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Var med och påverka Bodens framtid
Nu är det dags att ta fram en ny utvecklingsplan för Boden. Under hösten kan alla 
som bor i Bodens kommun engagera sig för att vara med och utforma den. 
–Utvecklingsarbetet handlar om vad vi vill åstadkomma och hur vi vill göra. Var är vi 
idag och var vi vill befinna oss om 10 år? Vi ska lyssna, diskutera och agera, säger 
kommunchefen Henry Magnusson.

Sidan 8

Boden bäst på biogas
När europaparlamentariker Lena Ek (c) 
invigde tankstationen i Boden framhöll 
hon att Boden var ett föredöme bland 
annat med biogasbilar i bilpoolen. Bo-
densarna kan även få ett stimulans-
bidrag vid köp av en biogasbil under 
2007–2008.

Sidorna 10 och 13

Astrid får en guldkant
Det behövs ibland extra glädje i varda-
gen. Därför startar socialförvaltningen 
små projekt för att sprida glädje och 
höjd livskvalitet för brukarna.

Sidan 12

Hans lär ecodriving
Han sänkte sin bränsleförbrukning 
med nästan 1 dl/mil efter utbildning-
en. På 2000 mil/år sparar han 200 l 
bränsle. Dessutom sparar han miljön 
genom minskade koldioxidutsläpp.

Sidan 10

Skolutveckling pågår
Det känns konstigt med en bild på 
isfiske när det är sommar. Kanske är 
det samma känsla som elever från Sri 
Lanka kände när de besökte Boden i 
vintras. Det är ett av 11 utvecklings-
projekt som pågår.
Sidan 4
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Så har det hänt igen. Den här magiska 
dagen när vi som varit bortresta ett par 
dagar i mitten av maj, återvänder hem 
och möts av sommaren. Från att ha läm-
nat kusten i Norrbotten där fortfarande 
inga löv visat sig på träden så blir det allt 
grönare på väg mot hemmet i Boden. Inne 
i stan i värmen mellan bergen och husen 
upplever vi helt utslagna lövträd i all sin 
gröna prakt. 

Det hände i år runt Kristi himmelsfärdshel-
gen och blir som alltid en vitamininjektion 
för oss bodensare som åter vågar oss ut i 
gatuvimlet. Mest tydligt visar det sig bland 
ungdomarna som åter likt flyttfåglarna 
som återvänt samlas i allt större grupper 
där händer möter varandra för nyfunnen 
kärlek. Men vårens energi kommer oss alla 
till godo och inte bara ungdomen. Passio-
nen kan slå till när vi minst anar det och 
helt oavsett ålder.

Soliga signaler…
Våren har för oss bodensare även innebu-
rit flera positiva signaler. Startskottet är 
skjutet för multiarenan, stora satsningar 
på campingen och Storklinten är på gång 
och när ni läser detta är jag rätt säker på 
att det mesta är klart för att bygga vår ef-
terlängtade galleria. Människor och före-
tag satsar hundratals miljoner kronor på 
att utveckla vår stad. Investeringar som är 
ett tecken på att det finns framtidstro för 
Boden även hos personer som finns utan-
för kommunen.

Årets mätning i Svenskt Näringslivs 
barometer om företagsklimatet i kom-
munerna bekräftar det. Boden toppar inte 
bara i Norrbotten utan är näst bäst i hela 
Norrland. En osannolik förbättring som 
jag personligen tror skapas av en gemen-
sam syn på att kommunens bästa alltid 
kommer före egenintresset. 

… och några moln
Men även vårsolen hamnar i skugga ibland 
och då kommer kylan snabbt krypande. 
Kylan för oss politiker är det sviktande be-
folkningsunderlaget. Den svekfulla flytten 

av ”vårdhögskolan” har inneburit större 
problem än vi värsta kritiker kunde ana. 

Minskar befolkningen måste föränd-
ringar göras. En sådan förändring är att 
allt färre barn gör det omöjligt att behålla 
alla skollokaler. Vi väljer att behålla och 
öka kvaliteten i de skolor vi vill satsa på 
hellre än att lägga miljontals kronor på 
byggnader. Det innebär att vissa barn och 
föräldrar som berörs drabbas oerhört hårt 
och aldrig kan ha full förståelse för våra 
beslut. Min förhoppning är dock att vi på 
några år har stabiliserat skolan så att alla 
känner delaktighet. Det ger inte minst våra 
unga den plattform till vuxenlivet som en 
kvalitativt bra skola utgör.

Även inom den sociala sektorn sker 
strukturförändringar som oroar och ibland 
upprör. Vi måste komma ihåg att för-
ändringsarbetet, som skett från ständiga 
sparpaket när vår ekonomi visade stora 
underskott till idag när vi har en budget 
i balans, alltid på sikt gynnar de männis-
kor som verkar och får service i vår viktiga 
basorganisation.

Nu är det tyngsta arbetet med struktur-
förändringarna förhoppningsvis över. Då 
är det dags för våra barn och äldre som 
behöver stöd att mötas av satsningar och 
få en tid av lugn och ro kring sina verk-
samheter.

Till sist är det aldrig det vi som kom-
munpolitiker säger som är viktigast utan 
det är det som ni kommuninnevånare 
upplever i praktisk handling som har det 
största värdet. 

De bitar i vår kommunala verksamhet 
som fortfarande har skavanker ska priori-
teras för att skapa det samhälle vi alla vill 
ha med devisen Ett Boden för alla boden-
sare.

För min del gärna också kompletterad 
med utgångspunkten Av alla efter förmåga 
åt alla efter behov.

Du kan bli en del av det genom att anta 
utmaningen i arbetet med Bodens nya ut-
vecklingsplan. Läs mer om det på sidan 8.
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Rökfri trio
Henrik Åhl, David Lahti och Tom Bo-
ström är � killar som är på Ungdomens 
Hus ungefär en gång i veckan. De är 
som vilka besökare som helst, men med 
det undantaget att de inte röker eller 
snusar. Glädjande nog har de inga som 
helst planer på att börja heller. De tror 
att den vanligaste orsaken till att unga 
börjar röka är grupptrycket från kom-
pisarna även om de själva inte upplevt 
det. Skulle kompisarna ändå försöka få 
dem att prova, kommer de att säga nej. 
Det smakar väldigt illa, så det är lätt att 
låta bli.

Henrik, David och Tom är överens 
när de säger att det är synd om dem 
som röker för de förstör sin hälsa och 
slösar bort sina pengar. Sedan ser det 
inte bra ut med alla fimpar som ligger 
utanför Ungdomens Hus. De tror också 
att den planerade kampanjen är ett bra 
sätt för att minska antalet rökare och 
snusare. 

Krafttag mot röken på Ungdomens Hus
Rökning är ett stort problem på Ungdo-
mens Hus. Många av ungdomarna som 
besöker stället är rökare. En ny under-
sökning visade att av 47 svarande på 
Ungdomens Hus är 45 ungdomar rö-
kare. Ingen av de svarande hade börjat 
röka på Ungdomens Hus. Det har istäl-
let skett i andra miljöer. Det här är all-
varligt och läkare spår en stor cancer-
boom inom 20 år bland dagens unga 
rökare. Ett allvarligt folkhälsoproblem 
är på gång. 

Så här jobbar vi
Det är Kultur- och fritidsförvaltningen 
som ansvarar för Ungdomens Hus. När 
rökproblemet stod klart startades ett 
projekt med stöd av statliga Ungdoms-
styrelsen för att bl. a. få ungdomarna 
att sluta röka. Ungdomsstyrelsen bidrar 
med �50 000 kr under projektåret.

Projektet innehåller också fler delar 
och det är att göra Ungdomens Hus mer 
attraktivt för unga att vara på. Det ska 
bli fler aktiviteter och arrangemang och 
de ska skapas av ungdomar och vuxna 
tillsammans, utifrån de ungas intressen 
och förslag. 

Det handlar även att arbeta med 
ungas attityder och värderingar, dvs 
hur man är mot varandra, förhållnings-
sätt till kriminalitet, tobak, alkohol och 
droger. Istället för att dra omkring på 
stan på kvällarna med allt vad det kan 
innebära, så ska Ungdomens Hus vara 
ett bra alternativ att vara på, där man 
umgås och har trevligt i en bra miljö. 
En annan viktig del i projektet är en 
satsning på personalen. De ska få kom-
petensutveckling och handledning.

Kampanj mot rökning och snusning  
Just nu tar vi fram affischer och infor-
mationsmaterial för att ungdomar ska 
få upp ögonen för den kampanj som 

startar i höst. Den riktas till ungdomar 
på Ungdomens Hus, gymnasiet och  
6–9-skolorna. Det innebär att ungdo-
mar som vill vara med och få hjälp att 
sluta röka och snusa kan få stöd. An-
mäl dig till personalen på Ungdomens 
Hus eller till din skola.

I kampanjen används en metod att 
sluta röka och snusa som är anpassad 
till unga människor. För de som är med 
finns chansen att vinna fina priser förut-
om den största vinsten, att bli rök- och 
snusfri. När man anmäler sig får man 
en schysst keps, tröja eller andra saker 
som belöning och för att visa att man 
är med på detta. Det blir finare grejer 
ju längre man varit rök- och snusfri. 
För dem som lyckas sluta finns det möj-
lighet att vinna ett riktigt fint pris som 
kommer att lottas ut. 

För mer information kontakta Ungdo-
mens Hus tel 09��-6�� �6 eller gör ett 
besök där.  

Nej till rökning, säger fr.v Henrik Åhl, David Lahti och Tom Boström. 
Foto: Roger Arespång
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Nu händer det mycket inom skolan. Det 
finns särskilda pengar för att jobba 
med utvecklingsprojekt. Det har gett 
effekt. Inte mindre än 11 projekt pågår 
inom för- och grundskolan samt gymna-
siet. Här kommer korta presentationer 
av projekten.

De budgeterade medlen till skolutveck-
ling innebär att pedagoger har möjlighet 
att söka nedsättning i tjänsten för att ut-
veckla skolan. En av förutsättningarna 
är att utvecklingsarbetet inte ryms inom 
ordinarie arbetstid. Utvecklingsarbetet 
ska även ge effekt för många och spri-
das på Bodens Skolforum eller liknande 
seminarier. De projekt som pågår under 
detta läsår berör många olika områden 
men gemensamt är att det främjar elev-
ernas lärande. 
Kontaktperson: Rakel Fagerström, 
09��-6�� �8,  
rakel.fagerstrom@edu.boden.se 

Äventyr ute lär mer
Äventyrspedagogiken ger förutsätt-
ningar för ett fantasiberikande lärande 
genom att den innehåller moment av be-

rättande och spänning i form av äventyr 
i naturen. Tanken är att spännande lä-
rande ska öka motivationen för att vilja 
lära sig. 

Genom att kombinera berättande, 
individuellt arbete med insamling av 
fakta, samarbetsövningar, äventyr i na-
turen samt ett utvärderingsmoment blir 
det hög motivation till lärande hos både 
elever och pedagoger. 

Äventyrspedagogik ger större förut-
sättningar att nå alla elever på något av 
de sätt de lär sig bäst på. 
Kontaktperson:  
Eva Persson, 09��-6�� ��,  
eva.persson@edu.boden.se 

Akutsjukvård och räddningsmedicin 
en profil för omvårdnad
Lärarna på Omvårdnadsprogrammet 
såg ett värde i att skapa aktuella, intres-
santa och lockande profiler på program-
met. Utvecklingsarbetet har som fokus 
att skapa olika profiler; Akutsjukvård 
och räddningsmedicin, Friskvård och 
hälsa samt Vård- och omsorgsverksam-
het. Målet är att bli det mest attraktiva 
omvårdnadsprogrammet i länet. 
Kontaktperson: Anna Lindmark, 09��-
6�5 6�, anna.lindmark@edu.boden.se  

Reflektera ger mera
Med individanpassade lärgrupper har 
projektet arbetat med att utveckla nytt-
jandet av datorn i skolarbetet, som 
en förstärkning i lärprocessen. Vi har 
också valt att genomföra, analysera och 
befästa elevernas specifika och optimala 
lärstilar. Som påbyggnad till dessa två 
delar har vi arbetat för att förändra, 
förbättra och fördjupa formerna för 
reflektion och utvärdering av arbetet i 
skolan.
Kontaktperson: Gudrun Olsson-Lind-
gren, 09��- 78� �0,  
gudrun.olsson-lindgren@edu.boden.se 

Portfolio visar elevens utveckling 
Syftet med utvecklingsarbetet är att 
prova, utvärdera, utveckla och förfina 
användandet av portfolios i undervis-
ningen på gymnasiet. I en portfolio – en 
samling av arbeten - synliggörs elever-
nas lärande såväl för dem själva som för 
pedagogerna. Vi vill också komma ifrån 
provsituationer och istället använda oss 
av portfolios som grund för utvärdering 
av måluppfyllelse och betygssättning. 
Kontaktperson: Inga-Lill Sevä, 09��- 
6�5 05, inga-lill.seva@edu.boden.se 

Digital portfolio ett alternativ
Två klasser på Korpenskolan omfattas 
av detta utvecklingsprojekt. De har sin 
egen e-portfolio på hemsidan, där elev-
arbeten, redovisningar och prov finns. 
Även ljudfiler, filmer och powerpoint-
presentationer kan samlas i e-portfo-
lion. Det är ett sätt att medvetandegöra 
eleverna om deras utveckling och sitt 
sätt att lära. Elev, förälder och pedago-
ger har tillgång till portfolion.
Kontaktperson: Stefan Nilsson, 09��-
6�0 �8, stefan.nilsson@edu.boden.se 

Grön Flagg för miljön
Utvecklingsarbetet har som mål att få 
Grön Flagg. Det ska också utverka ett 
koncept/material som kan inspirera, 
stimulera, engagera och underlätta an-
dra skolors arbete med Grön Flagg eller 

Nya tankar i skolan

 Äventyr höjer motivationen för inlärning.
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motsvarande miljöcertifiering. I arbetet 
ingår att utveckla området runt Höns-
tjärn i Sävast för att på det sättet stärka 
elevernas kunskaper om friskvård, hälsa 
och miljö.

Grön Flagg är en miljöcertifiering av 
skola och förskola. Det är ett konkret 
verktyg för förskolan/skolan att struk-
turera sitt miljö- och naturarbete.

Ett honnörsord för Grön Flagg-pro-
jektet är delaktighet. Alla på förskolan/
skolan ska känna att de bidrar till mil-
jöarbetet.
Kontaktperson: Anette Lund, 09��-
6�� 57, anette.lund@edu.boden.se 

TRAS helar språket
Det är i de tidiga åren som grunden för 
ett bra samspel och en positiv språkut-
veckling läggs. TRAS, tidig registrering 
av språkutveckling, är ett redskap för 
att kunna ha en framåtriktad pedago-
gisk insats för barn i förskolan.
Språkobservationerna ligger sedan som 
grund för diskussioner om hur man kan 
göra för att utveckla och förbättra ar-
betet så att de svårigheter som upptäcks 
kan undanröjas så mycket som möjligt. 
Kontaktperson: Carina Synnergren, 
09��-6�6 �6,  
carina.synnergren@edu.boden.se 

Nätverk för pedagoger 
Syftet är att utveckla det specialpeda-
gogiska förhållningssättet i arbetsla-
get, skolan och förskolan som eleven 
kommer från. Kunskap om hur man 
upptäcker språkstörningar och läs- och 
skrivsvårigheter så tidigt som möjligt 
ger elever bättre förutsättning att nå 
skolans mål. 

Kontaktperson: Agneta Bergelin, 09��- 
6�� 96, agneta.bergelin@edu.boden.se 

För demokrati, tolerans och 
mänskliga rättigheter
Antidemokratiska, rasistiska och into-
leranta strömningar sprider sig snabbt 
över Europa. Främlingsfientliga partier 
vinner mark även i våra grannländer. 
Nynazismen och andra ickedemokra-
tiska organisationer ökar kraftigt i både 
medlemsantal och sympatisörer. Syftet 
med projektet är att aktivt arbeta med 
att skapa diskussion om demokrati, 
mänskliga rättigheter och tolerans. Mål-
gruppen är hela grundskolans lärare och 
elever. Det är ett samarbetsprojekt med 
myndigheten för Levande Historia och 
Göteborgs universitet. 
Kontaktperson: Anna Wikström, 09��- 
6�0 5�, anna.wikstrom@edu.boden.se 

En grund att räkna med
I nationella undersökningar (TIMSS, 
PISA) ser man en kraftig försämring av 
kunskaperna i matematik. Man ser för-
sämrade resultat i relation till tidigare 
svenska resultat och vid internationella 
jämförelser. 

Under de år som vi arbetat som lä-
rare, har vi arbetat mycket med att hitta 
nya arbetsformer som ska göra att bar-
nen får en bra matematisk grund, att de 
arbetar på sin individuella nivå, att de-
ras arbete känns roligt och omväxlande 
o.s.v. Det arbetet utvecklas och struktu-
reras i projektet.
Kontaktperson: Maria Kröger, 09��-
6�0 80, maria.kroger@edu.boden.se 

Rör på kroppen så klarnar knoppen
Utvecklingsarbetets syfte är att invente-
ra om och på vilket sätt eleverna erbjuds 
daglig fysisk aktivitet i kommunens 
olika skolformer. Där det behövs ska 
formerna för den fysiska aktiviteten ut-
vecklas så att den dagliga rörelsen ingår 
på ett naturligt sätt i skolarbetet. Inom 
kort kommer en hemsida att öppnas, en 
quick place, där grundskolans pedago-

ger kan utbyta idéer om hur de kan er-
bjuda våra elever daglig fysisk aktivitet.
Kontaktperson: Marita Johansson, 
09��-6�5 00,  
marita.johansson@edu.boden.se 

Teknikkokbok 
Enligt läroplanen i målområdet ”Be-
dömning och betyg” ska skolan sträva 
efter att varje elev utvecklar ett allt 
större ansvar för sitt lärande och förmå-
gan att själv bedöma sina resultat. I vårt 
arbete märkte vi att vi behövde ett verk-
tyg för att tydligt visa kunskapsmålen 
för eleverna. Vi ville också tillsammans 
med eleven visa var hon befinner sig i 
sitt lärande och hur hon kan gå vidare. 
I litteratur och föreläsningar som vi del-
tagit i betonades vikten av bedömning, 
en bedömning som syftar till att främja 
lärandet där elevens kunnande analyse-
ras och värderas. 

Frågan blev hur vi kan göra det i ett 
ämne som teknik som har en kort tradi-
tion i jämförelse med t ex svenska och 
matematik? 

