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En imponerande anläggning tornar upp sig efter vägen mot Storheden. Ställverket i Notviken försörjer hela Luleå, från
Jämtön i norr till Ersnäs i söder, med elektricitet. Ett ställverk tar emot elkraft, transformerar om den och skickar ut den
i ledningarna på ett säkert sätt. Spänningen som kommer in i ställverket i Notviken ligger på 130 000 volt. Det kan
jämföras med ett vanligt vägguttag som har en spänning på 230 volt. Foto: Susanne Lindholm.

Vårt Luleå Nr 2 • 2016

Innehåll

6
1 500 nya bostäder byggs
Sid 6-7. Temat i numret är bostäder. Tempot har skruvats upp
och aldrig tidigare har så många detaljplaner varit aktuella i
Luleå som nu. Ett konkret mål är att det ska byggas minst 1 500
nya bostäder 2015-2018. Biträdande kommundirektör Peter Kieri
samordnar kommunens arbete.

Läs också...

10

4		 Porträttet: Henrik Enström
5		 Notiser

Byggstart för Kronandalen

		Spaning

Sid 10-11. Luleås nya stadsdel Kronan växer.
Under våren sätts spaden i jorden för en
omfattande utbyggnad av infrastrukturen.
Nästa år är det byggstart för Kronandalens
första etapp.

8		 Ungdomar och bostäder
9		 Bostadsbrist hämmar Luleå
12		 Lulebo bygger och säljer
13		 Små lägenheter byggs
14		 Återvinningen till Porsön?

16

15 Partledaren: Anette Asplund
17		 Initiativ för integration
18		 Ny kommundirektör

Årets by

		Boktips

Sid 16-17. Bälinge har utsetts till Årets by
i Luleå. Vi har besökt Bälingegården, byns
hjärta, och träffat några aktiva byabor.

19		 Historiska bilder
20 Konst mot demens

Vårt Luleå ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Karin Kemi. Omslagsfoto: Thomas Öberg. Tryck: GTC Print. Upplaga: 40 000 ex. Adress:
Vårt Luleå, Luleå kommun, 971 85 Luleå. Telefon: 0920-45 30 00. E-post: kommunikationskontoret@lulea.se

Vårt Luleå Nr 2 • 2016

medarbetare

”Kommunen gör
det väldigt seriöst
och rejält”

Henrik Enström, anläggningsarbetare
Henrik Enström, 34 år, är anläggningsarbetare och bidrar varje dag till att Luleå växer.
Han gräver ner va-ledningar på det nya
bostadsområdet Hällbacken. Där ska drygt
80 tomter fördelas i år. Och det går undan
på backen! Henrik hinner knappt räkna
alla villor som byggs där. Han pekar mot
fönstret och säger:
– Titta där, det huset fanns inte i morse
när jag kom till jobbet!
Husets liggande gråmålade panel har
redan hunnit över dörrkarmen. Det byggs
hus i olika stil och färg. Man ser grävmaskiner, firmabilar och hantverkare överallt. Det
råder sann nybyggaranda på Hällbacken.
Full aktivitet även på vintern
Henrik Enström är en av fyra i arbetslaget
som fixar va-anslutningar till alla nybyggen.
De lägger ledningar två meter in på tomten,
sista biten in i huset drar husägaren själv.
Just nu lägger de va-ledningar för etapp fem
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med 59 tomter. I höstas avslutades etapp
fyra som omfattar 23 tomter.
Jobbet på bygget har inget vinteruppehåll.
Fast en köldgräns finns.
– Vid minus 25 grader går gränsen, för
maskinerna tar stryk då. Då får vi städa och
plocka lite i stället. Annars finns det olika sätt
att gräva när det är tjäle. På vissa ställen går
det bra att gräva, på andra är det hydraulhammare eller tjälkrok som gäller. I värsta
fall blir det sprängning. Men det gör inte vi.
Senast igår var ett företag här som sprängde där borta.
Spadhängande kommunarbetare?
Henrik började 2010 på dåvarande tekniska
förvaltningen. I ett år har han jobbat med
Östra länken och varit samordnare mellan
byggföretagen och kommunen. Före det
jobbade han åt ett företag i Boden som
grävde fjärrvärme till villakvarter.
Henrik upplever vissa skillnader mellan

den privata och den offentliga sektorn.
– Kommunen gör det väldigt seriöst och
rejält. Det ska ju hålla ett tag. Privata firmor
tänker kanske mer på att dra in pengar. Den
stora skillnaden är att kommunen inte
tummar på kvaliteten. Och så är mina fördomar om spadhängande kommunalare
som bortblåsta nu!
Ingen pojkdröm direkt
Henrik trivs bra med att jobba på bygget,
han gillar att hugga i. Fast som lillgrabb
lekte han aldrig med traktorer, så det var
ingen pojkdröm direkt. På fritiden följer
Henrik sitt favoritlag Luleå hockey och
pysslar med huset. Han bor med sambo i
Södra Svartbyn utanför Boden.
Har han kanske själv blivit sugen att
bygga på Hällbacken?
– Nja, jag trivs där jag bor.
Katja Güth Laitila
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Få erbjudanden
från tomtkön

Föreningar städar Luleå
När snön smälter kan det se rätt skräpigt
ut i våra stadsdelar. Många föreningar och
skolklasser hjälper till att hålla rent genom
att ställa upp i organisationsstädningen
och samtidigt tjäna lite pengar. Städningen
pågår mellan 16 maj och 5 juni.
De som är intresserade att delta kan senast
1 maj anmäla sig via ett formulär på kommunens webb lulea.se

Fler unga avstår
från alkohol
Elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå
avstår i allt högre utsträckning från alkohol,
tobak och droger. Det visar den senaste
drogvaneundersökningen.
Sedan 2007 har andelen rökare, snusare
och alkoholkonsumenter bland elever i
årskurs 9 minskat kraftigt. Även andelen
som använder narkotika har minskat.
Däremot visar undersökningen att de
högstadieungdomar som dricker alkohol
gör det oftare. Bland gymnasieungdomarna
har andelen rökare, snusare och alkoholkonsumenter minskat starkt sedan 2007.

Arabisk filmfest på Kronan
15-16 april anordnas en arabisk filmfestival
på Folkets Bio på Kronan. Långfilmer, dokumentärer och seminarium står på programmet. Arab Film Fest Luleå arrangeras av
Malmö Arab Film Festival i samarbete med
lokala krafter.

