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Här står Nova och Leo i ett schakt vid Skurholmsfjärden, en
liten del av det som kallas Östra länken. Det är kommunens
största investering någonsin och ett projekt som ger staden
förutsättningar att växa. Det stora röret är för avlopp och till
vänster syns ett dricksvattenrör i blått. Just nu jobbar över

50 personer, direkt på plats eller vid datorer, och ett tiotal
grävmaskiner med Östra länken. De två första etapperna
ska vara klara hösten 2017. Perspektivet är långt: va-ledningarna ska hålla även när Nova och Leo är riktigt gamla.
Foto: Fredrik Broman
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medarbetare

”På våren
glöder
telefonen”

Anna-Marita Johansson, parkmästare
Anna-Marita Johansson är en av kommunens två parkmästare. Hon ansvarar för ett
distrikt som sträcker sig från Bergnäsbron
till Hertsön. Distriktet har tio åretruntanställda. På sommaren är det förstås
betydligt fler med alla säsongsanställda.
– Vi sköter drift och underhåll av alla våra
parkytor och utomhusmiljöer som Södra
hamn, Hertsö centrum och vid många av
kommunens fastigheter.
– Vi har också mycket samarbete med
arbetsmarknadsförvaltningen. Ferieungdomar och andra hjälper oss med att tillverka
ved, sköta grönytor och annat.
– Det är ett väldigt varierande jobb. Blomplanteringar och skötsel av gräsmattor
naturligtvis men också städning, kvartersisbanor och julutsmyckning. Vi är också
inblandade i många evenemang på ett eller
annat sätt.
Högsäsong med ros och ris
Anna-Marita är uppvuxen i den lilla byn
Selkäjärvi i Pajala kommun. Trädgårdsintresset kopplar hon till sin mamma ”som
alltid hållit på med frön”.
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Under sin trädgårdsutbildning säsongsarbetade Anna-Marita som parkarbetare
i Luleå kommun. När hon var klar med
utbildningen 2006 fick hon en fast tjänst.
Sen tre år tillbaka är hon parkmästare.
– Vi är ett bra gäng med mycket engagemang och kompetens i gruppen.
Just nu är det högsäsong för Anna-Marita
och hennes kolleger. De får mycket ros,
ibland lite ris också, från allmänheten.
– Ja, vi har mycket kontakter med medborgarna, säger Anna-Marita. På våren
glöder telefonen. Jag och min arbetsledare
samlar på riset och dom som är ute på stan
får roset.
– Men det är bra att medborgarna hör
av sig! Det är till stor hjälp för oss med fler
ögon. Vi förvandlar riset till arbetsuppgifter
kan man säga.
Parkarbetarna försöker förnya verksamheten varje säsong. I år är arbetsnamnet
för blomplanteringarna ”Nytta och nöje”.
– Det blir en satsning på nyttoväxter i de
större planteringarna, förklarar Anna-Marita.
Allt från köksland med saker som går att

äta till växter som fjärilar och andra insekter
tycker om.
Anna-Marita förvarnar om att det i år inte
blir någon plantering i rondellen vid Kulturens hus. Men efter midsommar kommer
det att dyka upp en överraskning där…
Plantera med barn och äldre
På frågan vad hon skulle göra med mer
resurser tvekar hon ett tag.
– Det skulle vara trevligt att utveckla ett
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Vår personal skulle kunna plantera träd
och blommor tillsammans med barn eller
äldre. Att vara med och plantera något ger
delaktighet.
Trots sina gröna fingrar blir det inte
mycket odling hemma på radhustomten för
Anna-Marita.
– Nej, jag får min dos på jobbet, skrattar
hon.
– Men jag rekommenderar gärna
”Stefans lilla gröna”. Det en trädgårdsbok
som kan inspirera alla.
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Sommarteater i parken

Parkeringskort för turister

Hertsöns hjärtpunkt

Årets sommarteater med Lule Stassteater
i Stadsparken heter ”Adrian och orosmolnet”. Föreställningen handlar bland annat
om vänskap, om vem som bestämmer och
om en flygande ren. Mirja Burlin står för
manus och Oskar Thunberg för regi.
Föreställningen spelas 29 juni – 3 juli
samt 20 – 25 juli.

Under juni, juli och augusti kan turister i
Luleå köpa ett särskilt parkeringskort för
20 kronor. Det gäller en vecka på kommunala parkeringar, alltså inte på privata
parkeringar eller i parkeringshus. Kortet
kan köpas på Turistbyrån

Hertsön har sedan ett par månader tillbaka
en ny mötesplats: Hjärtpunkten på Hertsötorget.
Det är framför allt Hertsöns alla föreningar som ska fylla Hjärtpunkten med
innehåll. Men det finns också två anställda
på plats. Alla är välkomna att titta in, inte
minst barn.
Hjärtpunkten har öppet i stort sett hela
sommaren på vardagar kl 10-17 (på torsdagar kl 10-19). På helger kan det vara öppet
om någon förening ordnar aktiviteter.
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Så många skäl att gilla Luleå och Luleå
kommun radas upp i en ny broschyr från
kommunikationskontoret. Några exempel:
• Lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.
• Drygt 2 000 anställda i IT-branschen.
• Nästan 100 företag växte med minst
tio procent under 2014.
• Sveriges billigaste fjärrvärme och
lägsta elpris.
• Mest nöjda invånarna i landet när det
gäller kulturutbud och fritidsmöjligheter.
• Sveriges basketcentrum med 19
basketklubbar.
• Drygt 30 naturreservat.

