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Min del av Luleå:

Skärgården
Årets bygd är hem
till 111 öbor

Stora guiden till

Luleåhemester

För en bättre
folkhälsa

Livet utan bil
gav mersmak

Luleås 400årsjubileum

2

A K T U E L LT

F R Å N VÅ R A K A N A L E R

1

Happy
hemester
Två ord som jag tror kommer att hamna högt
på nyordslistan år 2020 är coronavirus och
hemester. Det ena med anledning av det
andra. I positivitetens tecken kommer jag
nu att fokusera på det senare.
”Hemester är en semester som ägnas i
eller i närheten av hemmet” säger Wikipedia.
Egentligen inget konstigt alls. Bara ett hippt
ord på vad en helt vanlig semester inneburit
under decennier. Hur som helst, i sommar
ska jag och min familj plocka russinen ur
Luleåkakan och bjuda oss själva på allt det
vackra i vår omgivning. Det enkla. Det nära.
Och det minst lika vackra. Ni vet, det där
som en bara visar upp när en har långväga
gäster på besök.
Storforsens dånande älvvatten ska mina
söner få höra. De ska få fila fötterna i den
vita sanden på Skvalpen, Luleås egen medelhavsö. Längs Ormbergets slingriga stigar
ska vi vandra. Samla pinnar – och minnen.
Vi ska gå vilse, skratta, och hitta hem.
Vi ska kasta macka i havet mina söner och
jag. Flest studsar ska en glädjas åt. En annan
kommer att skylla på fusk och vara sur. Någon
kommer att ha träningsvärk av allt hoppande
i en studsmatta. Kanske, kanske så kommer
en att göra sitt livs första bakåtvolt? Vi ska
fira oavsett.
Asfalten på Steel park ska nötas av däcken
på mina barns kickbikes. Vi ska frossa i delikat
mat, med lokala råvaror i stadens restauranger.
Vi ska utforska Luleås smultronställen min
familj och jag. Och hitta ett eget som vi inte
berättar om för någon.
Min önskan för sommaren 2020 är att jag
får krama om mina föräldrar. Och ta en kaffe
med min 91-årige morfar. Och att allt ska
kännas som en helt vanlig sommarsemester
gjort under decennier.
Glad hemester önskar jag dig.
Och en god hälsa.
Ps. Fler tips på smultronställen
finns på sida 10–11. Men kom
ihåg att det finns fler. Sådana
som är så speciella att en vill
hålla dem för sig själv,
så ut och leta.

Stina Östman
skribent

3

2
1. WWW.FLYTTATILLLULEA.SE är den nya ingången för alla med

hemlängtan till Luleå. Mycket information om bostäder, jobb, skolan.
2. INSTAGRAM @NAVETLULEA , mötesplatsen Navet har blivit

digitalt i dessa tider. Kör olika utmaningar, tävlingar och quiz.
3. FACEBOOK JOBBA I LULEÅ KOMMUN. Nästan 7 000 anställda,

med 300 olika yrken. Följ gärna Jobba i Luleå kommun för att ha koll
på lediga jobb inom kommunen.

Följ Luleås kanaler!
facebook.com/visitlulea.se
instagram.com/visitlulea
youtube.com/luleamedia

Vi finns även på vartlulea.se

Omslagsbilden: Johnny Stålarm är

en av 111 öbor i Luleå skärgård. Han är
yrkesfiskare och bor på Hindersön.
Läs mer om honom i Min del av Luleå,
sid 6–9. Foto: Jennie Pettersson.
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Ny karta visar
solpotentialen

12 juni
börjar sommarlovet! Grundskolornas
skolavslutningar anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Är du nyfiken på solceller och undrar
över hur mycket energi du skulle kunna
få ut av ditt tak? Då kan du gå in på
nya solkartan för Luleå och titta efter.
Solkartan för Luleå är framtagen i ett
samarbete mellan Luleå kommun och
Luleå Energi AB och är tänkt att vara
ett hjälpmedel för den som funderar
på att installera solceller. Solkartan
visar med hjälp av olika färger och uträkningar en ungefärlig siffra på hur mycket solen
strålar på ditt tak och hur mycket el du skulle kunna producera under ett år om du
installerade solceller.
Solen är en miljövänlig och kostnadsfri energikälla och skillnaden i solinstrålning är
endast cirka 10 procent om man jämför med södra Sverige. Den lilla skillnaden vägs
dessutom i princip upp av att solcellerna producerar bättre i ett lite kallare klimat som
vårt. Vi som bor här i Luleå har också den fördelen att vi ofta ligger i topp i solligan på
grund av vårt kustnära läge, här finns alltså goda förutsättningar för solenergi.

56

gästbäddar i kommunens
stugor i Luleå skärgård,

Avsikten med solkartan är att ge en första uppskattning av vilken potential för solelproduktion varje tak har. Den som är intresserad av att gå vidare med sina solcellsplaner kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare och få en kostnadsfri
och individuell rådgivning kring just sina unika förutsättningar.
Gå in på lulea.se/energiradgivning för kontaktuppgifter
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eller ring kommunens växel 0920-45 30 00

kommunala
gästhamnar,

Sjömester med
Luleås skärgårdsbåtar

Luleå kommun
sköter utprickning av

Högsäsongen i skärgården är förlängd
med en vecka, ett nytt säsongskort och
dubbla turer till de yttre
öarna – det är nytt
inför sommaren 2020.

72

flytande sjömärken och

40

landfasta sjömärken.

100 % närproducerade råvaror
och produkter säljs via de lokala
REKO-ringarna. REKO står för
Rejäl Konsumtion och är ett sätt att
handla lokalproducerad mat utan
mellanhänder. På Facebooksidorna
”REKO-ring Råneälvdal/Vitådalen”
samt ”REKO Rutt 616 Luleå – Boden”
hittar du mer information om
REKO-ringarna i Luleå kommun.

Antikrundan
skjuter upp sin turné
Tv-programmet Antikrundan
kommer inte till Luleå i slutet av
augusti som planerat. På grund
av coronapandemin skjuts den
planerade inspelningsturnén upp
till nästa år.
– Vi har fattat det tunga beslutet att ställa in årets inspelningsturné. Med tanke på osäkerheten
kring den pågående coronapandemin och hur det kommer att
se ut i augusti och september,
känns det inte realistiskt längre
att planera för en vanlig turné
med så många besökare på en
relativt liten yta. Vi flyttar hela den
planerade inspelningsturnén till
2021 istället, säger producenten
Pernilla Månsson Colt.
Vi hälsar Antikrundan välkommen
nästa år, då programmet blir en
del av Luleås 400 års-firande!