Videoblogg om
Gammelstad år 1500
Hur såg det ut i Gammelstads kyrkstad på
1500-talet? Företaget Samuraj Agency arbetar med ett spännande projekt där de skapar
en virtuell värld som man med speciella
glasögon kan gå in i.
Projektet blir helt klart i december men
redan nu går det att ta del av arbetet på
Facebook-sidan Anno 1500. Varje vecka
släpps där en ny videoblogg.

Fototävling med fin vinst

Omslagsbilden

Ge oss din egen bild av Gammelstads kyrkstad och vinn en systemkamera. Läs mer
om tävlingen på www.lulea.se/gammelstad

Bilden på omslaget visar större hackspettar
som lyckats fixa en bostad med regnskydd.
Fotot är taget av Thomas Öberg.

Du som vill få erbjudanden från Luleå
kommuns tomtkö måste från och med april
anmäla din e-postadress eller mobilnummer
på lulea.se. Du får då snabbt information
när nya tomter ska fördelas och kan gå in
på lulea.se och anmäla ditt intresse. Fördelningen sker som tidigare efter kötid.
Står du inte redan i tomtkön kan du läsa
hur du anmäler dig på lulea.se/tomtko.
Avgiften är 300 kronor per år.
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Så många brott per 1000 invånare anmäldes
i Luleå 2015. Det är visserligen en ökning
jämfört med 2014 – men en kraftig minskning på tio år. 2006 anmäldes 131 brott per
1000 Luleåbor. Våldsbrotten har under
samma tid minskat med nästan en tredjedel.
I Sverige som helhet har däremot antalet
anmälda brott ökat och uppgår nu till 153
per 1000 invånare. Däremot anmäls inte fler
våldsbrott nu än för tio år sedan.

spaning
Alla dessa begrepp
Livet vore enkelt om inte ord och begrepp
var så flytande. Vissa begrepp står förstås
fast. Ett hus är ett hus. Andra är lite mer
rörliga eller nästan svävande. Markerar
möjligen en viss ängslighet… vill inte
kränka… ingen ska känna sig utpekad…
Nå, ni vet.
Flyktingar då. Är de nyanlända? Hur länge
är man det, en vecka eller ett år? När blir
man nysvensk? Efter inresan till Sverige
eller när man har svenskt pass? Utlänningar
är kanske korrekt men låter gammeldags.
Invandrare? EU-migranter? Lycksökare?
Vad är jag då? En EU-migrant som anlän-

de till Sverige utan att bli nysvensk. Jag är
ju en tysk medborgare som flyttade till Norrbotten för att börja ett nytt liv. Kalla mig för
lycksökare eller invandrare! Men innerst
inne hoppas jag att jag är en människa.
Och förresten, är ett hus bara ett hus?
Nja, det kan rymma såväl hyresrätter som
bostadsrätter, stora lägenheter och mindre.
I Luleå och hela Sverige pratar vi nu om
bostadsbristen och hur den bäst kan lösas.
Bygga snabbt och smälla upp moduler?
Moduler låter lite som containrar, ser nog
ut som ett flyktingläger, inte bra! Men enklare bostäder då? Jaha, har de inga fönster

eller? Mindre lägenheter? Ja, ni ser.
Livet vore enkelt om inte alla dessa begrepp
fanns med sina tolkningar. Fast inte så
mycket enklare heller om
vi vore helt utan dem.
Nog med det nu.
Människor behöver
någonstans att bo. Och
det handlar detta nummer av Vårt Luleå om.

Katja Güth Laitila
kommunikatör
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Minst 1 500 nya bostäder till 2018

Med undantag för 2007, då Östra
Kronan och Kulturbyn byggdes,
stod bostadsproduktionen i Luleå
i stort sett stilla 2006-2011.
Därefter har byggtakten ökat
och bedömningen är att den
ska öka ytterligare.

Så många bostäder har byggts och kommer att byggas
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Minst 1500 nya bostäder ska byggas i Luleå under mandatperioden. Så ser det politiska målet ut.
– Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar för de
som vill bygga och se till att det som byggs följer vår översiktsplan, säger biträdande kommundirektör Peter Kieri.
Det går bra för Luleå. Under flera år i rad
har tillväxten legat i topp, arbetslösheten
ligger under rikssnittet och många vill
flytta hit, både företag och privatpersoner.
Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning visar att Luleåborna totalt
sett är mycket nöjda med sin stad, där man
för vissa områden som exempelvis kultur
och fritid ligger i topp i landet.
Baksidan av framgången är växtvärk.
Utbudet av lediga bostäder är för litet och
redan 2009 började bostadspriserna i Luleå
öka mer än övriga landet. Det gör det exempelvis svårt för ungdomar att flytta hemifrån
och för andra att flytta till Luleå. Bostäder
är också det område som under en lång
följd av år fått sämst betyg i medborgarundersökningen. Luleåbornas signaler har
varit tydliga – gör något åt bostadssituationen i kommunen.

Luleås nya villaområde Hällbacken
ligger mellan Björkskatan och Bensbyn och byggs i fem etapper med
totalt 286 tomter. Tomterna i etapp 1-4
fördelades under perioden 2012-2015
och tomterna i etapp 5 ska preliminärt
fördelas under hösten 2016.
Foto: Luleåfotograferna.

Byggtakten ska öka
Förra mandatperioden (2011-2014) byggdes
det 1170 bostäder i kommunen. Nu skruvar
politikerna upp tempot och säger att under
denna mandatperiod (2015-2018) ska minst
1500 nya bostäder byggas. För att Luleå ska
kunna växa på ytan måste staden även växa
under marken, ett arbete som startade 2014.
– Vi satsar 150-200 miljoner kronor årligen
under en tioårsperiod på att bygga ut vakapaciteten, säger Peter Kieri. Det är en jättesatsning och förutsättningen för att kunna
bygga nya bostadsområden som Kronan
och förtäta i befintliga bostadsområden.
Men satsningarna borde ha startat flera år
tidigare. Utan tillgång till nödvändig infrastruktur går det inte att bygga bostäder.
Rekord i detaljplaner
Ett stort arbete har lagts ned i kommunhuset
med att ta fram byggplaner. Idag finns lagakraftvunna planer som omfattar närmare
2 000 nya bostäder. Av de bostäder som
bedöms bli klara under mandatperioden är
fördelningen cirka 44 procent hyresrätter,
21 procent trygghetsboenden, 15 procent
villor, 14 procent bostadsrätter och 6 procent
radhus.
– Vi skickar en tydlig signal att den största

delen som byggs är hyresrätter. Samtidigt
pågår arbetet för fullt med ytterligare byggplaner. Aldrig tidigare i Luleå historia har
så många detaljplaner varit ute på samråd
eller granskning samtidigt. Vi hoppas att
processerna går smidigt, så att även de
planerna godkänns så snart som möjligt,
säger Peter Kieri.
Behov av fler byggvilliga aktörer
Det räcker inte bara med byggplaner. Det
måste även finnas aktörer som vill bygga
och utveckla Luleå. Redan idag bygger flera
privata aktörer, som till exempel Lindbäcks
bygg med sammanlagt 291 forskar- och
studentlägenheter vid campus på Porsön.
Galären bygger 23 radhus på Mjölkudden
och planerar för 90 lägenheter i kvarteret
Hägern i centrum. Och Rikshem bygger
närmast 96 små hyreslägenheter på Klintbacken.
– Vi har lokala aktörer som satsar i regionen. Det är väldigt viktigt. Men vi behöver
ännu fler bygg- och fastighetsföretag som är
intresserade av att investera i Luleå. Därför
har vi till exempel sagt att de som köper ett
större lägenhetsbestånd av Lulebo inom den
nu aktuella försäljningen också får förpliktiga
sig att bygga nytt, säger Peter Kieri.
Susanne Lundblom

Peter Kieri, biträdande kommundirektör,
samordnar arbetet med tillväxtfrågor
inom Luleå kommun.
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Hur upplever ungdomarna
bostadssituationen i Luleå
och hur ser de på sin framtid?
Vi har pratat med fyra unga
Luleåbor från samhällsprogrammet SPIN.
Julia Friberg, Rasmus Myyllymäki, Tova
Lövgren och Nils Landborg går sista året
på gymnasiet och funderar en hel del på
vad de ska göra i framtiden. Bostadsfrågan
blir allt mer aktuell nu när gymnasietiden
snart är över. Alla fyra har stått i bostadskön sedan de fyllde 15 år, vilket är Lulebos
gräns.
– Visst har jag börjat fundera på egen
bostad. Men det krävs så höga poäng för
att få en lägenhet, säger Julia.
De är överens om att Luleå behöver
mindre lägenheter, ettor och tvåor, gärna
enklare standard och inte så dyra.
– Det byggs mest större lägenheter, till
exempel på Lulsundsberget. De är fina
men dyra. Det behövs billiga bostadsalternativ för oss ungdomar, säger Tova.
– Vill man att ungdomarna ska stanna
i Luleå måste man ge oss möjligheter till
boende, säger Julia.

De längtar efter
egen bostad
FLYTTLÅDA

”Jag trivs jättebra i Råneå.
Människorna ser varandra
som människor och
hjälper varandra.”

”Världen är full av
möjligheter och man känner
sig hungrig på livet.”
Flytta hemifrån?
Det är dyrt att ha bil så närhet till affär och
bussar är viktigt när vi pratar om vilket
område man helst vill bo i. Att bo kvar
hemma kan vara ett alternativ så länge
man pluggar.
– Man vill så klart flytta hemifrån och
skaffa eget, men samtidigt är det bekvämt
och billigt att bo hemma när man pluggar.
Jag vill ändå dra mitt strå till stacken och
bidra med hyran. Jag vill göra rätt för mig.
Då kan man ju samtidigt testa på att ta mer
eget ansvar, tycker Rasmus.
– Flyttar man hemifrån måste man ha
inkomst, fast jobb. Det är ju många faktorer
som spelar in.
Tova vill gärna ha en egen bostad så fort
som möjligt och själv ta ansvar. Hon kan
tänka sig att dela på en större lägenhet.
Frågan om man ska studera vidare direkt
efter gymnasiet eller göra något annat ett
tag brottas de alla med. Alla fyra har planer
på att studera vidare men de vill gärna jobba
ett tag först. De vill också ut i världen.
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De efterlyser fler mindre lägenheter: från vänster Julia Friberg, Nils Landborg, Rasmus
Myyllymäki och Tova Lövgren. Foto: Susanne Lindholm.
– Världen är full av möjligheter och man
känner sig hungrig på livet, säger Julia.
Komma tillbaka?
Julia vill studera i Uppsala och har ställt
sig i bostadskö där, men ibland är hon
orolig för att inte få tag på lägenhet. Både
Nils och Rasmus säger att de kan tänka sig
att studera vidare i Luleå. Ett alternativ är
att fortsätta bo hemma, ett annat att dela en
större lägenhet med kompisar.
Alla är överens om att Luleå är en bra
stad att växa upp i, men kanske inte lika
attraktiv för unga vuxna att stanna i.
– Vi har tur som har fått växa upp här,

säger Julia. Nu känns det som att man vill
ut och se världen, men det är absolut ett
alternativ att komma tillbaka när man
skaffar familj och så.
Och framtiden i övrigt?
Julia: Jag vill jobba efter studenten, spara
pengar och resa. Och sen flytta söderut och
börja plugga, helst i Uppsala. Jag vill gärna
ha en egen lägenhet i Luleå för att lära mig
att bo själv och ta eget ansvar. Jag tror att
det kan vara bra innan man flyttar härifrån.
Rasmus: Jag vill jobb till sommaren och
sen eventuellt gå GMU (Grundläggande
militär utbildning). Innan jag studerar
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Det är fullt upp för byggföretagen i Luleå. I år byggs närmare 400 bostäder,
bland annat på Hällbacken. Foto: Susanne Lindholm.

Bostadsbristen hämmar
Luleås utveckling
Två saker är väldigt efterfrågade i Luleå: arbetskraft och bostäder.
Ett enkelt sök i arbetsförmedlingens platsbank ger över 600 träffar.
Det är många yrkesgrupper som efterfrågas: semestervikarier,
däckmontörer, programmerare, professorer, ingenjörer, lärare,
städare, taxichaufförer.

vidare vill jag resa och upptäcka världen.
Det är också viktigt att bygga upp ett litet
kapital och få erfarenhet innan man flyttar
till en annan stad.
Tova: Jag ska jobba hela sommaren och
sen har jag sökt utlandstjänst från september och ett år framåt. Jag är inne på att
börja plugga nästa år eller om två år. Jag
tänker inte stanna i Luleå.
Nils: Jag är osäker på vad jag vill göra,
plugga vidare eller jobba. Jag känner inget
behov av att resa, bara jag har något vettigt
att göra. Och jag har inget emot att stanna
i Luleå.