Kulturstipendier
till kvinnor
Tre kvinnor har i maj tilldelats Luleå
kommuns kulturstipendium. Dokumentärfilmaren och animatören Mitra Sohrabian
hyllas för sin förmåga att fånga och gestalta
de små ögonblicken hos människorna i sina
filmer. Sakina Ntibanyitesha uppmärksammas för sina självbiografiska böcker som
skakar om läsaren. Margit Schiött belönas
för den originalitet och fantasi som präglat
hennes arbete för barn och unga.
Luleå kommuns företagarstipendium har
tidigare tilldelats LjudBang AB. Företaget
har funnits i Luleå i snart två decennier
och är idag ett av landets största bolag
inom ljudteknik. Bolaget ägs av Mikael
Brodin, Christoffer Demby och Tony Österholm och har åtta anställda.
Samtliga stipendier är på 15 000 kronor.

Matmarknad på Storgatan
Den internationella matmarknaden, som
gjort stor succé på Storgatan, återkommer
även i år. Preliminärt handlar det om 1-5
september.

spaning

När storleken har betydelse
Nio av tio Luleåbor känner till att Luleå har en politisk ambition att kommunen ska växa med 10 000
invånare. Sju av tio tycker att det är en bra ambition,
enligt Statistiska centralbyråns senaste undersökning.
De flesta kommuner har ett liknande befolkningsmål, samtidigt som ungefär hälften av Sveriges
kommuner minskat sin befolkning sedan 80-talet.
Men oavsett om man växer eller krymper diskuteras
i de flesta kommuner hur stor man bör vara för att
kunna erbjuda god service, klara sina åtaganden
och ha så pass många invånare att det finns ett utbud av aktiviteter och möjligheter som gör att man
vill leva och bo där.
En krönikör i en av länstidningarna ifrågasatte för
ett par år sedan varför alla kommuner i Norrbotten
ska växa. Det är väl bra som det är, var journalistens
slutsats. Ett annat svar får man om man ser hur den

akademiska forskningen har försökt besvara frågan
hur stor en ort bör vara för att de som bor där och
omvärlden ska uppleva att utvecklingen går i rätt
riktning. Det korta svaret är att det inte finns någon
sådan exakt befolkningssiffra. Däremot är det viktigt
att hålla liv i diskussionen om vilket samhälle vi vill ha.
I början av 1970-talet diskuterades en utbyggnad av
Kalix älv. Eftersom jag gick skola i Jockfall, några
hundra meter från älven, var frågan högst levande
för oss. I skolan hade vi en kille som var en lågmäld
natur. Men en gång kände han att det var dags att
ge sig in i debatten om älvens framtid.
– Jag bor bredvid älven och har sett den i hela mitt
liv, sa han. Jag begriper inte varför man ska bygga
ut Kalix älv, den är väl nog stor som den är.

Roger Jönsson är
kommunikationschef
på Luleå kommun.

Roger Jönsson
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Sommar betyder också festivaler.
Luleås tre stora festivaler lockar
med bra artister och aktiviteter.
Och alla tre har fri entré!

En festivalhelg varje
15 på lördag vid Stadshuset och avslutas
någon timme senare i Stadsparken. Där ska
bland annat ett paradpris delas ut.
Hamnfest med kändisar
Räkna med att det är folk i stan 8-11 juli!
Då pågår Luleå hamnfestival och artistuppbådet lär locka stora och åldersblandade skaror:
• Jill Johnson
• Electric Banana Band
• Kalle Moraeus
• Linda Pira
• Cleo
• Raised Fist
• The Magnettes
• Tove Styrke
• Kitok
• Sabina Dumba

Även i år bjuder Luleå hamnfestival i juli på kända artister. Foto: Luleåfotograferna

Luleå Pride är inte längre Sveriges nordligaste pridefestival – men antagligen en av
de bästa. I år är det 12-14 juni som gäller.
Programmet är minst lika omfattande
som tidigare. Artistuppträdanden blandas
med föreläsningar, teater, workshops och
pridefester. Festivalområdet utgörs av
Stadsparken, Storgatan 13 och Lillan.

Flertalet artister uppträder i Stadsparken
på lördagen. Bland dem finns luleåbandet
Könsförrädare och Mariette Hansson. Dragplåster på fredagskvällen är Rosh och Alaska.
Prideparaden har dubblerats varje år
sedan starten 2012 och i fjol deltog minst
4 000 glada människor i nästan alla åldrar.
Årets parad genom centrum startar kl

Premiär för Södra strand
Södra hamnplan förvandlas efter midsommar till
Södra strand. En plats med sand och konstgräs,
parasoller och grillplatser, liv och rörelse varje dag.
Idén kläcktes hos företaget Meramedia och
har utvecklats tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och fritidsförvaltningen.
Arbetskraften är framför allt feriejobbande
gymnasieungdomar.
– Ett riktigt drömuppdrag för oss, säger
Johanna Grimståhl på Meramedia. Vi är
med och bidrar till en plats där ungdomar
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får chans till ett stimulerande jobb och
människor kan mötas
Södra strand slår upp parasollerna 22 juni.
Aktivitetslistan är lång och i skrivande
stund inte helt spikad.
• Kiosk för information och glassförsäljning
alla dagar i veckan.
• Stor sandstrand, bänkar och grillplatser.
• Sportotek som lånar ut idrottsutrustning.

