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Boden Familjebadet Nordpoolen 
har i genomsnitt 507 

besökare per dagbild

Niemibyn? Gunnarssel?
Niemisel och Gunnarsbyn ska inte slå ihop sina byanamn. Däremot har de slagit ihop 
sina påsar i projektet EnVis bygd. De båda grannbyarna ligger i olika kommuner men 
kämpar gemensamt för ökad inflyttning, bättre service och fler arbetstillfällen. Vi-
känslan har blivit starkare och det är inte vi mot dom som gäller längre. Det är bra, 
tycker Bertil Degerlund och Marja-Leena Tallus Johansson.

Sidan 10–11

Macintosh v/s PC? 
Kan Macintosh vara datalösningen för 
framtidens skola? Det ska en försöks-
verksamhet vid Bredåkers skola visa. 
PC-datorerna har slängts ut och nu job-
bar Elin Jonsson och Amanda Carlsson 
på Mac istället. 

Sidan 13

Vänner i nöden
Hans, Helena och Vega tycker inte att 
ensam är stark. De är engagerade i Be-
söksverksamheten i Boden och lindrar 
ensamheten bland äldre och funktions-
hindrade personer. 

Sidan 9

Dammigt värre i Ljuså
En hundraåring i Ljuså har blivit betyd-
ligt fräschare. Gamlingen har bland an-
nat fått nya luckor, kanaler och diken. 
Det handlar om Holsvattendammen, en 
redan säker damm som nu blivit ännu 
säkrare. 

Sidan 12

Grönt på Brönjaskolan
På Brönjaskolan plockar man skräp. 
Man funderar över varför godis inte är 
nyttigt och varför det slängs så mycket 
mat. Dennis och Filip har varit drivande 
i miljöarbetet och nu är skolan miljö-
certifierad enligt Grön Flagg. 

Sidan 3
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Höststormarna har dragit in över vår 
vackra kommun och de färggranna 
löven är bortblåsta. En annan stor-
mig händelse, beskedet om varsel för 
skolpersonal, har också påverkat oss 
under den senaste tiden. 

När detta skrivs pågår förhandlingar 
mellan facken och arbetsgivarens re-
presentanter. Jag är inte den enda poli-
tiker som arbetar för att slutresultatet 
av förhandlingarna ska leda till att så 
många unga familjer som möjligt kan 
fortsätta att bo i vår kommun. En stor 
och viktig utmaning för oss alla där vi 
knappast är betjänta av partipopulism 
och förenklade målbeskrivningar. 

Allt elände tycks uppstå hos oss
Det är intressant, om än ibland onö-
digt svårt, att vara vänsterpolitiker i 
den breda allians som kommunled-
ningen består av. Det verkar som om 
allt elände som uppstår har sin källa 
hos just oss. Vi har, som alla vet, två 
oppositionspartier i Kommunfullmäk-
tige. Det ena anklagar oss i vänstern 
för att driva borgerlig politik och pri-
vatisera, medan det andra anklagar 
mina allianskamrater för att ha över-
gett sin ideologi och inte privatisera 
i tillräckligt hög utsträcknig. Jag tar 
ett exempel från verkligheten och det 
handlar om när vi genomförde struk-
turförändringar i skolan i fråga om lo-
kaler. Vi gjorde detta i stor enighet för 
att frigöra resurser till ökad kvalitet 
och bättre arbetsmiljö för elever och 
personal. Flera privatskolor fick dock 
klartecken från Skolverket att etablera 

sig i Boden och det innebär att kost-
nader för lokaler åter tas från pengar 
avsedda för kvalitetshöjning. 

Har vi varit för framgångsrika?
Vissa politiker anklagar mig för att 
skylla på friskolorna, men det är full-
ständigt fel. Företag, föräldrar, barn 
och personal har enligt beslut i Sveriges 
riksdag rätt att ansöka om friskolor 
och ska således inte utses till synda-
bockar. Däremot tror jag på ett sam-
manhållet samhälle där allas behov 
tillgodoses på så lika villkor som möj-
ligt. Ibland undrar jag om den breda 
politiska alliansen i Boden helt enkelt 
varit för framgångsrik. Vi har skapat 
någonting unikt genom att låta sak-
frågor och kommunens bästa gå före 
blockpolitik. Det ena oppositionspar-
tiet upplever att vi varit fräcka nog att 
ta makten ifrån dem. Det andra tycker 
att vi tagit den plats som de anser att 
en lokal borgerlig allians borde äga 
med hänvisning till rikspolitiken. 

Ni bodensare valde en bred allians 
för samverkan istället för en borgerlig 
allians med blockpolitik. Jag tycker att 
det var klokt av er och nu ser vi bygg-
kranar mot horisonten i stadskärnan. 
De vittnar om framtidstro trots de 
många svårigheter som vår kommun 
ställs inför. 

