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Årets sista Boden Bild innehåller 
också den sista ledare som den här 
kommunledningen författar. Man-
datperioden är slut, väljarna har 
lagt sina röster och en ny grupp av 
partier kommer att ta vid. Därmed 
upphör också det samarbete som 
den här kommunledningen bedrivit.

En tillbakablick sker med blandade käns-
lor. Mest med glädje över de människor 
vi haft förmånen att möta och arbeta 
tillsammans med för att utveckla Boden. 
I vissa fall med frustration, där vi inte 
kommit fram till bra lösningar. I något fall 
med sorg, när vi sett enskilda människor 
må dåligt.

Vi känner också en stor tacksamhet 
och ödmjukhet inför det förtroende vi 
har visats och över att ha fått vara en del 
i omvandlingen av Boden. Den främsta 
känslan är ändå en viss förundran över 
hur fort det har gått och hur många ären-
den som passerat.

Sedan vårt tillträde i början av 2011 har 
hela centrum fått en ny utformning med 
en öppen gatulösning, nya bostäder och 
ett nytt handelskvarter. Vi är en av de 
mest offensiva kommuner vad gäller bred-
bandsutbyggnad med fiber på landsbyg-
den. Vi har startat barnomsorg på kvällar 
och helger. Bodens näringsliv har utveck-
lats, bland annat genom Pon Caterpillars 
nya anläggning och etableringen av nya 
datahallar. Boden hamnar nu på tionde 
plats i landet i Företagarnas ranking över 

näringslivets utveckling. Det är enligt vad 
vi erfar den högsta noteringen någonsin 
och något som alla bodensare kan sträcka 
på sig för – inte minst företagarna själva!

Stolthet är nämligen också en viktig 
känsla. Vi kan vara stolta över att ha hål-
lit ekonomin i balans i en besvärlig tid. 
Det samlade överskottet kommer, om 
prognoserna för 2014 håller, att vara cirka 
90 miljoner kronor för mandatperioden. 
Samtidigt har verksamheterna visat goda 
resultat, inte minst skolan har placerat sig 
högt upp i den nationella rankingen.

Den stoltheten är något som vi hoppas 
Bodens kommun och dess invånare får 
fortsätta odla. Vi har en väldigt fin kom-
mun och den har potential att bli ännu 
bättre. Ökat bostadsbyggande, utvecklad 
handel och mer kultur står högt upp på 
åtgärdslistorna. Det får dock bli en upp-
gift för kommande år. Den resan kommer 
inte att ledas av oss.

Vi tackar för de gångna åren! Tack alla 
ni som är med och gör Boden till en le-
vande kommun. Tack all personal som får 
kommunen att fungera. Tack alla företa-
gare för er vilja att utveckla näringar. Tack 
alla ungdoms- och idrottsledare som gör 
ett ovärderligt jobb med era ledarinsatser. 
Och tack till alla andra som vi mött under 
tiden som kommunalråd.

Torbjörn Lidberg           Bosse Strömbäck
kommunalråd (s)           kommunalråd (v)

Dags att skiljas åt
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Gunnarsbyns Byaförening ordnar 
bland mycket annat en årlig Gäddfiske-
festival, surströmmingsmiddag, bakning 
och försäljning av mjukkakor. Utsmyck-
ning och underhåll av närområdet är 
andra återkommande aktiviteter. Utöver 
detta har man under 2013 även renoverat 
bagarstugan som är öppen för alla bybor 
att använda. Folkets Hus har ersatt den 
gamla biotekniken med en digital anlägg-
ning som nu öppnar för kultur i form av 
direktsänd opera, teater, konserter, idrotts-
evenemang med mera. Man har också 
konverterat till jordvärme i Folkets Hus.

Grön marknad
Under 2013–2014 har bygden även anslu-
tits till bredband via fiber. I Gunnarsbyn 
finns en av kommunens två servicepunkter 
där man tillhandahåller allt från turistin-

Den lilla pärlan 
Gunnarsbyn blev 
Årets By i Bodens 
kommun 2014. 

Årets by i Bodens kommun 2014 
blev Gunnarsbyn som korades offi-
ciellt i samband med Skördefesten 
och Miljödagarna. Gunnarsbyn är 
en aktiv och driven by som bland 
mycket annat ordnar Gäddfiske- 
festival och Grön Marknad.
Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors.

arje år utses Årets by i Bodens kom-
mun av tillväxtnämnden tillsam-
mans med Bodens Landsbygdsråd. 

2014 års val föll på Gunnarsbyn som 
länge har varit en av kommunens driftiga 
byar. 

Byn ligger vackert belägen längs  
Råne älvdal cirka fyra mil norr om Boden. 
Älven bjuder på fina fiskemöjligheter, 
badplatser och fin natur.

GUNNARSBYN  
Årets by 2014

formation till e-hälsa. I samma byggnad 
har Råek, Råne älvdalsrådets ekonomiska 
förening, som är en motor längs hela älv-
dalen, sitt huvudkontor. Byn har också en 
aktiv idrottsförening, GSK, och är start-
plats för Råneälvdalsloppet.

Grön marknad har blivit en återkom-
mande succé varje höst. Här möts alla 
åldrar över närproducerat och ekologiskt i 
ett samarrangemang mellan flera förening-
ar och organisationer i byn. I Gunnarsbyn 
ligger också en av landets mes välsorte-
rade rättvisebutiker.

– Ja, det händer en hel del här och  
vi försöker göra allt vi kan, säger Jan 
Lidberg, ordförande i Byaföreningen, som 
gläds över utmärkelsen, att byn har in-
flyttning, nya barn och fortsätter att vara 
livskraftig. 
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När fibern kom till byn
Med Bodens kommuns fibersatsning 
på landsbygden blev glesbygden 
global i såväl cyberrymden som af-
färsvärlden. Att ”härarbeta” är idag 
en vardagslyx för Fredrik Broman, 
frilansfotograf och turismföretagare 
med företaget Human Spectra AB i 
Lassbyn.
Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors.

tora svarta kochinhöns sprättar 
välkomnande runt mellan bo-
stadshuset och gårdshuset som 

är hjärtat i Human Spectras verksamhet. 
Personalen har just anlänt från den närlig-
gande Aurora Safari Camp där det ställs 
i ordning inför vintersäsongens fotoresor. 
Ett stenkast bort ligger Degerselet spegel-
blankt med flera kanoter vid bryggan. 
Mitt i detta bollar Fredrik Broman mellan 
världsmetropoler och vildmark, Nairobi 
och Lassbyn, globalt och lokalt.

Som frilansfotograf har han alltid varit 
beroende av fungerande teknik för leve-
rans och backup av sina bilder. 

– Jag har mina rötter här i trakten men 

vi flyttade inte hit till Lassbyn förrän det 
fanns ADSL här.

Men ADSL var långt ifrån tillräckligt 
för professionell bildhantering. Fredrik 
Broman och en filmkollega i grannbyn 
Gunnarsbyn fick köra med bil och lämna 
diskar mellan varandra. Det blev många 
mil fram och tillbaka trots den lokala 
närheten. Och många diskar.

Världen och grannbyn kom närmare
Men sedan de där små fiberkablarna led-
des in i Lassbyn 217 är kollegan i Mel-
bourne precis lika nära som filmprojekten 
i grannbyn. Även för Fredriks hustru 
Anna Lidé, nybakad journalist och tidi-
gare teckenspråkstolk, har nya affärsmöj-
ligheter kommit med tekniken. Nu kan 
hon skicka filmfiler med tecken som stöd 
och bygga upp en teckendatabas från det 
lilla gårdshuset i Lassbyn.

Möjligheterna till lagring av bilder har 
också tagit helt nya proportioner med så 
kallade molnlösningar som hanterar pro-
gram, datalagring, kapacitet och proces-
sorkraft externt.

– Många förundras över att vi har 

bättre stamfibernät här i glesbygden än 
i flera storstäder i Europa, säger Fredrik 
Broman.

För besöksdelen av Fredrik Bromans 
verksamhet innebär fiberlösningarna också 
stora positiva förändringar. Aurora Safari 
Camp har synts flitigt i internationell press 
det senaste året, mycket tack vare möjlig-
heten att nå ut med sitt material.

– Jag skickar tungt pressmaterial till 
minst tre utländska agenter i veckan på 
cirka 500 megabit per gång.

Beyond luxury
Idyllen är nästan total när Fredrik Broman 
tar sin Ipad och kamera med sig och glider 
ut med kanoten. Där kan han i godan ro 
svara på dagens mejlskörd tills den råa 
höstluften driver in honom i kontorsvär-
men igen, i lagom tid för att ta emot bar-
nen från skolan. Hans gäster på Aurora 
Safari Camp finns inom segmentet beyond 
luxury, men frågan är om inte den här 
livsstilen, den här livskvaliteten, är den 
högsta lyxen man kan uppnå om man vill 
bo lokalt och jobba globalt.

Lassbyn är en av de byar dit Bodens kommun dragit fiber för bredband.

Landsbygdsutveckling
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Till Aurora Safari Camp utanför Lassbyn lockas gäster från hela världen, främst för att fota naturscenerier och leva ”beyond luxury”.

För Fredrik Broman har fiberanslutningen av hans företag betytt ökade 
möjligheter att både hantera och nå ut med sitt arbete från landsbygden i 
Bodens kommun.

Kommunen  
fixar fiber på landsbygden
Bodens kommun har med stöd av EU-medel erbjudit bred-
band via fiber till kommuninvånare och företag på landsbyg-
den till starkt subventionerat pris. Kostnaden är 8000 kronor 
för att ansluta sig då man gräver själv från tomtgränsen till 
fastigheten. 

Kommunen har byggt bredband via fiber till 385 anslut-
ningar i Gunnarsbyn, Lassbyn, Överstbyn, Harads och Unbyn 
under 2013. 

Under 2014 färdigställdes Överstbyn och det dras även 
fiber till Bredåker, Brännberg, Harads industrområde, Svartlå, 
Skogså och Sörbyn-Sundsnäs. Det rör sig om totalt 365 
anslutningar.

Hittills har områdena som fått fiber begränsats till de cen-
trala delarna av byarna. Under hösten kartläggs intresset i 
fler byar och beviljas mer stödmedel kommer utbyggnaderna 
att fortsätta under 2015. En ansökan om mer projektstöd 
kommer att göras under hösten.

Målet är att de flesta byarna på landsbygden att ska få 
fiberbaserat bredband innan 2020.

Optisk fiber är ett sätt att transportera information på. Den 
är driftsäker och består av en kärna av glasfiber som trans-
porterar ljusinformation som innehåller data i olika former. 
Betydligt mer information kan sändas eller tas emot på 
mycket kort tid jämfört med exempelvis ADSL och man kan 
använda fiber till både internet, telefon och TV.
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Månadens bild

Visa din bästa bild av Boden
Boden är en liten stad med många 
möjligheter. Vi på Bodens kommun 
kan inte känna till allt. Ofta är det 
för att vi aldrig kommer i kontakt 
med, för oss, okända saker. Men vi 
vill mer än gärna se dina bilder och 
publicera dem på boden.se.

odens kommun har som ambition 
att visa Boden ur sin mest attrakti-
va vinkel. Men vi kan bara berätta 

vår syn och ge en bild av våra upplevelser. 
Vi tycker att din syn, din vilja och dina 
upplevelser är minst lika viktiga. Vi är alla 
invånare i samma kommun.

På Bodens kommun vill vi ha din hjälp 
att hitta guldkorn från olika platser i kom-
munen. Vi ska hjälpa varandra upptäcka 
Boden. Bilderna kommer väljas ut av in-
formationskontoret och publiceras på en 
specifik sida på boden.se som heter Din 
Bodenbild.

Tänk på innehållet
Självklart kommer vi inte att publicera 
bilder som innehåller något som upplevs 
stötande. Det får dock gärna hända något 
i de bilder du skickar in. Landskap är väl-
digt fina som omväxling men det är roligt 
om man ser att något händer när bilden 
tas. Så tänk en extra gång på innehållet du 
förmedlar genom bilden.

Din bild är viktig
Att vi förstår våra olika bilder är väldigt 
viktigt om vi ska kunna sträva åt samma 
hålla. Ett steg är att dela med oss och visa 
varandra. Bilder tagna av invånare är vik-
tiga för vår gemenskap och för vår fram-
tid. Din bild är den som formar budskap 
och relationer till Boden. Det är fördelen 
med Boden.

Skicka dina bilder till Fredrik Åström, 
kommunikatör på informationskontoret, 
på e-post: fredrik.astrom@boden.se.

Dansuppvisning på Kulturnatta. Nu vill vi se din bild av Boden så skicka in dina foton till informations-
kontoret.

u kan du anmäla trasig gatubelys-
ning, fulla papperskorgar, trasigt 
lock på din soptunna, trasig 

fönsterruta på en skola eller andra fel på 
kommunens verksamheter direkt genom 
webben eller mobilen.

Sedan i våras är enkelt att rapportera 
fel på delar av den service Bodens kom-
mun står för. Genom vår e-tjänst på bo-
den.se kan du snabbt göra en felanmälan 
och även få återkoppling när felet är 
åtgärdat.  För att rapportera fel via web-
ben går du in på boden.se och klickar 
dig vidare till E-tjänster och Felanmälan.

Felanmäl i mobiltelefonen
Du kan även använda din mobiltele-
fon för att anmäla fel. Om du laddar 
hem gratisappen Felanmälan Bodens 
kommun kan du snabbt lämna en be-
skrivning av problemet samt namn och 
kontaktuppgifter och om du vill ha åter-
koppling.

Om du använder telefonens GPS- 
funktion får du automatiskt rätt position 
för den felanmälan du gör. Det går också 
att komplettera felanmälan med bilder.

För att ladda ner appen söker du på 
Felanmälan Bodens kommun i Google 
Play eller i Appstore.
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Genom gratis-
appen kan du 
enkelt göra en 
felanmälan på 
plats. Dessutom 
kan du skicka 
med bilder och 
din exakta posi-
tion genom GPS. 
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Enklare  
att göra felanmälan

N

Fyrkantens miljö- och  
utbildningskonsult fick 
årets miljöstipendium  
Årets miljöstipendium gick till Fyrkantens 
miljö- och utbildningskonsult. Här kan du 
läsa motiveringen: Fyrkantens miljö- och 
utbildningskonsult har, genom Gösta 
Eriksson, under lång tid verkat som 
arrangör och sysslat med olika aktiviteter 
inom miljöområdet för en långsiktig hållbar 
utveckling av vårt samhälle och vår kommun.

Särskilt bör nämnas deras engagemang 
och insats i de årliga skördefest- och miljö-
dagarna i Boden, Framtidsveckan i Norrbot-
ten samt deras utbildningsverksamhet.

Pristagare Gösta Eriksson tar emot 
blommor och prischeck av miljö- och 
byggnämndens vice ordförande Staffan 
Hansson (V) i röd jacka samt miljö- och 
byggnämndens ordförande Lars Nilsson 
(S) till höger.
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FOTO: FREDRIK ÅSTRÖM

Valfrihet inom hemtjänsten

E
Visa din bästa bild av Boden

Plats för nya bostäder mitt i centr-
um, det är tanken när kommunen gör 
en ny detaljplan för kvarteret Biet 
vid före detta Park-och Lundagårds-
skolan. Målet är att nya bostäder 
ska kunna byggas i kvarteret och att 
den idag outnyttjade och ganska öde 
platsen kan fyllas med nytt innehåll. 

fter branden i Lundagårdsskolan 
2013 beslutade kommunfullmäktige 
att skolan ska rivas. I nuläget finns 

inget klart rivningsdatum, men beslutet 
står fast och det gör även uppdraget om att 
göra en ny detaljplan över området. 

– Det är bra att kunna göra plats för fler 
bostäder i ett centralt läge med närhet till 
både service och kollektivtrafik. Förtätning 
av den redan byggda miljön ger inte bara 
nya bostäder utan är också positivt för 
stadsbilden när obebyggda och öde ytor får 
liv, säger Lars Andersson, samhällsbygg-
nadschef Bodens kommun.  

Blandade bostäder
Meningen med den nya detaljplanen är att 
möjliggöra en omvandling av den gamla 
skolgården till bostadskvarter med blan-
dad bebyggelse. Det kan handla om villor, 
parhus, radhus, trygghetsboende eller fler-
bostadshus. Detaljplanen utformas för att 
möta framtida behov och efterfrågan.     

Kika på förslaget
Det som händer härnäst är att detaljplanen 
kommer ställas ut för samråd kring årsskif-
tet. Du som bodensare kommer då kunna 
ta del av förslaget i stadshuset, på stadsbib-
lioteket samt på kommunens webbplats. 
Sedan följer granskning och antagande av 
planen i kommunfullmäktige under våren 
2015. Först därefter kan projektering och 
försäljning av tomter påbörjas.  

Vid frågor om samhällsplanering och kvar-
teret Biet kan du kontakta:

Lars Andersson, samhällsbyggnadschef, 
0921-621 43 eller Sofia Bergvall, planarki-
tekt, 0921-621 63

Lundagårdsskolan i dag. Efter branden 2013 som orsakade omfattande 
skador beslutade kommunfullmäktige att skolan ska rivas.

I den nya detaljplanen ger möjligheter för villor, radhus, parhus, trygghetsboende och flerbostadshus.
ILLUSTRATION: BODENS KOMMUN

Nytt bostadsområde  
på Lundagård
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I tidigare nummer av Boden Bild har vi beskrivit handläggningen av ett 
byggärende fram till att bygglov beviljas. I detta avsnitt kan du läsa om 
själva byggprocessen steg för steg, fram till att huset står färdigt. 

Fem steg från spadtag till inflytt

Steg ett – Tekniskt samråd
Samrådet är ett möte mellan kommunen, 
byggherren och den kontrollansvarige. 
Entreprenörer, projektörer och eventuella 
sakkunniga kan också medverka.

Innan samrådet ska du som byggherre 
lämna in dokumentation till kommunen 
som visar att aktuella tekniska egen-
skapskrav kommer uppfyllas. Exempel är 
ritningar av grund, stomme, fuktskydd, 
ventilation, brandskydd och energian-
vändning.

Innan samrådet ska också du som 
byggherre anlita en kontrollansvarig, 
KA. Denne kan hjälpa dig att göra en 
kontrollplan som även den tas upp under 
samrådet.

På samrådet går man igenom arbetets 
planering och organisation, förslaget till 
kontrollplan och om kommunen måste få 
in ytterligare handlingar. Vi går också ige-
nom om och hur ofta kommunen ska göra 
arbetsplatsbesök, färdigställandeskydd 
samt ger information om slutsamråd och 
slutbesked. Kommunen ska, förutom att 
föra protokoll över mötet, också upplysa 
om det behövs fler tillstånd eller anmälan 
till annan myndighet.

Steg två – Startbesked
Om allt är i sin ordning får du ett start-
besked efter det tekniska samrådet. Där 
fastställs kontrollplanen och eventuella 
villkor för att få börja bygga, liksom 
villkor och ungefärlig tidpunkt för utstak-FOTO: LARS WIKLUND.I tredje steget görs arbetsplatsbesök under byggtiden.



BodenBild – 9

ning. Om färdigställandeskydd behövs ska 
ett sådant bevis redovisas.

Steg tre – Arbetsplatsbesök under 
byggtid
Medan huset byggs görs avstämningar 
med kommunen enligt kontrollplanen. 
Även den kontrollansvarige följer bygget 
och kontrollerar att bygglagsstiftningen 
följs. Kommunen besöker arbetsplatsen 
minst en gång om det tekniska samrådet 
kommit fram till att arbetsplatsbesök 
behövs.

Steg fyra – Slutsamråd
När huset är färdigbyggt meddelar du 
kommunen så att handläggaren kan kalla 
till ett slutsamråd. Slutsamrådet är en 
avstämning mellan dig som byggherre, din 
kontrollansvarige, byggföretaget, andra 

ORDLISTA för dig som bygger

berörda och kommunen. Vi går bland 
annat igenom att kontrollplanen följts, 
synpunkter från kontrollansvarige och 
dokumentation från eventuellt arbetsplats-
besök. Vi kontrollerar också att villkor 
från startbeskedet och bygglovet har följts.

När eventuella fel och brister rättats 
till kan byggherren begära att få ett slut-
besked.

Steg fem – Slutbesked
Slutbeskedet är ett kvitto på att du får 
flytta in i ditt hus. Du måste först visa att 
du som byggherre har uppfyllt alla krav 
som funnits i bygglovet, kontrollplanen, 
startbeskedet samt andra beslut som tagits 
under arbetets gång. Du ska även visa att 
kommunen inte hittat någon orsak att 
förelägga att något måste rättas till.

Om obetydliga brister finns kvar kan 

Startbesked: Innan du får börja bygga eller 
göra annan planerad åtgärd måste du få ett 
startbesked av kommunen.

Färdigställandeskydd: En försäkring eller 
bankgaranti som ska hjälpa dig som bygg-
herre och konsument om entreprenören till 
exempel går i konkurs eller av annan anled-
ning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Utstakning: Byggnadens läge och höjd 
märks ut på tomten. I bygglovet finns angivet 
placering och höjd.

Slutsamråd: Ett möte mellan dig som 
byggherre, kommunen, byggföretaget, kon-
trollansvarig och andra berörda. Här går man 
igenom kontrollplanen, KAs dokumentation 
och att villkor från bygglovet samt startbeske-
det uppfyllts.

Slutbesked: Ett kvitto från kommunen på 
att du får ta bygget eller genomförd åtgärd 
i bruk. Det vill säga att du får flytta in i ditt 
hus.

Byggherre: Den som för egen räkning utför 
eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller 
markarbeten. Bygger du ett hus genom en 
byggfirma är det alltså fortfarande du som är 
byggherre.

Kontrollansvarig, KA: Person som hjälper 
byggherren se till att det som ska byggas 
uppfyller samhällets och byggherrens krav.  
KA står alltså på din sida och hjälper dig 
hålla koll på att dina entreprenörer gör ett 
bra jobb. En KA ska vara certifierad och 
självständig i förhållande till det företag som 
ska kontrolleras. På boverket.se hittar du 
certifierade KA.

Kontrollplan: Plan som oftast den kontroll-
ansvarige gör på uppdrag av dig som bygg-
herre. I planen ska stå vilka kontroller som 
ska göras och vad kontrollerna ska avse, vem 
som ska göra kontrollerna, vilka anmälningar 
som ska göras till miljö- och byggnämnden 
och hur ofta kommunen bör göra arbets-
platsbesök.

kommunen ändå låta dig flytta in. Du 
kan i så fall fixa de kvarvarande bristerna 
senare. Om vissa kontroller inte går att 
genomföra vid den tidpunkt som slutsam-
rådet sker kan kommunen ändå låta dig 
flytta in.

Har du frågor om byggprocessen är 
du välkommen att höra av dig till Bodens 
kommuns samhällsbyggnadskontor på 
0921-621 58 eller sbk@boden.se.

Fotnot: Du som bygger nytt hus – kom ihåg att 
boka in en slutbesiktning med en oberoende 
besiktningsman när bygget är klart! Kommunen 
är dock inte inblandad i detta steg.
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Attefallshus  
– inget bygglov men krav på anmälan 
I somras ändrades plan- och bygg- 
lagen, de så kallade Attefallsreg-
lerna. Det innebär att du nu kan göra 
flera åtgärder på din tomt, exempel-
vis bygga ett Attefallshus, utan att 
söka bygglov. Men däremot måste du 
göra en anmälan till kommunen och 
få ett startbesked innan du börjar. 

ttefallshuset får vara högst 25 
kvadratmeter och ska byggas i 
den omedelbara närheten av ditt 

bostadshus. Den högsta höjden från mark 
till taknock får vara fyra meter. Du kan 
bygga flera Attefallshus, men den totala 
byggnadsarean får inte överstiga 25 kva-
dratmeter. 

Bo i Attefallshuset
Om du bygger Attefallshuset närmare 
tomtgränsen än 4,5 meter måste du ha 
medgivande från berörda grannar. Nekar 
de avgör byggnadsnämnden genom att du 
ansöker om bygglov.

Till skillnad från friggeboden får At-
tefallshuset inredas som en självständig 
bostad och kan då användas både som 
fritidsbostad och permanentbostad. Huset 
ska då ha alla funktioner som finns i en 
bostad, till exempel inredning och utrust-
ning för matlagning och personlig hygien 
samt förvaringsmöjligheter.

Det är också möjligt att använda At-
tefallshuset som komplementbyggnad, 
exempelvis för uthus, garage, förråd, 
trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller 
båthus.

Bygglov i vissa miljöer
Om du vill bygga ett Attefallshus i eller i 
anslutning till områden som utgör riks-
intresse för försvaret kan särskilda regler 
gälla. Detsamma om du vill bygga i en 
värdefull miljö. Kontakta miljö- och bygg-
nämnden om du är osäker på vad som 
gäller i ditt område.

Bygglovsfria åtgärder:
1. Komplementbostadshus/komplementbyggnad så kallade 

Attefallshus på högst 25,0 m2
2. Tillbyggnad på högst 15,0 m2
3. Två takkupor
4. Inreda ytterligare en bostad

ILLUSTRATION: BOVERKET

Vad kostar mitt bygglov?
Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
avgifterna för bygglov och bygganmälan. Taxan 
är knuten till gällande prisbasbelopp vilket 
betyder att avgifterna ändras varje år. Avgif-
terna är till för att täcka kommunens kostnad 
för tjänsten. 

Kostnaderna varierar i varje enskilt ärende, 
beroende på vilka åtgärder som ska utföras. 

På boden.se kan du läsa de aktuella avgif-
terna. Skriv in bygglovtaxa i sökrutan så kom-
mer du rätt.

Avgifter tas ut för exempelvis:
• Bygglov/anmälan 
• Utstakning av byggnad på tomt
• Nybyggnadskarta som visar fastighetens 

exakta läge och mått samt andra uppgifter 
som befintliga byggnader, gränser för bygg-
rätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, 
angränsande vägar och gator samt höjdan-
givelser.

 
för din hälsas skull
Höga halter av radon i bostaden ökar risken 
att drabbas av lungcancer. Det är därför viktigt 
att du kontrollerar radonhalten i sin bostad. 
Mätsäsongen för radon är nu, mellan 1 oktober 
till 30 april.

Radon är en gas som inte syns, smakar eller 
luktar. Den kan tränga in i huset om det inte är 
tätt mot marken, lösa sig i grundvattnet eller 
frigöra sig från byggmaterial. 

Höga halter av radon i bostadsluften ökar 
risken att drabbas av lungcancer. Denna effekt 
förstärks ytterligare i kombination med rökning. 
Enligt miljöbalken bedöms radongashalter över 
200 Bq/m3 vara skadligt för människors hälsa.

Fastighetsägare är skyldiga att se till att ra-
donhalten ligger under riktvärdet.

Radon i lägenhet
Om du bor i flerbostadshus är det din fastig-
hetsägares skyldighet att se till att radonhalterna 
inte är för höga. Vänd dig till din hyresvärd eller 
bostadsrättsförening för att höra vad som har 
gjorts.

Köpt eller nybyggt hus
Om du ska köpa ett hus måste du själv ta reda 
på om det finns problem med radon, eftersom 
radon inte betraktas som ett dolt fel. Däremot 
har säljare och mäklare en skyldighet att upp-
lysa dig om eventuella radonproblem som de 
har kännedom om. 

Vill du veta mer kan du kika på radonguiden.
se eller ta kontakt med kommunens samhälls-
byggnadskontor på telefonnummer  
0921-622 56. På samhällsbyggnadskontoret 
kan du också få tips på auktoriserade företag 
som utför radonmätningar.

Mät radon i vinter

FOTO: FREEIMAGES.COM

A
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God sås och Janssons, men för salt 
fisklåda och önskan om mer sallad. 
Det är kommentarer som kommer 
upp under Åcenters kostråd där de 
boende träffar kommunens kostav-
delning och kock för att göra sina 
röster hörda gällande maten.

nära 15 år har de boende på kom-
munens äldreboenden haft chansen att 
tycka till om maten under så kallade 

kostråd. Ungefär var sjätte vecka är det 
dags för rådet när representanter för kom-
munens kostavdelning åker runt till alla 
boenden i kommunen. Boden Bild passar 
på att besöka Åcenter när det är dags för 
kostråd där.

– Jansons frestelse är gott här, det är 
nästan som att man gjort den själv, kon-
staterar Solveig Öberg, boende på Åcenter, 
när rådet samlats.

”Bra kundkontakt”
För Helena Darsbo, kostenhetschef och 
Annette Teilmann, kock i Björkens tillag-

Många förslag när kostrådet tycker till

På Åcenter är flera av de boende med på kostrå-
den. Solveig Öberg är en av rådsmedlemmarna 
som gärna tycker till om maten.

Helena Darsbo, kostenhetschef, åker runt på kom-
munens alla äldreboenden för att göra kostråd 
med jämna mellanrum.

I Boden har vi ingen tomtkö utan det 
är först till kvarn som gäller. Lediga 
tomter finns i centrum, på Södra 
Bränslan, vid älven i Sävast och 
många fler platser i vår fina kommun. 
Du köper din tomt direkt via kommu-
nens webbplats,  
boden.se/tomter.

husbyggartankar? Då ska du kika på 
kommunens tomter på boden.se/tomter. 
Här kan du se vilka tomter som finns 

till försäljning och vad de kostar. Vi har 
fasta priser på alla småhustomer och du 
kan välja fritt mellan husleverantörer eller 
lösvirkeshus för att bygga ditt drömhus.

Bo centralt på Öfvre Sanden
Det finns åtta tomter kvar till försäljning 

ningskök, är kostråden viktiga.
– Vi uppskattar kostråden väldigt 

mycket, de är en jättebra kontakt med 
våra kunder, säger Helena Darsbo.

På Å-center deltar flera av de boende 
själva i rådet, på andra ställen är det per-
sonalen som för deras talan. Allt beror på 
hur pigga de boende är. 

Både plus och minus
Men vad är då de vanligaste önskemålen 
under kostråden?

– Mer stuvningar, typ morotsstuvning är 
ett vanligt önskemål. Och lax är väldigt po-
pulärt, säger Helena Darsbo och fortsätter:

– Förut var önskemålet potatis som till-
behör, nu vill våra kunder även ha pasta och 
ris. Och råkost istället för kokta grönsaker.

Något som dyker upp på varje kostråd 
är beröm för de goda såserna. Men man 
går även igenom mat som de boende är 
mindre nöjda med, om maten exempelvis 
varit för salt eller inte nog kryddad.

– Vi får höra både ris och ros, precis 
som det ska vara, säger Helena Darsbo.

på Öfvre Sanden. Området ligger centralt 
och är ett helt nytt villaområde vid den fina 
Bodån. Du har cirka 10 minuters prome-
nadväg till centrum som erbjuder samhälls-
service, restauranger, affärer med mera.

Hästbyn – det optimala boendet för 
hästägare
På Södra Bränslan har vi i höst släppt sex 
tomter till försäljning. Området ligger 
nära viktiga anläggningar för hästnäring-
en. Här kan du i vacker miljö bygga häst-
gårdar med bostadshus, stall och komple-
mentbyggnader. I anslutning till området 
finns även ett omfattande hästvägnät som 

Hästgård  
eller stadsliv  
– vi har 
tomten för dig

ger goda möjligheter att rida och träna 
hästar. Tomterna är stora och byggrätten 
är generös.

Älvnära läge i Sävast
I Hornsberg, Sävast, finns tio tomter kvar. 
Området ligger vid Luleälven och samtliga 
tomter har utsikt mot älven, skogen och ber-
gen som tornar upp sig på andra sidan älv-
dalen. I området har du stora möjligheter till 
natur- och friluftsliv i skog och mark med 
fiske i Lule älv, elljusspår och skoterspår.

Vi har även lediga tomter i andra om-
råden. För att se alla lediga tomter besök 
boden.se/tomter

I

Vid frågor, kontakta samhällsbyggnadskontorets Theres Vidman 0921-629 68 eller Cecilia Kvibacke 0921-627 06.
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I Hästbyn, det inringade området, släpptes under hösten 
sex stora tomter som är perfekta för dig som hästägare. 
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Utbildning

Björknäsgymnasiet har från och 
med höstterminen 2014 certifierats 
som Teknikcollege. Eleverna jobbar 
närmare företagen, bland annat ge-
nom ett branschråd som är knutet 
till utbildningen.
Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors.

jörknäsgymnasiet fick i somras 
beskedet att de godkänns som Tek-
nikcollege från och med hösttermi-

nen 2014. Inom Teknikcollege samverkar 
kommuner, utbildningsanordnare och 
företag för att öka attraktionskraften och 
kvaliteten på tekniskt inriktade utbild-
ningar för industrins behov.

– Björknäsgymnasiets teknikprogram 
tillhör Teknikcollege, TC. Egentligen 
handlar det om att vi har fått certifiering 
på det vi gör och tänker göra. Men det 
som är märkbart och nytt är att vi har 
sammanhållna arbetsdagar och inte så 
schemastyrt. Eleverna arbetar mer i block 
och man kan till exempel slå ihop design 
och bild eller svenska och datateknik i 
längre pass på en hel för- eller eftermid-
dag, förklarar Thomas Nilsson, program-
samordnare.

Nära företagen
Nytt är också att man har bildat ett 
branschråd som ska ha regelbunden kon-
takt med utbildningen och ge signaler om 
vad marknaden efterfrågar, ge feedback 
och bistå med kontakter. Framförallt 
blir steget mellan eleverna, praktikplat-
ser och framtida jobb betydligt mindre. 
Branschrådet består av Formsmedjan, PR 
Rit & Reklam, Vatten- och Miljöbyrån, 
Försvarsmakten, kommunens tillväxtför-
valtning samt Polaris. Tanken är att fler 
företag och branscher ska kunna knytas 
till branschrådet så småningom.

Med certifieringen teknikcollege kom-
mer också möjligheten till ytterligare 300 
poäng i kurser. 

– Vi kan gå upp från tidigare 2500 
poäng till 2800. Det satsar vi främst på 
entreprenörbiten och praktik, förklarar 
Thomas Nilsson.

Bred utbildning
På teknikcollege i Boden går tre årskur-

ser med cirka 100 elever totalt. Inriktning-
arna är informations- och mediateknik 
samt design och produktutveckling. I 
trean har man även sedan tidigare obliga-
toriskt deltagande i Ung Företagsamhet, 
UF. Eleverna får under året själva starta 
och avsluta företag som involverar de 
olika delarna i utbildningen, från idé till 
produktutveckling, ritningar i Cad-miljö, 
prototypframställning i verkstaden samt 
produktion, marknadsföring och försälj-
ning. Under åren har flera elever från 
tekniksidan på Björknäs fått utmärkelser 
regionalt och nationellt inom UF för kon-
kreta produkter som har sålt bra.

 – Jag valde det här för jag ville ha en 
bred utbildning med bra möjligheter. Jag 
tycker det ser bra ut och vill gärna jobba 
vidare inom design av egna grejer, kanske 
eget företag, och kunna bosätta mig här, 

Teknikcollege på Björknäs

Jonatan Grenholm och Hannes Isaksson har 
valt design och gillar att jobba i Cad.

Filip Tuvehed, Linn Wallin, Sanna Oscarsson och 
Sebastian Andersson går sista året på teknikpro-
grammet som nu är en del av Teknikcollege.
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säger Linn Wallin, med ett stadigt tag om 
svetshandtaget i skolans verkstad.

I ett av studierummen för eget arbete 
sitter Jonatan Grenholm och Hannes 
Isaksson som läser design. 

– Cad är himla kul! Som Paint fast 20 
gånger bättre, skrattar de.

De sammanhållna schemaläggningarna 
innebär att begreppet håltimme är borta. 
Den ”fria tiden” ska användas till egna 
studier. 

– Det är bra och nyttigt, och skönt 
att ha lite ledigare kvällar när man kan 
plugga på skoltid, tycker killarna.

Vill du också gå på 
teknikcollege? Sök då 
till Björknäsgymnasiet 

nu efter årsskiftet!

Thomas Nilsson, programsamordnare för Teknikcollege, har goda förhoppningar på teknikprogram-
mets utökade möjligheter till praktik, entreprenörskap, sammanhållna dagar och tillgång till ett lokalt 
branschråd.

Studenterna vid Teknikcollege får bland mycket annat 
grundläggande verkstadsteknik som förenar deras idéer 
inom design och entreprenörskap.

Teknikcollege
För att godkännas som teknikcollege ska 
man uppfylla tio olika kriterier:

 1. Regionalt perspektiv

 2. Infrastruktur för utbildningen

 3. Tydlig profil

 4. Samverkan med arbetslivet

 5. Kvalitetssäkring

 6. Kreativ stimulerande lärmiljö

 7. Maskiner och utrustning

 8. Sammanhållna arbetsdagar

 9. Lagarbete och ämnesintegration

 10. Lärande i arbete

– Modellen med Teknikcollege är mer 
flexibel och dynamisk. Jag tror att alla 
inblandade uppskattar det mer och mer. 
Vi känner att det här är rätta vägen att 
vandra för att få fler att intressera sig för 
teknikutbildningar, hålla energin och ha 
elever som brinner alla tre åren. Målet 
är att vi ska kunna behålla ungdomarna 
här i kommunen och att de ska se att det 
inte är så märkvärdigt att driva företag 
eller utvecklas här i Boden, säger Thomas 
Nilsson vidare.
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Ung i Boden

Ungdomsfullmäktige under utveckling
år en styrelse, bestående 
av ungdomar från Bodens 
skolor. De har en nära 
och etablerad kontakt 
med våra kommunalråd. 

Under hösten har det 
jobbats med årets Ung-
domsfullmäktige ute på 
skolorna. Och den 12:e 
november är det dags 
för själva Ungdomsfull-
mäktigedagen då Bodens 
unga får ställa politiker 
och tjänstemän mot väg-
gen för att få svar på sina 
frågor.

Utvecklad Skellefteåmodell
När Ungdomsfullmäktige startade var det 
som en kopia av Skellefteås modell. Den 
har utvecklats hos oss och innehåller nu 
en styrelse, paneldebatt, webbsändning 

och sms-frågor. Detta spred sig tillbaka 
Skellefteå, vilket innebar att politiker och 
chefer därifrån kom till Boden och fick 
information om vår utvecklade modell.

.

 

Har du frågor och funderingar kring 
sex och samlevnad, kropp och själ, 
preventivmedel, könssjukdomar och 
graviditet? Då är du varmt välkom-
men till ungdomsmottagningen. Här 
finns barnmorska, läkare, skolsjuk-
sköterska och kurator. Besöken hos 
oss är kostnadsfria och vi har tyst-
nadsplikt.

odens ungdomsmottagning är öp-
pen för alla mellan 13 och 20 år*. 
Tidigare har vi haft en särskild 

killmottagning dit killar kunnat komma 
utan att boka tid. Men på grund av låg be-
söksfrekvens satsar vi nu istället på öppen 
mottagning för alla på fredag eftermiddag, 
då många unga slutar skolan lite tidigare.

Gratis p-medel
Hos oss på ungdomsmottagningen kan du 
få gratis kondomer och andra fria preven-
tivmedel som p-piller, minipiller, p-stav, 
p-spruta, p-plåster, p-ring och spiral.

På ungdomsmottagningen kan du även 
få gratis akuta p-piller.

Du kan också testa dig för könssjukdo-
mar hos oss. Tänk exempelvis på att över 

hälften av de som har klamydia inte har 
några symtom. Men man kan ändå sprida 
sjukdomen vidare till andra och få pro-

Ungdomsmottagningens öppettider och kontakt
Måndagar kl 14.00–16.00, drop in. Skolsjuksköterska, kurator och barnmorskor på plats. 
Tisdagar bokade besök. Torsdagar bokade besök
Fredagar kl 13.00–15.00 drop in. Skolsjuksköterska och kurator på plats, vilket innebär att 
ingen förskrivning av p-piller kan ske. Ej heller gynundersökningar. 

Vi har telefontid tisdagar kl 13.00–13.45, torsdagar kl 13.00–13.30 och du når oss på 
telefon: 0921-620 80. Vill du komma på drop in finns vi på Kungsgatan 49.

Till ungdomsmottagningen kan du komma med exempelvis frågor om sex, kropp, själ, preventivmedel 
och könssjukdomar. Se våra nya öppettider i faktarutan.                                 FOTO: FREEIMAGES.COM

Åtta år har passerat sedan Bodens 
kommun beslutade att genomföra 
Ungdomsfullmäktige varje år. Det 
innebär att omkring 4 000 ungdo-
mar har varit involverade på sko-
lorna och cirka 400 ungdomar aktivt 
har varit med på Ungdomsfullmäkti-
gedagarna. 

ngdomsfullmäktige är för elever 
i åttan på grundskolan och tvåan 
på gymnasiet. Det är ett utmärkt 

sätt för våra ungdomar att vara med och 
påverka det som sker i kommunen. Dess-
utom är det bra att tidigt visa våra unga 
att de kan påverka och förbättra sin situa-
tion i Boden. 

Följer upp förslagen
För att följa upp och arbeta med de för-
slag som kommer fram finns det sedan tre 
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Ungdomsfullmäktige är en bra chans för Bodens unga att ställa frågor 
och lämna förslag till kommunens politiker och tjänstemän

U

Ungdomsmottagningen har nya öppettider

blem om man vill skaffa biologiska barn 
senare i livet.

* Om du har fyllt 21 år vänder du dig istället till 
din hälsocentral.
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Identitet. Det kommer bland andra 
Gudrun Schyman att prata om under 
Regnsbågsdagen i Boden den 14 
november. Att dagen arrangeras i 
Boden är ett led i det projekt kom-
munen inlett tillsammans med RFSL, 
Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och  
queeras rättigheter, för att skapa  
ett Boden för alla.

rets tema för Regnbågsdagen är 
identitet. Dagen turnerar runt i 
länet men i år är det Boden och 

Björknäsgymnasiet som står som värd. 
Bland föreläsarna finns bland andra Gud-
run Schyman och RFSLs förbundsordför-
ande Ulrika Westerlund. Konferencier är 
komikern Pernilla Hammargren.

Regnbågsdagen är en viktig och vär-
defull dag för alla, oavsett om du jobbar 
inom offentlig eller privat sektor. Under 
dagen kommer olika hbtq-frågor tas upp 
ur ett identitetsperspektiv.

Öppet för alla
– Vi kan garantera en fördjupad kom-
petens och tips på hur en arbetar vidare 
inom ramen för mångfald efter dagens 
slut. Alla är välkomna! säger Sophie Gun-
narsson, RFSL Luleå.

Avsändare till Regnbågsdagen är RFSL 
Luleå och Norrbottens län i samarbete 
med Bodens kommun.

Ett Boden för alla
Bodens kommun har skrivit på ett 
samarbetsavtal med RFSL. Det går 
bland annat ut på att personal i kom-
munen ska utbildas och certifieras i 
hbtq-frågor*. 

RFSL har redan inlett ett samar-
bete med ABF och ordnar medlems-
aktiviteter i deras lokaler i Boden. 
Föreningen kommer även arbeta med 
asylsökande hbtq-personer och skapa 
en verksamhet där de kan få stöd, råd 
och social verksamhet.

Regnbågsdagen nu på fredag är en 
del i samarbetet.

Målet är att göra Boden till en mer 
inkluderande och öppen kommun där 
alla vill leva och bo.
* Förkortningen hbtq står för  
homo-bi-trans-queerpersoner.

Feministen och entreprenören Gudrun Schyman, 
RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund och 
komikern Pernilla Hammargren kommer till Boden 
för Regnbågsdagen den 14 november.
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Program Regnsbågsdagen 
14/11, Björknäsgymnasiet
08.00–08.30  Välkomstmingel
08.30–08.45  Pernilla Hammargren hälsar välkommen
08.45–09.45  Sophie Gunnarsson och  

Malte Sundberg – RFSL
09.45–10.15  Fika
10.30–11.30  Malte Sundberg – RFSL
11.30–12.15  Lunch och mingel
12.15–12.30  Pernilla Hammargren hälsar välkommen 

tillbaks
12.30–14.00  Gudrun Schyman – feminist och  

entreprenör
14.00–14.20  Fika och underhållning
14.30–15.30  Ulrika Westerlund – förbundsordförande 

RFSL
15.30–16.15  Ett samtal om framtiden med represen-

tanter från bland annat RFSL, Bodens 
kommun, Bodens företagare, NLL och 
den ideella sektorn

För mer info och anmälan: regnbagsdagen.se
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Regnbågsdag i ett Boden för alla
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Ångerrätt 
även när du 
shoppar på 
webben
Ångrar du köpet du gjorde på nätet? 
Eller avtalet du gick med på när 
telefonförsäljaren ringde? Då är det 
bra att veta att du i de flesta fall 
har 14 dagar på dig att ångra ditt 
köp, oavsett vad försäljaren säjer.

agen som ger dig 14 dagars ånger-
rätt till hette tidigare distans- och 
hemförsäljningslagen. Numer heter 

den lag om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler. Krångligt namn kan man 
tycka, men grundtanken är enkel; att 
skydda dig som konsument när du gör ett 
köp som inte sker i en affär.

Gäller även hemförsäljning
Hur fungerar då lagen? Tittar man på 
den första delen, distansavtal, så skyddar 
den dig när du handlar på postorder, från 
tv-shop, via internet eller via telefon av 
telefonförsäljare.

Andra delen, avtal utanför affärslokal-

er, gäller när du handlar av en säljare som 
befinner sig utanför sina affärslokaler. 
Med affärslokaler menas fasta eller rörliga 
lokaler som säljaren använder permanent 
eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Hit 
räknas till exempel köp vid hemförsälj-
ning, home-parties, försäljning i gallerior 
eller på gatan utanför affärslokaler.

Undantag från ångerrätten är om du 
exempelvis köper biljetter till ett evene-
mang, mat, nedladdningsbara spel eller 
liknande. Ångerrätten gäller inte heller för 
avtal där det totala värdet är mindre än 
400 kronor.

Alltid information om ångerrätten
De viktigaste delarna i lagen för dig som 
konsument är ångerrätten och den infor-
mation du har rätt att få om detta. När du 
köper en vara eller en tjänst på distans el-
ler vid utanför säljarens affärslokal har du 
enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 
dagar. Om du tecknar distansavtal om en 
livförsäkring eller privat individuellt pen-

Ångrar du ditt nätköp? Då kan du i många fall lämna tillbaka varan inom två veckor och få igen dina 
pengar. Blankett finns på Konsumentverkets hemsida.

sionssparande har du 30 dagars ångerrätt.
Om du ska ångra ditt köp kan du an-

vända ett formulär som Konsumentverket 
tagit fram. Du hittar formuläret på konsu-
mentverkets hemsida konsumentverket.se. 
Sök på ångerblankett.

Om du ångrar ditt köp är du skyldig 
att lämna tillbaka varan till säljaren eller 
att betala returfrakten.

Om försäljaren inte följer lagen
Om du och säljaren inte kommer överens 
kan du anmäla till Allmänna reklama-
tionsnämnden som kostnadsfritt prövar 
tvister mellan konsumenter och närings-
idkare.

Om en säljare inte följer bestämmel-
serna i lagen kan du anmäla säljaren till 
Konsumentverket. Det kan till exempel 
handla om felaktig information om ånger-
rätt på säljarens webbplats

Vid frågor eller problem kan du kon-
takta din konsumentvägledare Carina 
Gabrielsson på 0921-621 03.

Boktipsfrukosten arrangeras av biblioteket 
i samarbete med studieförbundet ABF.

Behöver du läsinspiration eller vill du dela 
med dig av ett fantastiskt boktips? Då ska du 
passa på att gå på bibliotekets boktipsfrukostar.

En gång i månaden är det boktipsfrukost på 
Bodens stadsbibliotek. Här får du byta boktips 
med personalen och andra samtidigt som du 
passar på att äta frukost till självkostnadspris 
(20 kronor).
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Boktipsfrukost på bibblan

Kommande boktipsfrukostar
Samtliga frukostar börjar klockan 9.00.

3 mars
7 april

2 december
3 februari

5 maj
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Maeda Lisnic är ett av de nya ansiktena på tillväxt-
förvaltningen i Boden i höst. Med en bakgrund inom 
juridik och flera års erfarenhet av Lean är hon en 
tillgång inom tillväxtförvaltningens alla verksamheter.
Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors.

aeda Lisnic är född i Albanien och kom till Sverige 
från Rumänien för ett och ett halvt år sedan. Hennes 
man fick arbete här och hela familjen med två barn 

valde att starta ett nytt liv här. Genom Luleå tekniska univer-
sitets program Korta vägen för akademiker från andra länder 
kom hon i kontakt med tillväxtförvaltningen i Boden.

– Tillväxtchefen Jeanette Nilsson var den första personen 
som jag kände trodde på mig här. Hon är verkligen professio-
nell och har gett mig mycket självförtroende, berättar Maeda 
Lisnic.

”Känner mig välkommen”
Hon fick en praktikplats på tillväxtförvaltningen under våren 
2014. Sedan augusti har hon en visstidsanställning som admi-
nistratör i staben. Bland annat jobbar hon med att standardi-
sera olika administrativa system inom hela förvaltningen.

– Jag har arbetat i många år med Lean inom ett multinatio-
nellt företag i Rumänien. Det var inom industrin men samma 
principer fungerar på alla verksamheter, så den kunskapen kan 
jag använda även här, förklarar hon.

Hon har även validerat sin master examen inom juridik här 
i Sverige sedan hon kom hit.

Om sin nya hemstad Boden har hon bara gott att säga.
– Jag trivs jättebra här. Jag har fått vänner och känner mig 

välkommen. De jag jobbar med här hjälper mig med svenskan 
och jag hoppas att jag bara ska bli bättre och bättre. Jag kän-
ner mig positiv och glad att jag kom hit och fick den här chan-
sen, säger Maeda Lisnic.

Maeda Lisnic tillför ny kompetens på Tillväxtförvaltningen i 
Bodens kommun, bland annat inom Lean som hon har flera 

års erfarenhet av från den rumänska industrin.