Festivalområdet är det samma som i fjol
och koncentrerat till Norra hamn, Storgatan
och Stadsparken. Det blir hela fem scener.
Största scenen är på den avspärrade Bodenvägen.
En nyhet är att en mindre scen kommer
att finnas utanför Riksbankshuset på Storgatan. Där ska lokala band och – om allt
går i lås – musiker från Austin spela.
I Stadsparken kommer föreningar och
företag att stå för aktiviteter och uppträdanden från förmiddag till sen kväll. Axels
nöjesfält finns i Norra hamn alla festivaldagar plus söndag. Men det bjuds också på
annat:

• Konstgräs för bollekar.
• Ytor för volleyboll och street basket.
• Scen för uppträdanden av lokala talanger.
• Musik och radioprogram som ger stämning.
• Kajakuthyrning.
• Föreningar som ordnar egna aktiviteter.
• Företag som säljer mat och dryck.
Och om det blir en regnig sommar?
– Då hittar vi andra aktiviteter för feriejobbarna, snickeriarbete och annat, säger
Michael Öhman, stadsträdgårdsmästare.
Platsen för stranden är där det gamla
hamnmagasinet stod. I mitten av augusti
fälls parasollerna ihop.
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månad

Den 1 augusti är det thailändsk festival på Hägnan.
Luleå Pride brukar ha tur med vädret.

• Marknad på Storgatan onsdag-söndag.
• Matgata i Norra hamn onsdag-lördag.
• Hamngolf i Norr hamn torsdag-lördag.
Musikens makt i augusti
Augustimörker betyder också Musikens
makt på Gültzauudden, närmare bestämt
21-22 augusti.
Tre scener och många spännande yngre
artister väntar: Maxida Märak, Silvana
Imam, Beatrice Eli, Beldina, Jonathan Johansson, Amason, Weeping Willows, Nord &
Syd, Hurula, Julia Vero, Totalt Jävla Mörker.
Det blir också servering och justa aktiviteter som klädbyte, dansshow, klättervägg
och utställningar.

Hägnan lockar alla åldrar
Friluftsmuseet Hägnan har som vanligt ett digert
sommarprogram. Och i Gammelstads kyrkstad kan
besökare ge sig ut på kulturell skattjakt.
Många av Hägnans sommararrangemang
lockar stor publik. Nationaldagsfirandet
den 6 juni är ett sådant. Dagen efter anordnas Internationella dagen med musik, dans
och spännande maträtter.
Även de följande helgerna brukar vara
välbesökta. 12-14 juni är det spelmansstämma och den 19 juni firas midsommar
enligt konstens alla regler.
En nyhet i år är allsång för barn med
Anna Wilhelmson (20 juli). Det blir också
en allsångskväll med Hep Stars och Magnus Nordlund (29 juli).
Två bytardagar anordnas. Den 12 juli är
temat barnsaker och den 16 augusti är det
växter och fröer som byts.
– Det finns ju många gamla fina potatissorter som det är viktigt att vi bevarar,
tycker museipedagog Maria Torasdotter.
– Våra slåtterdagar är också trevliga, de
lockar både gamla och unga. Beroende på
vädret blir det slåtter någon gång mellan
7 och 10 juli. Thaifestivalen firar tioårsjubileum så det lär bli extra festligt den 1
augusti.
Nästan varje helg under sommaren är det
något större arrangemang på friluftsmuseet.
Det är öppet varje dag kl 11-17 samt vissa
kvällar.

Skatter att upptäcka
I sommar kan besökare också gå på skattjakt i världsarvet Gammelstads kyrkstad.
Med hjälp av en mobiltelefon med GPS ska
man hitta kulturskatter på olika positioner.
För barn finns en annan upptäcktsresa att
göra. Med hjälp av en karta kan de ta sig
runt kyrkan och besvara några frågor. Den
som sedan visar upp sina svar på Visitor
Centre får ett särskilt respass med sig hem.

Ibland är det eldshow.
Foto: Anders Alm
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Luleå växer och under 2015 passerar vi
76 000 invånare. För att uppmärksamma
befolkningsökningen bjuder Luleå kommun
på bullfest och underhållning direkt efter
nationaldagsfirandet i Stadsparken.
Många minns firandet av 75 000 Luleåbor som pågick
under hela 2013. Då hölls flera aktiviteter under året,
bland annat försöket att bilda världens största mänskliga gillatumme på isen i Norra hamn, jubileumskalas
med 75 meter tårta i Stadsparken och utnämningen
av den 75 000:e invånaren. I år ges också tillfälle att
fira, om än i mindre skala.
– Befolkningssiffrorna visar att vi kommer passera
76 000 Luleåbor under 2015. Vi har bestämt att vi ska
uppmärksamma varje jämnt tusental med en liten
aktivitet, som en upptakt till ett större firande när vi
blir 80 000 invånare, berättar kommundirektör Anne
Karlenius.

Bullfest i Stadsparken
i, Stadsparken

Hålltider 6 jun

e
ionaldagsfirand
12.00-12.45 Nat
ik
lfest med mus
12.45-14.00 Bul
ållning
och dansunderh

Bullar, musik och dans
Luleå kommun bullar därför upp till kalas i Stadsparken lördagen den 6 juni, direkt efter nationaldagsfirandet. Det bjuds på Fairtradekaffe, festis och 1 500
nygräddade kanelbullar. Ett antal bullar är allergianpassade och serveras i samarbete med Astma- och
Allergiföreningen i Luleå. Som en symbol för det växande Luleå delas fröpåsar med sommarblomster ut.
Det kommer även att finnas ballonger till barnen.
På scenen underhåller dansgruppen Exiled Dance
Crew och Luleåfödda sångerskan Martina Lundberg.
Martina sjunger och spelar pop med drag av jazz och
country.
– Varmt välkommen att fira med oss, hälsar Anne
Karlenius.
Susanne Lundblom

Ditt bästa
sommartips
i Luleå?
Text och bild: Caroline Rönnberg
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Sanna Pohjanen

Olov Bohnsack

– Tjuvholmssundet, där brukar jag vara och
bada. Sen tycker jag att hela skärgården är
fin och helt klart värt ett besök.

– De lite mer okända badplatserna på
Malmudden, i Svartöstan och i Sinksundet.
Jag tycker även man bör kolla in modellflygfältet på Hertsön. Motionsspåren på
Ormberget är också värt ett besök.
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den 6 juni

Här kan du fira
nationaldagen i Luleå
Lördagen den 6 juni firas Sveriges
nationaldag runt om i landet.
Här är ett urval av de aktiviteter
som anordnas i Luleå kommun:

15.00 Program i kyrkan. Nationaldagsgudstjänst, högtidstal, sång och
musik. Kaffeservering i försam lingsgården.

Stadsparken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hägnan, Gammelstad . . . . . . . . . . . . . .

11.30 Samling vid Floras kulle.
Hemvärnets musikkår spelar.
11.45 Avmarsch med fanborg från 		
Floras kulle till Stadsparken.
11.58 Överflygning med flygplan
från F21.
12.00 Ceremoniell flagghissning.
Kommunfullmäktiges ordförande
Maritha Meethz hälsar välkommen. Högtidstal av riksspelman
Svante Lindqvist. Sång Carina 		
Stenberg. Utdelning av 		
Sverigenålar.
12.40 Avmarsch Hemvärnets
musikkår.
12.45- Bullfest, musik och dans i
14.00 Stadsparken (se separat artikel).
Råneå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.15 Samling i Centrumparken.
14.40 Avmarsch med fanborg via 		
Forsbacka till kyrkan. Musiker
ur Kulturskolans orkester Blåsningen deltar.

Anders Brännmark
– Alla musikevenemang som anordnas i
stan. Hamnfestivalen är ett exempel. När
det inte är sommar kan man hålla koll på
aktiviteterna i Kulturens hus, det gör jag
som är musikintresserad i alla fall.

Folke Andersson
– Det är mycket bra evenemang på sommaren i centrum med mycket folk i rörelse.
Jag tycker att Luleå är en stad med bra
möjligheter till olika aktiviteter under hela
sommaren.

11.30 Nationaldagsparad från 		
Kyrktorget.
11.45 Kulturskolans orkester Blåsningen.
12.00 Gevärssalut av Bottniska skyttegillet.
12.05 Nationaldagstal av Charlotte 		
Lindmark.
12.15 Nationalsång med kören Lyran.
12.30- Luleå hembygdsgille, Nyckel14.00 harporna, Luleå bugg & swing.
Hästskjuts, ponnyridning, smide,
modevisning, försäljning av
växter m m.
Norrbottens museum . . . . . . . . . . . . . . .
12.30 ”Hej Bacill! Vad är det du vill?”
Barnteater från 3 år.
13.15 Hemvärnets musikkår.
13.30 Invigning Inland.
14.00 ”Hej Bacill! Vad är det du vill?”
14.30 Konsert med Sara Ajnnak.
Lillan, Luleå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.00 Ungdomskonsert.

Mia Landström
– Jag tycker man bör fara ut och besöka
alla loppisar och caféer som finns runt
om i Luleå sommartid.
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En skärgård
i miniatyr
I kommunens norra ände ligger en
gömd pärla: Hovlössjön. Tio kvadratkilometer
stor är den Luleå kommuns största sjö, om
man inte räknar med Persöfjärden. Vattnet
är klart, fisket rikligt.
Det är abborre, gädda, sik, löja och framför
allt inplanterad öring som lockar fiskeentusiaster. Rekordet är en öring på 7,8 kilo
som togs på trolling. Öringen är svårflörtad, många vittnar om dagar utan ett enda
öringnapp. Men det betyder inte att fisket
är dåligt, tvärtom.
Hovlössjön är ett familjevänligt fiskeeldorado. Abborren är en tacksam fisk, den
nappar även mitt på dagen när solen lyser.
Det vet fotografen och journalisten Joakim
Nordlund från Råneå som har stuga i den
lilla byn Kvarnberg.
– Jag älskar den här sjön. Det är en skärgård i miniatyr. Perfekt för en tur med båten till holmarna där man kan slå upp tält.
Många fina sandstränder finns dessutom,
säger Joakim Nordlund vars farfar byggde
stugan vid sjön på 1950-talet.
Eftertraktade hus vid Storsjön
I Kvarnberg bor det idag drygt tio personer
permanent, mest pensionärer men också ett
ungt par. På sommaren är det dubbelt så

Johannes Larsson fick en 1,2 kilos abborre på en fisketur med
pappa Robert. Foto: Joakim Nordlund

mycket folk runt sjön. Elsy och Sven-Erik
Drugge har hus längs vägen till båtplatsen.
Elsy minns tiden på 1950– och 1960-talen
när byn till och med hade affär. Nu är hon
pensionär och har loppis i det gamla härbret
på gården. Det är hos Sven-Erik och Elsy
man hämtar nyckeln om man vill hyra en
båt. De och några till säljer också fiskekort.
Vid båthamnen i Kvarnberg finns plats
för 20 båtar och kön är lång. Det är inte
bara båtplatserna som är eftertraktade.
Stugor och hus vid Storsjön, som den heter
i folkmun, går åt som smör. 21-årige Jens
Forsberg köpte ett hus förra sommaren och
flyttade från Smedsbyn till Kvarnberg.
– Det är skönt, härligt och en stor frihet
att bo här, säger han entusiastiskt.
Fast han måste förstås pendla, det är sex
mil enkel väg till Boden. Någon båt har
han inte än men han har ställt sig i båtkön.
Jordbruk på holmarna
På siktavstånd från båtplatsen ligger Storholmen, en av 27 holmar i Hovlössjön. Där

Luleå fyller snart 400 år
2021 är det 400 år sedan Luleå fick sina
stadsrättigheter av kung Gustaf II Adolf.
Redan 1614 utfärdade kungen en handelsordning som i korthet innebar att handel
enbart fick bedrivas i städer. Staten drev en
politik som gick ut på att varje gren inom
näringslivet skulle ha sin noga utstakade
plats i närmsta stad där bönderna tilläts
sälja sina produkter.
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Eftersom det saknades städer norr om
Härnösand påskyndades kravet att skapa
sådana stadsbildningar. 1620 skickades
hövitsman Peter Clementson från Alvik till
Stockholm för att begära att man vid Luleå
kyrka skulle få anlägga en stad. I hans sällskap var även representanter från Torneå,
Piteå och Umeå.
Den 12 juli 1621 undertecknade Gustaf

bor Mats Drugge med sambon Gudrun
Blomqvist. De flyttade från Kvarnberg ut
till ön Storholmen när Mats köpte tillbaka
sin fars hus där.

”Min släkt började här på
Storholmen med jordbruk
kring 1840-talet.”
– Min släkt började här på Storholmen
med jordbruk kring 1840-talet. Holmarna
befolkades först eftersom där finns bördig
mark, berättar Mats Drugge.
Idag är de enda bofasta på Storholmen.
Det är visserligen besvärligt, särskilt under
förfallstiden, men nu ”vill de helst dö här
på ön” som Mats säger.
Hovlössjön är verkligen värd en utflykt.
Det är ett fantastiskt vackert landskap, ett
innanhav i skogen. På norra sidan sjön,
efter Kvarnberg, finns ett fint strandbad
med omklädningshytter, grillplats och en
barnvänlig sandstrand.
Katja Güth Laitila

II Adolf fundationsbrevet som i handlingarna bestämde att staden skulle heta Lula
och ha sin plats vid den gamla kyrkan,
alltså nuvarande Gammelstad.
1971 firade Luleå sitt 350-årsjubileum
mellan den 28 juni till den 11 juli. Bland
evenemangen fanns ett stort inslag från
dåvarande Sovjetunionen, bland annat
följande: besök av ett sovjetiskt passagerarfartyg, musik i stadsparken av sovjetisk
orkester, fackföreningskonferens med
sovjetiska, finska, svenska och norska
representanter, ungdomskonferens med
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En tidig sommarmorgon vid båthamnen i Kvarnberg.
Efterfrågan på både båtplatser och stugor vid Hovlössjön är stor.
Sjön är verkligen värd en utflykt.

Foto: Joakim Nordlund

representanter från samma länder samt
filmer från sovjetiska, finska, norska och
svenska delarna av Nordkalotten.
2021 fyller Luleå 400 år. Även om det är
drygt fem år kvar har vi så smått börjat
fundera på hur Luleå ska uppmärksammas. Vi återkommer i frågan. Men en sak
kan vi redan nu lova: det sovjetiska inslaget kommer inte att bli lika omfattande
som när staden firade sina första 350 år.
Roger Jönsson
Norrbottens-Kurirens jubileumstidning från 1971.
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Ett stadsdelcentrum med park
planeras en bit innanför nuvarande
entré. Här en idéskiss gjord av
Sweco Architects.

En helt ny stadsdel tar nu
form på gamla Lv7-området.
När allt är klart runt 2030
kommer Kronan att rymma
5 000 invånare och ha ett
eget centrum.

Kronan – Luleås nya stadsdel
Luleå har inte byggt en riktigt ny stadsdel på 40 år. De senaste var Porsön och
Björskatan.
Ännu så länge känns Kronanområdet
inte som en sammanhållen stadsdel. Men
här finns redan ett par större villaområden och Luleås nya siluett – höghusen på
Lulsundsberget. I dagsläget bor det drygt 1
500 personer här.
Men det ska bli betydligt fler. När Kronan
är fullt utbyggd om cirka 15 år så beräknas
5 000 personer bo och leva här, ungefär lika
många som i dagens Hertsön.
Lena Segerlund, vd för kommunala bolaget Kronan Exploatering, är den som ska se

till att utvecklingen på Kronan går framåt
och målbilden är klar:
– Många tror att Kronan bara ska bli ett
stort villaområde. Men det ska bli en blandad stadsdel där flerbostadshus kompletterar de lägenheter, radhus och villor som
redan finns. Kronan kommer att ha ett eget
centrum med butiker och restauranger. Vi
planerar även för skola och sporthall.
Kronan marknadsförs som ”En naturstad
i Luleå” – och det har god täckning tycker
Lena Segerlund.
– Från Kronan är det nära till både
centrum och naturen. Parker och strövområden ska finnas runt husen och knyta

samman bebyggelsen med Ormbergets
friluftsområde som ligger precis i närheten.
Det kommer att bli både grönt och skönt!
Två nya höghus på gång
Just nu pågår arbetet med ett kvalitets- och
gestaltningsprogram som ska ligga till
grund för det fortsatta byggandet. I samband med det ordnas flera dialogmöten
med folk som bor eller verkar i området.
Lena Segerlund hoppas att spaden sätts
i jorden till hösten för HSB:s två nya
punkthus på Lulsundsberget. De blir elva
respektive sexton våningar höga och kommer att rymma 98 lägenheter.

Köpmantorget förvandlas
I sommar byggs Köpmantorget i centrum om.
Det blir en rejäl uppfräschning för att skapa en
inbjudande mötesplats.
Va-arbetet inleddes i april på anslutande gator. Under
sommaren är det själva torget som byggs om. Visionen
är att torget ska få en ny identitet och bli en attraktiv
mötesplats för Luleåbor och besökare.
Kommunen har under projektets gång samarbetat
med fastighetsägarna vid torget och aktörer som
Luleå näringsliv och Visit Luleå.
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Torgytan får en beläggning av skiffersten för att ge
en känslan av vatten. En färggrann scen, en lekskulptur,
vattenlek och trevliga sittbänkar och stolar tillkommer.
Speciell belysning ska göra torget inbjudande även när
det är mörkt.
– Det kommer också att finnas wifi så att man kan
sätta sig där och surfa på nätet, säger kommunens
projektledare Jeanette Lestander.
Hela projektet kostar cirka åtta miljoner kronor.
Nya Köpmantorget invigs till hösten.
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Lulsundsbadet

Återställningsarbeten
maj-september 2015.
Schakt för nya va-ledningar
och trafiksignalanläggning
maj-september 2015.
Landstingshuset

Ny gång- och
cykelbro samt
cirkulationsplats byggs
maj-september 2015.

Svartövägen stängs och
trafiken omleds längs
Burströmsvägen.

Skurholmsfjär
den

n

Under 2016 startar sedan flera andra byggprojekt. I sluttningen nedanför Lulsundsberget planeras för ett 50-tal nya bostäder,
antingen lägre flerbostadshus eller radhus
och kedjehus. Även Tallkronanskolan,
intill den befintliga förskolan, och den nya
stadsdelsparken ska påbörjas nästa år.
– Vi har också börjat planera för kommande bostadsetapper, berättar Lena
Segerlund. Närmast ska vi ta fram
detaljplaner för flerbostadshus i form av
både hyres- och bostadsrätter. Sen följer
utvecklingen av Kronans centrum och när
återvinningscentralen är flyttad kommer
fler etapper med bostäder.

Avstängda gångoch cykelvägar.
Schakt för nya va-ledningar
och markarbeten längs Västra
Brogatan april-oktober 2015.

Nya Brogatan stängs
för genomfart och
trafiken leds om
maj-september 2015.

Malmudden

Schakt för va-ledningar
augusti-oktober 2015.

Trafikstörningar sommaren 2015
Det händer mycket i Luleå. Det fräschas upp, rivs ned, byggs om
och byggs nytt. Allt detta innebär att Luleåborna kommer att märka
av större och mindre störningar under hela sommaren.
De mest märkbara arbetsområdena gäller
projekt Östra länken kring Skurholmsfjärden (se karta). Men även arbetet på
Köpmantorget, Luleå Energis arbete med
fjärrvärme i Bergviken samt Lunets planerade fiberutbyggnad på Östrmalm och
i andra stadsdelar kommer att påverka
trafiken.
Andra arbeten som kan påverka framkomligheten:

Nya Köpmantorget invigs till hösten.
Illustration: Ramböll

äge
r töv
Sva

Lena Segerlund ansvarar för utvecklingen
av nya stadsdelen Kronan.
– Från Kronan är det nära till både
centrum och naturen.

• Kronbacksvägen (Armévägen-Hertsövägen): trottoar byggs om på norra sidan.
• Stadsövägen (parallellt med järnvägen):
trottoar byggs på Stadsösidan.
• Mjölkuddsbanken: räcke sätts upp på
trottoaren längs Bodenvägen.
• Södra Hamnleden: busshållplats när
mast Prästgatan byggs om.
• Hamnfestivalen: tillfälliga avstängningar i centrum 6-12 juli.
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Jämför kommunens skolor och boenden
Nu lanserar Luleå kommun en jämförelsetjänst där man kan jämföra
delar av kommunens service med varandra. Till en början kan du
jämföra kommunens grundskolor och vård- och omsorgsboenden.
I en satsning för att öka öppenheten och
göra överblicken av kommunens tjänster
och service enklare så lanseras ett digitalt
verktyg där du själv kan jämföra olika parametrar. I början finns Luleå kommuns
grundskolor och vård- och omsorgsboenden med i tjänsten men ambitionen är att
även annan service som förskolor, fristående skolor, hemtjänst med mera snart kan
lanseras.

Tjänsten heter ”Jämför service” och innehåller en rad olika parametrar, fakta och
enkätsvar. Exempel kan du se hur många
elever per lärare skolor har, hur eleverna
upplever tryggheten eller storleken på
lägenheter på vård- och omsorgsboenden.
Du hittar även meritvärden, om personalen
på boendet kan finska eller hur bra maten
är på vård- och omsorgsboendet.
Hitta tjänsten på: www.lulea.se/jamfor

Social innovation
på Malmudden
Luleås kooperativa företag har
fått ett centrum. I april invigdes
Kooperativens hus på Malmudden.

De skapar social innovation tillsammans: Maria Tuneström, Bevara Digitalt, Matthias
Olofsson, Bevara Digitalt, Elisabeth Lundström, FourM, Olle Silverplats, Bevara Digitalt,
Joanna Gotthold, Accretus, och Marianne Hallmin, FourM. Foto: Fredrik Broman

Regler om
ridning

För att alla ska kunna njuta av naturen och
för att djur och natur inte ska skadas måste
man dock visa hänsyn. Det kan sammanfattas med ”Inte störa – inte förstöra”.

Var får man rida?
Den frågan kommer ibland till kommunen,
både från ryttare och markägare. Vårt Luleå
har, med hjälp av naturvårdsverkets hemsida, gjort en liten utredning om vilka regler
som gäller.
Det finns några bestämmelser som det är
bra att känna till. En är att allemansrätten i
naturen gäller vare sig man tar sig fram till
fots, åker skidor eller rider.

Du får inte rida överallt
I allmänhet är det tillåtet att rida på skogsbilvägar och andra enskilda vägar. Men om
vägen riskerar att skadas kan dess ägare
ha rätt att förbjuda ridning på vägen, till
exempel vid tjällossning.
Det är också viktigt att tänka på att naturen
lätt kan förstöras. Därför är det inte tillåtet
att rida över skogsplanteringar, åkrar,
vallar och liknande områden som lätt kan
skadas. Undvik också att rida på annan
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Den röda tegelbyggnaden har tidigare
varit kontorslokaler för SJ. Nu ryms här tre
sociala kooperativ och Coompanion som
stöttar just kooperativa företag.
Kooperativt företagandet har ökat kraftigt
de senaste åren. I Kooperativens hus finns
plats för fler som har idéer om hur man
kan lösa sociala problem och samtidigt
sälja en produkt som efterfrågas. Det är
vad sociala företag gör.
– Ett hus för drömmar, sa kommunalrådet
Yvonne Stålnacke vid invigningen i april.

ömtålig mark, till exempel mjuka skogsstigar, ängar och hagar, lavmarker och
kärrmarker. På vår och höst när markerna
är blöta och mjuka är risken för markskador extra stor. Var rädd om dikeskanter
och vägrenar.
Om du rider ofta och regelbundet i samma
område, tala först med den som äger eller
brukar marken. Detsamma gäller om du
vill lägga ut hinder som stockar och annat.
Tänk på att risken för markskador är större
när ni rider i grupp. Den som leder till
exempel en utflykt med många ryttare har
ett extra stort ansvar.
Visa hänsyn mot gående. Som ryttare får
du inte använda gång- eller cykelbanor.
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vår historia
Sovjetiska krigsfångar vid uppsamlingslägret i Karlshäll. ”Leve den segrande Röda
armén och dess förste marskalk kamrat Stalin!”
står det på banderollen. Fotograf: Johan Eriksson, Luleå kommuns stadsarkiv.

Anders och Katerina Ekström från Rysk-svenska föreningen
Sputnik tycker det är viktigt att minnas. Foto: Fredrik Broman

Till minne av 25 000 krigsfångar
70 år efter andra världskrigets slut hedras minnet av de 25 000 ryska
krigsfångar som passerade Karlsvik sommaren 1945. Rysk-svenska
föreningen Sputnik tog initiativet till minnesstenen som restes den 8 maj.
Den två meter höga granitstenen sponsrades till hälften av privata, mest ryska,
givare från Luleå och Sverige. Resterande
25 000 kronor gav Luleå kommun. ”Till
minne av de 24 339 sovjetiska soldater och
civila som var här 1945 efter att ha befriats
från tysk fångenskap i Norge”, lyder minnestexten som författaren Lars Gyllenhaal
har skrivit.
– Att vi hade så många läger med krigsfångar ganska nära Sverige är en del av
Norrbottens och Nordkalottens historia
som är viktigt att minnas, säger Gyllenhaal
som bland annat skrivit boken Slaget om
Nordkalotten.
Tusentals tvångsarbetare dog
De sovjetiska krigsfångarna kom från olika
läger där de tvingats bygga infrastruktur åt
Nazityskland: vägar, flygfält, bunkrar och

järnvägen från Mo i Rana upp till Bodö,
den så kallade polarjärnvägen, ett av Adolf
Hitlers paradobjekt. Flera tusen tvångsarbetare dog. Efter krigets slut befriades
krigsfångarna som reste i tåg från Narvik
till Karlsvik, för vidare färd med båt till
Uleåborg och sedan med tåg till Sovjetunionen.
Första tåget kom den 14 juni 1945. Det
blev åtskilliga fler under de följande tre
veckorna, berättar Anders Ekström från
föreningen Sputnik:
– Lv7 och Lottakåren skötte allt det praktiska i Karlsvik, ett 50-tal tjugomannatält
restes upp. De ryska soldaterna var instängslade eftersom det härjade en hel del
sjukdomar. Gamla Folkets hus i Karlshäll
fungerade som lasarett. Det var en strid
ström av människor som passerade där
dagligen.

Privata foton bevarar minnen
Det var många Luleåbor som vallfärdade
till Karlshäll för att beskåda människorna
och för att lämna små gåvor: tobak, cigaretter, bullar, smörgåsar, papper, pennor. Och
ryssarna tackade med musik och dans.
Tack vare bland andra Luleåbon Johan
Eriksson har vi idag foton från Karlsvik
denna sommar. Lars Gyllenhaal intervjuade
en gång Johan Eriksson som då tog fram
kartongen med de gamla bilderna. Nu är
de bevarade i Luleå kommuns arkiv.
För många av krigsfångarna blev hemkomsten inte en befrielse. Några dödades,
en del hamnade direkt i Stalins läger
medan en del frisläpptes. Minnesstenen
ska nu hålla minnet av deras öde levande.
Katja Güth Laitila
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Styrgänget bakom Rutt 616: Britta-Karin Jacobsson, Olov Landström, Seija Fallemark,
Carola Wallström, Anna-Carin Sundqvist och Monica Gotthold. Foto: Fredrik Broman

Rutt 616 förenar byar på
södra sidan av älven
Route 66 är en berömd väg i USA som nog många känner till. I sommar
lanseras Rutt 616 mellan Gäddvik och Dammbron i Boden. En väg för
den som hellre vill åka vackert än fort och göra intressanta stopp.
Idén föddes för något år sedan i samband
med diskussioner om hur byarna på södra
sidan av älven kan samverka över kommungränsen.
– Vi vill lyfta södra sidan av älven, inte
bara enstaka byar, säger Monica Gotthold.
– Det är en av de vackraste vägarna i Norrbotten och det finns många duktiga entreprenörer här, inte minst kvinnliga företagare. Dessutom heter det faktiskt väg 616.

Vårt Luleå

Monica Gotthold bor i Lövudden och är
en av idékläckarna. Tillsammans med Seija
Fallemark i Svedjan, Bodens kommun,
driver hon Rutt 616-projektet. Till sin hjälp
har de en styrgrupp med personer från
Avan, Bälinge och Unbyn.
Det gemensamma projektet markeras på
flera sätt. Specialgjorda Rutt 616-skyltar
sätts upp i Gäddvik samt vid Dammbron.
Loppis-skyltar på sparkstöttingar ska bli

ett signum för vägen. Alla byar ska dessutom förses med likadana anslagstavlor.
Världspremiär för ny låt
Rutt 616 invigs påpassligt den 6 juni. Det
blir två officiella invigningar vid 11-tiden,
dels i Bälinge och dels vid den nya macken
i Unbyn. I Bälingegården kl 12 blir det
också världspremiär för låten Rutt 616
med gruppen Staffansdotter. Under dagen
ordnas förstås kaféer, loppisar och annat
längs vägen.
Även under resten av sommaren ordnas
aktiviteter, bland annat kaféer i såväl Unbyn
som Avan och Bälinge. Unbyn Alive arrangeras den 1 augusti, Höslaget i Avan den 8
augusti och Bälingedagen den 29 augusti.
– På längre sikt finns det mycket att
utveckla, menar Monica Gotthold. Vi har
pratat om cykelvägar, ridning och att återskapa de gamla ångbåtsbryggorna så att
båttrafik efter älven kan komma igång.

Luleå kommun, Kommunikationskontoret, 971 85 Luleå
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