Det nya säsongskortet gäller endast på
ordinarie turer, kan
köpas av alla och är
personligt. Kortet
kostar 1 500 kr och
säljs hos Luleå
turistcenter.
Turbåten trafikerar de sex öarna Brändöskär, Hindersön, Junkön, Klubbviken,
Kluntarna och Småskär. Turbåtstrafiken
sträcker sig från 5 juni till 13 september
med dagliga turer under högsäsongen
från 18 juni till 16 augusti.
I sommar går det fler turer till Klubbviken per dag och dubbla turer till de
yttre öarna, fredagar och lördagar,
under högsäsongen.
Njut av en heldag eller övernatta i
skärgården. Vandra i varierande natur
mellan olika sevärdheter, laga mat över
öppen eld, ta ett dopp i det blå och
avrunda med en värmande bastu.
Planera din skärgårdsvistelse med
turlistan på www.lulea.se/skargard

Foto: Shutterstock
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Brukarna skiner
upp när jag har
Jack med mig
Thorben Toldshöj flyttade till Luleå
1996 och har jobbat som undersköterska
vid hemtjänsten i snart tolv år. Med sig vid
sin sida har han hunden Jack som sprider
mycket glädje bland både brukare och kollegor.
Text: Matilda Frölin / Foto: Susanne Lindholm

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
– Det är väldigt varierande. En dag kan
börja med att jag är hemma hos en person
som behöver hjälp med i princip allt i
vardagen. Senare under dagen kan jag sitta
ner tillsammans med en brukare och bara
samtala om livet, så det är väldigt mycket
variation under en dag.
Hur hamnade du inom hemtjänsten?
– Jag har alltid gillat att jobba med människor. Det jag tycker om med hemtjänsten
är att jag får hjälpa människor i deras egna
hem. Det blir på ett lite annat sätt att vara
hemma hos brukarna jämfört med att jobba
på ett äldreboende. Ibland får jag träffa två
brukare samtidigt, om det är ett par som bor
tillsammans, det är roligt.
Vad har du jobbat med tidigare?
– Jag har jobbat inom Luleå kommun
i 23 år, tidigare som personlig assistent.
På vilket sätt påverkas du
av coronaviruset i ditt jobb?
– Det är mer rutiner, regler och försiktighetsåtgärder som måste följas. Vi är mycket
noggrannare med basala hygienrutiner och
använder mer skyddsutrustning. Jag måste
även känna efter mer, hur jag själv mår och
hur våra brukare mår, om det finns några
symtom. Vi måste helt enkelt vara mer
uppmärksamma på läget hos våra brukare
och oss själva i personalen.

Hur kom det sig att Jack
började följa med dig till jobbet?
– Jack är egentligen min sons hund.
Jag lånade honom en gång till jobbet för
att brukarna skulle få lite sällskap. Nu
följer han med mig på jobbet nästan varje
dag. Men han får inte följa med hem till
alla brukare. Vi är väldigt noga med att
kolla upp att det är en person som vill
och klarar av att han kommer. Jack får
inte heller följa med hem till brukare som
är smittade av covid-19.
Vad får du för respons
när du har med dig Jack?
– Tindrande ögon och leenden. Det är helt
fantastiskt att ha honom med sig på jobbet.

Jack blir också väldigt glad. När jag tar fram
hans arbetskläder då vet han att han ska
jobba, då blir han ivrig och börjar gny.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det bästa är att jag får hjälpa människor.
Det är också att se glädjen som Jack sprider
till brukarna. Att komma hem till en äldre
person som har varit ensam länge och se hur
personen skiner upp när Jack kommer, det
är det bästa.

Läs mer om hemtjänsten:
lulea.se/omsorg--stod/aldre-senior/
stod-i-hemmet/hemtjanst

Thorben Toldshöj

Hemtjänsthunden Jack

Yrke: Undersköterska
Ålder: 54 år
Uppvuxen: I Danmark
Bor: I Luleå
Bäst med Luleå: Årstidsväxlingarna och
att det är nära till vatten, man kan bada på
sommaren och promenera på isen på vintern.

Hundras: Blandning mellan bichon frisé
och chihuahua
Ålder: 2 år
Instagram: @hemtjansthundenjack
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Luleå näst bäst i
landet på reserver
För att täcka underskott
som följd av en lågkonjunktur får kommuner
enligt kommunallagen
placera överskott som
överstiger en procent av
skatter och statsbidrag
i den så kallade resultatutjämningsreserven.

Fler gode man behövs
En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt
i samhället, sköta sin ekonomi eller ta hand om andra
personliga angelägenheter kan ha rätt att få stöd av
en god man. Med anledning av coronapandemin är
behovet av gode män extra stort och viktigt nu.

Tidningen Dagens samhälle
har gjort en sammanställning
om hur mycket Sveriges 290
kommuner har i reserven.
Sammanställningen visar att
Luleå kommun hamnar på
plats två med 12 278 kronor
per invånare avsatta i resultatutjämningsreserven. Bara
Munkfors kommun har med
14 167 kronor per invånare
ett högre belopp avsatt. Med
bokslutet 2019 avsatte Luleå
kommun 116 miljoner kronor
i resultatutjämningsreserven
som omfattar sammanlagt
959 miljoner kronor.

Text: Susanne Lundblom / Foto: Shutterstock

– Många av våra gode män är lite
äldre, vilket betyder att de tillhör en
riskgrupp. Därför söker vi fler kommuninvånare som vill engagera sig och
hjälpa en medmänniska, säger AnnaKarin Wistrand, enhetschef på Luleå
kommuns överförmyndarexpedition.
Vem kan bli god man?
– Den som är myndig och har hunnit
få lite livserfarenhet, det vill säga har
koll på hur samhället fungerar. Du
ska behärska det svenska språket, inte
finnas i belastningsregistret eller kronofogdens register och så klart kunna
avsätta tid för uppdraget.
Krävs det några särskilda egenskaper?
– Först och främst måste du vara
intresserad av att lära känna och hjälpa
en annan människa. Sedan är det viktigt att du är strukturerad, ansvarsfull
och ekonomiskt lagd. Som god man
behövs även driv och initiativförmåga.