En sökning på Hemnet efter lediga
bostäder i Luleå ger kring 100 träffar.
Bara några få bostäder ligger under
en miljon kronor. Lulebo och Rikshem
har vardera tio hyresrätter ute.
Höga bostadspriser och för få hyreslägenheter gör läget ansträngt. Bostadsbristen påverkar rekrytering av ny
personal och i förlängningen även
tillväxten. Karin Habermehl-Cwirzen
flyttade i januari från Espoo i Finland
till Luleå för en forskartjänst. Att det
blev så svårt att hitta ett boende kom
som en överraskning.
– Vi anmälde oss omedelbart till både
bostads- och tomtkön. Med mycket tur
hittade vi ett hus på bara 60 kvadratmeter som vi kunde hyra, berättar Karin.
Liknande historier hör man hos
Luleå näringsliv AB. Ofta löser det sig
på något sätt, men i värsta fall avstår
folk från att flytta till Luleå. Nordiskt
Flygteknikcentrum har till exempel
haft svårt att rekrytera till flygmekanikerutbildningen eftersom gymnasieelever inte kan hitta boende.
– Vi får två tydliga signaler hela tiden.
Att företag har problem att hitta rätt

kompetens och när man väl lyckas har
personerna svårt att hitta bostad, berättar Nicklas Larsson, affärsutvecklingschef vid Luleå näringsliv.
Luleå i en rävsax
Det är lite av en rävsax. Det går bra för
Luleå och staden växer. Men om företagen inte får tag i personal på grund av
bostadsbristen hämmas tillväxten.
Inte sedan miljonprogrammets slut på
1970-talet har kommunen haft så många
färdiga detaljplaner. I år kommer drygt
380 bostäder att byggas. Det är en stor
efterfrågan på byggtjänster och mindre
byggföretag har fulltecknade orderböcker.
– För fyra år sedan var intresset för
Luleå som investeringsort svagt, nu finns
det tvärtom ett mycket stort intresse och
gott om kapital! Det är en otroligt rolig
tid just nu. Det känns som om vi hela
tiden har pratat om framtiden och nu är
vi där!
– Nu gäller det att vi fortsätter leverera
intressanta investeringsmöjligheter,
avslutar Nicklas Larsson från Luleå
näringsliv.
Katja Güth Laitila

Monika Aunes
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Byggstart för Kronan
Snart börjar det grävas för fullt på Kronan för gator,
va och annan infrastruktur. Byggstart för etapp 1 av
Kronandalen sker nästa år.
– Vi ser framför oss ett intensivt byggande under
de kommande åren, säger Magnus Pudas på
kommunala Kronan Exploatering AB.

Redan idag bor cirka 1500 personer på
Kronan. Och fler blir det de närmsta åren.
Just nu uppför HSB två nya höghus på
Lulsundsberget med totalt 98 lägenheter.
De blir klara för inflyttning om ett år. Före
sommaren ska Myresjöhus börja bygga ett
30-tal radhus och kedjehus i sluttningen
mot Svartövägen.
Under våren inleder kommunen en omfattande utbyggnad av infrastrukturen –
gator, va-nät, parker med mera – på Kronan.
Först ut är en ombyggnad av Regementsvägen. Den nya Tallkronanskolan ska också
byggas för att stå klar till höstterminen 2017.
Bästa förslagen
Kronandalen omfattar den centrala delen
av det gamla regementsområdet och här
planeras för drygt 2 000 bostäder i 6-7
etapper. Den första etappen som kommer
att byggas är kvarteren i norr, området
närmast Bensbyvägen-Kronanvägen, och
omfattar 420 bostäder.
Luleå kommun står för infrastrukturen
medan bostadsbyggandet sker via markanvisning. Det innebär att olika byggherrar
och investerare bjuds in att komma med
förslag som sedan värderas av kommunens
bedömningsgrupp. Den processen har
redan inletts.
– Det finns ett stort intresse från många
byggherrar, säger Magnus Pudas, affärsutvecklare på Kronan Exploatering. Vi har
haft en givande dialog under en längre tid.
I december sker ett slutligt urval av vilka
byggherrar som har de lämpligaste förslagen. Byggstarten för etapp 1 är beräknad
till augusti 2017.
Återvinningscentralen måste flyttas för
att ge plats åt bostäder i en senare byggetapp. Däremot kommer intressanta byggnader från regementstiden att bevaras.
7000 invånare år 2030
Kronandalen kommer med tiden att få ett
stadsdelscentrum med affärer och annan
service. Ett vattenstråk genom centrum
ska anläggas. Runt vattnet blir det en park
Magnus Pudas ser framför sig ett intensivt
byggande under många år. Först runt 2030
är hela Kronan utbyggd.
Foto: Susanne Lindholm.
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ndalen
med öppna gräsytor, promenadstigar och
skulpturer. En sporthall planeras intill den
nya skolan.
– Vi ser framför oss ett intensivt byggande
under de kommande åren och hoppas på
förståelse från Luleåborna, säger Magnus
Pudas.
– Alla inblandade är överens om att Kronan
kommer att bli ett mycket attraktivt boende,
både nära naturen och nära Luleå centrum.
Först i slutet av 2020-talet kommer stadsdelen att vara helt utbyggd. Hela Kronan
beräknas då ha cirka 7 000 invånare.

Två illustrationer från kvalitetsoch gestaltningsprogrammet
för Kronandalen. Bland annat
kommer ett vattenstråk genom
centrum att anläggas.
Illustrationer: Strategisk
Arkitektur.

Kjell-Arne Johansson

Den första etappen utgörs av kvarteren i
norr. Här kommer det att byggas radhus
och kedjehus med två till tre våningar.

Etapp 1

Planerad bebyggelse
Typ 1: Halvslutna kvarter
4-5 vån + inredningsbar vind.
Typ 2: Stadsradhus och kedjehus
Stadsradhus i öster, 2-3 vån.
Kedjehus i sydväst, 2 vån.
Typ 3: Accentbyggnader vid entréer
6-9 våningar.
Typ 4: Parkeringshus
4 våningar.
Befintlig eller bebyggelse under
uppförande.
Område med möjlighet till förtätnig
och komplettering.
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Här bygger Lulebo
Det är en lång lista som Ulrika Persson på Lulebo lägger fram på
bordet över pågående och planerade lägenheter 2015 till 2023.
När hon räknar ihop blir det sammanlagt cirka 1 075 hyreslägenheter.
Då är inte alla renoveringar inräknade eller att huset på Utterstigen på
Hertsön, som förstördes i en brand 2014, redan är återuppbyggt.
Lulebo har just nu tre byggprojekt med
planerad inflyttning under 2017.
• Trygghetsboende på Mjölkudden, 82
lägenheter, en och två rum.
• Flerbostadshus på Björkskatan, 54 lägenheter, en till tre rum.
• Ombyggnation på Malmudden, två
lägenheter, en och två rum.
Samtidigt som man bygger nytt fortsätter
Lulebo att renovera. Ulrika Persson, som
är tillförordnad teknisk chef, nämner som
exempel att lägenheter på Mjölkuddsvägen
får nya kök och badrum och hyreshus i
Porsön nya fasader. På Stadsön i Gammelstad helrenoveras flerbostadshus byggda
på 50-talet.
Utöver det som redan byggs så pågår
projektering för sammanlagt 289 lägenheter
med inflyttning 2017 och 2018.

avser Lulebo att leva upp till det nya ägardirektivet. Det ändrades i juni 2015 när
kommunfullmäktige beslutade att Lulebo ska
• bygga 1 000 nya lägenheter fram till 2023
(istället för 2019),
• äga 45-55 procent av det totala beståndet
av hyreslägenheter (istället för 70 procent).
Det beslutet innebar att Lulebo i ett första
skede sålde 1 600 lägenheter. Den andra

”Vi har ett utmanade
uppdrag att bygga
samtidigt som vi säljer.”

försäljningen av 1 400 lägenheter pågår och
löper på enligt tidplanerna.
– Vi har ett utmanade uppdrag att bygga
samtidigt som vi säljer. När köpprocessen
är avslutad kan vi satsa mera resurser på
nybyggnationer. Och då är Lulebos styrelse
tydliga med att det är mindre lägenheter som
vi ska prioritera, avslutar Ulrika Persson.
Katja Güth Laitila

• Trygghetsboende på Bergnäset, 120 lägenheter, en till tre rum.
• Flerbostadshus på Kallkällan, 35 lägenheter, en och två rum.
• Flerbostadshus på Kallkällan, 134 lägenheter, en till fyra rum.
Ytterliggare projekt på gång
Innan Lulebo kan bygga behöver en detaljplan ändras i vissa fall. Ibland behöver man
utreda om det alls är möjligt att bygga.
– För att spara tid jobbar vi parallellt med
detaljplaneändring, utredning och projektering förklarar Ulrika Persson.
Just nu har Lulebo detaljplaneändringar
och utredningar för drygt 300 bostäder på
gång. Bland de projekten är ett trygghetsboende och flerbostadshus i Råneå och
hyresrätter på Porsön. På Örnäset och Norra
Strandgatan är förtätningar planerade med
två ytterligare våningar på husen. Lulebo
planerar också att fortsätta med renoveringar av befintligt fastighetsbestånd.
Ändrat ägardirektiv
Med de här byggplanerna på 1 075 bostäder
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Lulebo bygger nya hyreshus och säljer äldre.
– Ett utmanande uppdrag, säger Ulrika Persson.

Foto: Susanne Lindholm
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Campus på Porsön, 290 bostäder.

PORSÖN
BJÖRKSKATAN

MJÖLKUDDEN

KALLKÄLLAN

SKURHOLMEN

CENTRUM

Klintbacken, 100 bostäder.
ÖRNÄSET

Trygghetsboende Mjölkudden, 82 bostäder.
BERGNÄSET

Mindre lägenheter
starkt efterfrågade

Kallkällan, 134 bostäder.

Ungdomar kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden
om det inte finns tillräckligt med mindre, billiga hyresrätter.
Det är inte bara Lulebo som jobbar prioriterat med mindre lägenheter. Även privata aktörer planerar att bygga ettor och tvåor.
Lindbäcks Bygg har redan börjat bygga
sammanlagt 290 student- och forskarlägenheter vid LTU:s campus. Hälften ska vara
inflyttningsklara till hösten och andra hälften nästa sommar. Merparten är ettor på 25
kvadratmeter. Men det går att bygga ännu
mindre, företaget bygger också 49 så kallade
komplettor. Det är minilägenheter på 16
kvadratmeter som tagits fram i samarbete
med studenter. Och företaget vill satsa
ännu mer.
– Vi vill expandera i Luleå och för en
dialog med kommunen om en handfull

nya projekt som vi tror starkt på. Förhoppningsvis kan vi inleda ett planarbete redan
under innevarande år, säger Lindbäcks
affärsområdeschef för norra Sverige, Mikael
Thorgren.
Rikshem som etablerade sig nyss i Luleå
kommer att bygga sitt första projekt på
Klintbacken. Det är uppemot 100 lägenheter, till stor del ettor på 30 kvadratmeter
och tvåor.
– Vi hoppas att byggstarten blir av i år.
Hur mycket hyran blir håller vi just på med
att ta fram. Och så tittar vi på hur vi kan

utveckla Kronan och Kulturbyn tillsammans med Luleå kommun, förklarar Ulf
Ohlsson, Rikshems fastighetschef i Luleå.
Om man räknar ihop alla projekt som redan
byggs eller planeras så blir det ungefär 500
mindre hyresrätter de närmaste åren i Luleå.
Eftersom det också byggs flera trygghetsboenden så så kommer en flyttkedja igång
som i slutändan frigör ytterligare lägenheter.
Katja Güth Laitila
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flyttas tidigare än vad man först bedömde.
Om vi då kan samlokalisera Logementet
med återvinningen minskar det kostnaderna och ger en bättre totalekonomi. Den
här tomten är tillräckligt stor för att rymma
alla tre verksamheter och dessutom centralt belägen, berättar Lenita Ericson.

Traktorvägen

en
åväg

Dep

n
väge
Depå

Platsen som utreds för återvinningen är insprängd mellan olika industriområden.
Längst ner på bilden syns en flik av Mjölkuddstjärnen.

