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bilden

Storskraken är en rätt vanlig fågel hos oss. Den kan ofta ses i Mjölkuddstjärn på våren när isen gått. På hösten samlas de i stora flockar
längs Bottenvikskusten och bedriver kollektivt fiske genom att driva småfisk in på grunt vatten. Flytten går för det mesta inte längre än till
isfria delar av Östersjön. På bilden, tagen i Brändön, ses honor med nästan fullvuxna ungar. Foto: Thomas Öberg
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medarbetare

”Barn som lär sig
spela ett instrument
tidigt har lättare för
språk och matematik”

Åsa Gustafsson, sånglärare Kulturskolan
Åsa Gustafsson lämnade sitt yrke som sjuksköterska och utbildade sig till sånglärare.
Ett beslut som hon inte ångrat under de
sexton år som gått sedan dess.
– Jag lär mig något varje dag. Att se hur
eleverna växer, får självförtroende och utvecklas genom sången och musiken är
fantastiskt, säger Åsa.
– Mitt arbete på Kulturskolan är så mycket
mer än att bara ge sånglektioner. Här har vi
lärare stor frihet att bedriva undervisning utifrån egna idéer, fortsätter Åsa. Kulturskolan
erbjuder olika kulturella projekt men även
att stötta skolorna i deras egna verksamheter där så önskas. Många gånger blandar
lärarna bild, drama, musik och dans med
olika skolämnen för att få ut så mycket som
möjligt av projekten.
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Sång och kroppskännedom
– Till mig kommer frivilliga elever från årskurs sju och uppåt som vill lära sig sångteknik och hur man når ut till en publik, säger Åsa. Sång handlar mycket om kroppskännedom och därför jobbar jag med lite
äldre elever. Jag deltar också i projekt med
yngre barn, men då handlar det om sång
mer allmänt.
Kostnadsfri verksamhet
Åsa hänvisar till forskning som har visat att
barn som lär sig spela ett instrument tidigt
har lättare för språk och matematik, även
för annan inlärning.
Kulturskolan i Luleå är kostnadsfri.
– Utan vinstkrav kan vi arbeta friare och
mer kreativt, säger Åsa som gläds åt att

flera kommuner nu tar efter Luleås sätt att
arbeta.
– För cirka tio år sedan spelade man gärna
tillsammans i grupper och band. Nu handlar
det mer om soloprestationer. Det speglar
kanske samhället i övrigt, säger Åsa. Men
intresset för sång och musik är oförändrat
väldigt stort.
– Förutom ren glädje utvecklar eleverna
sitt känsloliv och sin självkännedom. Det är
klart att det är populärt, säger hon och ler.
Åsa Gustafsson ägnar sig åt musik även
på fritiden.
– Jag sjunger i Luleå kammarkör och i ett
soulband på fritiden, säger Åsa. Men drivkraften för mig är det pedagogiska arbetet.
Inte att själv stå på scenen.
Karin Kemi
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Vad ska förskolan heta?
En ny förskola byggs i Gammelstad på området Ektjärn. Vid årsskiftet öppnar den
nya förskolan med sex avdelningar och
plats för cirka 100 barn och 20-talet personal. Du kan hjälpa till att hitta ett bra och
passande namn. Namntävlingen pågår till
den 31 oktober. Skicka in ditt förslag via
webben. Första priset är ett presentkort på
1 000 kronor på Kulturens hus.
Mer info finns på www.lulea.se/skolor.

Stort intresse för att
bygga i Luleå
Intresset för att bygga i Luleå har ökat markant på bara två år. På Business Arena i
Stockholm informerade Luleå och Boden
kommun häromveckan företrädare från
fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn om utvecklingen i Boden och
Luleå.
– Nu ser vi en kraftig tillväxt av byggande
och investeringar som vi inte sett på årtionden, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Berätta vad du tycker
om Luleå kommun

Häck Väck!
Lummiga trädgårdar i all ära, men visst
vet du att din växtlighet ska hållas tuktad
inom din tomtgräns och inte bre ut sig över
staket, gator och gångvägar? Anledningen
är att buskage kan skymma sikten för
trafikanterna eller växa sig stora framför
belysningsstolpar och vägmärken. Så se
över din växtlighet och ta fram häcksaxen
där den behövs.
Rekommendationer hittar du på webbplatsen: www.lulea.se/gatuutrymme

Omslagsbilden

Luleåbon André
Brännvall är inte vilken datakille som helst
utan världsmästare i spelet Smite. Omslagsfotot är taget av Susanne Lindholm.

I höst får 1200 kommunmedborgare en
enkät från Statistiska centralbyrån (SCB)
med frågor om Luleå och kommunens
verksamheter.
Enkäten har gjorts sedan 2006 vilket innebär att Luleåbornas svar kan jämföras över
tid och även med övriga kommuner. Alla
svarar anonymt och resultaten redovisas
för politiken årligen i februari.
Svaren är viktiga för att få en bild av hur
kommunmedborgarna ser på hur det är att
leva och bo i Luleå kommun.

Enkät om anhörigstöd
Vårdar eller stöttar du en närstående?
Luleå kommun vill veta vad du tycker om
det anhörigstöd som erbjuds. Resultatet
kommer att rapporteras till politiker och
tjänstemän.
Det är frivilligt att medverka och ditt svar
är anonymt. Du väljer om du vill svara på
svenska eller finska. Enkäten hittar du på
www.lulea.se/anhorigstod
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Spår i sanden
En solig dag i juli strosade jag fram i vågskvalpet i Storsand. Den sköna svala känslan av fuktig sand mot de bara fötterna.
Efter mig lämnades fotavtryck som genast
spolades bort när nästa våg sköljde in. Då
mindes jag en bild jag sett en gång, och den
hisnande känslan av historiskt djup och
den evolutionära samhörigheten med våra
tidiga förfäder som då öppnade sig för mig.
För 3,6 miljoner år sedan strosar en familj
av en av de tidigast kända människosläktingarna fram i den mjuka vulkaniska
askan i det som idag kallas Tanzania.
Det är en mamma och hennes barn som
går sida vid sida. Kanske håller de varandra i handen. På höften bär mamman ett
yngre syskon. De gör sig ingen brådska,
utan släntrar fram i sakta mak i det ljumma
solskenet. Det hela utstrålar lugn och harmoni. På avstånd syns hjordar av savannens stora djur.
Vart är den lilla familjen på väg? Var

kommer de ifrån? Kanske är de på väg
hem till boplatsen där pappan väntar med
det nyfångade bytet. Kanske har de varit
nere vid vattenhålet för att dricka.
Detta ögonblick i människans och våra
förfäders gemensamma historia är bara ett
av oändligt många som passerat och fallit
i glömska. Människor eller förmänniskor
som förflyttar sig från en plats till en annan.
Det som skiljer det här ögonblicket från de
andra är att spåren bokstavligt talat finns
bevarade! De finns kvar som förstenade
avtryck som har klarat årmiljoner av
erosion.
Det var ett foto av de här spåren jag hade
sett och som jag nu drog mig till minnes.
Spår av våra förfäder som gör saker som
vem som helst av oss ”moderna” människor kan göra idag. Men det var för 3,6
miljoner år sedan på Afrikas savann som en
familj gjorde samma lättjefulla promenad.
Dessa spår finns kvar, mina i Storsand hade

blott en flyktig existens i några sekunder
innan de spolades bort.
Vår art, Homo sapiens, är ju en riktig nykomling på jorden. Vi har bara funnits i
200 000 år. Vi sätter dock andra ”spår i sanden” som är avsevärt kraftfullare än vad
våra förfäder lyckats åstadkomma. Vi är
numera också smärtsamt medvetna om
dessa avtryck, de flesta gjorda under bara
de senaste hundra åren.
Vilka spår kommer våra efterföljare att
sätta i sanden? Kommer det någon efter
oss överhuvudtaget? Vi kan bara hoppas
att vi kan vi leva upp till
betydelsen av
Homo sapiens,
”vis människa”, så
att människosläktets
utvecklingslinje inte
slutar med oss.
Örjan Spansk
kommunekolog
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Lärarbristen riskerar att slå hårt mot elevernas utbildning. En av utmaningarna för framtidens skola är att förse skolan med behöriga
och duktiga lärare. Foto: Luleåfotograferna

Högre lön och bättre
arbetsmiljö för lärare
Det är brist på lärare och det kommer att bli värre.
Enligt beräkningar från regeringen väntas skolan
i Sverige sakna 60 000 lärare redan 2019.
Och Luleå är inget undantag.
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I mitten av september saknades det fortfarande nästan 20 lärare inom grundskolan i
Luleå kommun, de flesta inom f-6. Det är
få sökande till varje tjänst och de som söker
har inte alltid rätt behörighet eller lärarlegitimation.
Lärarbristen beror på att många går i
pension och att få valt att utbilda sig till
lärare de senaste åren. Svårast att få tag på
är lärare med bred behörighet för f-6, fritidspedagoger/lärare för fritidshem, speciallärare, modersmålslärare och lärare i yrkesämnen på gymnasiet. Även behöriga lärare
i ämnen som matematik, NO, trä- och metallslöjd, hemskunskap och språk är det brist på.
Varje rektor ansvarar för att organisera
sin verksamhet. Att hitta behöriga och legi-
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timerade lärare är en utmaning och rektorerna har ett tufft jobb att lägga det pussel
som krävs för att våra barn och ungdomar
ska få en bra utbildning.
När det gäller förskolan är läget bra just
nu även om stora pensionsavgångar väntar
de närmaste åren. Det finns idag behöriga
förskollärare på alla förskolor. Intresset för
att jobba i förskolan har ökat och det gäller
även sökande till förskollärarutbildningen
på Luleå tekniska universitet. Däremot söker
förskolan vikarier, se artikel till höger.
Löner fortsätter stiga
Svag löneutveckling och hög arbetsbelastning är två vanliga förklaringar till varför
läraryrket tappat i popularitet. Ansvariga
inom skolan är medvetna om problemen.
Lärarlöner och arbetsmiljö har därför haft
hög prioritet i flera år i Luleå kommun.
Enligt personalenheten på barn- och utbildningsförvaltningen är lärarlönerna i
Luleå kommun jämförbara med andra
kommuner i Norrbotten.
– Lönen är självklart en viktig del och lärarlönerna har varit prioriterade de senaste
fem åren i löneröversynen. Löneökningen
för lärarna har varit ca 18 procent under
perioden 2012-2016, vilket är fyra procent
mer än för övriga i Luleå kommun, säger
HR-samordnare Maria Åström.
Till exempel har medianlönen för lärare i
grundskolans åk 7-9 stigit med drygt 5 000
kr på fem år och är nu 31 300 kr.
Utöver det finns karriärtjänster där en
förstelärare får 5 000 kronor extra i månaden
och en lektor 10 000 kronor extra. Under
hösten kommer ytterligare en statlig satsning,
lärarlönelyftet, som ska ge ca 450 utvalda
lärare, förskollärare och fritidspedagoger i
kommunen 2 500 kronor mer i månaden.
Arbetsmiljö förbättras
När det gäller arbetsmiljön är det också
rektors ansvar att jobba hälsofrämjande på
sin skola. Det kan vara att förbättra arbetsmiljön, stärka sammanhållningen och samarbetet mellan kollegor och att organisera
arbetet bättre med tydliga rutiner och
ansvarsområden.
Att frigöra lärare från administrativa uppgifter ligger i topp på lärarnas önskelista.
Det är något skolledningen tittar på: hur
kan man skapa sådana befattningar och
vilka kompetenser behövs.
– Förändring tar tid, säger Maria Åström.
Vi ska fortsätta jobba för högre löner men
vi behöver också fokusera på arbetsmiljön
och jobba med hållbara arbetsplatser.
Monika Aunes

Några aktuella satsningar inom skolan
• Karriärtjänster - förstelärare och lektorer innebär karriärvägar för
lärare samt löneökning.
• Lärarlyftet - kompetensutveckling för lärare som vill bredda sin behörighet.
• Lärarlönelyftet - statlig satsning som ska ge utvalda lärare 2 500 kr
mer i månaden.
• Lågstadiesatsningen -statlig satsning för att anställa fler i grundskolan f-3.
Luleå kommun har förstärkt bemanningen med 25 lärare och en rektor.
• Framtidsverkstad - fler vikarier till förskolan.
• Övningsskolor - satsning på lärarstudenters praktik.

Förskolan behöver fler vikarier
I en framtidsverkstad har personalen på
förskolan tagit fram idéer om hur arbetet
med att rekrytera nya vikarier ska lyckas
bättre. Men också vad som krävs för att
vikarier som redan finns i förskolan ska
trivas och stanna kvar.
Förskolan behöver korttidsvikarier,
personer som med kort varsel kan hoppa
in och vikariera när förskollärare, barnskötare eller personalen i köket inte finns
på plats.
Personal från förskolan har tillsammans
med befintliga vikarier, facket och perso-

nalenheten tagit fram olika förslag för
att utveckla mottagandet av nya vikarier.
Bland annat handlar det om att intensifiera marknadsföringen, men också att
erbjuda introduktionsutbildning innan
anställning och skapa nätverk som ökar
sammanhållningen. Budskapet ska vara
tydligt – det är roligt att jobba i Luleås
förskolor.
Är du intresserad av att jobba som
korttidsvikarie i förskolan? Anmäl ditt
intresse direkt på lulea.se. Sök efter
”korttidsvikarie”.

Även förskolan behöver nya lärare i framtiden. Just nu är behovet av korttidsvikarier
störst. Foto: Luleå kommun
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Ett år efter den stora
flyktingströmmen
För ett år sedan kom 115 flyktingar med uppehållstillstånd till Luleå.
Hittills i år har kommunen tagit emot 119 personer, nästa år blir det minst
ytterligare 370 nya Luleåbor. Jämfört med resten av Sverige är Luleås
andel av flyktingströmmen mycket liten.
– Vi tar emot 32 personer under oktober.
Bostadssituationen är en utmaning men
självklart ska vi lösa det, säger Magnus
Johansson, chef för Luleå kommuns integrationsavdelning.
Varje kommun i Sverige är enligt Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars
2016 skyldig att ordna bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.
Förra året kom 160 000 flyktingar till Sverige. Av dessa ska 31 000 som fått uppehållstillstånd placeras i kommunerna.
Fler nya Luleåbor
Luleå ska under 2016 ta emot 248 nyanlända, hittills har vi tagit emot 119. Under
2017 ska Luleå ta emot minst 370 nyanlända, vilket är ett litet antal i jämförelse med
övriga kommuner i Sverige.
– Vi tar emot få nyanlända jämfört med
storstäderna, säger Magnus Johansson.
Varför Luleå ska ta emot minst 370 nyanlända under nästa år är beräknat utifrån
befolkningsmängd, arbetsmarknadsförutsättningar och det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande
barn.
För att lösa bostadsituationen har kommunfullmäktige beslutat att Lulebo ska reservera var fjärde ledig lägenhet till nyanlända.
Det handlar uppskattningsvis om tio lägenheter per månad. Kommunen samarbetar
också med privata fastighetsägare för att få
fram fler lediga bostäder.
Färre ensamkommande barn
Kommunen har även avtal med Migrationsverket om att även ta emot ensamkommande barn. Under 2015 kom 193 ensamkom-

De här pojkarna kom i januari till Nordkalottens boende. Det ska avvecklas och de
som bor där flyttar snart till in till centrum.
Foto: Susanne Lindholm
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mande barn, under 2016 har 14 kommit, de
flesta i gymnasieåldern.
De ensamkommande barnen bor i olika
boenden med personal i flera av Luleås
stadsdelar. I dagsläget finns åtta boenden
på Bergviken (10 platser), Björkskatan (27),
Bergnäset (24), Nordkalotten (80), Kronan
(11), Örnäset-Hertsön (15), Sunderbyn (10)
och Råneå (16).
Ytterligare ett boende i centrum öppnar
i november och det innebär att 30 barn
kommer att flyttas från Nordkalotten där
de nu bor.
– Nordkalotten är en tillfällig boendelösning och vårt avtal sträcker sig till mars
2017 med möjlighet till förlängning till
oktober om vi behöver, säger Magnus
Johansson.
Mottagandet av ensamkommande barn
har i år minskat vilket innebär att boenden
kan komma att avvecklas i framtiden.
Fredrik Winneborn

FA KTA
Hyra ut sin bostad
Privatpersoner kan via Luleå kommun
hyra ut sin bostad åt en nyanländ.
Kommunen hjälper till med kontakter
och information om lagar och regler
kring uthyrning. På www.lulea.se
hittar du mer information och kan
anmäla din bostad för uthyrning.

Hjälpa till
Du kan kontakta flera organisationer
som hjälper flyktingar. Svenska kyrkan,
Röda korset, Rädda barnen med flera
har verksamhet i Luleå. Nätverket Ett
Luleå för alla har öppnat ett Tillsammanskafé i Föreningarnas hus, Storgatan 13. Studieförbundet NBV Norr
har startat en studiecirkel och mötesplats för integration. Många idrottsföreningar gör också stora insatser och
kan behöva frivilliga krafter.

Bli god man eller familjehem
Ensamkommande barn under 18
år som söker uppehållstillstånd har
enligt lag rätt att få en god man.
Mer information finns på
www.lulea.se/godman
Luleå kommun söker också familjehem till ensamkommande flyktingbarn
i åldrarna 12-16 år. Mer information
finns på www.lulea.se/familjehem
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Petra Renman i mitten bistår Suphansa
Forsberg och Atousa Masoumifar.
En gång varannan vecka hjälper Joakim
Hagel elever med matteläxorna.
Foto: Susanne Lindholm

Mattecentrum
Mattecentrum är en politiskt och religiöst obunden förening
som startades 2008 av Johan Wendt. Idén uppstod när några
grannbarn under hans studietid bad om hans hjälp med matteläxor.
Huvudsponsorer är några svenska storföretag. Johan Wendt har
också skrivit boken ”Den dummaste jävla idé jag någonsin hört”
om socialt entreprenörskap.

Volontärer hjälper
elever med matte
Varje vecka ordnas räknestugor på några av Luleås skolor.
Hit är alla välkomna, oavsett ålder och skolform, för att få
hjälp med matematik. Volontärer ställer upp gratis.

Räknestugorna drivs av den ideella föreningen Mattecentrum och har funnits i Luleå
i sex år. Verksamheten har i och med flyktingströmmen expanderat. I dag finns fem
räknestugor: på Björkskatans fritidsgård,
Porsöskolan, Råneskolan, Luleå gymnasieskola och NTI-gymnasiet.
Ett dussintal volontärer, i huvudsak universitetsstudenter med goda mattekunskaper, hjälper räknestugornas besökare med
läxorna. Volontärerna arbetar helt ideellt.
Vi tittar in på Kungsfågeln i gymnasiebyn
en måndagskväll. Ett dussintal ungdomar
jobbar koncentrerat med sina matteböcker
i smågrupper. Den här kvällen heter volontärerna Joakim Hagel och Petra Renman.
Joakim berättar att han läser till civilingenjör i rymdteknik på universitetet. Ungefär
varannan vecka är han volontär på mattestugan.
– Det är kul att göra något utanför skolan
och hålla igång kunskaperna, säger han.
Nordligaste stugan
Mattecentrum driver räknestugor i ett 30-tal
kommuner, den i Råneå är den nordligaste.
Där bor också Patrik Mörée som är anställd
av Mattecentrum och regionansvarig för
norra Sverige.
– I år har vi också arbetat med nyanlända
ungdomar, berättar han. Vi har bland annat
en studiegrupp på Nordkalotten tillsammans med Röda Korset och Rädda Barnen.
På frågan om dagens ungdomar har
sämre mattekunskaper än tidigare svarar
Patrik Mörée:
– Jag tror i alla fall att många skulle
kunna ha bättre kunskaper än de har. Det
är för lite huvudräkning och för mycket
formelinlärning.
– Många är osäkra och förstår inte riktigt
hur matte fungerar. Hos oss får man en
chans att fråga och diskutera.
Kjell-Arne Johansson
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Här ligger våra
gamla sopor
Den gamla soptippen i Sunderbyn har blivit till grönskande
kullar. Numera är det en avfallsanläggning där våra sopor
sorteras och mellanlagras för vidare transport.

Luleå spelar i ny liga
Borta är de dagar då dataspel riktar sig till enstaka datanördar i ett instängt rum. Idag
heter fenomenet e-sport och är en mångmiljardbransch som drar spelare och tittare över
hela världen. I Luleå och Norrbotten arbetar man just nu med att få till en liga i e-sport.
Det debatteras ganska högljutt om e-sport
är just en sport eller inte. Vad som är klart
är att det krävs färdigheter så som lagsamarbete, kommunikation, koncentrationsförmåga och att vara stresstålig för att lyckas
vinna matchen och turneringar. Klart är
också att e-sporten blir mer och mer organiserad och tävlingsinriktad.
Global och lokal
André Brännvall har spelat dataspel sedan
han fick en dator. Och i dag kan han leva
på det. Han vann 100 000 dollar när han
blev världsmästare i dataspel Smite, det är
ett av de största dataspelen där man spelar
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fem mot fem för att lösa olika uppgifter.
André har sponsorer som andra idrottare
också. Hans lagkamrater sitter i England,
Tyskland och Sverige. Han tycker det är
bra att man försöker samla team i Norrbotten:
– Det låter jättebra. Blir kul att träffa
andra i Luleå och Norrbotten också som
spelar, säger Yammyn som André kallar sig
i spelsammanhang.
Luleå kommun medfinansierar projektet
Norrbottens e-sport arena med 300 000
kronor. Andreas Harnemo på Snow Garden arbetar just med att försöka organisera
de som håller på med e-sport. Inriktningen

är att e-sport ska kunna drivas som vilken
annan förening som helst.
– Förstudien är ett första steg med mindre arrangemang så som öppna spelkvällar, föreläsningar och tävlingar. Vi ställer
också krav att lagen ska ha kvinnor med,
mixade lag är en framgångsfaktor. Spelarna ska bete sig på ett bra sätt och sköta
skolan, säger Andreas Harnemo.
Dataspel-derby Luleå – Boden?
Men det är inte helt utan utmaningar.
Förutom att spelarna är utspridda över
Sverige eller hela världen så är det ganska
svårt att nå målgruppen.
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Visste du det här om e-sport?
Området i Sunderbyn användes som byatipp redan på 1950-talet. 1980 tog kommunen över och när avfallsförbränningen i
Uddebo upphörde några år senare lades
en stor del av Luleåbornas sopor här, plus
bygg- och industriavfall. Deponeringen
upphörde helt 2012.
Riktigt hur mycket som tippats i Sunderbyn är det ingen som vet men det bör röra
sig om ett par miljoner ton. Resultatet är
ett 18 hektar konstgjort minilandskap i
skogen. Högsta punkten mäter 25 meter
över havet.
Fortfarande bildas en hel del metangas
ur de gamla soporna. Gasen samlas in via
ett nergrävt ledningsnät och förbränns.
– Det gör vi för att metangas har stor
klimatpåverkan men när man förbränner
den minskar påverkan betydligt, säger
Erika Lundström, miljö- och kvalitetschef
på Luleå renhållning som driver avfallsanläggningen.
Idag håller deponin på att sluttäckas för
att vatten inte ska tränga in. Det lakvatten

som ändå uppstår samlas in och renas i två
dammar.
Anläggningen i Sunderbyn är numera i
huvudsak en mellanstation. Grävmaskiner
sorterar avfall i olika fraktioner och sammansatt avfall tas isär. Här mellanlagras
också avfall i väntan på vidare transport till
olika behandlingsanläggningar i Sverige.
Även om deponin är stängd kan den
komma att öppnas igen för icke-farligt
avfall och sulfidmassor. Ansökan om det är
inlämnad. I dagsläget körs sulfidjord ända
till Umeå.
Nästan allt avfall återvinns
Att gamla soptippar stängs och täcks över
betyder inte att avfallsmängderna minskat,
tvärtom. Däremot återvinns nästan allt
hushållsavfall i Sverige idag, framför allt
genom förbränning. Mycket lite deponeras
numera.
Luleås hushåll producerar mycket avfall,
över 500 kilo per invånare. Men vi är också
förhållandevis bra på att källsortera och

• Cirka 226 miljoner människor tittar på e-sport.
• Fler tittar på e-sport online än på fotbolls-EM.
lämna
till återvinnings• Klassiska
fotbollsklubbar börjar nu också 		
centralerna.
Ändå för
visar
en
starta sektioner
e-sport.
nyligen genomförd undersök• I USA spelar ca 49 procent av befolkningen 		
ning att mycket återstår.
datorspel med någon slags regelbundenhet.
• Endast cirka 40 procent av
• innehållet
En turnering
speltunnorna
som heter Dota2 hade
i dei ett
gröna
2016 en prissumma på över 20 miljoner dollar.
var rätt sorterat som brännbart avfall.
• Lika
En avmycket
Sveriges
e-sportare
kommer 		
varstörsta
förpackningar
som
att
delta
i
SVTs
”Mästarnas
mästare”
borde ha gått till materialåtervinning.under 		
hösten, Emil ”HeatoN” Christensen
• 12 procent av innehållet i de bruna
• tunnorna
Sydkoreasvar
självutnämnda
nationalsport är ett
inte matavfall.
spel kallat StarCraft.
– Mycket av det som slängs i kärlet för
brännbart avfall skulle kunna återvinnas,
säger Erika Lundström.
– Förutom en negativ miljöpåverkan
innebär det en merkostnad på drygt fyra
miljoner kronor. Det är kostnader som i
slutändan landar på hushållen.
Ok, jag lovar att skärpa mig.
Kjell-Arne Johansson

Två lag gör upp om segern på Lillan i Luleå i spelet Counterstrike Go.
Foto: Luleåfotograferna

Världsmästare André Brännvall laddar redan för nästa turnering
som är i dagarna i Atlanta/USA. Foto: Susanne Lindholm
– De som spelar är inga föreningsmänniskor direkt. Men det saknas också bra
lokaler som passar för att spela eller hålla
turneringar i. Lokalerna kräver basutrustning som bra internetuppkoppling, el med
mera, förklarar Andreas Harnemo.
– Seriespel geografiskt vore kul att få till.
Till exempel städer mot städer, Boden mot
Luleå i derby.
Utbildning till föräldrar
Eftersom inte alla föräldrar vet vad e-sport
handlar om så vill Norrbottens e-sport
arena också erbjuda utbildning. Där ingår
information om vilka spel som spelas, hur
det är med våldet, om man ska begränsa
spelandet? Tips till föräldrarna är att dela
intresset hellre än an begränsa. Och så kan
föräldrar testa själv att spela.
Andreas Johansson
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Ljusfestivalen Luleå i nytt ljus
pågår 27 oktober-5 november.
• Ljusinstallationerna i centrum och
i Gammelstad tänds när det mörknar och lyser åtminstone fram till
kl 22 varje kväll.
• Ljus- och ljudshowen visas på Norrbottens museums fasad mellan
kl 19-22 på invigningskvällen och 		
mellan kl 17-22 följande kvällar.
Mer info på
www.lulea.se/nyttljus

Barnens ljuslyktor lyste upp Stadsparkens fontän under ljusfestivalen 2013 och
blev så uppskattade att de återkommer även i år. Foto: Per Pettersson

Upplev Luleå i nytt ljus
Efter ett par års uppehåll är det snart dags för Luleås uppskattade
ljusfestival att återigen lysa upp höstmörkret. Projektledaren Leif
Renholm är nöjd med innehållet.
– Vi hoppas och tror att vi har fått ihop en bra mix av både
stämningsfulla och underhållande ljusinstallationer.

Det är fjärde året som Luleå kommun anordnar ljusfestivalen Luleå i nytt ljus och i
år pågår den under tio dagar med invigning torsdag 27 oktober.
Tidsresa i ljus och ljud
På invigningskvällen är det premiär för den
specialdesignade ljus- och ljudshowen som
arrangörerna hoppas blir festivalens höjdpunkt. Den visas på Norrbottens museums
fasad varje kväll under ljusfestivalen och
temat är Gammelstads kyrkstad som i år
firar 20-årsjubileum som världsarv.
– Med hjälp av ljus och ljud får publiken
följa med på en resa genom historien. Från
den allra första början, genom ljus och
mörker och is och eld, till vår nutid. Jag
kan lova att museets fasad inte kommer att
vara sig lik, säger Leif Renholm hemlighetsfullt.
Interaktivt ljus i centrum
Från museet kan man sedan ta en promenad
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och följa en slinga av olika ljusinstallationer
runt om i centrala Luleå. Vad får då besökarna inte missa?
– Vi har flera interaktiva installationer som
är roliga både för barn och vuxna. I Stadsparken kan man själv styra olika ljuspunkter via knappar, i Gula paviljongen kan man
spela på ljustrummor och på Köpmantorget
finns ett interaktivt lysande dansgolv. På
torget ska man också hålla utkik efter elddansarna!
– Det finns även mer stämningsfulla installationer. Barnens ljuslyktor i Stadsparken
återkommer och fasaden på det så kallade
Erikssonska stenhuset på Köpmangatan
ska ljussättas. Det ryktas också att en stor
lysande orm dyker upp bland träden i Hermelinsparken, berättar Leif Renholm.
Ljuskonst i Gammelstad
Som en del i världsarvets 20-årsjubileum
kommer årets ljusfestival även att synas
i kyrkstaden med flera aktiviteter. Bland

I Stadsparken kommer det att bli en interaktiv ljusinstallation. Under 2012 års ljusfestival kunde man spela på en ljusharpa.
Foto: Per Pettersson

annat ska kyrktornet belysas, det blir ljusinstallationer i parken vid kyrkan och det
kommer att gå en ljusslinga genom delar
av kyrkstugeområdet.
På vägen mellan centrum och Gammelstad är mitt tips att ta en extra titt på ”Röda
havet” och Mjölkuddstjärnen som smyckas
lite extra under festivalen, säger Leif Renholm som laddar för en riktig folkfest.
– Vi hoppas på mycket folk under invigningskvällen, då även butikerna och kaféerna
i centrum håller kvällsöppet till klockan 21.
Men ljusfestivalen pågår till den 5 november så det finns gott om tid att uppleva
Luleå i nytt ljus.
Susanne Lundblom
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Med miljön i tanken
För att förbättra luften i Luleå ska
Luleå lokaltrafik byta ut de gamla
dieselbussarna. Framöver ska bussarna drivas med el, biogas och
fossilfritt bränsle.

– Vi på LLT vill gå i bräschen och visa att
man kan utveckla kollektivtrafik med minsta
möjliga miljöpåverkan, säger Mats Rostadius, tekniskt chef. Fast han erkänner att
vägen dit är lång och kostsam:
– Tyvärr har inte LLT kostnadstäckning
för att byta till miljövänliga bränslen. Där
måste Luleå kommun bestämma nivån
man vill lägga sig på och vara beredd att ta
denna kostnad.
Miljövänligt bränsle
Först och främst ska utsläppen ner. Luften i
Luleå centrum överskrider ibland gränsvärdena för kvävedioxid som i huvudsak
orsakas av fordonstrafik. En handlingsplan
för bättre luft i centrum har antagits och
där är kollektivtrafiken är en del. LLT:s
dieselbussar ska på sikt bytas ut till el- eller
biogasbussar eller köras på miljövänligare
bränsle än diesel.
– Vi har under våren testat det nya bränslet
HVO som utvinns av slaktavfall och som
har nästan 90 procent mindre koldioxidutsläpp. Vi gör nu en upphandling av en
distributör för att kunna köra våra dieselbussar på HVO framöver, berättar Mats
Rostadius.
LLT har idag 13 etanolbussar men de fasas
ut eftersom de är dyrare i drift på grund av
tätare inspektionsintervaller. Åtta bussar
tankas redan med fossilfritt biogas som
kommer från kommunens egen anläggning
på Uddebo.

”Om vi ska bli tiotusen fler
Luleåbor så måste kollektivtrafiken byggas ut på ett
smart sätt.”
Elbussar till Kronan
Ett annat led i arbete för en bättre miljö i
Luleå är elbussar. På linje 6 mellan Porsön
och Kronan ska nästa år fem elbussar köra.
Bussarna kommer att laddas på ändstatio-

LLT:s Mats Rostadius vill att Luleå blir
renare med smart kollektivtrafik.
Foto: Susanne Lindholm

nerna i Porsön och Kronan. Luleå Energi
bygger just nu laddstationer.
– Om vi ska bli tiotusen fler Luleåbor så
måste kollektivtrafiken byggas ut på ett
smart sätt. Elbussar är inte bara miljövänliga utan även tystare. Att minska bullernivåerna är viktigt om vi ska öka livskvaliteten för Luleåborna, säger Mats Rostadius.
Katja Güth Laitila

Bussarna tankas med fossilfri biogas.
Foto: Susanne Lindholm
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Luleås nya bostadsförmedling
Syftet med Bostad Luleå är att den som söker bostad snabbt ska
få en överblick över vilka lediga lägenheter som finns i Luleå.
Kostnaden är 250 kr om året eller 70 öre om dagen.
Från och med invigningsdagen den första
oktober kan man registrera sig som bostadssökande. Den hyresvärd som är först ut är
Lulebo men arbete pågår för att fler av
Luleås hyresvärdar ska ansluta sig.

Så här gör du för
att registrera dig
1

Gå in på www.bostadlulea.se

2

Du kan välja mellan fullständig
registrering eller snabbregistrering.
Väljer du snabbregistrering måste
du komplettera dina uppgifter.
För att göra det loggar du in på
Min Sida.

3

Var noga med att fylla i alla uppgifter som är markerade med röd
stjärna. Kom ihåg att läsa igenom
villkoren och kryssa i rutan att du
godkänner dem.

Enkelt att vara med
Registreringen gör man via webben. Man
behöver inte bo i Luleå, men måste ha fyllt
15 år. Den årliga köavgiften på 250 kr måste
man också ha betalat. De som redan står
i Lulebos kö har fått information om hur
de kan flytta över sin kötid till den nya
bostadsförmedlingen.

4

I nästa steg väljer du hur du vill
betala din köavgift på 250 kr. Du
kan välja mellan att få en avi via
e-post eller brev samt kortbetalning.
När du betalar in via avi tar det
cirka 3 bankdagar innan betalningen är registrerad hos oss och din
kötid startar även då.

Fördelning av bostäder
Fördelningen av lediga lägenheter sker
utifrån kötid. Om du redan står i Lulebos
bostadskö flyttas kötiden med till Bostad
Luleå, men först när årsavgiften är betald.
Vem som får ett erbjudande om en hyresrätt
styrs av kötiden och att man uppfyller de
kriterier fastighetsägaren ställer.

5

Du som idag är registrerad som
bostadssökande hos Lulebo AB
behåller din kötid om du registrerar
dig innan 30/6 2017. I samband
med registreringen ska köavgiften
betalas, kötiden aktiveras från den
dag betalningen inkommit till oss.

Samlat utbud
Bostad Luleå förmedlar hyreslägenheter,
studentbostäder, trygghetsboenden och
lägenheter i årgångshus. Målet är att Bostad
Luleå ska samla så många lediga lägenheter som möjligt, förklarar Malin Lagervall,
tillförordnat stadsbyggnadschef:
– Fler aktörer har etablerat sig som hyresvärdar i Luleå på senare tid. Istället för att
den som söker bostad måste köa på olika
ställen möjliggör Bostad Luleå ett samlat
utbud av lediga lägenheter. Det är en stor
fördel för de som söker bostad i Luleå.

Anita Sundberg

Ann Holmqvist Thyni, Helena Åsén och
Carina Widmark har flyttat med från Lulebo
till Bostad Luleå och hjälper gärna till med
registrering och andra frågor. De jobbar på
Midgårdsvägen, men är i november på stadsdelsturné för att informera om Bostad Luleå.
Foto: Anita Sundberg
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Allt färre
Luleåborna känner sig i allmänhet
trygga och allt färre utsätts för brott.
Det visar polisens senaste trygghetsmätning.
– Det har definitivt varit en
positiv utveckling, säger Stefan
Ström, kommunpolis.
Ungefär vart tredje år sedan 2006 har det
gjorts trygghetsundersökningar i Luleå.
Den senaste gjordes i början av 2016 bland
2 700 slumpvis utvalda Luleåbor. Två av
tre svarade på enkäten.
Resultatet är tydligt: det mesta har blivit
bättre under de senaste tio åren. När svaren vägs ihop till ett så kallt problemindex
visar det på stora förbättringar i nästan alla
bostadsområden. Utsattheten för mängdbrott (våld, stöld och skadegörelse) har
till exempel nästan halverats. Den allra
största förbättringen har skett på Hertsön.
Samtliga kommundelar har fått minskade
ordningsproblem enligt mätningen.
Kommunpolis vill nå ut
Trots den positiva utvecklingen är oron att
utsättas för brott ganska konstant.
– Luleå är tryggt men medborgare kan
ändå uppleva otrygghet. Vi har en jätteutmaning att nå ut med hur det verkligen
ser ut. Många tror ju tyvärr att det bara blir
värre och värre.
Det säger Stefan Ström som sedan årsskiftet är kommunpolis i Luleå och Boden.
Han har ett särskilt uppdrag att samverka
med kommunen och sitter med i det kommunala trygghets- och folkhälsorådet.
Samverkan konkretiseras i årliga medborgarlöften från polisen och Luleå kommun.
För 2016 är det sju stycken:
• Personal från socialtjänsten ska finnas
ute under riskkvällar.
• Ökad trafikövervakning i byarna.
• Besök av polis och socialtjänst på alla
högstadie- och gymnasieskolor.
• Kommunal hastighetskampanj under
minst 15 veckor.
• Trygghetslöpningar av polisen.
• Områdespolisverksamhet varje vecka
under 2016.
• Information till ensamkommande 		
flyktingbarn.
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drabbas av brott
Goda exempel
– När två parter som polis och kommun
samverkar kan effekten bli större och mer
hållbar över tid, säger Stefan Ström. Får man
med ytterligare en part kan det bli ännu
bättre. Ett exempel är projektet Ansvarsfull
alkoholservering som bidragit till att våld i
offentliga miljöer minskat rejält.
– Polisen kan inte vara över allt. Men om
vi tillsammans med kommunen och civilsamhället kan göra rätt saker vid rätt tidpunkt får det långtgående effekter. Därför
är det viktigt att involvera civilsamhället i
det förebyggande arbetet.
Som bra exempel på civilsamhällets engagemang nämner Stefan Ström nattvandrarna i centrum och områdesgrupperna i
Råneå och Hertsön.
Kjell-Arne Johansson

Problemindex för olika kommundelar 2006-2016. Vissa stadsdelar fanns inte
med i den första mätningen. Ju lägre värde desto tryggare. Medelvärdet i
Sverige 2016 ligger runt 1,55.
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Luleå är tryggare än vad många tror,
säger Stefan Ström. De senaste tio
åren har det skett stora förbättringar.
Foto: Susanne Lindholm
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Bredband når allt fler byar
Hur går det med bredbandsutbyggnaden på landsbygden?
Svar: Det går framåt även om det
på vissa platser är oklart när och
hur. 80 procent av alla hushåll i
Luleå kommun har redan bredband.
Resterande 20 procent ska få det
senast 2020.
De flesta byar från Ersnäs till Smedsbyn
har redan bredband via fiber. Nu är det de
byarna som ligger längst från staden som
är på tur. I år byggs fiber i Stenudden, Bälinge, Sandnäset och Mörön. Till vintern
startar planering för utbyggnad i Hollsvattnet, Västmark, Selet, Bredträskheden,
Eriksberg och Niemisel. Allt enligt prioriteringsordningen i den kommunala bredbandsstrategin som kommunfullmäktige
beslutade om i fjol. 15 miljoner kronor i
statligt stöd fick Luleå i år för bredbandsutbyggnaden.
Var finns en marknad?
I Vitådalen har en kommersiell aktör erbjudit
alla boende bredband. Där är det i dagsläget oklart vem som gräver ner fiber. Byborna i Prästholm vill bygga och äga bredbandsnätet själva.
– Grunden i all fiberdragning är att det
ska ske på marknadsmässiga grunder. Bara
där det inte finns en marknad kan kommunen stå för bredbandsutbyggnad och få
bidrag för det. Och bidrag ges inte till byar
med 200 eller fler invånare, förklarar Göran
Gabrielsson, strateg vid samhällsutvecklingskontoret.
Det kommunägda Lunet gräver på marknadsmässiga grunder just nu i Bälinge och
Sandnäset. Nästa år kan det bli Kallviken,
Jaktviken och Börtnäsheden. När Trafikverket bygger nya cykelvägar i Björsbyn eller
när Luleå energi gräver ner elledningar i
Ängesbyn, Reveln, Flarken och Bränna
hakar Lunet på och bygger fiber.
– Vi försöker i möjligaste mån att samordna grävprojekt för att dela på kostnader
och att få en samhällsekonomisk vinst, säger
Lunets vd Tomas Sundström.

måste ansluta sig. Förr låg anslutningsavgiften på 10 000 kronor men det var man
tvungen att ändra. Jan Unga, landsbygdsutvecklare och EU-strateg vid tillväxtkontoret, säger att reglerna ändrades:
– Med tidigare bidragsregler kunde
kommunen medfinansiera bredbandsutbyggnaden. De nya reglerna sätter tak på
medfinansieringen, nu ska kunden själv stå
för 30 procent av anslutningen.
Ytterligare stöd till bredbandsutbyggnad
kan komma. Det ligger ett förslag på 850
miljoner kronor i regeringens höstbudget.
Går det igenom kan Luleå få fyra miljoner
kronor till.

Vad kostar det?
Anslutningsavgiften är i år 22 500 kronor –
30 000 kronor, beroende på hur långt man
måste gräva samt hur många som ansluter
sig. Minst 75 procent av alla hushåll i en by

Får alla fiber?
Hur blir det för de byar som inte finns
med i bredbandsplanerna och där Telia
nästa år plockar ner kopparnätet? Fiber som
måste grävas ner kan bli dyrt om man bor
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Bälingeborna kan snart surfa i hög hastighet. Foto: Jan Unga

i en mindre by i ett glest område. Där kan
fast mobilt bredband vara ett alternativ.
Statliga Post- och telestyrelsen har samlat
information om fler alternativ som bredband via radiovågor eller satellit.
Katja Güth Laitila

Vad är bredband?
Via bredband kan internet,
telefoni och tv levereras.
Bredband kan levereras
med fiber, mobilnätet
eller via radio.
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gruppledaren

”Lusten att göra
skillnad är en stark
drivkraft”
Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige? Vårt Luleå tar pulsen
på gruppledarna. Den här
gången är det Jan Nyberg,
gruppledare för Miljöpartiet,
som svarar på några frågor.
Vad gjorde att du blev politiker?
– Lusten att göra skillnad, i stället för att
stå vid sidan om, är en stark drivkraft. Om
man har ett engagemang så blir det frustrerande att bara gnälla på fikarasten. Klimatoch fredsfrågor gäller inget mindre än överlevnad för en stor del av mänskligheten.
När är politik roligt och stimulerande?
– När jag ser att det går att påverka beslut
och att det ger tydliga resultat. Utbyggd
och tätare busstrafik, fossilfria bränslen,
satsningar på unga kvinnor och att Luleå
blir fristad för en förföljd konstnär är några
exempel.
Är det ett problem att så få svenskar
vill engagera sig i partier?
– Nej, folk vill inte längre köpa hela paket
av åsikter. Det viktigaste är att man engagerar sig tillsammans, kanske för miljön i
Naturskyddsföreningen eller i en föräldragrupp i skolfrågor. Det är mycket begärt att
folk ska svälja ett helt partiprogram, så det
är viktigt att ha högt i tak.
Är det inte svårt att ta ställning i alla
frågor som debatteras?
– Jo, men i nämnderna har vi duktiga
fritidspolitiker som kan eller lär sig frågorna. Sedan handlar det också om att inte
springa på alla bollar.
Vilka är de tre viktigaste frågorna för
Luleås framtid?
– Bra, gröna, billiga bostäder. Ännu tätare
busstrafik som minskar behovet av bil.
Bredare utbud av utbildning och jobb som
attraherar dom vi har brist på – unga kvinnor.

Lever du själv miljövänligt och hållbart?
– Ja, när det gäller dagliga resor med
cykel och buss – om den går på biogas eller
så småningom el. När Norrbotniabanan är
klar blir det lättare att resa hållbart också
på längre avstånd. Och om det går att laga
gamla grejer är det bättre att behålla dom
än att bara konsumera nytt. Det gamla
slit och släng-samhället har tyvärr ersatts
av ett köp och släng-samhälle där vi inte
ens sliter på grejerna längre. Så kan vi inte
fortsätta.
Var hämtar du energin ifrån till
alla möten?
– Möten med människor sker vid
köksbord, på Ebeneser eller Ormberget,
ja överallt. Det ger ofta mer energi än det
tar. Sen finns det andra möten också… Då
kan det vara bra med en löprunda eller
cykeltur innan. Det viktigaste är att blanda
två deciliter känslor med fyra deciliter förnuft och tillsätta en matsked humor under
omrörning. Då blir det bra möten.
Vad i Luleå tänker du inte missa i höst?
– Kubansk dans i Kulturens Hus den 16
november. Det blev inget Dansens hus,
men dansen stärker sakta men säkert sin
ställning. Kul och viktigt för hela Luleå!
Kjell-Arne Johansson

Jan Nyberg har lett miljöpartisterna i
kommunfullmäktige sedan förra valet.
Foto: Susanne Lindholm
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tips från biblioteket

Ensamheten värst

Siri Johansson och
Sven Teglund
Teg publishing 2016
När Sven Teglunds mamma Siri dör är det
nära att hennes många virkade dukar hamnar hos Myrorna, men något får Sven att ta
reda på dem. Det är jag glad för eftersom
han i den här fina boken målat av dem
samtidigt som vi får ta del av hans mamma
Siri Johanssons (1918-2010) dagboksanteckningar. I det rörande förordet skriver
Sven att hans mammas svar på frågan om
varför hon inte läste romaner blev: ”om jag
börjar läsa en bok, då blir jag helt uppslukad
och kan inte sluta förrän jag läst ut hela
boken”. Vi får läsa om hur Siri längtar efter
besök och sällskap, om hur hon ber till käre
Jesus att Svens mage ska bli bra och om
små vardagsbestyr, väder och vind – kort
sagt om livet och svårigheterna som gammal. En hjärtevarm bok som gjorde mig lite
nedstämd men ändå glad.

Bilder från festivalkonserten
i Kulturens hus 2014.
Foto: Stefan Nilsson

Internationell körfest i Luleå
Snart är det åter dags för den stora körfestivalen Singing People Together.
Musikglädje kan utlovas.

Aftonrodnad vacker natt

Ella Jonsson
Vulkan förlag 2010
Den här mycket trevliga och läsvärda boken
är till stor del en lovsång till hemodlad
potatis och för mig som sätter egen potatis
varje år var igenkänningsfaktorn stor. Lydia
lämnar Stockholm för att hjälpa sin mamma
att storstäda huset i Svartträsk. Det är tre år
sedan pappan dog men längst in i vindsgarderoben hittar Lydia urnan med hans aska.
Meningen var att den skulle strös ut i älven
men Länsstyrelsen sa nej. Mamman gjorde
”en fuling” på begravningsbyrån och fick ta
hem urnan – nu är det upp till Lydia att bestämma vad som ska hända. Samtidigt som
städningen tar fart blir mamman sjuk och
hamnar på Sunderby sjukhus, och sedan
kommer hon inte hem igen. Ella Jonsson
skriver för närvarande på en novellsamling
där Lydia förekommer – jag hoppas jag får
svar på frågan ”vad hände sedan”.
Agneta Krohn Strömshed
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Den internationella körfestivalen pågår
24-30 oktober. Körer från Sydafrika,
Haiti, Palestina och New Orleans deltar,
plus många sångglada Luleåbor. Utöver
Luleå görs en miniturné till flera andra
kommuner i länet.
Under veckan ordnas flera studiegrupper och konserter, bland annat i domkyrkan. Lördag 29 oktober bjuds det på
maffig festivalkonsert med alla deltagare
i Kulturens hus.

Alla evenemang är kostnadsfria. Vem
som helst är välkommen att anmäla sig
till någon av de många studiegrupperna.
Det är tredje gången den internationella körfestivalen anordnas med stöd
av bland andra Luleå kommun och
Svenska kyrkan. Syftet är att med sången
som verktyg bygga broar mellan människor och kulturer.
Läs mer om programmet på
singingpeopletogether.com

Skola och idrott i topp
Luleå kommun har placerat sig bland de
tio bästa i landet inom både skola och
idrott av landets 290 kommuner.
I Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun hamnar Luleå på plats nio
(plats tre 2015). Rankningen bygger på
14 olika kriterier, bland annat resurser
till undervisning, lärartäthet, löner, andel
barn i förskola och betyg. I kategorin
utbildade lärare finns Luleå idag på

en hedrande andra plats bland alla
svenska skolkommuner.
I tidningen Sport & Affärers årliga rankning av Sveriges främsta idrottskommuner kommer Luleå på plats tio (plats
elva 2015). Luleå kommun utmärks
bland annat för ett bra idrottspolitiskt
program med starkt folkhälsoperspektiv
och att de större föreningarna genomför
integrationsaktiviteter.
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vår historia

Två barn som bodde på den stora flyktingförläggningen på gamla Lv7 hösten 1992.
Bilden publicerades i Vårt Luleås höstnummer det året. Foto: Göran Wallin

Flyktingarna på
Skurholmen 1992
Sommaren 1992 förändrades Skurholmen.
Lv7-regementet hade just flyttats till Boden och
de tomma barackerna fylldes med flyktingar
från det sönderfallande Jugoslavien. Det året
kom 70 000 flyktingar till Sverige från Balkan.

Som mest levde nästan 1 500 personer på
det gamla regementsområdet. Det var trångbott och ibland stökigt. De flesta stannade
här några månader innan de slussades
vidare.
Precis som nu väckte flyktingströmmen
känslor bland folk. Plötsligt stod män och
fiskade lite varstans runt Skurholmsfjärden.
Skaror av okända människor strövade på
cykelvägarna med plastkassar i händerna.
Marianne Bladfors Eriksson jobbade på
Lv7-förläggningen och minns situationen väl:
– Det var jättetrångt i rummen och det
kom hela tiden nya busslaster med flyktingar. Vi som jobbade där fick kämpa på
men vi hade bra sammanhållning. Jag mötte
många positiva människor och trivdes
faktiskt jättebra.
Hösten 1992 dominerade kosovoalbaner
bland flyktingarna. Få av dem fick i slutän-

dan stanna eftersom de inte ansågs ha
flyktingstatus. Kriget kom till Kosovo först
några år senare.
Från 1993 var det i huvudsak bosnier som
kom till Luleå. En av dem var Devla Tomic.
Hon och hennes familj hade flytt hals över
huvud från Sarajevo. Efter ett års strapatser
nådde de Ystad och blev genast transporterade upp till Luleå.
– När jag såg Lv7-grinden började jag
gråta, berättar hon. Jag trodde att vi skulle
bli fängslade.
Men det gick bra för familjen Tomic. Devlas
familj fick snabbt lägenhet i Boden, läste
svenska, tog studielån och öppnade så småningom en bosnisk restaurang på Aurorum.
I dag arbetar hon på kommunen med
Hertsöns hjärtpunkt och är en stor ambassadör för Luleå. Av dagens Luleåbor är ett
100-tal födda i Bosnien-Hercegovina eller

har föräldrar som är det.
Krigen i forna Jugoslavien ledde till att
över två miljoner människor flydde.
100 000 av dem kom till Sverige och ungefär 70 000 fick uppehållstillstånd. Enligt
undersökningar har de integrerats väl i
Sverige. Särskilt bra har det gått för de som
var barn eller ungdomar när de kom. De
har i dag högre utbildning och sysselsättningsgrad än svenskar i allmänhet.
Lv7-förläggningen stängde sommaren
1993. Vi vet tyvärr inte vad barnen på
bilden heter eller vart de tog vägen när de
lämnade Luleå. Gissningsvis är de albaner
och fick återvända till Kosovo. I dag bör de
vara i 30-årsåldern, om de överlevde kriget
vill säga.
Kjell-Arne Johansson
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Lite grått och trist så här i slutet av oktober? I väntan på
ljusfestivalen kan vi pigga upp oss med några bildminnen från i somras. Lagom till Luleå hamnfestival i mitten
av juli kom äntligen värme och sol. Skönt för damerna
i karnevalståget och för alla barn som åkte i den långa
vattenrutschbanan.
Den som besökte den thailändska festivalen på

Vårt Luleå

Hägnan i början av augusti kunde njuta av både vackra
klädedräkter och kulinariska maträtter. På sensommaren prunkade också kommunens planteringar som
vackrast. I år var det mycket rött och vitt, kärlekens och
fredens färger.
Foto: Frank Rizo, Katja Güth Laitila och Linda Stenman
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