Vad gör en god man?
– Det finns tre huvudområden;
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja
för person. Uppdraget kan vara att ge
hjälp inom alla tre områden eller bara
ett eller två områden.
Hur ser arvodet ut?
– Det beror på omfattningen av
uppdraget. Överförmyndarnämnden
beslutar om arvodets storlek och utöver
arvodet har du även rätt till ersättning
för dina utgifter i samband med uppdraget. Normalarvodet ligger på cirka
8 000–10 000 kronor per år före skatt.

Mer information finns på www.lulea.se/godman
Kontakta överförmyndarnämnden via
kommunens kundcenter 0920-45 30 00
eller via overformyndarnamnden@lulea.se

Hjälp en hundvän
En ny dekal ska hjälpa till att
hålla Luleå rent från både
hundbajs och bajspåsar.
Du kan nu klistra på en dekal
som säger att det är okej att
slänga påsen med hundbajs
i din soptunna. Längs Luleås
gator och parker finns många
papperskorgar uppställda.
Men just där dem inte finns
kan det vara ett bra komplement att hundägare kan
slänga hundbajspåsen i en
privat soptunna. Genom att
klistra på dekalen bidrar du
till en vänligare och renare
stad. Dekalen finns att
hämta på återvinningscentralerna i Råneå och på
Kronan samt i receptionen
på Stadshuset och Stadsbyggnadsförvaltningen.
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M I N D E L AV L U L E Å

Hemma
i skärgården
Årets bygd 2020 är Luleå skärgård.
Med sina 1 312 öar, kobbar och
skär är skärgården inte bara ett
populärt besöksmål. Det är även
hemma för drygt 100 Luleåbor.
En av dem är Johnny Stålarm, 53.
Han är öbo och yrkesfiskare
med sin permanenta adress
på Hindersön.
Text: Stina Östman / Foto: Jennie Pettersson

M I N D E L AV L U L E Å

Våren är den finaste
årstiden här i skärgården
tycker jag. Det händer så
mycket, snön smälter och
allt väcks till liv.
Johnny Stålarm
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M I N D E L AV L U L E Å

Johnny Stålarm har bott
på Hindersön i nästan
27 år. Här i sin sjöbod
ute på bryggan.

Det populära utflyktsmålet Jopikgården på
Hindersön drivs sedan
december 2019 av Luleå
Archipelago Adventures.
De erbjuder skärgårdsupplevelser i form av
boende, mat, aktiviteter
och event. Eric Schlemme
är en av delägarna,
här tillsammans med
en av gårdens sju
siberian huskyvalpar.

Kent Nyberg kör svävaren för Condor Shipping. De kör Luleåbor och livsmedel mellan
fastlandet och skärgårdsöarna under perioderna mellan stadig is och öppet vatten.

Det är första veckan i maj när vi kliver
ombord på Condor Shippings svävare
i Hindersöstallarna för att ta oss ut till
Johnnys hem på Hindersön. För två
veckor sedan körde Johnny bil på
samma sträcka, för en vecka sedan
skoter. Och om ytterligare en vecka
är det dags för sjösättning av båten.
Condor Shipping kör svävaren vi
färdas med för kommunens räkning.
De levererar livsmedel och kör Luleåbor till och från öarna. En sorts beställningsbar taxitrafik för kommunens
öbor för just denna årstid, mellan
stadig is och öppet vatten.

Det är som att årstiden skiftar framför
våra ögon, ömsom vatten och ömsom
glittrande snö. Här och där kikar en säl
nyfiket upp och uppradat granris i isen
visar var den nio kilometer långa
isvägen var plogad för en månad sedan.
En halvtimmes svävarfärd senare når vi
bryggan i Norrisund där Johnny möter
upp oss.
– Våren är den finaste årstiden här
i skärgården tycker jag. Det händer så
mycket, snön smälter och allt väcks till
liv. Det ser annorlunda ut från dag till
dag, säger Johnny när vi vandrar upp
mot hans hus.

Trots lite vind tar sig svävaren nästan
sömlöst mellan is och vatten. I 22 knop,
som är drygt 40 km/h, och cirka 30
centimeter ovanför ytan rundar vi
Stor-Skränmåsören, passerar Storbrändön och Långön, och sätter kurs
mot Luleå skärgårds näst största ö till
ytan, Hindersön.

Att bo i skärgården kan ha sina
logistiska utmaningar. Johnny menar
dock att det mesta går att lösa med
lite resurser och planering. Johnny
själv äger båt, skoter och en hydrokopter som han använder när isen
inte riktigt bär.

– På våren kan det röra sig om bara
några dagar mellan skoter och båt. På
hösten är det en lite längre period då
isen ska lägga sig, då kan jag vara fast
här ett tag. Då gäller det att planera
med matinköp, berättar han.
Den röda Norrbottensgården med
vita knutar och blå dörr tillhörde en
gång Johnnys farmor och farfar.
Sedan 27 år tillbaka är det Johnnys
hem. Runt omkring på ägorna finns
fler byggnader, bland annat en ladugårdslänga som tidigare var hem till
gårdens kor. Idag används den för
löjrommen som Johnny klämmer på
hösten. Han är yrkesfiskare vilket för
honom innebär att fånga in lax, sik
och öring under sommaren och tråla
siklöja för Kalix löjrom under hösten.
På vintern ägnar Johnny sig åt sitt
skogssågverk och plogar ön å kommunens vägnar. Laxfisket är nog ändå
vad han njuter mest av.

M I N D E L AV L U L E Å

– Det är kul med stora fiskar och
roligt när det sprattlar i båten, berättar
Johnny och skiner upp.

vidare. Det innebär också att det blir
femte generationen Stålarm som fiskar i
Luleå skärgårds vatten.

Tillsammans med sin bror Kenneth
har Johnny drivit fiskeverksamhet
sedan 1993. Verksamheten drog igång
i samma veva som bröderna flyttade
ut till ön. Johnnys bror Kenneth gick
tragiskt bort i cancer i början av året
vilket innebär en stor omställning
för Johnny.
– Det är tungt, jag och Kenneth har
delat livet i allt. Vi var alltid ute här
på Hindersön tillsammans och fiskade
ihop ända till oktober förra året, berättar Johnny med känslofylld blick.

Bakom Norrbottensgården breder
ängarna ut sig och påminner om det
tidigare jordbrukslandskapet. På
gården finns traktorer, grävmaskiner
och båtar. Nio laxfällor står prydligt
uppradade i väntan på arbete. Solen
skiner och de enda ljud som hörs är
vattnet som porlar i en bäck och
fåglarnas kvitter. Det är en sådan
dag som kan få vem som helst att
vilja byta hemadress.
– Det stora med att bo så nära naturen, skiftningarna mellan årstiderna
och friheten är något som jag verkligen
uppskattar med att bo i skärgården.
Jag har svårt att tänka mig något annat,
säger Johnny.

Från denna sommar kommer en
brorson till Johnny att ansluta fiskeverksamheten som således får leva

L U L E Å

K O M M U N

LULEÅ

Luleå
skärgård

LULEÅ SKÄRGÅRD
I SIFFROR

De nio laxfällorna på Johnnys gård står
redo för sommarens fiske. Så gör även
den blåvita fiskebåten Tärnö.

•

1 312 öar, kobbar och skär

•

12 öar är bebodda

•

111 personer är skrivna
i Luleå skärgård

•

59,7 år medelålder

•

56 gästbäddar i
kommunens skärgårdsstugor

•

10 kommunala gästhamnar

•

8 bastuanläggningar

•

8 veckor är det högsäsong för
turbåtarna i Luleå skärgård
(18 juni–16 augusti)

Se och uppleva
Besök skärgårdskapellet på
Småskär, Kluntgubben och de
gamla labyrinterna på Kluntarna.
Upplev skärgårdsmuseet och den
gamla hattkvarnen på Junkön,
fiskeläget och kristusstatyn på
Hällgrundet utanför Brändöskär.
Ta en tur till Klubbvikens havsbad
på Sandön, Jopikgården och den
gamla gruvan på Hindersön.

Luleå kommun utsåg Luleå skärgård till Årets
bygd 2020. Luleå skärgårdsförening fick ta
emot ett stipendium på 15 000 kronor för att,
tillsammans med övriga föreningar och företag,
fortsätta sitt arbete för en långsiktig positiv
utveckling av bygden.
Hembygdsgården på Hindersön var fram till
1962 en skola för årskurs 1–6. Den ligger i
Ostisund som förr var Hindersöns byakärna.
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För fler tips besök Luleå turistcenter.

UPPSLAGET

Redaktionens bästa sommartips:

Luleå-hemester
Även om alla stora evenemang är inställda,
så är sommaren inte det. Naturen finns kvar
och runt om Luleå lockar fina ställen till aktiviteter
för alla åldrar. Havet, skogen, älvarna, fjärdarna,
sjöarna, myrarna: Listan kan göras lång.
Här kommer redaktionens bästa sommartips.
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1

Foto: Luleå kommun

Luleå har gott
om cykelleder längs
fjärdarna och älvarna.
På turistbyrån finns
kommunens cykelkarta
och en cykelguide, med
olika turer beskrivna. Du
kanske vill börja med en
tur runt innerstadsfjärdarna? Eller varför inte
till Lövskär? Det finns
rastplatser efter gångoch cykelvägen och
restaurang och glassförsäljning i hamnen. Se
fiskebåtarna och fritidsbåtarna komma och gå.
Känslan är att man
nästan kan cykla ut
i skärgården.
Foto: Stina Östman
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2
Ta en stilla båttur i vackert väder ut till Stensborg i
Luleås stadsfjärd. Bada från bryggan vid öns södra
vik, grilla en lunch eller bara njut av att doppa
tårna i vattnet.

3
Sandön bortom
Klubbviken havsbad.
Vandra ut i skogarna och
du får uppleva något fantastisk. Där finns två nya
naturreservat och flera är
på gång. Björnöhällan är ett
exempel på magnifik del av
ön och den aktiva sanddynen mitt i skogen på södra
sidan om ön är unik.
Foto: Fredrik Broman

UPPSLAGET

Vill du fiska? Bara
några kilometer
från Hertsön ligger
den vackra skogssjön Hertsöträsket
där kommunen
planterar in röding
och regnbåge som
samsas med aborre
och gädda som
finns där naturligt.

5
Spana efter orkidéer. Nornan,
Jungfru Marie nycklar och guckusko
växer naturligt på flera ställen i
kommunen. Vid Jämtöavan finns en
orkidélokal där hela elva olika arter
växer, med blomningstid från maj till
augusti. Men kom ihåg: plocka ej,
alla orkidéer är fridlysta.

Foto: Daniel Caldeborn

Foto: Susanne Lindholm

4

6
Klapperstensfält är
ett spännande inslag i
landskapet. Dit svallade
vågorna när landet var
täckt av vatten. Kommunens kanske mest praktfulla klapperstensfält
finns på Bälingeberget.
Vandra upp på det
139 meter höga berget,
från toppen har du en
vacker utsikt över Luleälvens levande landskap.
Foto: Thomas Öberg

Andra korta tips:

Visste du att:

Snipen i Niemisel. Fantastisk utsikt.

Det finns 41 naturreservat inom
Luleå kommun. En bra sammanställning är länsstyrelsens naturkarta
som även finns som app.

Alterberget. En okänd pärla med riktig gammelskog,
på cykelavstånd från stan.
Tjuvholmssundet och skogen däromkring. En härlig
badplats, vacker natur med gammelskog.
Ta bussen till Notviken och vandra till Gammelstadsviken
eller hela vägen till Hägnan.
Selets bruk. Natur- och kulturmiljö som samspelar.

Glöm inte:

Bränneriudden vid Gäddvikssundet. Där har kommunen
byggt en lättillgänglig brygga.

Allemansrätten. Alla har rätt att vistas i naturen
på andras mark. Visa extra omtanke både mot andra
besökare och vår natur. Kortfattat: du får röra dig
men inte störa och inte förstöra.

Avafors bruk. Kulturmiljö och smörbollsängar.

Ta gärna med dig en termos och något att äta.

