka. Jag brukar lyfta
fram Skurholmen som ett bra exempel, där
finns en både blandad och tät bebyggelse.

Många konkreta förslag

En hel del förslag har också kommit in, både
högst konkreta och mer allmänna uppmaningar. Många vill att det ska satsas mer

Träffar med intresserade studenter och gymnasieelever har också ordnats. Studenterna
på Porsön vill komma närmare staden via
bättre cykelväg och studentbostäder i centrum. En del tycker att Skutvikens industriområde är ett hinder i sammanhanget.
Ungdomar i gymnasieåldern efterlyser
framför allt små och billiga bostäder i centrum. Bättre bussförbindelser och cykelvägar till stan från närliggande byar är andra
önskemål.
– Nu ska vi gå genom alla synpunkter och
fundera på ändringar, säger Lena Bengtén.
Det slutliga förslaget kommer att ställas ut
och skickas på remiss i slutet av året. Sen är
det meningen att kommunfullmäktige ska
anta de båda programmen i början av 2013.

Fyra nya program

Till hösten kommer det att bli samråd om
ytterligare fyra program.
√ Om hälsa, delaktighet, barn och unga.
√ Om mötesplatser, kultur och idrottsliv.
√ Om centrum och skärgården.
√ Om näringsliv och utbildning.
Mer information om programarbetet
finns på www.lulea.se/2050

nglighet i praktiken
kontoret.

Information och bemötande

Luleå Lokaltrafik har gjort en hel del för att
göra det lättare att åka buss. Alla 468 hållplatser har inventerats. Men fortfarande finns
problem om man till exempel är beroende av
rullstol. Att ta sig till busshållplatsen kan vara
nästan omöjligt vissa vinterdagar.
– Att åka buss är ett bra sätt att studera
hur det funkar, säger Ullacarin Palm. Det
handlar inte bara om den fysiska tillgängligheten. Hur fungerar det om du inte ser?
Information och ett trevligt bemötande är

också viktigt.
Bussturen gick bland annat till hotell
Scandic. Hotellkedjan har länge satsat på
tillgänglighet för alla och har ett ambitiöst
program.
– De ser tillgänglighet som en affärsidé
och ser bara fördelar med det. De extrakostnader som blir tjänar de in snabbt. Det
borde andra företagare kunna ta efter.

Politiskt prioriterad fråga

Enligt Ullacarin Palm har Luleå kommun en
del att jobba med när det gäller tillgänglighet.

– Vi ligger väl någonstans i mitten i
Kommunsverige. Men målet är givetvis att
bli bland de bästa!
– En erfarenhet är att det vi gör i kommunen gör skillnad. En annan att vi måste
samarbeta mellan förvaltningarna.
Samtliga förvaltningar och bolag har
ett uppdrag från politikerna att jobba med
tillgänglighetsfrågor.
– Varje förvaltning måste fundera på det
här, säger Ullacarin Palm. Kan personer
med funktionsnedsättning jobba hos oss?
Kommer man över huvud taget in i lokalerna? Hur ser vår information ut?
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Vad behövs för 10 000
En attraktiv stad

Vad behövs för att Luleå ska växa med
10 000 invånare? Vi har träffat tre personer som funderat en hel del på det.
Attraktivitet och mångfald är två ord
som återkommer när Nils-Gustav Lundgren tänker högt.

Luleås befolkning har det senaste decenniet
växt långsamt, i snitt runt 250 nya invånare
årligen. Men Nils-Gustav Lundgren, professor i ekonomisk historia, tror att det är fullt
möjligt att öka takten.
– Det gäller att skapa en pluralistisk och
attraktiv miljö för så många som möjligt.
Han räknar upp ett antal faktorer som
talar för Luleå.
* En allmän koncentrationsprocess som
gynnar större orter som kan erbjuda en differentierad arbetsmarknad och service.
* Luleå och de fyra grannkommunerna
har nästan 170 000 invånare – den största
befolkningskoncentrationen i Norrland.
* En historia av mångkultur.
* Det stora avståndet till Stockholm är
också en fördel.
– Gävle och Sundsvall utsätts för en hård
konkurrens från huvudstadsregionen, förklarar Nils-Gustav Lundgren.
– Luleå skiljer sig från Umeå och Skellefteå genom att ha rätt stora grannkommuner.
Den gemensamma arbetsmarknadsregionen
innebär konkurrens med Piteå och Boden

Nils-Gustav Lundgren hävdar att det krävs
ökad invandring för att Luleå ska växa.

men också att man kan dra nytta av varandra.