Nytt ansikte  
på Tillväxtförvaltningen

M
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Samarbete för bättre plogning

Ingen vinterparkering 
på Trånga gatan
Varje vinter råder parkeringsförbud 
efter Trånga gatan i Sävast. Detta beror 
på att kommunens snöröjning måste 
komma åt att ploga. På sommaren bru-
kar bilar stå parkerade längs gatan flera 
dagar i sträck vilket inte medför några 
problem under barmarkssäsongen, men 
då snön kommer blir det bekymmer för 
snösvängen.

Förbudet börjar i november och gäl-
ler till början av maj, efter att sopning 
av gatan har skett. Under förbudstiden 
är det fortfarande tillåtet att stanna på 
gatan för att lasta och lossa.

Nu när vintern är här behöver vi 
som plogar dina gator hjälp. För att 
vi ska kunna göra ett bra jobb mås-
te du som fastighetsägare tänka på 
var din postlåda står, var du lägger 
snö från tomten och hur du placerar 
dina sopkärl.

ommunens snösväng drar igång så 
snart som möjligt efter ett snöfall 
och kör med bil, väghyvel och 

traktor för att få bort nederbörden. Högst 
upp på priolistan finns de mest trafikerade 
vägarna samt gång- och cykelvägar.

Enkla tips för bättre snöröjning

Som fastighetsägare har du ett ansvar att 
underlätta för snöröjningen genom att:

• Inte köra ut snö på gatan eller mot 
plogkarmen

• Låta postlådan stå en meter från  
asfaltskanten

• Inte ställa upp bilar, båtar, hus eller 
släpvagnar utanför tomtgränsen

• Ställa sopkärl vid vägkanten, inte på 
gatan, under tömningsdagar. Övriga 
dagar ska kärlen stå på din egen tomt. 

Enklare kontakt med kommunens individ-och familjeomsorg
Sedan september är det lättare att 
komma i kontakt med kommunens 
individ-och familjeomsorg. 

enom ett enda telefonnummer får 
du prata med en handläggare som 
kan hjälpa dig vidare med frågor 

om försörjningsstöd, barn som far illa, 
oro för ungas missbruk eller andra sociala 
problem.

Det enda telefonnummer du behöver 
kunna är 0921-629 99. Genom det får 
du prata med en handläggare på individ-
och familjeomsorgen som kan hjälpa dig 
vidare. 

Telefonen är öppen under kontorstider 
med lunchstängt mellan 12.00–13.00. 

När du sedan kommer till stadshuset 
för ett bokat besök så hittar du individ-
och familjeomsorgens nya reception på 
bottenplan i den gamla stadshusdelen, B-
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Så här når du oss 
Vill du nå kommunens individ-och familjeomsorg ringer du  

0921-629 99.

Här kan du få hjälp och stöd gällande oro för missbruk, barn och unga 

som far illa, försörjningsstöd och andra sociala problem.

Har du redan en handläggare ringer du istället direkt till den personen.

huset. Ingång från Hellgrensgatan. Vet du 
vilken våning du ska till går du dit direkt, 
men är du osäker kan receptionen lotsa 
dig vidare.

Ny design  
och nummer 100 
på gång
Håll utkik efter nästa nummer 
av Boden Bild. Det är nämligen 
det 100:e numret sedan starten 
1973. För att fira och som en 
nystart kommer hela tidningen att 
designas om, så nästa gång du 
får Boden Bild i brevlådan är det 
med ett helt nytt utseende. Resul-
tatet och det 100:e numret dyker 
upp i mars.
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Brandsäkra julen med tips från räddningstjänsten 

Katter  
i villakvarter
Även om katter är självständiga 
varelser så måste du som ägare se 
till att kissen inte ställer till besvär 
för andra. Vanliga problem är föro-
reningar i sandlådor, på trappor och 
altaner.

Det är främst i villakvarter som problem 
med utekatter uppstår. Kattkiss i barnens 
sandlåda eller på bron är sällan uppskat-
tat. Därför är du som kattägare skyldig 
att ha regelbunden tillsyn över kissen, ge 
den mat, vatten och den vård den behöver 
samt sköta den så att den inte orsakar 
olägenhet för andra. 

Märk kissen
Katten bör vara märkt, så att du som 
ägare kan nås vid behov. Det går att lära 
katten att gå på sin egen kattlåda även 
utomhus, sätt en sandlåda på din uteplats 
så behöver den inte gräva i någon annans. 
Och tänk på att en kastrerad katt ofta blir 
lugnare och har mindre revir. 

Har du problem med djur som stör ska 
du i första hand ta kontakt med djuräga-
ren. Om ni inte kan lösa problemen själva 
kan du ringa samhällsbyggnadskontoret 
på 0921-622 56.

Om du anser att ett djur far illa kan du 
ringa till Länsstyrelsen. De har en service-
telefon för djurskyddsfrågor som du når 
på 010-22 55 499.

Många kattägare har bra koll på sina fyrbenta vänner, men i de fall ägaren inte är uppmärksam kan 
katterna ställa till besvär för omgivningen.
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Det må se mysigt ut, men ha aldrig mossa, kottar eller andra brännbara material i ljusstaken.
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Citron kan hjälpa
Det finns ingen lag som förbjuder folk att 
släppa ut sin katt i exempelvis villakvarter. 
Så om du besväras av katter är det din sak 
att freda din tomt, naturligtvis utan att 
skada katterna. Ett tips är att strö citron-
syra i sandlådan eller rabatten eftersom 
katter generellt inte gillar citron. Du kan 
också blanda vatten och pressad citron el-
ler citronsyra i en flaska och spraya på de 
ytor du vill att katten ska undvika.

Mitt i allt julmys är det viktigt att 
tänka på brandsäkerheten. Ett bra 
tips är att göra kontrollen av brand-
varnarens batteri till en jultradition. 
Det kan bli familjens bästa julklapp.                             

Med julmyset kommer också ett ökat 
antal bränder i våra hem. Här har rädd-

ningstjänsten sammanställt några enkla 
tips för att din jul ska bli brandfri.

Ingen mossa i ljusstaken
Ta alltid en extra runda innan du lämnar 
bostaden för att se att alla levande ljus är 
släckta och spisen är avstängd. Tänk på 
att det kan vara svårt att se om ljusen är 
tända eller släckta i dagsljus, känn försik-

tigt med handen om du är osäker. Glöm-
mer du ljuset är risken för brand mycket 
stor. Använd ljusstakar och ljusprydnader 
som är obrännbara. 

Ny jultradition
Se till att det finns brandvarnare, gärna 
flera, i bostaden och kontrollera att de 
fungerar. Vad kan vara lämpligare än att 
göra det 1 december när du ändå har ste-
gen framme för att hänga upp julgardiner 
och julpynt? Brandvarnaren ska vara pla-
cerad i taket.

Tänk också på att inte ställa ut jul-
klappspapper och annat skräp i trapphu-
set efter julafton. Trapporna är din väg ut 
om det börja brinna.

Bästa julklappen                                                
En brandfilt och en sexkilos pulversläck-
are bör varje hem ha. Skriv upp det på 
önskelistan och kom ihåg; det är nästan 
alltid någon annan än räddningstjänsten 
som släcker en brand.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

”Det bästa är    
   klimatet”
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Här ställer vi upp för varandra. Det ger ett bra 
företagsklimat. Att vi också har ett bra miljötänkande 
bevarar den vackra naturen. Dessutom är vädret torrt 
och det blåser inte så ofta. Det bästa med Boden är 
klimatet, oavsett vilket klimat man menar.

Viktoria Soudavnaya