Niporna i Karlsvik

Ormberget-Hertsölandet med vandringsleden Hertsöstigen.
Kluntarna. Här finns alla sorters skärgårdsnaturtyper.
Brändöskär. Genuint fiskeläge och karg skärgårdsnatur.
Sandgrönnorna. En värld av sand och fågeleldorado i ytterskärgården. Tillträdesförbud fram till 31 juli av hänsyn till fågellivet.

Vill du veta mer? Läs boken Den stora naturguiden
till pärlorna i Luleå kommun av Thomas Öberg.
Fler tips på Luleå turistcenter eller visitlulea.se
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Skolan
Det är distansundervisning
som gäller i gymnasieskolan.
Skolavslutningen anpassas efter
rekommendationer för social
distansering. 15-timmars barn i
förskolan fick vara hemma
när frånvaron bland
personalen var hög.

Omsorg
Besöksförbud på omsorgsboenden
införs i mars. Socialförvaltningen har
ett stort behov av skyddsutrustning.
Flera insatser för att skydda och stötta
äldre initieras: t ex hjälp med inköp,
paddor till äldreboenden för kontakt
med anhöriga, olika stödlinjer
underlättar kontakt
för äldre.

Så påverkas
kommunen av
coronaviruset
Stort behov av skyddsutrustning, hög
arbetsbelastning och minskade skatteintäkter:
Utbrottet av coronaviruset påverkar Luleå
kommun på olika sätt. Arbete pågår med att
ta fram en samlad bild av konsekvenserna.
Läs Vårt Luleås sammanställning om
händelserna sedan virusutbrottet.
Text: Katja Güth Laitila
Grafik: Joakim Höggren/Shutterstock

Näringsliv och ekonomi
Företagssupporten startar i mars
för att stötta företag. Kommunen ger
ett presentkort till alla anställda för att
stötta den lokala handeln. Hyreslättnader
planeras till hyresgäster som verkar inom
utsatta branscher.
Med en högre arbetslöshet minskar
skatteintäkter, men samtidigt
kompenseras kommunen
med mer statsbidrag.

Kultur och fritid
Ingen SM-vecka eller Hamnfestival,
inget studentsläpp och midsommarfirande. Konserter och konferenser
ställs in och skjuts upp. Men krisen
föder kreativa lösningar: Det blev
många digitala visningar och
sändningar istället.

Eftersom distansarbete rekommenderas av folkhälsomyndigheten så jobbar många kommunanställda
hemifrån. Detta leder till mer digitala möten och mindre resor. Kollektivtrafiken påverkas negativt.
I mars kallas den centrala krisledningen in som samordnar insatserna inom kommunen.
Efter sju veckor avvecklas den centrala krisledningen och arbetet återgår till linjeverksamhet.
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Luleå planerar för 400-årsjubileum
År 1621 fick Luleå stadsrättigheter av Gustaf II Adolf. Det betyder
att vi under 2021 får fira att Luleå fyller 400 år. Nu pågår arbetet
med att planera kommunens jubileumsaktiviteter.
Text: Susanne Lundblom / Grafik: Joakim Höggren

Jubileumsaktiviteterna kommer att
pågå under hela 2021. Även om det
är staden som fyller år så ska hela
kommunen vara med och fira.
Startskottet blir nyårsfirandet
2020/2021. Därefter blir det förfest
under vintern och våren, kalas under
sommaren och sedan efterfest under
hösten och vintern. Jubileumsåret
avslutas med nyårsfirandet den
31 december 2021.
– Tillsammans med våra verksamheter håller vi nu på att planera
kommunens aktiviteter. Ett program
kommer att presenteras senare i år,
säger kommunikationschef Roger
Jönsson som är ansvarig för Luleå
kommuns 400-årsfirande.
Vårt Luleå kan redan nu berätta om
några av programinslagen under jubileumsåret. Är det kalas blir det självklart tårta. En jubileumsdag planeras
under försommaren där det förutom
tårta blir musikinslag och flera roliga
familjeaktiviteter.

Andra aktiviteter är invigningen av
den nyrenoverade Stadsparken i slutet
av augusti och en digital stadsvandring
för barn med Kulturskolan. I Gammelstad, där Luleå stad låg vid grundandet, planerar världsarvet och Hägnan
för aktiviteter med 400-årstema.
Tillsammans med övriga kommuner
i Sverige som också fyller 400 år –
Piteå, Sundsvall, Borås och Göteborg
– diskuteras att genomföra gemensamma aktiviteter.
Luleå tekniska universitet, som i sin
tur fyller 50 år 2021, driver ett forskningsprojekt om Luleås historia som
bland annat kommer att resultera
i en bok och en föreläsningsserie.
I samarbete med Norrbottens museum
skapas en särskild 400-årsutställning
med berättelser och föremål från de
olika århundradena.

Allt eftersom planeringen tar form kommer det att
finnas mer information på www.lulea.se/400.

Fler kan bidra till
jubileumsfirandet
•

Alla föreningar och organisationer
är välkomna att söka stöd från
kommunens jubileumspott för att
genomföra publika arrangemang
som på något sätt medverkar till
400-årsfirandet.

•

750 000 kronor är avsatta,
pengar som föreningar och organisationer kommer kunna söka
under två perioder med start den
14 september 2020.

•

Vi hoppas att många vill bidra till
firandet och att vi får in ansökningar med aktiviteter som sker
över hela kommunen och under
olika månader av året. Tillsammans fyller vi jubileumsåret med
ett brett utbud av kultur- och
fritidsarrangemang, aktiviteter
och upplevelser!

•

Mer information om
jubileumspotten finns på
www.lulea.se/400
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Så jobbar
kommunen
för bättre
folkhälsa

Alla kan någon gång i livet behöva stöd och råd,
något som Luleå kommun erbjuder kostnadsfritt
och med tystnadsplikt. Det kan handla om
psykisk ohälsa, våld, beroende eller utanförskap.
Socialförvaltningen utvecklar nu det förebyggande
arbetet som ska bidra till att kommunens
invånare får en mer jämlik och jämställd hälsa.
Text: Bo Henry Pettersson / Grafik: Shutterstock/Joakim Höggren

Tillsammans med andra aktörer arbetar
socialförvaltningen för att bygga ett
framgångsrikt folkhälsoarbete inom
kommunen. Det handlar mycket om att
förebygga risker och skapa mer av det
som bevarar vår hälsa. En stor del av
arbetet innebär stöd och rådgivning.
Men det kan ta emot att söka hjälp, det
är lätt att vänta och hoppas det ska gå
över av sig självt, med risk att små problem växer och blir svårare att hantera.
– Ingen fråga är för liten, det är bättre
att man kontaktar oss i ett tidigt skede,

vi kan erbjuda stöd utan kostnad från
våra välutbildade rådgivare, säger Lena
Kruse, verksamhetschef.
Den som är ung eller bor i familj kan
bland annat söka stöd hos föräldrasupporten, familjerådgivningen och
ungdomsmottagningen. Alla åldrar
kan söka stöd om man upplever våld i
nära relationer.
– Oavsett kön, sexuell läggning,
etnicitet eller funktionsnedsättning, ska
det vara enkelt att få hjälp av oss, till
exempel med att hantera familjelivets

vardag, relationer och föräldraskap,
säger Maria Eriksson, enhetschef för
barn, unga och familj.
För de vuxna och äldre finns äldresupporten, anhörigstöd och hjälp
till personer med demenssjukdom.
Dessutom personliga ombud för
de som har långvarig psykisk
funktionsnedsättning.
– Psykisk ohälsa är tyvärr något
som ökar i samhället, när det gäller
äldre kan ensamhet bidra men det går
att få stöd hos vår äldresupport. För
övriga vuxna kan anhörigstöd och
personliga ombud vara till stor hjälp,
säger Helena Muotka, enhetschef för
förebyggande stöd vuxna och äldre.
Just nu pågår även ett arbete med
att utveckla råd och stöd för personer
med riskbruk, missbruk, beroende
eller medberoende, dit man enkelt
ska kunna vända sig.
KONTAKTA OSS

Har du en fråga eller ett problem, litet
som stort och av social natur. Tveka inte
att kontakta oss på 0920-45 30 00.

A K T U E L LT

Kommunens ekonomi:

Bra resultat, mindre bra
befolkningstillväxt
Luleå kommun avslutade året 2019 med
ett positiv resultat på 173 miljoner kronor.
Befolkningstillväxten tappade fart och låg
på 249. Den reviderade budgeten som
togs för ett år sedan har fått effekt och
minskat kostnadsökningstakten.

För att nå en hållbar ekonomi återstår utmaningarna
med stora investeringsbehov, låg befolkningsökning
och höga verksamhetskostnader. Detta förstärks
ytterligare när skatteintäkterna minskar som en följd av
högre arbetslöshet efter utbrottet av coronapandemin.

Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren/Shutterstock

2017

2018

2019

Antal invånare

77 470

77 832

78 120

Resultat (mkr)

462

78

173

Nettoinvesteringar (mkr)

750

596

753

2017

2018

2019

Skulder och
avsättningar (mkr)

1 926

2 369

2 440

Soliditet (procent)

68

72

68

Nettokostnadsandel
(procent) *

97,5

99,6

98,5

*Om nettokostnadsandelen (verksamhetens kostnader mot intäkterna) är över 100 procent behöver kommunen låna till investeringar.
Andelen bör ligga kring 97–98 procent.

Luleå växte med 249

Investeringar för 753 miljoner kronor

Det var 601 färre än målet 850 fler invånare. Folkökningen består
av 17 kvinnor och 232 män. Det innebär att männen uppgår till
drygt 51 procent av befolkningen. I åldrarna 15–34 är andelen
kvinnor endast drygt 44 procent.

Inom VA-projektet Östra länken lades nya VA-ledningar och
Mjölkuddsrondellen byggdes. En ny brand- och räddningsstation
och återvinningsmarknad byggs inom projektet Risslan.
På Arcusområdet invigdes den nya gymnastikhallen.

616 nya bostäder
I centrum blev 162 bostäder klara,
på Porsön 199. Lulebo byggde två
trygghetsboenden, på Bergnäset
med 121 lägenheter och i Råneå
med 23 lägenheter. 59 procent av
de nya bostäderna var hyresrätter.
Byggtakten är fortsatt hög, i år
beräknas 799 bostäder bli klara.

Luleå missar klimatmålen
Kommunens verksamheter har minskat
utsläppen med 25 procent, jämfört med 2016.
Tjänstebilarna tankas i större utsträckning med
biogas. I kommunens geografiska område minskar dock inte
utsläppen. Energianvändningen i bostäder är hög och andelen
miljöfordon låg.
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Liv, Jessica, Nellie, Niklas och
Lilly Fors (fr v) bor centralt och
livet utan bil har fungerat utan
problem. 15-åriga Nellie tycker
det är bra att familjen nu har
bestämt sig för att sälja bilen.
– Det kommer inte vara hållbart
i längden att köra bil överallt,
säger hon.

Vi träffar mamma Jessica, pappa Niklas
och döttrarna Liv, Nellie och Lilly Fors i
Södra hamn en blåsig och lite kylslagen
vårdag. Efter tre månader i projektet
Mobil utan bil har de bestämt sig, bilen
ska säljas. Det var Jessica som anmälde
familjen till projektet.
– Jag ville visa för barnen att det går
att leva utan bil. Det är bra för miljön
och vi vill vara mer aktiva. Och nu har
vi bestämt att vi ska sälja bilen!
Familjen bor i centrala Luleå och
Niklas berättar att de under flera år
funderat om de verkligen behöver en
fyrhjulsdriven bil när de bor som de
gör. Båda kör bil i jobbet, Jessica i sitt
arbete som sjuksköterska på Luleå
kommun och Niklas som transportledare på Heri AB, men privat har de
kommit fram till att de klarar sig utan.
Beslutet växte fram under projektet.
– Det tar några veckor att vänja
sig men allting går, det är bara att
bestämma sig, säger Niklas.

”Ville visa
för barnen
att det går att
leva utan bil”
Tre familjer fick leva utan bil under tre
vintermånader. Bilresorna byttes ut mot cykel,
promenader, kollektivtrafik eller samåkning.
Hur gick det och på vilket sätt har det påverkat
dem? Vi har träffat två av familjerna.
Text: Monika Aunes / Foto: Tomas Bergman

Till sin hjälp har varje familj fått låna
en ellastcykel vilket har varit optimalt
för att handla och även till utflykter.
Jessica och Niklas berättar att lastcykeln sväljer sju till åtta matkassar, så
storhandling med cykel har inte varit
något problem. Men Niklas och Jessica
är också medvetna om att enkelheten
delvis beror på att de bor centralt och
har nära till affärer.
David Jordansson är ensamstående
pappa och bor med dottern Selma Lo,
4 år, i Svartöstan. Selma Lo går i förskolan på Östermalm och David jobbar
i centrala Luleå. Vi träffas utanför
förskolan när David ska hämta dottern.
Han tycker det har gått över förväntan
och säger att han har fått en nytändning
för cykling.
Redan tidigare var David flitig på att
ta bussen till och från jobb och förskola.
Utmaningen för honom var att testa att
som ensamstående förälder anpassa
sig till ett liv utan bil, och att stå emot
sin egen lathet. Den ekonomiska biten
lockade också och David berättar att
han har sparat ungefär 2 500 kronor
per månad.
– Det har gått bra! Det har varit kul
att utmana sig själv, säger han glatt.

FOKUS

Alla fick busskort på LLT och Länstrafiken och även tågpendlarkort
mellan Luleå och Boden. David hade
stora planer att nyttja möjligheten till
att resa runt i länet.
– Jag tänkte först att wow nu kan vi
turista hur mycket som helst i Norrbot-

ten, åka till fjällen och så. Men så blev
det inte för oss. Det funkar bra att leva
bilfritt lokalt men det blir lite tjorvigare
om man vill åka längre bort, säger han.
Avslutningsvis, hur har då projektet
påverkat testpersonerna? Familjen Fors

”Jag trodde det skulle vara svårare och kanske lite jobbigt att cykla
varje dag men det blev det aldrig”, säger David. Inte ens kylan har
varit ett problem. Han njuter av friheten som cykeln ger.

har bestämt sig för att sälja bilen och
funderar på att skaffa en ellastcykel,
och på sikt en elbil. Familjen Jordansson
har fått smak på cyklandet. David har
köpt en begagnad cykel för 150 kronor
till kärran där Selma Lo sitter. För fortsätta cykla, det kommer han att göra.

David och Selma Lo brukar ha diskussioner om
vilken väg de ska ta hem. Selma Lo vill åka via
Örnäset och David cyklar helst via isbrytarna,
om han får välja. Oftast blir det via Örnäset.

Projekt Mobil utan bil
• Pågick 15 januari–15 april 2020
• Tre familjer deltog, sammanlagt
14 personer
• Familjerna fick låna ellastcykel och
elcykel, tillgång till cykelpool med
olika cyklar (bl a vikcykel att ha på
bussen eller tåget) samt cykelkärra.
• Alla fick busskort på LLT och
länstrafiken samt tågpendlarkort.
• Ett samarbete mellan
Luleå kommun, LLT, Länstrafiken i
Norrbotten, Norrtåg och Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten.

Utdrag från enkäten:
• Hälften upplever att de har inspirerat
andra till att leva mer bilfritt.
• 11 av 14 tycker att kommunen ska
genomföra projektet på nytt och skulle
även rekommendera någon man känner
att vara med.
• Ungefär hälften säger att de kommer
att cykla mer än tidigare.

Några röster om
största aha-upplevelsen:
• ”behagligt och mysigt
med kollektivtrafik”
• ”det gick lättare och lättare”
• ”att cykeln innebar frihet på
samma sätt som bilen”
• ”att man faktiskt klarar vardagen
utan bil”
• ”vi har bra kollektivtrafik”
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Så tycker du
om Vårt Luleå

BOKTIPS

66 läsare har besvarat vår enkät om tidningen
Vårt Luleå. Den yngsta som svarade är 18,
den äldsta 93, de flesta var sextioplussare.
Några stycken tyckte till om formatet, fler gillade det gamla
formatet mer. Nästan alla tycker att Vårt Luleå är lättläst och de
flesta känner sig väl informerade om kommunens verksamheter
och utveckling. Boktipsen uppskattas, aktiviteter för barn och äldre
vill många läsa mer om samt från stadsdelarna och byarna.
Vi kommer ta upp och använda några av era tips allt eftersom.

Läser du Vårt Luleå?

Procent
89,4

ALLTID
IBLAND

7,6

ALDRIG

3,0

Hur mycket av tidningen läser du?
HELA TIDNINGEN

72,7

NÅGON ARTIKEL

21,2

BARA SKUMMAR

3,0

EJ SVARAT

3,0

Ira lyssnar
Text och illustrationer
Eva Stina Sandling,
Tornedalica förlag 2019
Den fåordiga texten (med parallelltext på nord- och
lulesamiska) kompletterar på ett utmärkt sätt
Eva Stina Sandlings karaktäristiska och talande
collagebilder. Boken handlar om Ira som tillsammans med sina kamrater gör en protestaktion mot
att naturen ska förstöras ännu en gång. Först måste man fråga naturen om lov! Det här är en fin bok
som kan läsas om och om igen – och i bilderna
hittar man hela tiden nya saker att prata om.

Tycker du att Vårt Luleå ger dig
information om kommunens
verksamheter och utveckling?
JA

54,5

DELVIS

36,4

NEJ

4,5

EJ SVARAT

4,5

Hur uppfattar du språket i texterna?
92,4

LÄTTLÄST
SVÅRBEGRIPLIGT

1,5

INGEN UPPFATTNING

1,5

EJ SVARAT

4,5

Ris och ros

”Vacker tidning, fina bilder
lockar till läsning, fortsätt så.”

”Ni får gärna genom er tidning
arbeta extra hårt för optimism
och framtidstro, uppfinningsrikedom och nyfikenhet.”

”För stadsfixerat. Ett förhärligande av hur fantastisk
denna kommun är vilket
inte alls är fallet.”

”Att man inte vågar visa
mindre bra saker om vad
kommunen gör/inte gör.”

”Mer om ekonomi, vad
som händer på fullmäktige,
möjligheter för oss äldre.”

Mångrus
Anne-Christine Liinanki
med illustrationer av
Elisabet Linna Persson,
Vulkan media 2019
Djuren i Sidalen tror att magiskt mångrus ska
kunna ställa det konstiga vädret tillrätta, de bygger
en rymdfärja som ska ta tre av dem till månen.
De utvalda blir Martin Uggla, Sanna Hare och
Alexandra Uggla. Till reserv om någon blir skadad
eller sjuk väljs Natan Räv. Innan de kommer iväg
med rymdfärjan blir Martin överfallen och skadad,
dessutom har han tappat minnet – så Natan får
åka i stället. Vad de tre djuren inte vet är att de har
en fripassagerare… Fantastiska bilder av Elisabet
Linna Persson förstärker texten.
Agneta Krohn Strömshed, biblioteken i Luleå

Ett stort TACK för din medverkan i enkäten.