Annika Nilsson och Lena Sandling, 
lärare för barn i åldrarna �0–�� år, 
startade projektet ”Teknikkokboken”, 
en samling med tips till pedagoger, men 
med tyngdpunkten på en elevvänlig be-
dömningsmatris. 

Vi valde att utforma en elevvänlig be-
dömningsmatris i fyra olika nivåer. 

Den hjälper eleven att se kunskaps-
målen och göra en självuppskattning. 
Den skulle också vara ett verktyg för 
att ge eleven feedback och vägledning 
till fortsatt lärande. Den används för 
att följa och stödja en elevs utveckling 
i ämnet teknik.

Första delen av matrisen har rubriker 
som speglar våra erfarenheter av elevens 
arbete i klassrummet, den andra delen 
har rubriker som speglar elevens tek-
niska förmåga.

Lärandet förbättras när eleverna har 
en klar uppfattning om vad det är som 
de ska lära sig, vilken form av bedöm-
ning som används och hur de själva kan 

Genom  
delaktighet 
skapas en bra 
skolmiljö.
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bedöma vad de kan. Vi pedagoger får ett 
verktyg som förbättrar förståelsen och 
kommunikationen kring kursplanen.

I vår undervisning i teknik har vi tagit 
fasta på elevernas fantasi och kreativi-
tet. Vi har sett att ämnet ökar elevernas 
motivation för skolarbetet, kanske för 
att de får utgå från sina egna förutsätt-
ningar. Många gånger har vi slagits av 
häpnad över hur de löser problem och 
hur mycket kunskap de har i ämnet. Vi 

Hur kan fiskar leva under isen? Kryddar 
svenskarna aldrig maten? Varför frågar 
svenskarna bara en gång när de erbju-
der någonting? Det här är några av frå-
gorna som kommit upp under det elva 
dagar långa kulturutbytet mellan Bo-
den och Sri Lanka. Sjutton lankesiska 
skolelever, två lärare, en rektor och två 
socialarbetare lämnade Sri Lanka för 
första gången och gav sig av på sitt livs 
resa.

Anledningen till besöket är det EU-pro-
jekt Sandenskolan och Bodens kommun 
byggt upp med skolor i Sri Lanka. I maj 
�006 reste en klass från Boden dit och 
nu, ett år senare, har vi i Boden fått 
möjligheten att ta emot en av de lan-
kesiska skolklasserna hos oss. Eleverna 
från Sri Lanka har bott i svenska hem 
och har haft varsin värdelev som de följt 
under hela vistelsen. De sjutton lanke-
siska eleverna har fått uppleva hur fa-
miljeliv, skoldagar och fritid kan se ut i 
Sverige. Programmet har varit intensivt 
med bland annat information från kom-
munalråden, grundskolechefen, Rädda 
Barnen, BUN, elevhälsan, elevmedlingen 
och gruppen mot mobbning. Flera stu-
diebesök har ingått bland annat till soci-
alförvaltningen, Sturegården, Gammel-
stad, Teknikens hus och Ájtte Museum 
i Jokkmokk. 

Snö för första gången
Under besökets första helg tillbringade 
de lankesiska gästerna tre dagar i Jokk-
mokk och Kronogård tillsammans med 
sina värdelever. När gruppen klev ur 
bussen i Kronogård, var marken vit 
av snö. Alla elever skyndade sig ut och 
snabbt var snöbollskastningen igång. 
Blöta, frusna, men lyckliga gick de till 
slut med på att ta på sig sina lånade vin-
terkläder. 

Dagen efter blev en heldag i snöriket. 
De lankesiska eleverna provade åka pul-
ka, bob, skidor, skoter och pimpla. Men 
när de började frysa, fanns inte reflexen 
att röra på sig, utan de gick tysta iväg 
och satte sig i skuggan i skogen. Efter 
mer kläder, åkarbrasor och joggingtu-

som är intresserade av teknik och natur-
orienterade ämnen får inte alltid vara 
”bäst i klassen”, utan eleverna får lära 
oss.
Kontaktperson: Lena Sandling, 09��-
6�7 77, lena.sandling@edu.boden.se 

Resultat av ett projekt där elevgrupper skulle skapa sittmöbler under en timme. Årskurs 
6 i Svartbjörnsbyns skola. 

Barn från Sri Lanka mötte snön

Lena Sandling och Annika Nilsson har skrivit pedagogiska recept i Teknikkokboken.
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rer försvann de sorgsna minerna och 
gästerna var på nytt överlyckliga över 
skidåkning och pimpling. När eleverna 
sedan pratade om ”the Swedish dance”, 
visade det sig vara rörelserna de lärt sig 
på isen för att hålla värmen.

Kryddat blir okryddat i annan kultur
En stor kulturskillnad fanns i maten. 
Oron bland värdfamiljerna var stor, när 
deras lankesiska gäster knappt rörde sin 

Barn från Sri Lanka mötte snön

tallrik. Lankeserna är vana vid mycket 
kryddstark mat och tyckte att den 
svenska maten saknade smak. En an-
nan svårighet var att plötsligt sitta inför 
främlingar och för första gången i sitt 
liv äta med kniv och gaffel. Men med 
några kryddstarka burkar och lite be-
stickövning släppte problemet och mat-
lusten kom tillbaka. Som ett spännande 
inslag bestämdes det att alla under en 
kväll skulle äta med händerna, så som 

lankeserna i vanliga fall gör. En fascine-
rande upplevelse för värdeleverna, som 
då insåg hur svårt det var och att det 
fanns en särskild teknik för att lyckas 
äta lika elegant som sina gäster.

Åter till Sri Lanka
Utbytet har varit en viktig del i att öka 
förståelsen för andra kulturer, religioner 
och människor. Eleverna har fått kam-
rater för livet och viljan att hålla kon-

takten och återses är stor. De 
lankesiska eleverna upplever 
att livet kanske är lättare i 
Sverige, men hemlängtan till 
det egna landet och till den 
egna familjen är ändå stor. 
De här eleverna är Sri Lankas 
nya generation och kanske 
kan de genom sina upplevel-
ser vara med och påverka för 
att göra livssituationen lite 
lättare i sitt eget hemland.

Kontaktperson: Emma-Lisa 
Öberg, 09��-6�05�, emma-
lisa.oberg@edu.boden.se

Jean Fernando, Inomi Aluthwala och Nadeeka Daluwatta hälsas välkomna till 
Boden av Olle Lindström och Bosse Strömbäck

Sandun Ranabahu Mudiyanselage, Sithum Diss-
anayaka, Mohomead Faiz, Henrik Lundqvist, 
Dilshan Kuranage och Nishantha Fernando sitter 
i skoterpulkan och väntar på färden hem

Det var inte bara utevis-
telse som ingick i skolbe-
söket från Sri Lanka.
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Hur ska vi som bor i Boden hjälpas åt för att 
skapa utveckling och en långsiktigt hållbar 
tillväxt? Det är en viktig fråga för oss alla. 
Nu får du chansen att vara med och påverka 
vår gemensamma framtid. Våra politiker har 
gett ett uppdrag att ta fram ett förslag till 
en plan för Bodens långsiktiga utveckling 
- En utvecklingsplan. Vi behöver dina idéer. 
Arbetet startar i höst.

Vi hoppas nu att många Bodensare vill enga-
gera sig för att diskutera den viktiga frågan 
om Bodens utveckling. Att vi kan identifiera, 
utveckla och ta tillvara våra lokala styrkor 
är en viktig framgångsfaktor för Boden. Den 
lokalt förankrade kunskapen och idérikedo-
men är en betydelsefull drivkraft för tillväxt. 
Vi vill nu engagera företag, kommunens 
samtliga förvaltningar, arbetsplatser, försva-
ret, ungdomar, pensionärer, intresseorgani-
sationer, politiska partier m.fl. Ju fler som 
engagerar sig desto bättre.

Utvecklingsarbetet handlar om vad vi vill 
åstadkomma och hur vi vill göra. Var är vi 
idag och var vi vill befinna oss om �0 år? Vi 
ska lyssna, diskutera och agera. 

Praktiskt kommer det att gå till så att alla 
svarar på ett antal gemensamma frågor. Den 
övergripande frågan handlar om vad vi kan 
göra konkret för att skapa en långsiktigt håll-
bar tillväxt i Boden. Andra frågor handlar 
om vår gemensamma vision och vårt fram-
tida varumärke. Sedan sammanställs svaren. 

Ta chansen 
att påverka Bodens framtid
 

Ombyggnad av Kungsbron 1937. Bodens stadshus under byggnad 1957.

Utveckling betyder olika beroende på 
perspektivet.
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Slutligen är det kommunfullmäktige som be-
slutar om den nya utvecklingsplanen.

Varför behöver vi ta fram en ny utveck-
lingsplan? Svaret är att utvecklingen går 
snabbt och vår vardag ser annorlunda ut 
jämfört med för ett antal år tillbaka i ti-
den. Internationalisering och globalisering 
påverkar oss allt mer. I dag rör sig företag 
och arbetstillfällen på en global marknad. 
Vi möter nya Bodensare som kommer från 
andra kulturer med nya synsätt och andra 
erfarenheter. Världen förändras och vi med 
den. Det är viktigt att vi ser och tar tillvara 
på de möjligheter som det nya ger oss.

Det är många områden som har bety-
delse för vår tillväxt och som ska belysas i 
en utvecklingsplan. Det gäller näringsliv och 
arbete, landsbygd, boende, kommunikatio-
ner, miljö- och energi, fritid och kultur samt 
utbildning.

Än en gång – Ta chansen och påverka 
vår gemensamma framtid. Vi ska förnya 
vårt samhälle, ta nya tag och skapa en av 
de bästa – kanske t.o.m. den bästa – lokala 
tillväxtkulturen i landet. Det är bra för oss 
alla som bor och arbetar i Boden. Till hösten 
hjälps vi åt för att skapa ny utvecklingskraft 
i Boden. Håll ögonen öppna för annonser i 
dagstidningarna.

Henry Magnusson
Kommunchef

Begrepp med betydelse för utveckling
Det finns många begrepp när man talar om utveckling. Den här betydelsen 
är utgångspunkten för Bodens nya utvecklingsplan.

Långsiktigt hållbar tillväxt
Begreppet långsiktigt hållbar tillväxt kommer från en FN-rapport, ”Vår 
gemensamma framtid” från �987. Där ges följande definition ”En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”. Det hand-
lar om tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Den första dimensionen handlar om sociala faktorer. Ett samhälle med 
höga ohälsotal, stora skillnader i hälsa, dålig jämställdhet och lågt delta-
gande i arbetslivet för flera grupper är inte effektivt, dynamiskt eller lång-
siktigt hållbart.  Fler jobb och fler i jobb är en av de viktigaste faktorerna 
för att minska den utslagning som finns i dagens samhälle.

 Den andra dimensionen handlar om ekonomi. Näringslivet och de of-
fentliga arbetsplatserna måste utvecklas. Att människor har arbete är en 
grundförutsättning för tillväxt.

Den tredje dimensionen handlar om ekologi. Vi måste ta ansvar för vår 
miljö. Det kan vi t.ex. göra genom att skapa hållbara energisystem. Det 
innebär att vi tar ansvar för hur energin produceras och att vi hushållar 
med energin

Vision
En vision är en beskrivning av ett framtida önskvärt tillstånd. En vision 
ska väcka känslor och engagemang. En vision ska visa på möjligheter, den 
ska vara önskvärd, ge handlingsmöjligheter och vara slagkraftig.

Varumärke
Ett varumärke är vad vi ska stå för, förknippas med, vara kända för eller 
uppskattas för. På engelska kallas varumärke för Brand. Trademark är den 
synliga delen av ett varumärke – den del som man kan skydda juridiskt. 
Varumärket måste grundas i vår gemensamma historia. Vi bodensare och 
våra företag fungerar som bärare av varumärket

Ta chansen 
att påverka Bodens framtid
 

Den största utvecklingsepoken i Boden 
var byggandet av fästningen. Men även 
i mer modern tid finns flera projekt 
som var för sig medfört utveckling i 
stort och smått.

Bygget av Bodens kraftstation 1969.

Björknässkolan 1985.

Byggarbetsplats Strandplan 1988.
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Ecodriving sparar pengar och miljö
Utbildning i Ecodriving är en bra metod för att lära sig köra bränslesnålare 
och miljövänligare. Hemtjänstpersonalen kör många mil per år. Cirka 50 
personer utbildas i år. Det ger stora vinster både för ekonomi och miljö. 
Sören Hansson på Björknäsgymnasiet utbildar förarna. 

– Alla som redan utbildats 
har varit mycket positiva till 
utbildningen, säger Sören. 
De vill ha en uppföljning och 
fortsatt utbildning. Enhets-
cheferna inom hemtjänsten 
är utbildade och det har va-
rit många positiva reaktioner 
från dem. 

En av dem som utbildats är 
Hans Burström, undersköter-
ska inom hemtjänstgruppen Norrbacka. Han tycker att det har varit både 
roligt och bra att få möjligheten att genomgå utbildningen. Så tycker de 
flesta bland personalen inom Norrbacka hemtjänstgrupp. Hans sänkte sin 
bränsleförbrukning med nästan � dl/mil efter utbildningen. På �000 mil/år 
sparar han �00 l bränsle.

Utbildningen görs inom kommunens Klimp-projekt med stöd av Na-
turvårdsverket. Syftet är att lära medarbetarna att köra bil så att vi sparar 
bränsle och på så vis både koldioxidutsläpp och pengar. Genom utbildning-
en kan man minska bränsleförbrukningen med upp till �0 %. Det beror 
mycket på hur man kör innan utbildningen men genomsnittsbesparingen 
är ungefär �� %. En person som kör �000 mil/år och minskar sin bensin-
förbrukning med �0 % sparar cirka �500 kr. Kostnaderna för service och 
underhåll minskar också.

På Björknäsgymnasiet har 65 förare utbildats i Heavy Ecodriving. Det 
vill säga de kör bränslesnålt med tunga lastbilar och buss. I den gruppen har 
bränsleförbrukningen minskat med �0 %. Det finns flera tips på vad man 
ska tänka på för att få ned förbrukningen. Här får du fem tips som minskar 
din bränsleförbrukning:

• Kör max � billängder på �:ans växel
• Hoppa över växlar dvs från �:an till �:an 
• Planera din körning för att undvika stopp
• Ta bort onödig vikt till exempel takbox
• Håll hastigheten

Tvätta bilen miljövänligt
Tvätta bilen i närmaste gör-det-själv-hall eller 
automattvätt. De har oljeavskiljare, där oljor 
och metallhaltigt slam skiljs bort från vattnet, 
som går vidare till reningsverket. Där tas oljan 
omhand och det metallhaltiga slammet från ol-
jeavskiljarna förstörs på ett miljövänligt sätt.

En del automattvättar har, förutom oljeavskil-
jare, ett eget litet reningsverk som renar vattnet 
ytterligare. Dessutom återanvänds en stor del av 
vattnet i tvättautomaten.

I både bilschampo och avfettningsmedel finns 
ämnen, t.ex. tensider, som kan skada eller störa 
djur och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöan-
passade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa 
innehåller tensider, men de bryts lättare och 
snabbare ner i reningsverket.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gara-
geuppfart, gata eller väg. Tvättar du bilen på 
gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunn 
eller dike och därefter orenat ut i närmaste vat-
tendrag. Vid enstaka tvättar, ställ bilen på en 
gräsmatta eller grusad yta långt från vattendrag, 
dagvatten- och dricksvattenbrunnar.

Sammanfattning:
• Tvätta bilen i gör-det-själv-hall eller automat-

tvätt.
• Använd endast miljöanpassade bilschampon, 

tvåltvättmedel och såpa. Använd inte avfett-
ningsmedel.

• Tvätta inte bilen på garageuppfart, gata eller 
väg. 

• Vid enstaka tvättar, ställ bilen på gräsmatta 
eller grusad yta långt ifrån vattendrag, dag-
vatten- och dricksvattenbrunnar.

Mer information och länkar om miljövänlig bil-
tvätt hittar du på  www.boden.se/miljo under 
rubriken Miljövänligt (klicka sedan på Miljö-
vänlig biltvätt).

Hans Burström sparar 200 
liter bränsle per år genom 
utbildningen i ecodriving.  
Foto: Lisa Stridsman

Det är bäst att tvätta bilen i en tvättanläggning för 
miljöns skull. Foto: Anita Lundin
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fredagskvällen blev det en fest för lärare, 
föräldrar och elever med knytkalas där 
eleverna stod för underhållningen. God 
mat och god stämning.

Helgen tillbringades i värdfamiljerna 
och lärarna umgicks med sina franska 
kollegor.  Skoterkörning och pimpelfis-
ke varvades med bastubad och skidåk-
ning ute i Luleå skärgård. När allt detta 
toppades med god mat och glass med 
varma hjortron blev helgen fullkomlig. 

På måndag morgon styrdes kosan 
mot Jokkmokk och samemuseet. Innan 
dess blev det ett stopp vid polcirkeln där 
fransmännen fick passera gränsen. De 
fick även ett ”polcirkelcertifikat” som 
bevis på att de varit längre norrut än 
någonsin förr. 

Emma-Lisa har tidigare arbetat på 
museet i Ájtte och skötte sedan guid-
ningen. Fransmännen tyckte att den 
samiska kulturen var väldigt fascine-
rande. Efter besöket på Ájtte passade 
det bra att få besöka en av samebyarna. 
Sen blev det en paus i en av samernas 
inhägnader. Natten tillbringades på ett 
vandrarhem i Kiruna. 

Följande morgon blev det en guidad 
tur ner i gruvan. Väldigt spännande 
för såväl fransmän som svenskar. Den 
gamla devisen ”man är aldrig turist i 

sin egen stad” gällde i hög grad. Många 
av de svenska eleverna fick möjlighet 
att se saker de inte sett förut. Därefter 
åkte gruppen mot Jukkasjärvi och Isho-
tellet. För en grupp fransmän som inte 
får uppleva snö och is i sin vardag var 
det en fantastisk upplevelse som de sent 
skall glömma. 

Som lärare upplever vi att ett projekt 
som detta ger mycket. Våra elever får 
tala främmande språk, växa som män-
niskor och lära sig mer om andra kultu-
rer.  För att inte tala om den fantastiska 
fortbildning det innebär för oss som 
språklärare att få tala franska och eng-
elska under en hel vecka. En del kultur-
krockar skedde naturligtvis på vägen, 
något som vi också lärde oss av. 

Att eleverna tycker att utbytet gett 
dem mycket märker man tydligt. Flera 
av dem planerar redan för en tågluff ner 
till ”sina” fransmän. Som en av våra 
elever sa: 

– Nu vet jag äntligen vad jag ska ha 
alla år av franskstudier till. 

Avskedet på Kallax blev tårfyllt och 
det visade på att trots kort om tid, öpp-
nar ett sådant här utbyte möjligheten till 
att knyta vänskapsband och kontakter 
över lång tid. 

Under en vecka i mars tog Sandenskolan 
emot tjugo elever och fyra lärare från en 
fransk skola i Grand Quevilly. Projektet 
startade redan för två år sedan med en 
planeringsresa. I april förra året åkte 
språklärarna Lars Svedberg och Emma-
Lisa Öberg samt skolsköterskan Eija Ber-
genstråle ner med en grupp elever på en 
tre veckor lång resa i Europa. Då inleddes 
utbytet med Frankrike. Nu var det dags 
för fransmännen att besöka Sverige. Det 
blev en stor upplevelse. 
JENNy WiNBLaD VoN WaLtEr

Den franska delegationen fick ett varmt 
välkomnande på Kallax flygplats. De 
svenska eleverna hade ställt upp bakom 
en fransk och en svensk flagga när de 
franska eleverna anlände och snabbt 
hade den första kontakten tagits. Där-
efter gick resan till det närbelägna Eb-
benjarka. Där fick fransmännen åka 
hundspann och hungriga magar bjöds 
på renskav i pitabröd. De första dagar-
na gick åt till att lära känna varandra 
och de franska eleverna följde med sina 
värdelever för att uppleva vardagen i en 
svensk skola. En träff med kommunal-
rådet Bosse Strömbäck ingick också. På 

Kort utbyte 
Franska elever blev certifierade 

Polcirkelbesökareger långa kontakter
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Projekt ger guldkant 
och grilla korv ute, olika kulturaktivite-
ter, äta god mat tillsammans, en musik-
kväll, sjunga och dansa, åka ut till något 
utflyktsmål o.s.v. Listan kan göras lång. 

Det är viktigt att personalen kan göra 
spontana aktiviteter med brukarna och 
inte bara sådant som man planerat för 
under lång tid. Det gäller att ta vara på 
alla tillfällen till lyckligare stunder. 

Personalen dokumenterar och foto-
graferar det som händer så att det blir 
minnesvärda upplevelser som brukarna 
kan prata om tillsammans.

Vill du veta mer kan du prata med Ewy 
Wikström som är verksamhetsutveck-
lare tel 09��-6�� �8.

Med storheter som Roger Moore, Alice 
Babs, Lill Lindfors och Vikingarna som 
gäster i parken genom åren kan Sör-
byns IF se tillbaka på den gamla goda 
tiden.  Men man blickar ännu mer 
framåt. Nu ska man bygga en komplett 
konferensanläggning.
tExt: aNNa BErgStröM

Sörbyparken är en populär mötesplats, 
på senare år med mer familjär inrikt-
ning.

– Från midsommar till och med au-
gusti har vi något arrangemang varje 
onsdagskväll hela sommaren, säger 

Kerstin Sofia Andersson, ordförande i 
Sörbyns IF som äger och driver anlägg-
ningen.

I området finns en vacker sjö med 
campingplats, stugor, bastu, kiosk, hus-
vagnsplatser och konferensanläggning, 
badplats med bryggor, hopptorn och 
fiske. Dansbanan med tak rymmer upp 
till 600 dansande och �50 sittande vid 
dukat bord. Det finns även en gammal 
loge med plats för cirka �50 dansande 
och 65 matgäster.

Parken hyrs allt mer för privata ar-
rangemang som bröllop och andra fes-
ter och har även blivit en populär plats 
för konferenser.

– Fördelen här är att anläggningen 
ligger mitt i området där alla aktiviteter 
finns, säger Kerstin Sofia Andersson.

Sommarprogrammet inleds med 
midsommarfirande med buffé för hela 
familjen i samarbete med en entrepre-
nör på midsommarafton. På midsom-
mardagen är det fest med underhållning 
av Olofssons Little Big Band.

Stora planer
Men Sörbyns IF siktar mot nya stora 
mål. I ett och ett halvt år har de arbetat 
med att ta fram planer för en vidareut-
veckling av området.

– Vi har lyssnat på våra drömmar 
och en arkitekt har ritat upp det åt oss. 
Nu söker vi medel och finansiärer, säger 
Kerstin Sofia Andersson.

Planen består av en huvudbyggnad 
på cirka 750 kvadratmeter med sepa-
rat servicebyggnad. Huvudbyggnaden 
innehåller restaurangkök, matsal, kon-
ferens, flera kontorsrum och �� bäddar 
fördelade i �� rum varav ett är en svit.

Det finns även planer för ett nytt ser-
vicehus till campingen. Förhoppningen 
är att kunna öppna den nya anläggning-
en �009.

Astrid Johansson kan se fram mot en guld-
kant på tillvaron. Foto: Niklas Persson

För äldre och funktionshindrade be-
hövs ibland lite extra glädje i vardagen. 
Därför startar socialförvaltningen små 
projekt för att komma igång med att 
sprida glädje och därmed höja livskva-
liteten för brukarna. Förhoppningen är 
att aktiviteterna ska leva vidare i deras 
vardag. 

Vad skulle du vilja göra idag? är frågan 
som personalen ställer till brukarna. 

Det kan handla om allt från att få 
åka och titta till sin stuga, äta frukost på 
sängen, få massage, fotbad, besök i kyr-
kan, göra en stadstur, göra en minnes-
resa, åka på fisketur, åka ut till naturen 

Framtidstro i Sörbyn

Med Nya Gården ska Sörby Turism bli en 
av de främsta konferens- och aktivitetsan-
läggningarna i Bodens kommun.
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Dags att föreslå kandidat för

Miljöstipendium 2007
Bodens kommuns miljöstipendium delas årligen ut till en person, ett företag eller en 
organisation som gjort insatser för miljövården i kommunen

Närvärme för bättre miljö 
Lokala företag ger Harads bättre miljö genom närvärme. Foto: Kent Lindvall

Bilpool med biogas
Under våren har fyra avdelningar på Bo-
dens kommun gått samman och nyttjar 
fyra miljöbilar tillsammans. Bilarna ingår 
i en bilpool och personalen får boka in sig 
på alla bilarna när man behöver en bil i 
tjänsten. Tanken med detta är att vi får 
ett effektivt nyttjande av bilarna samti-
digt som miljön mår bättre av att vi kör 
med miljöbilar.

Genom satsningen ska det finnas till-
gång till en bil på jobbet när vi behöver 
det. Det leder till att man inte behöver 
köra sin egen bil till jobbet varje dag 
även om man har ett ärende som kräver 
en resa. Man kan cykla, gå, åka buss el-
ler samåka till och från jobbet och på så 
vis minska på koldioxidutsläpp. Bilarna 
i vår bilpool är miljöbilar och ska dri-
vas med förnyelsebara bränslen till ex-
empel biogas och etanol. Genom att vi 
kör på förnyelsebara bränslen minskar 
vi koldioxidutsläppen och är därför kli-
matsmarta. Biogasen tillverkar vi själva 
inom kommunen och slipper onödiga 
transporter av bränslet.  

Idag är det fyra miljöbilar i bilpoo-
len. Tanken är att utöka poolen så att 
alla som är verksamma inom kommun-
förvaltningen och behöver en bil ska 
kunna boka en bil från bilpoolen. I den 
perfekta världen ska vi cykla och gå på 
alla korta sträckor och ta en miljöbil 
ifrån bilpoolen på de längre.  

Bidrag vid köp av biogasbil
Om du är mantalsskriven i Bodens 
kommun kan du få gratis biogas när 
du köper en biogasbil under åren �007-
�008. Bidraget ges en gång per bil och 
är 800 Nm�. Ta kontakt med tekniska 
förvaltningen.

Kommunens bilpool har bara miljöbilar. 
Foto: Lisa Stridsman

Arctic Heat Harads AB planerar att bygga 
ett lokalt fjärrvärmenät i Harads. Tanken 
är att kunna ansluta upp till 60 villor, 
vårdcentralen samt flertalet av Boden-
bos och kommunens lokaler i Harads. 

En panncentral kommer att byggas i 
Bomecs lokaler centralt i Harads. Fjärr-
värmenätet kommer att sträcka sig från 
kyrkan i norr via skolan, vårdcentralen 
och Svanövägen till brandstationen i sö-
der.

När anläggningen är färdig och bör-
jar leverera värme kommer produktio-
nen att komma främst från fliseldning 
under vintern. Under sommaren kom-
mer det även att ske i kombination med 
solenergi för tappvattenberedning. Den 
årliga värmeproduktionen kommer från 
en panna med en kapacitet på cirka 
�MW. Det motsvarar mer än �00 van-
liga villapannors kapacitet. Rökgaserna 
som kommer av eldningen kommer att 
renas i en multicyklon. Det gör att man 

får miljövinster i detta system jämfört 
med om alla eldade i sina egna värme-
pannor utan rökgasrening. 

Anläggningen kommer att delfinan-
sieras med statligt bidrag via Boden 
kommuns klimatinvesteringsprogram, 
Klimp. Grundarna av Arctic Heat Ha-
rads AB är tre lokala företag, Norbergs 
el & rör AB, Bomek samt A. Norbergs 
TRP AB. 

Det lokala fjärrvärmenätet kommer 
att drivas som ett aktiebolag där de 
anslutna fastigheterna blir aktieägare. 
Satsningen blir ett gemensamt projekt i 
byn. Tanken är att producera och leve-
rera energi i harmoni med ett modernt 
kretsloppssamhälle. Det ger mervärde 
för bygden.

Stipendiesumman är �0 000 kr. Stipen-
diet delas ut under Skördefest- och miljö-
dagar i augusti.

Lämna din ansökan eller förslag på 
kandidat med motivering senast �� juli 

till Miljö- och byggförvaltningen, 
96� 86 Boden.  
E-post:  miljo_byggforvaltning@boden.se; 
tel 09�� 6�� 56. Webbplats: www.boden.
se/miljo
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Fysisk aktivitet och motion är en mycket 
viktig friskfaktor för en god fysisk och 
psykisk hälsa. Det har Bodens kommun 
som arbetsgivare tagit fasta på och ge-
nomför under år 2007 en satsning som 
kallas ”Bodenpulsen”. 

Målet med satsningen är att stimulera 
och uppmuntra de anställda till ett ökat 
och långsiktigt utövande av fysisk akti-
vitet. De ska göra en insats som är enkel 
att delta i och som tilltalar även dem 
som sällan eller aldrig tränar. Insatsen 
ska bidra till ökad frisknärvaro.  

Bodenpulsen riktar sig till alla må-
nadsavlönade anställda i Bodens kom-
mun. Det är i form av en tävling som 
går ut på att de anställda bildar treman-
nalag - genomför ett första pulstest där 
lagets genomsnittspuls räknas ut – får 
sju månader på sig att individuellt eller 
i grupp utöva valfria fysiska aktiviteter 
för att sänka lagpulsen (förbättra sin 
kondition) – genomför ett andra och av-
slutande pulstest.

Tävlingsstarten gick den �9 mars och 
satsningen pågår till och med �6 novem-
ber. I december kommer deltagarna i de 
tre lag som sänkt sin lagpuls mest att få 
ett pris i form av lediga dagar. Diplom 
delas ut till alla de deltagande lag som 
sänkt sin lagpuls. 

Stort intresse
Gensvaret för att delta i Bodenpulsen 
har varit stort och totalt �56 lag eller 
786 personer har genomfört det obliga-
toriska pulstestet. 

Sänkt puls ger bättre hälsa

Att deltagarna nu är laddade och på 
gång är det ingen tvekan om. På arbets-
platser och i möten mellan anställda 
från olika lag pratas, diskuteras och 
spekuleras det om vilket lag som kom-
mer att bli vinnare, vilka som har störst 
chans o.s.v. 

Att fler också blivit mer aktiva märks 
bl. a. i stadshusets trappor, där ”trafi-
ken” av gående ökat stadigt den senaste 
tiden.

Bodenpulsen mäts med steptest

Ansvariga för genomförandet av 
satsningen är Hälsostrateg/vägledare 
Maria Nilsson och Friskvårdskonsu-
lent Birgith Lidström. –Vi tror på att 
insatsen kommer att leda till ökat och 
långsiktigt utövande av fysisk aktivitet 
bland deltagarna. Vi hoppas också att 
deltagarnas iver och motivation ska bi-
dra till att anställda som inte deltar i Bo-
denpulsen inspireras att komma igång 
med vardagsmotion.

En skål för Boden
Under många år har det gjorts försök att hitta en Bodensouvenir. Nu finns den, 
Bodenskålen. Du kan köpa den på Turistbyrån och Försvarsmuseet.

Foto: Christer Gallin

Under åren har det arrangerats flera 
souvenirtävlingar och många idéer har 
kommit in från allmänheten. 

- Det har funnits en huvudlinje och 
det har varit någon form av bod. Men 
inget av förslagen har varit möjligt att 
producera i större skala och till rimligt 
pris, berättar kommunens informations-
chef Nils Sundberg som hållit i flera 
souvenirtävlingar.

– Det känns kul att vi nu har hittat 
en souvenir, säger kultur- och fritidschef 
Leif Nordström, som varit en av dem 
som varit med om att ta fram skålen. 
Det finns en del symboler på skålen som 
har anknytning till Boden och sen har 
den en praktisk nytta. Skålen är rund 
och �� cm i diameter. Till en början har 
vi tagit fram �00 skålar. Vi får se hur 
den uppskattas.
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I Bodens kommun finns det många fina 
områden där alla kan vistas, ströva om-
kring eller motionera. Det är viktigt att 
vi hjälps åt att hålla dem trivsamma. Till 
det hör bland annat att inte lämna träd-
gårdsavfall på allmänna områden.

Tyvärr finns det fastighetsägare som inte 
tar hand som sitt eget avfall utan väl-
jer den enkla vägen att slänga sitt träd-
gårdsavfall på allmän mark som ligger 
i anslutning till bostadsområdet (Mil-
jöbalken kapitel �5 § �0). Det är inte 
tillåtet att använda annans mark som 
avstjälpningsplats, vare sig i centrala 
områden eller i någon mindre ort. Det 
handlar oftast om rena trädgårdsrester, 
men emellanåt finns rester av byggmate-

rial och annat skräp. Avfallshögarna är 
fula och stör dem som rör sig i skog och 
mark och de övergödslar naturen. 

Kompostera istället
Trädgårdsavfall går utmärkt att kom-
postera i den egna trädgården. Gräs-
klipp, löv, barr, blast och liknande går 
bra att lägga i trädgårdskomposten. Om 
du sönderdelar materialet så bryts det 
ner snabbare.

Om gräsmattan täcks av ett tjockt la-
ger löv och löven är stora, kan de läggas 
i en kompost för trädgårdsavfall eller 
köras genom gräsklipparen och lämnas 
på marken. Kvistar kan kapas i småbi-
tar eller flisas och därefter blandas i löv-
komposten.

Det finns olika modeller av kompost-

behållare. En byggvaruhand-
lare kan ge dig råd och tips. 
Enklaste behållaren för träd-

gårdsavfall är en hemmasnickrad låda 
med glesa spjälor för lufttillförsel. 

Den som inte kan eller vill kompos-
tera själv kan lämna sitt trädgårdsavfall 
till någon av kommunens återvinnings-
centraler på Brändkläppen i Boden, i 
Harads på Bergsvägen eller i Gunnars-
byn vid industrihuset. Om du inte har 
mer än att det ryms på ett personbils-
släp kostar det inget, kommer du med 
lastbil ska det vägas in och du betalar 
en avgift.

Respektera förbudsskylten 
för allas trivsel.

Skräp i naturen minskar naturupplevelsen. Ansökningar om 
skuldsanering fördubblas
Ansökningarna om skuldsanering har 
ökat kraftigt. Kronofogdemyndighe-
ten i Östersund, som ansvarar för nor-
ra regionen, fick under mars månad in 
�59 ansökningar. Det är nästan en för-
dubbling jämfört med samma period 
förra året. Ökningen märks också tyd-
ligt i Bodens kommun. Orsakerna till 
ökningen kan vara de lagförändringar 
som trädde i kraft � januari �007 som 
bl.a. innebär att ansökningsproces-
sen blivit smidigare. En annan anled-
ning kan vara att mer information ges 
om att möjligheten till skuldsanering 
finns.  

I Boden hjälper Konsument Boden 
till med skuldsanering.

Lämna inte 
skräpet i naturen
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Avtala om vad som gäller 
För en konsument finns ingen laglig 
rätt att ångra ett köp i en butik. Många 
butiker och varuhus erbjuder ändå sina 
kunder öppet köp eller bytesrätt. Kän-
ner man sig osäker på en produkt och 
vill köpa den med öppet köp eller by-
tesrätt bör man säga till om det innan 
man betalar. Går affären med på det är 
det viktigt att det skrivs ned på kvittot. 
Kvittot ska man spara. Om man sedan 
vill återlämna varan är det viktigt att 
göra det i tid och att varan är i samma 
skick som när den köptes. Ta alltid med 
kvittot eftersom det visar att du betalt 
för varan och att öppet köp eller bytes-
rätt gäller. Öppet köp betyder att man 
får tillbaka pengarna om varan lämnas 
tillbaka inom en viss tid. Bytesrätt be-
tyder att man kan lämna tillbaka varan 
och välja en annan istället. Ibland er-
bjuds man ett tillgodokvitto. Vid bytes-
rätt får man alltså inte tillbaka pengarna 
som man betalat.  

Du har 3-års reklamationsrätt
Enligt konsumentköplagen har en kon-
sument tre år på sig att reklamera en 
vara. För varor och tjänster som köpts 

före den � april år �005 gäller två års 
reklamationsrätt. Man har rätt att re-
klamera en vara även om man inte har 
handlat varan på öppet köp eller med 
bytesrätt. Vissa varor kan ha en garanti 
som är kortare än tre år men det förkor-
tar inte reklamationstiden. Att rekla-
mera en vara innebär att du meddelar 
säljaren att du inte godtar varan och att 
du anger på vilket sätt du tycker att den 
är felaktig. 

En reklamation får inte göras för 
lång tid efter att du upptäckt felet. När 
en reklamation görs inom två månader 
från att felet upptäckts räknas det all-
tid som att det gjorts i tid. För att vara 
säker på att inte gå miste om dina rät-
tigheter är det viktigt att reklamera så 
snart som möjligt. Ta alltid med kvittot 
som bevis för att du betalat för varan. 
Kom ihåg att säljaren bara ansvarar för 
sådana fel som fanns när varan avläm-
nades till dig. Detta gäller även om felet 
visar sig först senare. 
Uppstår ett fel inom de 

sex första månaderna är det säljarens 
sak att bevisa att felet inte fanns från 
början. Går inte det så räknas felet som 
ursprungligt. När det gått längre tid än 
sex månader efter köpet är det köparen 
som måste bevisa att felet fanns från 
början. 

Klagoguiden hjälper dig att 
reklamera
Många konsumenter tycker att det är 
svårt att klaga på en vara eller en tjänst 
som man är missnöjd med. För att på 
ett enklare sätt kunna reklamera en vara 
eller tjänst har Konsumentverket och 
Allmänna reklamationsnämnden ska-
pat Klagoguiden. Den finns på Internet 
och hjälper dig att skriva en reklama-
tion på rätt sätt. I klagoguiden vägleds 
man igenom olika steg där man får fylla 
i de uppgifter som överensstämmer med 
det man vill klaga på. När uppgifterna 
är ifyllda får man fram en brevmall som 
man fyller i och skickar till företaget. 
Klagobreven ser olika ut beroende på 
vilket område klagomålet gäller. För-
utom att få hjälp med att utforma brev-
mallar så finns det även information i 
klagoguiden om vilka rättigheter man 
har som konsument. Internetadressen 
till klagoguiden är www.konsumentver-
ket.se/klagoguiden 

Har du ytterligare frågor kan du 
kontakta Konsument Boden. 

Hos Konsument Boden får du 
gratis råd och hjälp i konsument-, 
budget- och skuldsaneringsfrågor.
Besöksadress: Nya stadshuset, 
plan A2.
Telefon: 0921-621 03.
Webbplats:  
www.boden.se/konsument
e-post: konsument@boden.se

Rätt sätt när köp går snett
Det kan vara svårt att veta vad som gäller om man ångrar ett köp eller om en pro-
dukt inte fungerar som den ska. Här får du några tips om hur du gör när du vill 
lämna tillbaka en felfri vara eller en vara som har fel.

Tre års reklamationsrätt 
gäller även om garantin 
är kortare.

Kom ihåg att spara kvit-
tot och att reklamera så 
snart som möjligt.

Charlotta Rosell är 
konsumentvägledare. 
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Klotter stör alla 
klottersanering på en fastighet kostar 
mellan 5 000–�5 000 kr, skattepengar 
som vi borde kunna lägga på annan vik-
tig verksamhet i kommunen.

En miljö med skadegörelse och klot-
ter upplevs ofta som en otrivsam och 
otrygg plats att vistas i. För att minska 
klottret är det viktigt att visa att det inte 
accepteras. Erfarenheter visar att snab-
ba åtgärder minskar risken för återkom-
mande klotter. Ju snabbare klottret tas 
bort, desto större är chansen att det inte 
kommer tillbaka. Om klottret får sitta 
kvar ökar risken för mer klotter i hela 
området. Därför har kommunen ut-
vecklat rutiner för att snabbt avlägsna 
klotter på sina fastigheter i samarbete 
med olika entreprenörer.

Klotter polisanmäls alltid
Klotter är ett brott och ska polisanmä-
las. Samarbete har inletts med polisen 
och socialförvaltningen för personer 
som inte är straffmyndiga. Ett system 
med så kallad ”medling” ska provas 
där de som utfört handlingen erbjuds 
att träffa ägaren av den egendom som 
har förstörts. Det kan bli någon sorts 
uppgörelse mellan dem som utfört 
handlingen och ägaren. Skadegörelse är 
ett allvarligt brott som måste åtgärdas 
och ge ett straff. Därför är vi positiva till 
samarbetet för att kunna kartlägga dem 
som är skyldiga och ställa skadestånds-
anspråk på dem.

Kommunen tar ansvar för sina egna 
fastigheter och anläggningar. Om an-
mälan gäller klotter inom andra huvud-
mäns ansvarsområden tar vi kontakt. 

Allmänheten kan anmäla klotter till 
kommunen via e-post till 
teknisk_forvaltning@boden.se eller tele-
fon 09��-6�� 77. Kommunen vidarebe-
fordrar anmälan om klotter på kommu-
nal egendom till polisen. 

Information är viktigt för att tydlig-
göra problemet speciellt till elever och 
föräldrar.  Kommunen kommer under 
hösten att inleda en informationskam-
panj till elever på mellanstadiet och 
högstadiet om skadegörelse och klotter.

Det är viktigt att vi samverkar för att 
kunna minska klottret. Alla innevånare 
ska känna ett ansvar att vara rädda om 
vår vackra stad. Vid all förstörelse vi ser 
omkring oss, är det viktigt att observera 
personer som förstör och anmäla hän-
delsen till polisen.

Vi måste tillsammans angripa proble-
met för att behålla och utveckla Boden 
som en trivsam plats att bo och vistas i. 
Har ni bodensare synpunkter eller andra 
idéer för att motverka klotter är ni väl-
komna att kontakta säkerhetssamord-
naren som finns på räddningstjänsten.

Säkerhetssamordnare Tommy Lindvall, 
tel 09��-6�� 0�. E-post till
tommy.lindvall@boden.se

Störande klotter blir vanligare. Nu blir det åtgärder mot klottret. Foto: Mikael Webering

Tyvärr ökar klottret i alla våra miljöer. 
Det finns utomhus och inomhus och 
på de flesta ställen leder det till irrita-
tion och stora kostnader för rengöring. 
Därför har tekniska förvaltningen till-
sammans med polisen och säkerhets-
samordnaren tagit fram riktlinjer för 
att motarbeta klotter. Kommunens 
politiker står bakom genom ett beslut i 
kommunstyrelsen.

Så här ska klotter hanteras
• Inget klotter accepteras 
• Allt klotter ska polisanmälas
• Sanering av klotter ska påbörjas 

inom �8 timmar
• Kommunen och polisen ska kart-

lägga och motverka klotter
• Kommunen och övriga fastighets-

ägare samarbetar mot klotter
• Kommunens förvaltningar infor-

merar elever och föräldrar
• Alla bodensare och företagare får 

information om riktlinjerna

Klotter kostar mycket
Klottret i Boden har ökat väsentligt de 
senaste åren i likhet med landet i öv-
rigt. Under �006 hade kommunen �0 
inrapporterade ärenden på sina egna 
fastigheter till en rengöringskostnad av 
8�.000kr. Till det kommer även kostna-
der för tunnlar, pumpstationer etc. som 
inte ännu har sanerats från klotter. En 
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Första 
omvårdnads-
eleverna på 
Irlandspraktik
I våras åkte Björknäsgymnasiets två 
första elever från omvårdnadsprogram-
met på yrkespraktik utomlands. På ett 
irländskt privat vårdhem för katolska 
munkar fick Sabina Tedestam och So-
fia Pettersson tre praktikveckor som 
inte bara gav dem nya perspektiv på 
livet och Sverige utan även erbjudande 
om jobb efter studenten.
tExt ocH BiLD: aNNa BErgStröM

För några månader sedan var Sofia Pet-
tersson och Sabina Tedestam två helt 
vanliga tonårstjejer från Boden. Sofia 
hade aldrig varit utomlands. Sabina 
hade rest lite. Efter sina upplevelser på 
Irland och praktik på ett vårdhem för 
katolska munkar har de vuxit som män-
niskor, fått självförtroende, resvana, trä-
nat upp sin engelska och även vuxit i sin 
blivande yrkesroll.

I jämförelse med Irland ligger Sverige 
långt fram inom åldringsvården, vilket 
innebar att praktikanterna från Sverige 
snabbt gjorde gott intryck och fick ut-
bilda andra i personalen. Tjejerna fick 
också upp ögonen för hur bra Sveriges 
äldreomsorg är i jämförelse med andra 
länder.

 – Vi har det faktiskt väldigt bra här 
men är lite bortskämda och klagar på 
mycket. Nu uppskattar vi Sverige mer, 
säger de.

En av skillnaderna var lyftanord-
ningarna som var ytterst få och av äldre 
modell jämfört med Sverige. En annan 
var arbetstiderna. På Irland var tret-
tontimmarsskift ingen ovanlighet och 
de flesta varvade mellan att jobba både 
natt och dag.

En positiv sida i den irländska åld-
ringsvården var däremot respekten 

mellan människorna. Sofia och Sabina 
beskriver det som att det nästan var en 
ära för personalen att få hjälpa de bo-
ende. De boende å sin sida var väldigt 
tacksamma och tillmötesgående mot 
personalen.

I övrigt var arbetsuppgifterna lik-
nande äldreomsorgen i Sverige, med un-
dantag för den prägel som den katolska 
inriktningen hade på hemmet. Bland an-
nat fanns en präst på boendet, det hölls 
dagliga mässor, man omgavs av bilder 
på påven och helgon, och tilltalade de 
boende med ”brother”.

Luleå-Boden-samarbete
Den utländska yrkespraktiken genom-
fördes i samarbete mellan Björknäsgym-
nasiet och Luleå gymnasium. Två elever 
från Barn- och Fritidsprogrammet i  
Luleå praktiserade på samma ort som 
Bodeneleverna. Klassföreståndarna Anita 
Åkerlund från Boden och Inger Hult-
berg från Luleå var med och lämnade 
sina elever i irländska Portmarnock. 
Men deras arbete med att få sina elever 
dit hade börjat långt tidigare. Redan 
våren �005 sökte de skolstipendium på 
var sitt håll och möttes då �� yrkeslärare 
från hela Sverige fick åka till Irland för 
att öka yrkespraktiken utomlands inom 
programmen omvårdnad, barn- och fritid 
och bygg. Efter det började Inger Hult-
berg och Anita Åkerlund samarbeta och 
har stöttat varandra i det långa och tid-
vis byråkratiskt tunga förarbetet med 

att få sina elever till utlandspraktik.
Efter ett antal turer och förhalningar 

blev de med Skolverkets hjälp äntligen 
beviljade att skicka två elever var.

Höga krav
Alla elever i avgångsklasserna fick an-
söka om platserna och motivera varför 
just de skulle få åka. De fick söka både 
skriftligt och muntligt på både svenska 
och engelska. Och till sist stod Sabina 
Tedestam och Sofia Pettersson som de 
två utvalda i Boden. Innan de kom till 
Irland fick de även komplettera med ett 
antal uppgifter enligt värdskolans långa 
kravlista. 

Efter det första utbytet från omvård-
nadsprogrammet i Boden kan man kon-
statera att valet av studenter var rätt. 

 – De fick så mycket beröm och vi är 
stolta över dem. De var bra representan-
ter, för utbildningen och hela Sverige, 
säger Anita Åkerlund.

Utlåtandet i betygsbedömningen 
var ”excellent” på alla punkter och 
Bodentjejerna har även blivit erbjudna 
arbete på sin praktikplats efter avslutad 
utbildning.

 – Vi överväger att åka tillbaka i höst 
för att få uppleva resten av landet och 
jobba ett tag, säger Sofia Pettersson.
Utbytet med Irland innebär även att det 
kommer studenter därifrån till Boden 
och Luleå framöver och att nya sats-
ningar ska göras för att få fler Bodenele-
ver till Irland kommande år.

 

Sabina Tedestam och Sofia Pettersson från Björknäsgymnasiet var de första omvård-
nadseleverna som fick åka på yrkespraktik utomlands. Praktiken var en upplevelse för 
livet som ledde till att de nu funderar över jobberbjudandet de fick på sin praktikplats 
på Irland.
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Sedan mitten av april finns en ny resurs 
för dig som bor i Bodens kommun och är 
i åldern 13–20 år. Det är Ungdomsmot-
tagningen som ska ge stöd när det gäl-
ler sånt som berör din hälsa.  Exempelvis 
tankar kring din sexualitet, frågor om pre-
ventivmedel, oro för sjukdomar eller oön-
skad graviditet. Nu kan man även komma 
på stödsamtal hos vår kurator kring allt 
mellan himmel och jord, både på öppen 
mottagning eller på bokade tider.
 
Sedan ett �5-tal år tillbaka har ungdoms-
mottagning drivits i landstingets regi 
med viss insats från socialförvaltningen. 
För ett år sedan startade ett nytt försök 
att samverka på Björknäs vårdcentral. 
Det fungerade bra och nu finns den nya 
ungdomsmottagningen i centrala Bo-
den, ovanför Konditori Opalen.

Både kommunen och landstinget an-
ser att ungdomars livsstil och hälsa är 
ett angeläget och prioriterat område. 
För att möta och tillgodose behoven är 
det viktigt att skolan, socialtjänsten och 
primärvården arbetar tillsammans för 
ungdomarnas bästa. Sedan flytten har 
vi även fått utökade resurser och kan 
därför utöver den öppna mottagningen 
erbjuda bokade tider för undersökning, 
samtal, studiebesök eller annat.

Målen för ungdomsmottagningen är 
att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. 
Vi vill stödja det friska hos unga män-

Besök ungdomsmottagningen
niskor genom tidiga och gemensamma 
insatser.

Det här gör vi för dig
En ungdomsmottagning har många rol-
ler och det viktigaste för oss är försöka 
tillgodose dina upplevda behov och 
hjälpa till att lösa dina problem. Någ-
ra andra av våra huvuduppgifter kan 
beskrivas så här: Vi ska upptäcka och 
påverka riskbeteende, ge information, 
stöd och råd för att förhindra oönskade 
graviditeter och sexuellt överförbara 
sjukdomar.

Dessutom ska vi vara opinionsbildare 
för att skapa kunskap och förståelse för 
ungdomars liv och hälsa. Vi ska fungera 
som utvecklingsenhet och kunna ta ini-
tiativ till projekt och utvecklingsarbete. 
Vi ska även finnas till hands med kom-
petens för skolor, fritidsgårdar, vårdcen-
traler med flera.

Det är gratis att besöka ungdoms-
mottagningen. Både bokade besök och 
öppen mottagning ingår. 

Här hittar du oss
Ungdomsmottagningen i Boden
Kungsgatan �9, tel 09��-55� �0 
Vår kurator går även att nå på 
09��-78� ��
Öppen mottagning måndagar ��–�6. 
Övriga dagar bokade tider.
På ungdomsmottagningen arbetar ku-
rator, skolsköterska, barnmorska och 
läkare. Alla har tystnadsplikt. 

FAKTA oM 
UNGDoMSMoTTAGNINGAR
Den första ungdomsmottagningen 
startade i Borlänge 1970. Den fick 
några efterföljare runt om i landet. 
När nya abortlagen kom 1975 blev 
rådgivning kring aborter en del i 
mottagningarnas arbete. Nya mot-
tagningar startade och det blev ett 
samarbete mellan mödravård och 
socialtjänst. Fokus låg på att förhin-
dra oönskade graviditeter.

I början av 1980-talet blev det för-
ändringar. HIV hade kommit och det 
hade blivit möjligt att upptäcka och 
behandla könssjukdomen klamy-
dia. Målgruppen som tidigare mest 
varit flickor kom nu att i allt högre 
grad bli även pojkar. Statliga pengar 
för preventivmedelsrådgivning i bör-
jan på 70-talet och för HIV- åtgärder 
på 80-talet gjorde att fler mottag-
ningar kunde starta.

Verksamheten breddades och kom 
att omfatta psykologiska och socia-
la frågor. Från att ha varit en blyg-
sam verksamhet som ofta legat i 
marginalen är ungdomsmottag-
ningarna idag självständiga enheter 
som blivit en självklarhet för unga 
människor.

Välkommen till ungdomsmottagningen hälsar fr v Maria Tjärnberg och Anna Sahlin, skolsköterska på ungdomsmottagningen.
Foto: Christer Gallin
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Vet du något mer 
om bilden?
Ur kommunarkivets gömmor har vi 
tagit fram en bild från �956. Den är 
tagen i det gamla badhuset på Lunda-
gårdsgatan. Huset är nu rivet och bil-
den har blivit historia. För att kom-
plettera den historiska forskningen 
vill vi gärna ha fler fakta om moti-
vet. Vi lottar ut den nya bildmappen 
Mötesplatser i Boden bland dem som 
lämnar in uppgifter. Kontakta kom-
munarkivare Gunilla Lundman tel 
09��-6�� �0 eller 
e-post till kommunarkivet@boden.se

Bada säkert ute
Bodens kommun har 17 strandbad. De sköts om och kontrol-
leras så att det ska vara säkert och hälsosamt att bada där.

Badplatserna är Aldersjön, Degerbäcken, Gemträsk, Harads, 
Heden, Lakaträsk, Norriån, Rasmyran, Sandträsk, Svart-
björnsbyn, Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Ubbyn, Un-
byn, Valvträsk och Vändträsk. (Prov med mindre anmärkning 
2006.)

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att badplatsen 
kan användas så att hälsa och säkerhet inte äventyras. Ibland 
är det lokala föreningar som sköter om badplatsen. Miljö- 
och byggnämnden gör kontroller, främst från hygienisk syn-

punkt. Normalt tas ett bakteriologiskt vattenprov. En inspek-
tion görs så att det är bra ordning och att lagkraven följs. 

Badvattnet analyseras för att se om det finns vanliga 
tarmbakterier. Att bada i vatten med alltför höga halter av 
bakterier eller alger kan innebära hälsorisker. Om det finns 
tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner. Finns det 
mycket planktonalger (algblomning) kan det finnas giftiga 
ämnen som kan ge flera olika slags sjukdomar och besvär.

Skyltar varnar
Om det finns en hälsorisk att bada sätts det upp varnings-
skyltar vid badplatsen.

Under sommaren �006 besöktes samtliga badplatser 
minst en gång av Miljö- och byggförvaltningen. Sammanlagt 
togs �� prover, varav nio hade mindre anmärkningar (tjänligt 
med anmärkning). Vattnet fortfarande går att bada i men att 
vi gör extra kontroller.

Aldersjön en EU-badplats
Aldersjön är en s.k. EU-badplats. Där badar fler än 75 perso-
ner en varm och solig dag. Prover på badvattnet tas var �:e 
vecka under badsäsongen och resultaten rapporteras till EU. 
Alla prov har visat på bra vattenkvalitet. 

Du kan få mer information om provtagningar av Miljö- 
och byggförvaltningen, tfn 09��-6� 000 vx eller hemsidan 
www.boden.se/miljo under rubriken Badplatser. Där hittar 
du även länk till Smittskyddsinstitutets sida Badplatsen som 
presenterar provresultat från Sveriges alla badplatser.

Goda råd för hälsobad
Körning med motorfordon, parkering och biltvätt hör inte 

hemma på allmänna badplatser.
Låt inte hundar, hästar och andra 

djur vistas vid badplatsen. Vill du ha 
med dig dina husdjur får du söka dig 
till platser som inte räknas som all-
männa.

Var noga med hygienen även på 
stranden. Använd toaletter där de 
finns, ha din matsäck kyld, släng ditt 
brännbara avfall och blöjor direkt i 
soptunnorna

I Aldersjön tas vattenprover var fjärde vecka under säsong. 
Foto: Anita Lundin
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