Fler invandrare behövs

Enligt Nils-Gustav Lundgren fordras en kraftig invandring om Luleå ska växa rejält. Han
påpekar att nio procent av Luleås invånare i
dag är utlandsfödda jämfört med 15 procent
för hela Sverige.
– Då är det viktigt att fundera på hur vi
hanterar invandringen och att försöka undvika segregation.
Här borde Luleå, och övriga Norrbotten, ha en fördel eftersom vår historia är så
mångkulturell.
– Ett problem är att globaliseringen av
ekonomin skapar spänningar i samhället,
vissa grupper gynnas och andra missgynnas.
Men det behöver inte tolkas som en effekt av
invandring. I stort gynnas Sverige och Luleå
av globaliseringen.

En annan nyckelfråga handlar om att få de
unga att stanna kvar. En stor andel av de som
flyttar söderut gör det av andra orsaker än
arbetsmarknadsskäl.
– Det är livsmiljön som är det viktiga. För
att kunna konkurrera om människor gäller
det att vara attraktiv, ha attraktiva boenden
och en lockande stadsmiljö. Folk efterfrågar
mångfald, det gäller även företag.
Men även stadsnära byar har en framtid.
– Ja, de som ligger inom bekvämt pendlingsavstånd.
Lundgren håller inte riktigt med om att
unga kvinnor flyr Luleå och Norrbotten
enbart på grund av machoattityder.
– Jag tror att det är lite överdrivet, en
gammal bild som starkt lever kvar. Tjejer flyr
även från Umeå och hela småortssverige. Unga
tjejer efterfrågar det som finns i urbana miljöer.
– Det var synd att Kulturens hus inte
byggdes långt tidigare! Där fick Umeå helt i
onödan tjugo års försprång.

Fyrkanten plus Kalix

Något råd till kommunpolitikerna?
– Lyft fram hela Luleåregionen och se
potentialen. Skit i kommungränserna. Ett
effektivare samarbete mellan kommunerna,
exempelvis när det gäller upphandling, skulle
kunna spara hundratals miljoner kronor.

Unga kvinnor en nyckelgrupp
Ingela Lekfalk vill att länet kraftsamlar.
– Då behövs också en stark centralort.
Ingela Lekfalk gör skäl för benämningen
kulturarbetare. Mest känd är hon som
filmare och teaterproducent. Just nu arbetar
hon också som projektledare för landstingets
pågående Kraftsamling, som är ett försök att
vända länets negativa befolkningsutveckling.
– Kraftsamling är en mötesplats där olika
aktörer från näringsliv, föreningar och offentlig sektor träffas, förklarar hon. Grundfrågan
är hur vi ska få fler att bo och trivas i Norrbotten.
– Den offentliga sektorn är ju beroende
av skattebetalare. Om vi ska ha god ekonomi
måste vi ha fler skattebetalare. För att få tillväxt i länet måste vi attrahera unga kvinnor,
det gäller även Luleå. Det är de som flyttar
härifrån.

Många kompetenser behövs

– Kvinnor vill bo där de jobbar, de är inte lika
benägna att pendla. För att ett samhälle ska
vara attraktivt för kvinnor måste det finnas
karriärmöjligheter för dem. I dag är Norrbot-
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niskor med andra kompetenser. Att vara ung
är också en kompetens! Eller kvinna eller
utrikesfödd.
– Kanske ska vi samarbeta med andra
länder. Men är vi då beredda att ta emot och
integrera i ett mångkulturellt samhälle?

Styrkor och svagheter

Ingela Lekfalk, mångsidig kulturarbetare,
vill se mer nytänkande i Luleå.

ten för mansdominerat.
Jämställdhet är alltså en viktig fråga för
Ingela Lekfalk. Liksom mångfald.
– Jag tror att en nyckel ligger i rekryteringsprocessen. Vi måste aktivt söka män-

Ingela Lekfalk tror att länet behöver en stark
centralort som motor.
– Jag kan aldrig tycka att det är obra att
det går bra för en ort. Men kommunerna
måste samarbeta mer.
Hon tycker att Luleå har många styrkor:
lagom stort, nära till allt, rikt kulturliv, bra
kommunikationer och en del annat. Men
hon önskar också bättre åldersblandning,
fler valmöjligheter och mer nytänkande.
– Som kulturföretagare tycker jag att
Luleå kommun varit ganska svårjobbat, även
om det har blivit bättre. Kultur måste få
kosta och de som jobbar måste ha en lön.
– Företagandet är en viktig komponent
om Luleå ska växa. Vi måste släppa fram
nya innovatörer, inte minst kvinnor, och nya
företagsformer.

0 nya Luleåbor?
Utvecklingskontoret, som tillhör kommunledningsförvaltningen, arbetar bland annat
med näringslivsfrågor och marknadsföring av
Luleå. Chef för kontoret sedan drygt två år är
Anna Degerman.
– Vi jobbar för att få fler att flytta hit och
fler att bo kvar. Det gör vi på många olika
sätt. Vi finansierar projekt som skapar tillväxt
i företagen och fler arbetstillfällen. Senaste
tiden har vi satsat mycket på de kreativa
näringarna och besöksnäringen.
– Tillsammans med näringslivet och
universitetet har vi tagit fram en plan för hur
Luleå ska marknadsföras. Folk kommer att se
resultatet under sommaren. Vi håller tillsammans med näringslivet också på med att bilda
ett nytt bolag för besöksnäring och all handel.

Sothönan trivs i Gammelstadsviken.

Lättare
se fågel
Gammelstadsviken och Mjölkuddstjärnen ska göras tillgängligare för allmänheten. En rad åtgärder planeras.

En framtid för unga

Som så många andra menar Anna Degerman
att ungdomar, särskilt tjejer, är en nyckelgrupp. Hon refererar till undersökningar där
ungdomar säger att Luleå är en trist nöjesstad.
– Därför satsar vi väldigt mycket på evenemang för unga. Vi ska också bygga upp ett
ambassadörsnätverk med ungdomar som vi
kan kommunicera olika frågor med.
– Vi behöver visa att man kan satsa sin
framtid här!
– En stor utmaning är att få in ungdomar
på arbetsmarknaden så att
de inte flyttar härifrån. Vi försöker få både näringsliv och
offentlig sektor att öppna upp
dörrarna. Ungdomarna saknar
också billiga hyreslägenheter
för att kunna flytta hemifrån.
Mångfald, öppenhet och
tolerans ger attraktivitet.
Utvecklingskontoret har
bidragit till att starta RFSL
Luleå och har även bildat ett nätverk som
verkar för mångfald. Man stöttar Luleå Pride
nu i juni.

Anna Degerman, utvecklingschef, vill att
Luleå även blir en stad för ungdomar.

Fokus på
unga och
kreativitet

Kreativa näringar viktiga

Anna Degerman talar mycket om de ”mjuka”
sakerna i samhället.
– Jo, men vi är redan så bra på de hårda
värdena tycker jag. Vi behöver få större bredd
så att det inte bara handlar om teknik och
elitidrott.
– Redan i dag har vi faktiskt ett rätt stort
utbud av kreativa näringar med design, film

och annat. Vi behöver bli bättre på att visa
det som finns och vi behöver satsa ännu mer.

Skärgården och vattnet

Anna Degerman ser också andra potentialer.
– Skärgården och närheten till vattnet
är Luleås absoluta storhet. Sträckan längs
vattnet mellan Norra och Södra hamn bör
utvecklas.
– Bra kommunikationer är viktigt för vårt
län, inte minst flyget. Vi jobbar för att direktflyget Luleå-London ska återupptas.
– Vi har en fantastisk tillväxt i länet och
det gäller att ta tillvara den.

Projektet kallas ”Guldkant kring
Gammelstadsviken” och är ett direkt
resultat av Facebook-etableringen på
Porsön. Då kom kommunen överens
med naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningen och länsstyrelsen om
att utveckla området.
I februari hölls ett möte med
allmänheten där olika idéer kom fram.
Förslagen har sedan bearbetats av en
projektgrupp.
– Det är ett väldigt spännande
område, säger projektledare Lena
Bengtén. Utöver fåglar och växter
är Gammelstadsviken ju historiskt
intressant. Därför samarbetar vi med
friluftsmuseet Hägnan.
Först ska en grundlig inventering göras, framför allt av fågellivet.
Nästa år ska lederna och skyltningen
förbättras. Men redan den här hösten
görs en satsning på Mjölkuddstjärnen
bakom hotell Scandic. Den lilla tjärnen
är en rest av Gammesltadsviken och
har även den ett rikt fågelliv.
– Vi gör en fin och tillgänglig
promenadväg runt tjärnen. Det ska
också bli en brygga ut i vattnet med
ett gömsle där man kan spana på
fåglarna.
Lena Bengtén räknar med att det
tar fyra-fem år att genomföra merparten av åtgärderna.

Vårt Luleå 02 | 12 ❦

11

Foto: Thomas Öberg/Natur i Norr

– Vi behöver satsa mer på ungdomar och
på de kreativa näringarna.
Det säger kommunens utvecklingschef
Anna Degerman.

När staden förändras

D

et är med staden som med språket
– förändringen pågår hela tiden.
En skillnad är att en stad förändras
snabbare och abruptare. Ett nytt landmärke sticker upp. En ny vy öppnas. Fast
vanligare är förstås att en utsikt begränsas
när det byggs mer och högre.
Antagligen är det inte många Luleåbor under de femtio som omedelbart
känner igen den här vyn. Bilden är troligtvis tagen i början av 1950-talet och
visar den så kallade Fiskarhamnen intill
Södra hamn. Fiskarhamnen låg nedanför
Salutorget, nuvarande Statoil. Här lade
skärgårdsborna till för att leverera fisk.
Det gula trevåningshuset står kvar
och ser ungefär likadant ut i dag –
Enblads Åkeri i hörnet Västra Varvsgatan-Trädgårdsgatan. Kanske finns även

någon av de vackra träbåtarna kvar? Till
vänster, bakom bilen på väg ut ur bild,
låg Luleå Varv. Där finns i dag Gröna
huset.
Fiskarhamnen fylldes ut i omgångar
och försvann helt på 1960-talet. I dag
är här asfalt och en grönyta med lite
spridda träd och buskar.
Apropå bostadsbyggande är det här
som NCC och HSB vill bygga två tiovåningshus. Fast just den planen har stött
på problem och skjutits på framtiden.
Den som lever får se om det kommer
att skjuta upp höghus ur den tidigare
Fiskarhamnen.

Luleå sjöstad

Bilden från Fiskarhamnen ingår i en
kommande fotoutställning på Stadsar-

kivet. Temat är Luleå sjöstad.
– Det är ju den starkaste delen av
Luleås varumärke så det vill vi hjälpa till
att förstärka, säger Thomas Åkerlund,
kommunarkivarie.
– Fokus ligger på centrumhalvön. Hur
använde Luleåborna närheten till älven?
Och hur har vattnet påverkat stan?
– Många klagar ju över att stan är blåsig
men det finns också fördelar med läget
vid vattnet. Det är kanske kallt på våren
men höstarna blir varmare och längre. Och
kommunikationerna förr i tiden underlättades när isarna frös och man kunde köra
kors och tvärs.
Fotoutställningen Luleå sjöstad har
premiär 28 maj.
Kjell-Arne Johansson

Foto: Rune Espling/Stadsarkivet

Fiskarhamnen nedanför gamla Salutorget vid Sandviksgatan. Det gula trevåningshuset finns kvar.