Bosse Strömbäck
Kommunalråd

Trots höststormar
─ framtidstro i Boden  
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Brönjaskolan i Sävast har blivit grönare 
och skönare. Under devisen ”Ingen kan 
göra allt, men alla kan göra något” dri-
ver lärarna Maria Lund och Anette Lund 
ett omfattande miljö- och hälsoarbete. 
Tack vare insatserna har skolan blivit 
miljöcertifierad enligt utmärkelsen 
Grön Flagg.

Maria och Anette har fått med sig såväl 
övrig personal som elever i sin strävan 
att förbättra den yttre och inre miljön 
på skolan. Dessutom arbetar de för att 
eleverna ska bli mer hälsosamma, ge-
nom att sprida kunskap om kost och 
motion. 

– Vi gör allt från att städa upp i när-
området till att lära ut vikten av att äta 
rätt, säger Anette. 

Hon och Maria drog igång miljö- och 
hälsoarbetet under höstterminen 2006. 
De har följt Grön Flagg, ett redskap för 
skolor som vill arbeta med miljö och 
hållbar utveckling på lång sikt. Bakom 
Grön Flagg står stiftelsen Håll Sverige 
Rent.

– Den gröna flaggan i vår flaggstång 
visar att vi bedriver ett väl genomtänkt 
miljöarbete i vår dagliga verksamhet, 
förklarar Anette.

Positiva erfarenheter 
På Brönjaskolan går 260 elever i årskurs 
sex till nio. Förhoppningen är att ung-
domarna ska använda sig av sina miljö- 
och hälsokunskaper i praktiken.  

– Eleverna är framtida konsumenter 
och de har möjlighet att påverka vår 
framtid, till exempel genom att välja 
miljövänliga produkter. Individuella 
ställningstaganden gör faktiskt skillnad, 
säger Anette.

Filip Nilsson och Dennis Bröms är 
före detta elever vid Brönjaskolan. Fram 
tills de gick ut nian i våras var de en-
gagerade i miljörådet där representanter 
för elever, lärare och övrig personal del-
tar. Dennis Bröms tycker att hans syn på 
hälsa och miljö har förändrats. 

– Jag motionerar mer än förut, är 
bättre på att sortera sopor och tvättar 
mer miljövänligt. Däremot äter jag fort-
farande lika mycket godis. 

En skräpig tävling
Filip Nilsson påpekar att miljöarbetet 
på en skola måste vara spännande och 
roligt för att fungera. 

– En gång tävlade vi till exempel om 
vem som kunde plocka så mycket skräp 
som möjligt under en viss tid, säger 
han. 

Årets miljöstipendium 
till Lund x 2
2008 års miljöstipendium gick 
till Maria Lund och Anette Lund, 
lärare vid Brönjaskolan i Sävast. 
Den 23 augusti fick de ta emot 
en check på 10 000 kronor un-
der Skördefest- och miljödagarna.  
Göran Hedberg, ordförande i Mil-
jö- och byggnämnden, ansvarade 
för utdelningen. 

– Med hjälp av stipendiepeng-
arna ska vi förkovra oss ytterligare 
inom ämnet miljö, säger Anette 
Lund.

Läs mer om Marias och Anettes 
miljö- och hälsoarbete i artikeln 
intill. 

Grön flagg för Brönjaskolan
Brönjaskolans profil är hållbar ut-

veckling och personligt ledarskap. Mil-
jö- och hälsoarbetet kommer att fort-
sätta även i framtiden.

– Vår skola är en arbetsplats för både 
personal och elever. Därför är det vik-
tigt att vi gemensamt jobbar för att få 
en trevligare och bättre miljö, avslutar 
Maria.

Anette Lund, Maria Lund, Dennis Bröms och Filip Nilsson i färd med att hissa grön flagg för Brönjaskolan. 
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BodenDialogen gav resultat

Av alla de synpunkter som framförts 
kan man dra två allmänna slutsatser: 
q Boden är en trivsam kommun 

med många goda och uppskattade egen-
skaper. 
q Många bodensare vill aktivt bidra 

till kommunens utveckling. 

Både plus…
Boden har enligt medborgarna en rad 
fördelar som kan sammanfattas i föl-
jande huvudpunkter:

• En vacker kommun med närhet 
till en fantastisk och tillgänglig 
natur. 

• En charmig och trivsam småstad 
som präglas av närhet och trygg-
het.

• Barnomsorg, skola och äldrevård 
av god kvalitet.

• Bra och billigt boende.

• En miljövänlig kommun med 
spännande framtidsmöjligheter. 

• Framtidstro och en positiv anda 
som bland annat förknippas med 
den galleria som nu byggs.

…och minus
Men samtidigt finns det mycket som bo-
densarna vill ändra på. De gemensamma 
nämnarna ser ut så här:

• Arbetsmarknaden är inte tillräck-
ligt varierad och det är särskilt 
svårt för ungdomar att få jobb.

• Möjligheterna till fritidsaktivite-
ter för framförallt ungdomar är 
för små.

• Det finns ett uttalat önskemål om 
fler mötesplatser för föreningar 
och organisationer, gärna med 
möjligheter till kontakter över ge-
nerationsgränserna.

• En mer utvecklad kollektivtrafik 
önskas. