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Den tidiga våren har nu 
övergått i försommar-
grönska. Löven är fullt 

utslagna och vi börjar träffas 
utomhus efter den mörka vin-
tern. Firandet av nationaldagen i 
Boden fick som vanligt en Boden-
prägel. En tradition är saluten 
som skjuts i Boden några gånger 
under året och bland annat på 
nationaldagen. Den blågula flag-
gan känns speciellt vacker en sån 
dag. Nu nalkas midsommar som 
den stora högtiden innan semes-
terperioden börjar.

Färdriktning 2004 -2006
Den 19 maj beslutade kommun-
fullmäktige om de gemensamma 
planeringsförutsättningarna för 
åren 2004 – 2006. Där ingår 
de politiska och ekonomiska 
direktiven. De går i korthet ut 
på en återhållsamhet med alla 
kostnader som förvaltningarna 
har så att vi kan få en balans i 
kommunens totala ekonomi.

Några faktorer är särskilt 
viktiga i det arbetet. Vi måste 
gemensamt minska sjukfrånva-
ron genom att förbättra arbets-
miljön, öka trivseln på arbets-
platserna och ge de anställda 
större möjlighet att påverka sin 
arbetssituation.

Trots ekonomiska påfrest-
ningar blåser det många positiva 
vindar över Boden. Befolknings-
siffrorna ser bättre ut än tidigare, 
investeringsviljan hos företagare 
och privatpersoner är bättre än 
på länge. Antalet tomma lägen-
heter minskar och folk i byggtan-
kar frågar efter tomtmark. Kom-
munen har en bra bostadsmiljö 
och ett brett fritidsutbud till 
rimliga kostnader. Det innebär 

stora möjligheter till att vi ska 
kunna bli fler bodensare.

Tillväxt bland företagen
Det är också ett antal nya före-
tag på gång. Förutom Svenska 
Orientexpressen som nu rekryte-
rar och utbildar 60 medarbetare 
i Boden ökar callcenterföretaget 
Silentium antalet anställda från 
ca 100 till 140. Dessutom pågår 
diskussioner med företag inom 
handeln, besöksnäringen och 
utbildningssektorn.

Fördel Boden även i Stockholm
Norrbottensdagen på Gärdet 
i Stockholm den 24 maj blev 
en succé. Förutom ett bejublat 
framträdande av Brolle j:r knöts 
kontakter med många tänkbara 
hemvändare. Kommunens ar-
rangemang besöktes av tusentals 
personer som fick information 
om vad som ligger i begreppet 
Fördel Boden.

Det känns som att Boden nu 
seglar i viss medvind men det 
finns ändå skäl att påminna om 
ordspråket ”om man inte vet 
vilken hamn man vill segla till 
är ingen vind den rätta”. Därför 
är tydliga mål viktiga och vi ar-
betar mot dem.

Vi i kommunledningen öns-
kar alla bodensare en skön och 
avkopplande sommar så att vi 
gemensamt kan återkomma 
med friska krafter till hösten 
och arbeta för en bra utveckling 
i Boden.

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

Ledare:

Positiva 
vårvindar 
över Boden
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Töm inte läkemedel i avloppet eller i 
soptunnan

Läkemedel gör stor nytta för 
människor, med de kan också 
orsaka skador. Om överblivna 

mediciner töms ut i avloppet eller 
slängs i soptunnan, hamnar de så 
småningom ute i naturen där de kan 
orsaka skador på natur, djur, fiskar 
och oss människor. 

Apoteket tar emot överblivna läke-
medel för destruktion. Lägg dina 
flaskor och burkar i apotekets retur-
påse. Använder du en egen påse är det 
viktigt att den är genomskinlig så att 
apotekspersonalen kan se vad som är i 
den. Du behöver inte ta någon kölapp 
när du lämnar påsen, ge den bara till 
någon i personalen

Bara drygt var tredje person lämnar 
in överblivna läkemedel på apoteket, 
trots att nästan nio av tio känner till 
att man ska göra det. Detta visar en 
undersökning som Apoteket låtit göra. 
Låt oss ändra på det.

Du som har farligt avfall: På Bränd-
kläppens avfallsanläggning tar kom-
munen emot kasserade cytostatika. 
Apoteket delar ut tomma kanylbe-
hållare till hushållen och tar emot 

kasserade fulla behållare. Fyllda 
kanylbehållare kan även lämnas på 
kommunens miljöstationer som finns 
på Brändkläppens avfallsanläggning, 
SAVO - Smidesvägen 3, Bodens åter-
vinningsmarknad - Lundagårdsgatan 
7 eller Harads återvinningscentral 
- Bergvägen 1. På apoteket ska även 
finnas behållare för småbatterier.

Under tiden 3 mars till och med 
3 september 2003 pågår kampanjen 
Överblivna läkemedel sökes. Den 
ska motivera människor att lämna in 
överblivna läkemedel på apoteket och 

Lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteket.

därmed minska en onödig belastning 
på miljön. Kampanjen är ett samarbete 
mellan Stiftelsen Håll Sverige Rent, 
Tamro, Kronans Droghandel, Läke-
medelsindustriföreningen, Apoteket 
och Landstingsförbundet.

Självklart fortsätter vi att lämna 
överblivna läkemedel till apoteket 
även efter kampanjtidens slut.

Läs mer på kampanjens hemsida: 
www.overblivnalakemedel.nu

Vid 100- årsfirandet av nobelpristagaren Eyvind Johnson år 
2000 restes ett minnesmärke utanför Centrumhuset. Pla-
ceringen har visat sig vara mindre lyckad och det kommer 

nu att få en ny plats.

Den nya platsen blir i Kungsbroparken. Flyttningen görs av 
parkförvaltningen och på framsidan av Boden Bild ser du skissen 
på hur den färdiga placeringen kommer att bli.

Berto Marklunds minnesmärke ”Gestalt i norr”.

Gestalt i norr flyttar
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Högst upp i gamla stadshuset 
finns ett litet kontor som till 
viss del lever ett anonymt liv 

för allmänheten. Utsikten från elfte 
våningen är fantastisk men det är 
inte bara utåt som utsikten är god, 
det är också så att många människor 
får en god hjälp genom överförmyn-
darexpeditionen. I den här artikeln får 
du veta mer om vad de gör.

Det här är en God man
Du kanske har hört talas om att per-
soner har en sk god man. Det betyder 
att det finns någon orsak som gör att 
personen inte kan sköta om sina egna 
ekonomiska ärenden eller bevaka sin 
rätt i övriga frågor. Orsaken  kan va-
riera men vanligast är sjukdom, hög 
ålder, psykisk störning eller omyndigt 
barn.

Grunden för en överenskommelse 
om god man är frivillighet. Båda par-
ter, dvs den som får god man och den 
som blir god man, ska vara överens. 
Om det är så att den som behöver god 
man inte kan samtycka själv så krävs 
ett läkarintyg som styrker att det finns 
medicinska skäl som gör att man inte 
kan samtycka.

Det är överförmyndarnämnden som 
gör utredningen för att förordna en 
god man men det är tingsrätten som 

Goda utsikter för gode män
beslutar. Det gäller också när ett för-
ordnande ska upphöra.

Gode män har funnits länge
Redan på 1600- talet utsågs gode män. 
Det var en betrodd person som fick 
ta hand om ärenden som rörde barn 
utan föräldrar och psykiskt sjuka. Då 
var psykiskt sjuka personer omyndig-
förklarade men det har ändrats med 
tiden. Idag är det inte orsaken till att 
psykiskt sjuka personer ibland får en 
god man.

God man är ibland en kvinna
Det finns ca 300 personer som är gode 
män för personer i Bodens kommun. 
Det innebär inte att alla gode män 
bor i Boden även om de flesta gör det. 
Tillgången på personer som vill ta på 
sig uppdrag är god för närvarande. 
Den genomsnittlige gode mannen är 
ofta en medelålders man med ett sam-
hällsengagemang. Men långt ifrån alla 
är män. Ca 35% är kvinnor även om 
de också kallas gode män. Som god 
man får man ett arvode. Storleken är 
i genomsnitt 5-7 000 kr per uppdrag 
och år. 

Överförmyndarnämnden ansvarar
Kommunens överförmyndarnämnd 
ansvarar  för kontroll av förmynda-

res, gode mäns och förvaltares för-
valtning av huvudmannens egendom . 
Det innebär myndighetsutövning och 
är mycket lagbundet. Det är huvudsak 
Föräldrabalkens bestämmelser som 
gäller. Länsstyrelsen utövar i sin tur 
tillsyn över överförmyndarnämndens 
verksamhet.

Expeditionen är din kontakt 
Du vänder dig till överförmyndarex-
peditionen för ytterligare information 
när det gäller överförmyndarfrågor. 
De anskaffar också nya gode män 
och förvaltare och utfärdar förvaltar-
frihetsbevis. 

Överförmyndarnämndens ordfö-
rande Anders Sundström (ns) eller 
vice ordförande Bosse Elmgren (m) är 
anträffbara på expeditionen helgfria 
onsdagar 16.00-17.00 (sommartid 
15.00-16.00) eller efter överenskom-
melse.

Om du är intresserad av att veta mer 
eller att bli god man, hör gärna av dej 
till Viveka Barkéus tel 0921-621 87 
eller Ewa Matti tel 0921- 628 16.

Ewa Matti och Viveka Barkéus möter du på överförmyndarexpeditionen.
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Sedan 1970- talet har begreppet 
Fyrkanten funnits. Under åren 
har samarbetet varierat och un-

der vissa tider har det varit mycket 
blygsamt. Vid början av det nya 
seklet blev det en nystart med mål 
för utvecklingen av området Boden, 
Luleå, Piteå och Älvsbyn.

Inledningen var ett seminarium där 
alla politiska gruppledare deltog. Re-
sultatet av det blev ett gemensamt utta-
lat mål för det fortsatta samarbetet och 
förslag på olika samverkansområden 
och projekt. Varje kommun ansvarar 
för samordningen ett år i taget.

Gemensamma mål
Målet för samverkan är att skapa 
tillväxt, stärka den gemensamma 
konkurrenskraften och verka för att 
fyrkantenområdet ska fungera som en 
tillväxtmotor för övriga Norrbotten. 
Det är också viktigt att den inbördes 
konkurrensen mellan kommunerna 
ska vara så liten som möjligt.

Gemensam utveckling
En av de första åtgärderna var att se 
över vilka samarbetsområden som var 
mest möjliga och aktuella. Samarbetet 

Det våras för Fyrkanten
mellan flera förvaltningsområden 
visade sig vara väl utbyggt men 
det fanns några områden där 
det bedömdes angeläget att 
öka samarbetet i särskilda 
projekt.

Det är samarbete inom 
upphandling, kommuni-
kationer, näringslivsut-
veckling, gymnasie- och 
vuxenutbildning, rädd-
ningstjänst, avfalls-
hantering, marknadsföring 
och ett logistiskt centrum kring 
Kallax flygplats. Konkreta resultat 
finns redan t ex genom det avtal om 
samverkan inom räddningstjänst som 
slutits mellan alla kommunerna och 
genom samverkan i remissyttranden i 
olika frågor. Inom kort startar ett pro-
jekt om översyn av trafikförsörjningen 
inom kollektivtrafiken i Fyrkanten.

Fristående kommuner
Samarbetet har alltså tagit ny fart. 
Det gemensamma arbetskraftsom-
rådet Fyrkanten ska utvecklas men 
utan några planer på kommunsam-
manslagning. Kommunledningarna 
samlas några gånger per år för att 
stämma av arbetet och diskutera nya 

samarbetsområden. Planerna kommer 
att vila på den grund som lagts. I det 
framtida arbetet kommer även samar-
betsprojekt mellan ett par kommuner 
t ex Boden-Luleå eller Piteå-Älvsbyn 
att kunna genomföras.

Vill du veta mer om samarbetet inom 
Fyrkanten kan du kontakta kommun-
styrelsens ordförande Olle Lindström 
tel 0921-621 11 eller tf kommunchef 
Tomas Pellikkä tel 0921-621 10.

Den 14 september är det återi-
gen dags att gå till valurnan. 
Då skall vi ha en folkomröst-

ning om vi skall gå med i den Europe-
iska Monetära Unionen (EMU) eller 
stå utanför som idag.

Jämfört med de allmänna valen 
(Riksdag, Landsting och Kommun) 
blir det nu bara ett val. Det blir tre 
röstsedlar att välja mellan nämligen

-  Ja till EMU

-  Nej till EMU

-  Blank röst

Du skall alltså välja en av dessa tre 
och lägga i valkuvertet, som du sedan 
lämnar till valförrättarna. I övrigt går 

Folkomröstning om EMU
valet till på samma sätt som vid de 
allmänna valen. 

Du kommer att få ett röstkort 
skickat till dig under tiden 20 – 29 
augusti. Har du inte fått något röstkort 
senast den 1 september bör du ringa 
till Bodens kommun, tel 0921–621 12, 
Maria Lindgren, så hjälper hon dig att 
få ett röstkort. 

Vi kommer att hålla samtliga vallo-
kaler, som vid allmänna valen, öppna 
mellan kl 08.00 – 20.00. Vi kommer 
även att anordna särskild vallokal 
söndag den 7 september vid  

-  Ågården/Åcenter/Poppeln

-  Midgårdarna, Prästholmen

-  Älvstrand/Edestrand, Harads

Öppettider i dessa tillfälliga valloka-
ler kommer att framgå av anslag vid 
vallokalerna.

Har du några funderingar om hur 
valet går till kan du ringa till Maria 
Lindgren, tel 0921-621 12 eller Johnny 
Westlund tel 0921–621 01. Vill du 
ha fakta i sakfrågan kan du titta på 
www.riksdagen.se/eu/ eller vända dig 
till någon enskild politiker eller något 
politiskt parti.
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I en tidsanda då entreprenörskap 
har blivit ett nytt ledord i Bodens 
kommun, har Björknässkolan ska-

pat en egen modell för företagsamma 
elever. Åtta av Björknässkolans tolv 
gymnasieprogram deltar i projektet 
där företagande är en naturlig del i 
undervisningen och eleverna får lära 
genom praktisk erfarenhet med men-
torer från det lokala näringslivet.

Bodens gymnasieelever har i flera år 
kunnat driva så kallade UF-företag 
efter en modell som Ung Företag-
samhet, UF, har tagit fram. Det som 
kännetecknar Bodenmodellen är att 
utifrån UF:s grund har både prak-
tiska och teoretiska program deltagit 
och att företagandet kopplas ihop med 
de traditionella kärn- och karaktärs-
ämnena.

 – Varje program lägger upp sin egen 
projektplan, och de olika programmen 
har löst det på olika sätt, förklarar 
Kristina Persson som är lärare på 
skolan och projektledare tillsammans 
med Sören Johansson.

Alla elever i de åtta program som 
deltar får under ett års tid lära sig att 
starta, driva och avveckla sin affärsidé. 
De får tampas med företagarens alla 
vardagliga glädjeämnen och vedermö-
dor, från produktutveckling till mark-

Från löntagare till företagare
nadsföring och ekonomi. Till sin hjälp 
har de sina lärare, projektledarna samt 
mentorer från företag i Boden. Totalt 
deltar cirka 170 elever.

 – Skolan måste närma sig verklig-
heten utanför och ge eleverna praktisk 
användning av det de lär sig. De har 
mycket nytta av mentorerna som hjäl-
per dem att förstå vad det innebär att 
driva företag, säger Sören Johansson.

Fler unga startar eget
Enligt undersökningar som gjorts är 
det 20 procent av de elever som har 
drivit UF-företag som startar eget 
före 30 års ålder, jämfört med fem 
procent bland de som inte har haft 
UF-företag.

Efter första året med Bodenmodellen 
gjorde lärarna en egen undersökning 
som visade att de elever på Björknäs-
skolan som hade deltagit, men som 
inte vill bli företagare, ändå tyckte att 
skolundervisningen var bättre med 
Bodenmodellen än på det traditio-
nella sättet. Projektet dokumenteras 
och utvärderas av Småföretagaraka-
demin på Luleå Tekniska Universitet. 
Det görs bland annat med intervjuer 
om elevernas attityd till företagande 
och undervisningen under projektets 
gång. 

Boden bäst i länet
Det är de praktiska 
programmens UF-
företag på Björknäs-
skolan som hittills 
har utmärkt sig mest. 
Fordonsprogrammet 
fick pris för bästa lo-
gotype på vårens läns-
täckande UF-mässa. 
Gustav Hamlund 
och Linus Eskilsson 
på elprogrammet har 
i företaget ”El och 
Stuff” tagit fram en 
idé som fick utmärkel-
sen Norrbottens bästa 
innovation. Eftersom 
de ännu inte har sin 
patentsökning klar är 
de lite hemlighetsfulla, 
men avslöjar att det 

handlar om tillbehör inom belysning, 
en lösning som inte finns på markna-
den än. Tipset fick de av sin mentor, 
Lynn Jönsson, Blixten belysning AB i 
Boden. Sedan har de själva jobbat fram 
funktion, modell och ritning.

 – Vi började lite i fel ände med att 
starta ett företag som vi skulle hitta en 
idé till. Men sen har det gått smärtfritt, 
berättar de, och medger att det var lite 
av en revansch när de fick sitt pris.

Klassdagar
Rose-Marie Johansson och Ann 
Liljeholm driver tillsammans med 
Viktor Malmkvist och Emil Selberg 
företaget R.a.v.e. UF. Deras affärsidé 
är att anordna klassdagar. Med olika 
sommar- och vinteraktiviteter ordnar 
de heldagar med vildmarkstema för 
skolklasser.

 – Syftet är att spräcka grupper som 
finns i klassen och att de ska lära sig att 
samarbeta med alla. Det brukar bli jät-
teroliga dagar och de har varit väldigt 
nöjda, berättar Ann Liljeholm.

Rose-Marie Johansson och Ann Liljeholm driver tillsam-
mans med två andra elever ett UF-företag som ordnar 
klassdagar med vildmarkstema för skolklasser. De tycker 
att de har lärt sig massor, men det var svårare än de trodde 
att driva företag. 

Bästa innovation i Norrbotten har 
Gustav Hamlund och Linus Eskilsson 
på elprogrammet åstadkommit med en 
produkt som nu ska patenteras och kan 
bli ett framtida tillbehör inom belys-
ning.
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De har främst sina kunder på den 
egna skolan, men har även vänt sig till 
högstadiet och fått intresse från Luleå 
Tekniska Universitet.

Det är kul att se hur det funkar. 
Det är tungt ibland, men vår mentor, 
Peter Hjortberger på Fällkniven, har 
gett oss kickar och hjälp på vägen, 
berättar tjejerna.

De tycker att det var svårare att dri-
va företag än de trodde, men att de har 
lärt sig mycket. Nu har snart deras år 
som UF-företagare gått till ända, men 
det finns möjlighet att överlämna sin 
idé till nästa årgång eller att driva den 
vidare som eget företag.

Stimulerande samarbete
Företagaren och mentorn Peter Hjort-
berger är mycket positiv till samarbetet 
med ungdomarna på Björknässkolan. 
Han upplever att dagens ungdomar 

har en annan syn på företagande än 
vad man hade förr och att deras sätt att 
se på saker även kan tillföra etablerade 
företagare nya insikter.

– Det är väldigt spännande och sti-
mulerande att arbeta med ungdomar 
som är på väg ut i arbetslivet. De 
är unga och fräscha och har inte så 
mycket förutfattade meningar. Själv 
kan man lätt bli lite hemmablind, 
säger han.

Företagarna i Boden har under några 
år jobbat med att närma sig skolan, 
och enligt Hjortberger är det så man 
kan påverka ungdomarna bäst om vi 
ska få ett företagsammare Boden i 
framtiden.

Text: Anna Bergström

Foto: Jennie Segerberg

Lärarna och projektledarna Kristina 
Persson och Sören Johansson ser att 
eleverna växer och får visa mer än bara 
teoretiska kunskaper genom projektet 
Från löntagare till företagare.

Under 1999 besökte tre ryska 
lärare och rektorn för skola 
15 i Apatity, Galina Kudyumo-

va, Björknässkolan. I och med det 
startade ett vänortsprojekt mellan 
skolorna.

Redan våren 2000 åkte en grupp 
elever och några lärare, till skola 15 
i vår vänort. Ett år senare gjorde den 
ryska skolan ett veckolångt besök vid 
Björknässkolan. Samarbetet har sedan 
fortsatt med ytterligare visiter hos var-
andra och i slutet på maj 2003 är det 

Björknässkolans Apatityprojekt

åter Björknässkolans tur att besöka 
Apatity. 

Under besöken är eleverna värdar 
för varandra och bjuder bl a på mid-
dag i respektive familjer, samt är gui-
der i sina städer. Eleverna har också 
lektioner, på engelska, för varandra 
om respektive städers och regioners 
historia och utveckling. Bodengrup-
pen gör även studiebesök på barnhem, 
muséer och kärnkraftverk och de ryska 
gästerna har ett liknande program i 
Boden.

Uppskattat Bodenbesök
De ryska eleverna, där flera aldrig 
varit utomlands tidigare, uppskattar 
verkligen detta samarbete. Särskilt 
förtjusta brukar de vara i besöket på 
Nordpoolen, samt i bowlingkvällen, 
som ingår i programmet. Vid Björk-
nässkolan är det Samhällsprogrammet 
samt elever som läser det individuella 
valet, Barentsregionen/Nordkalotten, 
som är stommen i Apatityprojektet. 
Svenska Institutet har, tillsammans 
med en del andra bidragsgivare, fi-
nansierat det mesta av projektet. Sune 
Larssons Buss AB har organiserat och 
arrangerat samtliga resor på ett före-
dömligt sätt.

Sedan ”Sallavägen”, den kortaste 
vägen till Apatity, invigdes i höstas 
och öppnades för allmän trafik, är 
det enda problemet med samarbetet 
att så stor del av kostnaderna belastar 
Björknässkolan. En stor del av kost-
naden är visumavgiften på drygt 600 
kronor per elev. Men så länge som det 
är möjligt att få bidrag utifrån, kom-
mer säkert detta viktiga och trevliga 
projekt, mellan skola 15 i Apatity och 
Björknässkolan att fortsätta.

Vill du veta mer om projektet kan 
du kontakta Sören Skogsdal som är 
ordförande i Björknässkolans Apati-
tygrupp, tel 0921-625 34.

 

Bowlingkvällen är populär bland Apatityeleverna
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I kommunarkivet finns många bilder. 
De har kommit dit på många olika 
sätt genom åren. Så här kan det 

gå till.
Arnold Lagerfjärd kom in en dag 

till kommunarkivet med glasnegativ 
föreställande vyer från Boden. Han 
berättade att fotografen var Vendla 
Hvitman och att hennes dotter Elise 
Wikström hade lovat honom att 
ta med sig dessa hem. Istället för 
att ha bilderna hemma for han till 
kommunarkivet. Tack vare detta fick 
Bodens kommun Vendla Hvitmans 
samling av Elise. Arnold hade också 
fått veta att Vendla hade använt tre 
kameror för glasnegativ, varav två var 
lådkameror, när hon fotograferade.

Om ni vill se Vendlas bilder kommer 
de att finnas som papperskopior på 
två ställen. I informationskontorets 
broschyrrum (plan A2 i stadshuset) 
och på Råbäcksgården nära kyrkan 
(Boden Överluleå forskarförenings 
lokal). 

Elise har dokumenterat en del av 
bildsamlingen men det finns bilder 

Fotogåva till Bodens kommun

som vi helt saknar uppgifter på. Om 
någon har uppgifter om bilderna så 
kan ni vända er till Barbro Marainen 

tel 0921-621 20  eller skriva in det i 
respektive pärm. Glöm inte att ange 
vem som lämnat uppgiften. 

Ibland vet man inget om en gammal bild. Kanske vet man 
inte ens vem som vet. Då är Internet en källa till kunskap. 
Kommunarkivet har provat och fått bra gensvar. Det här är 

resultatet av Internetpublicering och andra källor.

Ägaren
Nuvarande ägaren Bengt Nyström övertog Salong Saxarna år 
1986. Salongen med inredning (skåp och speglar) fanns då på 
Lulevägen. 

Inredningen
Inredningen från salongen finns idag hos Salong Saxarna på 
Drottninggatan. Tidigare ägaren av Salong Saxarna köpte den 
från en salong som låg i mejerihuset, där försäkringskassan finns 
idag. Uret på bilden drevs förr med en uppdragsanordning, idag 
drivs det med elektricitet.

Fotografen
Fotografen är sannolikt Gösta Harnesk om bilden är från 
mejerihuset. Bilden kan vara tagen på 1930-talet.

Tack till alla som gett upplysningar om bilden.

Saxarna förr och nu

Gamla bilden: Den genuina inredningen från 30- talet

Nya bilden: Delar av den gamla inredningen finns kvar 2003. Foto 
Barbro Marainen.

Vet du något om bilden? Hör av dig till kommunarkivet i så fall. 
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Under 2002 genomförde Kul-
tur- och fritidsförvaltningen 
en kultur- och fritidsvaneun-

dersökning. Den visar att hela 80% 
är nöjda med sin fritid. 

Det är andra gången undersökningen 
görs. Den första gjordes 1993-94. En 
6-sidig enkät har skickats ut till 2 200 
slumpmässigt utvalda personer i Bo-
dens kommun. Hälften var män och 
hälften kvinnor och i åldersintervallet 
10-69 år. Svarsfrekvensen blev 66% 
och det är ett bra resultat.

Undersökningens syfte var att göra 
en kartläggning av deltagandet och 
intresset för att ta del av det kultur- 

Pojkar kickar och flickor simmar
och fritidsutbud 
som finns. Den 
förväntades också 
ge signaler om det 
fanns önskemål 
hos kommunmed-
borgarna som inte 
var tillgodosedda. 

Den ger en bra 
bild av hur befolk-
ningen i kommunen använder sin 
fritid, hur kultur- och fritidsutbudet 
ser ut samt hur tillgängligheten är 
för alla. Undersökningen visar vilka 
grupper som utnyttjar det utbud som 
finns men också de som exempelvis 
aldrig går på jazzkonsert men skulle 
vilja det. Materialet kan också utgöra 
ett bra beslutsunderlag för nämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden kan for-
mulera sina mål utifrån trenderna och 
synpunkterna i svaren. 

Mer om fritidsvanor
En sammanfattning av undersök-
ningen visar bl a 

- den vanligaste aktiviteten bland 
ungdomar är att umgås med kom-
pisar och att använda datorer

- nästan 2 av 10 ungdomar i Bo-

den som aldrig går på en rock-
/popkonsert har stort intresse av 
att göra det

- 17% av ungdomarna har stort 
intresse av att fjällvandra men har 
inte gjort det under senaste året

- många innevånare, 15%, har ett 
stort intresse av släktforskning 
men har inte släktforskat under 
det senaste året

- fotboll är den idrottsaktivitet som 
är populärast bland pojkar och sim-
ning bland flickor

- 80% av kommunmedborgarna är 
helt nöjda eller ganska nöjda med 
sin fritid

Du kan ta del av hela undersök-
ningen på kommunens hemsida 
www.boden.se under fliken Kultur- 
och fritidsförvaltning. 

Snart är det dags för ännu en fest-
lig Bodenvecka. Årets upplaga 
av Boden alive drar igång 23-29 

juni med många aktiviteter.

Sommarfestivalen Boden alive är en 
härlig företeelse som utvecklas vidare 
för varje år. Centrala Boden förvandlas 

En vecka med aktiviteter på
27-30 juni

Pärmsida i 4-färg
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27-30 juniInlaga kalender
svart/vitt tryck

i år mellan den 23 till 29 juni till en 
aktivitetsplats. Det börjar på mån-
dagen med allsång på stan fortsätter 
med att barnen får sin dag på tisdag. 
Onsdagen blir det nattöppet och på 
torsdag öppnar ett festivalområde för 
hela familjen vid Bodträsket. 

Inte heller i år blir det några entréer 
till området. Besökarna ska kunna 
ströva ut och in i festområdet och 
mellan aktiviteterna.

På programmet står artister, idrotts-
uppvisningar, roddtävling och mycket 
annat. Det blir restaurangtält, tivoli 
och dans två kvällar i rad i Björknäs-
parken. Glädjande är att Western Farm 
i år flyttar in i stan med aktiviteter och 
servering. Nytt för i år är också ett 
eget tält (alkoholfritt) för ungdomar 
under 18 år.

Bakom arrangemanget står en helt 
ideell grupp från BBK Sim och BBK 
Handboll samt Boden Basket och Bo-
den Volleyboll i samverkan med totalt 
ett tiotal föreningar och med stöd av 
kommunen.

Aktuell information finns på webb-
platsen www.bodenalive.com

För linedance behövs stora ytor. 

Kronrodden är ett populärt arrangemang 
under Boden alive 
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Över hela landet byggs nu 
nya master för den sk tredje 
generationens (3G) mobilte-

lefoni. På många håll blir det livliga 
diskussioner om var masterna ska 
stå och vem som ger lov för det. I 
den här artikeln kan du läsa om hur 
tillståndsgivningen går till och vilka 
som deltar.

Det här är 3G
På regeringens uppdrag har post – och 
telestyrelsen, PTS, lämnat tillstånd till 
4 operatörer att bygga ut ett rikstäck-
ande nät i Sverige för tredje generatio-
nens mobilsystem UMTS  (Universal 
Mobile Telecommunication System ).

UMTS kan sägas vara ett trådlöst 
Internet med väsentligt högre överfö-
ringshastighet än föregångaren GSM. 
Man tänker sig överföring av bilder, 
text, tal mm.

Om överföringshastigheten för 
drygt en halv A4-sida skriven text 
är 1 sekund i GSM, innebär UMTS 
motsvarande 125 skrivna A4-sidor på 
samma tid.

En högre frekvens kommer att an-
vändas i den nya 3G-tekniken jämfört 
med GSM. Det innebär att räckvidden 
från basstationerna är kortare än den 
från GSM och det betyder att det krävs 
fler och tätare placerade basstationer. 

Tillstånd för 3G- master
Även den större överföringskapacite-
ten i nätet kräver fler basstationer.

Kravet från PTS är att vid ingången 
av 2004, ska nästan 100 % av befolk-
ningen ha tillgång till UMTS-nätet.

Så här prövas bygglovsansökan
Uppförande av mast eller torn + tek-
nikbod kräver bygglov. Fristående 
antenner som placeras på fasader eller 
tak kräver normalt inte bygglov.

Kommunen prövar om bygglov 
kan beviljas med utgångspunkt från 
bestämmelserna i Plan- och bygglagen. 
Det gäller placering, yttre utformning 
och användning. 

Godkännande från försvarsmakten, 
luftfartsverket och från länsstyrelsen 
skall inhämtas. Det oftast den som 
söker bygglov. Länsstyrelsens bedöm-
ning av naturmiljön enligt miljöbalken 
ska också redovisas finnas med innan 
bygglov lämnas.

För att bereda berörda sakägare, de 
som äger fastighet alternativt bor i när-
heten av planerad byggnation, tillfälle 
att yttra sig över bygglovansökan har 
kommunen prövat två vägar. Den ena 
är att bara annonsera i lokalpressen, 
NSD, NK och Annonstidningen och 
den andra är att både annonsera och 
skicka ut brev till angränsande fast-
ighetsägare. När vi både annonserat 

och gjort direktutskick har det kommit 
flest synpunkter.

Efter det att berörda sakägare och 
myndigheter har lämnat sina syn-
punkter ska miljö- och byggnämn-
den ta ställning till om bygglov kan 
beviljas.

Hitintills har miljö- och byggnämn-
den lämnat bygglov för uppförande av 
35 master. 5 bygglov har överklagats 
till högre instans.

Vill du veta mer kan du ta kontakt 
med miljö- och byggförvaltningen 
tel 0921-620 00 vx eller e-post till 
miljo_byggforvaltning@boden.se.

Demokratin breddas
Kommunfullmäktige beslutade i 

maj att tillsätta en parlamen-
tarisk grupp för att utarbeta  

ett förslag om hur ett nytt demo-
kratiråd ska skapas och utformas. 
Målet är att bodensarna ska få ett 
bredare inflytande i den kommunala 
demokratin.

-Vi politiker använder vissa for-
muleringar som ofta återkommer i 
de politiska diskussioner som vi för, 
säger Bosse Strömbäck som är kom-
munalråd med särskilt ansvar för 
demokratifrågor. Bland de vanligaste 
orden finns demokrati och delaktighet. 

-Jag är övertygad om att de flesta av 
oss vid närmare eftertanke upplever att 

Masterna för den tredje generationens 
mobiltelefoni ökar i antal.

-Demokratin ska formas ute bland bodensarna, säger Bosse Strömbäck.
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Många människor har drab-
bats av krav från oseriösa 
Internetföretag. De har 

krävts på pengar utan att de ens 
varit medvetna om att de blivit 
uppkopplade mot företaget eller att 
de varit inne på deras sidor, vilket 
företaget påstår. Betala inte utan 
bestrid kravet, råder konsumentse-
kreterare Doris Larsson. Tänk också 
på det här.

Tydligt avtal måste finnas
Konsumentverket anser att det måste 
finnas ett tydligt avtal, mellan den som 
tillhandahåller en Internettjänst och 
konsumenten, för att en debitering ska 
kunna ske. Vid avtal ska konsumenten 
ha fått möjlighet att ta del av villkoren 
för tjänsten. Det är ett absolut krav att 
avtalet ska ha ingåtts på ett för kon-
sumenten tydligt sätt, innan företaget 
kan kräva pengar.

Det företag som påstår sig ha en 
fordran ska kunna visa att ett avtal 
finns. Detta gäller även om fordran har 
övertagits av ett inkassoföretag.

Skriv till företaget
Så här gör du om du fått felaktiga 
fakturor:

Skriv till företaget. Skriv så här t ex, 
”Jag bestrider detta krav, jag har inte 
något avtal med er och har aldrig velat 
besöka era sidor på Internet.” Ge inte 

Varning för oseriösa Internetföretag
företaget din namnteckning, eftersom 
de inte verkar vara seriösa. Texta ditt 
namn. Du kan skriva direkt på fordran 
du fått eller på särskilt papper. Kopiera 
alla papper du skickar iväg. Rekom-
mendera första brevet du skickar 
och spara kvittot som du får när du 
rekommenderar. Går ärendet vidare 
till inkasso, så skriv även till inkas-
soföretaget och bestrid kravet. Spara 
kopia av brevet.

Företaget måste bevisa
När du bestrider fakturan, så måste 
företaget gå vidare till kronofogde/
domstol och bevisa sitt krav, för att 
kunna kräva in pengarna. Även hos 
kronofogde/domstol ska du bestrida 
kravet. Du riskerar inte att få be-
talningsanmärkning om du gör så 
här. Så länge det räknas som tvistig 
fordran får betalningsanmärkning 
inte utfärdas (det gäller konsumenter 
men inte företag). Det är inte troligt 
att företaget går till domstol, eftersom 
de vet att de har mycket liten chans att 
vinna. De här bolagen gör stora vinster 
på att konsumenterna betalar för att 
slippa bråka.

Anmäl till polisen
Vad dessa företag sysslar med anses 
brottsligt och Länspolismyndigheten 
i Stockholm och Malmö har inlett 
förundersökning  mot personerna 
bakom verksamheten. Anmäl därför 

till polisen om du får falska fakturor. 

Om du får påminnelse eller det går 
till inkassobolag så anmäl ärendet 
till Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN). Det är kostnadsfritt för dig. 

Ytterligare information
Du kan läsa om Internetbluffarna på 
Konsumentverkets webbplats:

www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden hittar 
du på Internetadressen: www.arn.se

Du får alltid kostnadsfria råd och hjälp 
i konsumentfrågor hos

Konsument Boden

Besöksadress: stadshuset, plan A2

Postadress: 961 86  Boden

Tel: 0921-621 03

www.boden.se/konsument

E-post: konsument@boden.se

demokrati och delaktighet är ord som 
är lätta och tacksamma att använda 
i en debatt men betydligt svårare att 
genomföra i samhällsutvecklingen. 

Men nu är det vår avsikt att göra 
ett allvarligt försök. Vi vill skapa en 
förändring med många små steg där 
försök och misslyckanden självklart 
kommer att finnas. Men det vikti-
gaste är en tillåtande attityd där alla 
ska våga vara med utan att känna oro 
för att det ibland blir ett misslyckande. 
Ett samhälle som ska skapas med krav 
om att allt ska vara fulländat skapar 
istället rädda människor som undviker 
att göra misstag i rädslan att göra fel. 
Det vill vi motverka.

Din åsikt är viktig
Här har framförallt vi politiker 

ett stort ansvar genom de signaler vi 
sänder ut till kommunmedborgarna. 
Boden har som vi alla vet ett rikt och 
omfattande föreningsliv där alla från 
små barn till våra äldsta kommunin-
nevånare redan finns med.

Tillsammans med företagarna 
kommer föreningslivet att ha en stor 
roll i vårt demokratibygge. Särskilda 
insatser bör även göras för att få 
med de enskilda och grupper som i 
dag står utanför aktivt deltagande i 
samhällsdebatten. I ett gott samhälle 
ska alla ha en möjlighet att göra sin 
stämma hörd. 

Det är ingen lätt väg att vandra i 
förändring till större inflytande för 
fler men med respekt för varandras 
olikheter önskar jag att vi alla efter 
intresse och förmåga tillsammans ska 
göra ett försök.. Det första steget är 
redan taget när vi nu har gett styrelser 
och nämnder möjlighet till öppna sam-
manträden där det är möjligt, avslutar 
Bosse.

Har du åsikter om hur demokratin 
kan bli större i Boden? Hör av dig 
till Bosse Strömbäck. Du kan skicka 
e-post till bosse.stromback@boden.se 
eller skriva till Bosse under adressen 
Bodens kommun, 961 86 Boden. 

Doris Larsson varnar för oseriösa 
Internetföretag
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Ångbåtstrafiken på Luleälven

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Åren 1864-65 byggdes Engelska kanalen. Det 
var för att kunna frakta Gällivaremalmen på 
pråmar ner till kusten. En del av kanalen gick 

förbi Bodenforsarna och den andra förbi Edefors. 
När kanalen var färdig var det meningen att arbets-
styrkan skulle sysselsättas vid järnvägen som skulle 
anläggas mellan Gällivare och Storbacken. Vid arbe-
tet uppstod stora behov av transporter av material 
och arbetare. 

The Gellivare company inköpte därför för kana-
laktiebolagets räkning tre ångbåtar. 

Angur som senare omdöptes till Gellivara trafike-
rade sträckan Luleå-Råbäcken.

Hedensfors som senare omdöptes till Turist trafi-
kerade sträckan Heden-Edefors. 

Edefors som senare omdöptes till Favorite trafike-
rade sträckan Edefors-Storbacken.

I en tidningsartikel från 1865 skriver man att ge-
nom malmtransporterna skulle Lule älv bli en verklig 
pulsåder för landet. Nu blev det inte så, kanalbolaget 
gick i konkurs några månader senare och den tänkta 
järnvägen från Gällivare till Storbacken kom aldrig 

att byggas, men ångbåtstrafiken hade kommit för att 
stanna i ytterligare 60 år.

Båten på bilden är ångaren Turist, byggd 1864 på 
Södra varvet i Stockholm. Hon var 20 meter lång 
och 3,6 meter bred och hade plats för 80 passagerare. 
Den 25 maj gick premiärturen från Heden till Edefors. 
Man hade byggt angöringsbryggor i Bredåker, Svartlå 
och Harads. 

Vid Edeforsupproret 1865 användes hon för 
transport av  50 soldater och befäl till Edefors och 
senare tillbaka till Heden med de arresterade upp-
rorsmakarna.

År 1892 bytte hon namn från Hedensfors till nu-
varande Turist. Hon gick i trafik på älven fram till 
1919 då hon kördes ner till Luleå av styrman Algon 
Pettersson från Heden. Båten bytte namn till John 
(vilket var ovanligt för ett fartyg, som oftast döps 
till ett kvinnonamn eller ett ortsnamn) och såldes till 
Skelleftehamn där hon skrotades på 1970-talet.

Arne Isaksson
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