A K T U E L LT

KALENDARIUM

Fler tips på www.visitlulea.se

Digital hjälp via
telefon och e-post
DigidelCenter erbjuder hjälp med bibliotekets digitala tjänster via telefonsupporten.
Tid: torsdagar kl 14.00 –15.00
via telefon 0920–45 59 50
Du kan också mejla:
digidelcenter@lulea.se

Olle Schmidt
Kulturens Hus bjuder in till
konstnären Olle Schmidts utställning Mismatched Stories. Du
kan ta del av den på plats i Konsthallen
eller digitalt via Kulturens Hus Facebookevenemang. Max 50 personer åt gången
i Konsthallen.
Plats: Konsthallen eller digitalt
Tid: Se öppettider på kulturenshus.com
–8
aug

GODA RÅD

Hur mår du?
Frågan ställdes ofta när
coronaviruset började
smitta människor i snabb
takt. I krisen växer
behovet för samtalsstöd.
Luleå kommun startade
stödlinjen psykisk hälsa
där Helena Rodin jobbar.
Vem vänder sig stödlinjen till?
Personer som inte haft tidigare
kontakt med psykiatri men som
upplever oro och/eller ett försämrat mående och som kan behöva
prata med någon.
Var det många samtal?

Hittaut Luleå
Ett folkhälsoprojekt där man
ska ut och leta checkpoints med
hjälp av digitalkarta eller papperskarta. Kartan levereras till alla hushåll inom
kartans område. Du kan också ladda ner
appen ”hitta ut”.
Läs mer: www.orientering.se/
provapaaktiviteter/hittaut/lulea/
– 30
sept

Sommar på Södra Hamnplan
Under sommaren förvandlas
Södra Hamnplan till en mötes16 aug plats för många olika sorters
aktiviteter. Årets sommaraktiviteter anpassas utifrån myndigheternas restriktioner med anledning
av coronaviruset.
15 jun

Solanderleden
En 22 mil lång vandringsled som sträcker
sig från Kallax till Jävre. Leden är indelad
i delsträckor och längs vägen finns
rastplatser och avstickare till boenden,
sevärdheter och olika aktiviteter.
Mer information hittar du på:
www.solanderleden.se

Luleå Pride framflyttat
Pridefestivalen som skulle ha
hållits i juni har flyttats fram
till september, på grund av
coronaviruset och Folkhälsomyndighetens restriktioner.
18–20
sept

Vi har inte märkt av något större
tryck än. Det finns också tecken
på att man inte söker hjälp inom
sjukvården i samma utsträckning
som innan krisen. Antalet besök
på akut och psykiatriska mottagningar har minskat. Risken är
stor för ett uppdämt vårdbehov
längre fram och att folk hinner bli
allvarligt sjuk.
Några konkreta tips:
•

Prata med andra om din oro.

•

Försök att begränsa antalet
nyhetssändningar, leta
information hos pålitliga
källor hos myndigheter.

•

Bibehåll dina vardagsrutiner,
ät och sov som du brukar.

•

Rör på dig, det är ett bra sätt att
minska oro, stress och ångest,
gärna i naturen där man kan
finna lugn och ro, och där det
är mindre risk att bli smittad.
Men kom ihåg, håll avståndet.
psykiskhalsa@soc.lulea.se
Telefon: vardagar 8–17
via 0920-45 30 00
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HISTORIEN

Besök det
historiska bildarkivet på webben:
bildinternet.
lulea.se

Arbeterskor slår in glasspinnar
(stora bilden) i fabriken på Storgatan 6, juni
1954. Foto: Yngve Gerdin.
Glassfabriken på Bergnäset
(översta bilden) på 1950-talet. Reklamen
på folkvagnsbussen säger ”För den goda
smakens skull: Nordan Gräddglass.
Foto: Okänd.
Frysrummet på Storgatan 6
(nedersta bilden), juni 1954,
Foto Yngve Gerdin.

Glassfabriken på Storgatan 6
Glass började tillverkas och säljas i Luleå redan på 1930-talet.
Köpman Nils G Häggström som då drev ett antal korvkiosker
runt om i stan, hade enligt honom själv kommit på idén
när han funderade på varför man måste importera glass
från Avesta när man lika gärna kunde göra det själv.
Text: Ulrica Öhman / Foto: Luleå kommuns stadsarkiv

Efter andra världskriget kom Häggström igång med glassproduktion i
större skala. Han köpte in maskiner
från USA med bättre hygieniska
egenskaper och flyttade in verksamheten i ett gårdshus på Storgatan 6.
5000 glasspinnar per skift
Den nya maskinen, en av de modernaste i Sverige vid tiden, kunde frysa
20 liter glass på 15 minuter och skötas
av en enda person. Omräknat i pinnar

blev det omkring 5000 per 8-timmars
skift. Framför allt tillverkades glasspinnar men också dessertglass. Glassen
såldes runt om i hela Norrbotten och
även utanför länet. Försäljningen var
säsongsbetonad men man tillverkade
glass året runt och sysselsatte ett tiotal
personer under högsäsong.
Flytten till Bergnäset
Hösten 1950 sålde Häggström sin fabrik
till Norrbottens läns producentförening

som då fortfarande hade sitt mejeri
på Storgatan 52, vid kvarteret Loet.
Producentföreningen utvecklade glasstillverkningen under märket Nordan
Gräddglass och efter hand krävdes
större lokaler. När Bergnäsbron stod
klar 1954 fann man en tomt på Bergnäset dit fabriken kunde flytta. Man
flyttade 1956 och 1961 flyttade mejeriet
på Storgatan efter.
Slutet på glass från Luleå
Konkurrensen hårdnade och lönsamheten blev sämre i början av 1960-talet.
Tillsammans med sex andra glassföretag ägda av mejerier, blev Nordan
Gräddglass 1963 en del av GB Glace
(Glace-Bolaget) och glasstillverkningen
i Luleå lades ned.