Ska utredas vidare
Lilla Mjölkuddsberget har funnits med i
bilden tidigare som lokaliseringsalternativ.
Men då gick en kraftledning genom området
som gjorde att man inte kunde använda
hela ytan, eftersom kraftledningar kräver
ett visst säkerhetsavstånd. Kraftledningen
är nu avvecklad och ersatt av en markledning, vilket gör att tomten åter är aktuell.
Men det är fortfarande en del frågor som
behöver utredas.
– Detaljplanen ska bland annat titta på
trafikfrågan och eventuella störningar på
omkringliggande verksamhet. Eftersom
det är stora höjdskillnader inom området
måste berget schaktas ner. Det i sin tur kan
fylla kommunens behov av fyllnadsmassor.
Vad händer då med planerna för Lövskatan?
– Detaljplanearbetet för Lövskatan fortsätter parallellt, vi avbryter inte det. Men
om allt går som vi hoppas under utredningen, så är Porsödalen förstahandsalternativet för en placering av återvinningen,
säger Lenita Ericson.
Susanne Lundblom

Ny plats för Kronans
återvinning utreds
Återvinningens placering har
varit omdiskuterad ända sedan
beslutet togs att flytta den från
Kronan för att ge plats åt fler
bostäder.
Det första förslaget på ny
placering var Lövskatan, vilket
ledde till starka protester från
de boende. Nu ska ännu ett
alternativ utredas, en kommunägd tomt inom Porsödalens
industriområde.
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Tomten består till största delen av det så
kallade lilla Mjölkuddsberget och ligger
snett bakom Beijer Byggmaterial.
– Idag är tomten planlagd som naturområde och därför har vi fått i uppdrag att ta
fram en ny detaljplan, säger Lenita Ericson,
ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Samlokalisera för att minska kostnader
Det är inte bara återvinningscentralen och
återvinningsmarknaden som är tänkta att
placeras i området, utan även kommunens
verksamhet vid Logementet på Lulsundet.
Där huserar idag stora delar av kommunens fordonspark som plogar och sandbilar.
– Under arbetet med planeringen av
Kronandalen har vi sett att Logementet bör

Lenita Ericson hoppas och tror på den nya
placeringen av återvinningen.
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gruppledaren

Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige?
Vårt Luleå tar pulsen på gruppledarna. Vi fortsätter med Anette
Asplund, gruppledare för
Kristdemokraterna.

”Det är viktigt att
använda sina öron
och ögon”

Vad gjorde att du blev politiker?
– Jag har aldrig kunnat se mig själv som
politiker, fast jag har haft en massa åsikter.
Men en kväll innan valet 2006 ringde Erika
Svanström som var gruppledare för KD
och frågade vad jag tyckte att Kristdemokraterna skulle driva för frågor i kommunen.
Jag svarade att barngrupperna är alldeles
för stora och att de som jobbar inom skola,
vård och omsorg går på knäna och behöver
bättre lön och arbetsvillkor. Hon tyckte att
jag skulle passa bra inom politiken, men
jag sa tydligt ifrån. Sedan blev det ändå en
resa i olika nämnder och efter valet 2010
blev jag vald till gruppledare för Kristdemokraterna.
Vilka är de viktigaste egenskaperna
hos en kommunpolitiker?
– Att kunna förstå konsekvenserna av de
beslut man tar. Det är viktigt att använda
sina öron och ögon för att höra och se hur
besluten påverkar den enskilda medborgaren. Det är även viktigt att vara ödmjuk
och inse att man inte vet bäst och kan allt,
därför behöver man lyssna på medborgarna
och experterna innan man fattar beslut.
Vad betyder det att vara en kristen
politiker idag?
– Jag fylls av kärlek och glädje varje morgon på grund av min tro och tillit till Jesus,
det ger mig kraft att möta fördomar och hat
som vi kristna möter i stort sett varje dag.
Grupper ställs emot varandra och en tydlig
kristifobi sprider sig, det är viktigt att inte
förskräckas utan våga stå upp för sin tro.
När är politik stimulerande?
– När jag ser och hör att våra bifallna
motioner och förslag slår väl ut bland medborgarna och underlättar deras vardagsliv.
Några exempel på det är en utökad

satsning på elevhälsan, ökat vägbidrag
till landsbygden, hemrehabilitering och
karriärtjänster för lärarna. Nyligen fick
vi igenom arbetskläder till förskole- och
fritidspersonal.
De tre viktigaste frågorna för
Luleås framtid?
– Att satsa mer på skolor och förskolor med
barnens perspektiv i fokus. Kommunen
behöver bli en bättre arbetsgivare och ge
pedagoger och vård- och omsorgspersonal
bättre löner och arbetsvillkor. Satsa mer på
valfrihet till familjerna samt bostäder åt alla!
Hur ska vi få fler att engagera sig politiskt?
– Om alla politiker skulle jobba mer för
att minska politikerföraktet, genom att vara
ärliga, tydliga, hålla sina vallöften samt svara
på frågor som folk vill ha svar på, då tror
jag fler skulle vilja engagera sig politiskt.
Vad är en underbar dag för dig?
– Söndag, som är min vilodag. Jag promenerar gärna i skogen, läser, spelar orgel,
sjunger och umgås med min familj, besöker
även kyrkan och träffar mina vänner.
Vad är ditt favoritprogram på tv?
– Jag läser hellre böcker, men ser gärna
nyheterna på tv.
Katja Güth Laitila

Anette Asplund vill att det satsas
mer på skolan och vården.
Foto: Susanne Lindholm.
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Bälinge – mellan
berget och älven
De vackra tallarna, berget och vapenaffären. Se där tre
saker man förknippar med Bälinge. Men Årets by 2016
i Luleå har förstås mer än så att skryta om.
Bälinge sträcker sig sex kilometer längs
södra sidan av Lule älv. De flesta av de cirka
500 invånarna bor ganska tätt i själva byn.
Vi träffar fem av dem i byagården en lite
gråkall marsdag. Tre visar sig vara släkt i
rakt nedstigande led: Staffan Jakobsson,
Britta-Karin Jakobsson och elvaåriga Maja
Andersson. Roland Ögren, ordförande i
intresseföreningen, och Lilian Larsson är
inflyttade, även om det var ett bra tag sedan.
– Jag flyttade hit 1982, berättar Lilian. Det
gick otroligt fort att komma in i byn. Då
var byagården nybyggd så vi gick ofta hit.
– Vi har fin natur runt byn där man kan
promenera, rasta hundar och plocka bär
och svamp.
Äldreboende önskas
Lediga hus säljs snabbt och oftast till barnfamiljer. Däremot byggs inga nya på grund
av flygets restriktioner, något Bälingeborna
har svårt att förstå. Ändå är det fullt på
förskolans två avdelningar. Kanske måste
en ny förskola öppnas.
Ett äldreboende står högt på byns önskelista.
– Då skulle fler hus bli lediga. Idag är det
många äldre som behöver hjälp och som
känner sig fjättrade i sina stora hus. Hemtjänsten kör här hela tiden.
När barnen blir äldre är det skolbuss som
gäller. De yngre åker till Avan och högstadiebarnen i motsatt riktning till Bergnäset.
På fritiden är det många som spelar hockey
och basket med Avans SK och fotboll med
Unbyns IF.
Bälingegården byns hjärta
Bälingegården är byns aktivitetscentrum.
Måndagar är kvinnornas med morgongympa och stickcafé. På onsdagseftermiddagar är det, med Rolands ord, gubbdagis.
Den stora samlingssalen hyrs ut för fester
och andra tillställningar. Det finns också ett
fritidsrum som kan lånas av ungdomar.
Många är engagerade i föreningslivet och
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ställer upp ideellt. Tillsammans har man
bland annat byggt en BMX-bana och en
volleybollplan vid stranden. Nästa projekt
är en bagarstuga på 30 kvadrat vid byagården.
– Den reser vi själva, säger Roland. Vi
måste passa på medan de äldre fortfarande
kan lära ut hur man gör.
Byarna längs den södra sidan av älven,
från Gäddvik upp till Boden, har gått ihop
för att gemensamt marknadsföra vägen
som Rutt 616. Britta-Karin ingår i styrgruppen. Den 6 juni satsar man extra för
att locka folk.
Enda mjölkbonden
Britta-Karins familj är också mjölkbönder,
faktiskt de enda i Luleå längs den södra
sidan av älven.
– När vi började fanns det trettio mjölkbönder här i Bälinge, minns Staffan.
Britta-Karin har många järn i elden. Hon
har en egen musikgrupp (Staffansdotter)
och planerar att öppna en lanthandel.
Entreprenörsandan är stark i byn. Det
senaste tillskottet är ett hundpensionat som
öppnade i mars.
Det finns förresten sex-sju orter i Sverige
med namnet Bälinge.
– Det är nog ingen som riktigt vet varifrån
namnet kommer, säger Staffan. Kanske var
det en potentat från Sydsverige som kom hit.
		

Kjell-Arne Johansson

Husen ligger ganska tätt i byn.
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Att bjuda hem nyanlända på middag är ett enkelt sätt att
skapa möten tycker nätverket Invitationsdepartementet.

Integration via
en middag
Hur få flyktingar och andra nyanlända att känna
sig välkomna i Luleå? Kanske genom att bjuda
hem någon på middag eller besöka ett kafé.
Många pratar om hur viktigt det är med integration – och en
del gör något konkret. Under de senaste månaderna har det
tagits flera initiativ av föreningar och privatpersoner.
Studenterna Felicia Anéer och John Hedlund på Porsön
har hakat på en rörelse som kallas Invitationsdepartementet. Det går ut på att bjuda hem människor som vill lära sig
svenska på middag.
– Jag ville bidra till integrationen på något sätt, säger Felicia.
Det här är ett väldigt enkelt sätt att skapa möten. Alla äter
ju middag och varför då inte ibland göra det med några nya
människor? Dessutom tycker jag att det är roligt att laga mat
och spännande att möta folk från andra länder.
– Det riktar sig främst till personer som läser svenska men
många nyanlända kan ju också lite engelska. Det handlar bara
om en middag och sen får man själv välja om det ska fortsätta.
Den som vill veta mer om hur det går till kan söka på
Invitationsdepartementet.
Språktorg i Sunderbyn
Ett annat initiativ står studieförbundet NBV för. De har startat
Språktorget som träffas på Kråkbergsskolan i Sunderbyn på
onsdagskvällar. Målgruppen är främst afghanska ungdomar
i grundskoleåldern. Språktorget är en öppen studiecirkel där
frivilliga krafter pratar med ungdomarna om Sverige och
samhället.
Nätverket Ett Luleå för alla öppnade i mars ett Tillsammanskafé i Föreningarnas hus på Storgatan 13. Där träffas man
varje måndag kl 17.30 för samtal och fika.
Flera idrottsföreningar har också initierat projekt, särskilt
för ensamkommande pojkar. Råneå brottarklubb, Hertsöskolans idrottsförening, Luleå boxningsklubb och Bergnäsets
AIK är bara några av dem.
Kjell-Arne Johansson

Hejhej från Bälinge. Från vänster Britta-Karin Jakobsson,
Staffan Jakobsson, Maja Andersson, Lilian Larsson och
Roland Ögren. Foto: Susanne Lindholm
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tips från biblioteket

Jan Svensson
Johanna Lindbäck
(2015)
Jan Svensson, som absolut inte vill
kallas Janne, bor i Stockholm men
pappas man har fått nytt jobb som polis i Luleå. I Luleå! Kan man verkligen
bo där? Det enda Jan vet om Luleå
är att de har ett hyfsat hockeylag. Jan
ska börja femman och syrran Klara
sjuan på Tunaskolan. Klara är sur
och kan inte fatta varför de inte kan
bo kvar hos mamma, men Jan tycker
trots allt att det ska bli spännande
med en ny stad. Det värsta är om han
inte platsar i fotbollslaget eller om han
inte får några kompisar.

Pål går i ettan

Birgit Lönn (2000)
Det här är en trevlig bok som kan
passa för de lite yngre. Pål har flyttat
från lägenheten på Kallkällan till ett
hus på Porsön där han också börjar
första klass i Porsöskolan. Boken
består av korta kapitel som med fördel
kan läsas högt. I kapitlet som heter
”Farfars hatt flyger” så tar Fredrik Påls
farfars gröna Stetsonhatt som Pål är
så stolt över. Fredrik och några andra
pojkar börjar kasta hatten mellan sig.
Pål blir mer och mer förtvivlad men så
kommer räddningen i form av klasskompisen Robert. Han fångar hatten
men kastar den inte vidare utan går
fram och ger den till Pål. I gengäld kan
Pål hjälpa Robert att förstå mattetalen.
Både Johanna Lindbäck och Birgit
Lönn är tidigare Luleåbor.
Agneta Krohn Strömshed
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”Vi ska fortsätta
att utveckla Luleå
på alla plan.”
Tidigare socialchefen Mikael Lekfalk är från april
kommundirektör.

Full fart framåt för nye
kommundirektören
Mikael Lekfalk är ny kommundirektör i Luleå kommun från och
med den 4 april.
– Takten på bostadsbyggandet
ökar vilket är riktigt bra. Vi ska
stärka jämställdhetsarbetet som är
en viktig tillväxtfråga, säger han.
Mikael Lekfalk efterträder Anne Karlenius som gått i pension. Han är utbildad vid Hälsouniversitetet i Östergötland och har lång erfarenhet av att vara
chef. Han har varit socialchef i Jokkmokk,
Kalix och Piteå. Sedan 2012 har han varit
socialchef i Luleå kommun.
Som kommundirektör är han Luleå
kommuns högsta tjänsteperson och vd
för Luleå kommunföretag AB där bland
andra Luleå Energi, Lulebo och LLT
ingår. Lekfalks två första veckor som
kommundirektör har varit intensiva.
– Jag har inlett rekryteringen av en ny
socialchef och träffar nu bolagens chefer
för att sätta mig in i deras frågor.

Etablering av nya svenskar
Som socialchef har Lekfalk arbetat
mycket med jämställdhetsfrågor. Det
arbetet fortsätter han med. Ett annat
viktigt arbete är etableringen av de nya
svenskar som anländer till Luleå och
där utbildning, arbete och bostad kommer vara viktiga frågor.
– Det är viktigt och avgörande för
kommunens framtid att vi lyckas med
ett bra mottagande av nyanlända. De är
morgondagens arbetskraft, säger Lekfalk.
Klarar vi verkligen av de utmaningar
som bostadsbristen medför?
– Ja, absolut. Just nu är det brist på
bostäder men det är många som bygger
i Luleå, de närmaste åren kommer det
att byggas många nya bostäder. Det är
full fart framåt som gäller.
Vad är den viktigaste frågan för dig
personligen?
– Vi ska fortsätta att utveckla Luleå på
alla plan. Vi ska omsätta Vision Luleå
2050 till praktisk handling.
Fredrik Winneborn

vår historia
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Från att ha varit ett glesbefolkat område
byggdes Mjölkudden upp till ett modernt
bostadsområde mellan åren 1962-1971.
Foto: Luleå kommuns bildarkiv

Här växer Mjölkudden fram
Fram till 1960-talet var Mjölkudden ett glesbefolkat område. Hushållen
bestod till stor del av mer eller mindre självförsörjande småbönder och
längs stranden hade stadens borgare sina sommarhus.
Namnet Mjölkudden kom sig av att några av de större bondgårdarna
levererade mjölk till centrum.
I Luleås generalplan från 1950 beskrivs
Mjölkudden som ett lämpligt område för
egnahemsbebyggelse. Man föreslog också
flerfamiljshus med 250 lägenheter i området.
Planen omfattade även andra bostadsområden, där exempelvis Örnäset föreslogs
exploateras för en befolkning på 7 000
personer. En stor ökning, med tanke på att
Luleå stad vid den här tiden hade totalt
drygt 22 000 invånare.
Under perioden 1962-1971 byggde HSB
sammanlagt 510 lägenheter och Riksbyggen uppförde under samma period 1 346
lägenheter på Mjölkudden. Det byggdes

även ett stort antal egnahem och området
nedanför den numera rivna radiomasten
kom att kallas Guldkusten, tack vare det
fina läget. För att knyta ihop den nya stadsdelen med centrum byggdes den norra
infarten över Mjölkuddsbanken. Den invigdes i oktober 1962.
En del i miljonprogrammet
Under 1960-talet byggdes även bostadsområdena Kallkällan och Burstömska gärdan.
Luleås expansion och ökade bebyggelse
var en del i Miljonprogrammet som rekordårens bostadsbyggande i Sverige mellan

1965 och 1975 brukar kallas. Målet var att
det under ett decennium skulle byggas en
miljon bostäder för att avhjälpa den rådande bostadsbristen, avskaffa trångboddheten och höja bostadsstandarden.
Antalet invånare i Luleå kommun 1970
var 58 878. Det innebar mer än en fördubbling på tjugo år. Den stora ökningen berodde
dels på kommunreformen 1969 då Nederluleå, Råneå och Luleå slogs samman till
en kommun, men även på järnverkets
expansion och ett intensivt byggande.
Karin Kemi
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Konst och kultur stimulerar våra sinnen. Miia Rantala är konstpedagog, här tillsammans med en av deltagarna i ”Möten med minnen”.
Foto: Susanne Lindholm.

Måla och minnas
Jean Sibelius musikverk Finlandia
ljuder i samlingsrummet på Storstigens
vård- och omsorgsboende. Tre damer
sitter runt bordet och målar till musiken.
De är med i Luleå konsthalls pedagogiska projekt ”Möten med minnen”
som riktar sig till personer med
demenssjukdomar.
Möten med minnen drivs av museer i hela
landet med Alzheimerfonden som huvudansvarig. Syftet är att ge stimulans via konst
och motverka social isolering.

Vårt Luleå

– Konst och kultur stimulerar våra sinnen
och aktiverar hjärnan. Att betrakta en bild
eller ett föremål kan göra att tidigare bortglömda minnen kommer till liv igen, förklarar Liselotte Jansson, generalsekreterare
för Alzheimerfonden.
Projektet i Luleå kom igång i mars. Utöver
Storstigen på Skurholmen deltar en grupp
på Ängsgården på Mjölkudden. Några av
deltagarna är finsktalande.
Miia Rantala, konstpedagog på konsthallen
i Kulturens hus, håller i träffarna och är
själv finsktalande.
– Vi lyssnar på lugn musik och gör olika
övningar. Ibland uppmanar jag deltagarna

att blunda och försöka måla till musiken.
– Några kan först säga ”nä, jag kan inte”.
Men sen när de kommer igång är de jätteduktiga.
I projektet ingår också att arrangera specialvisningar för personer med demenssjukdom
och deras anhöriga.
– Tanken är att väcka minnen och att
stimulera det som är friskt, säger Miia
Rantala. Men också att få en ny upplevelse
och att göra något tillsammans.
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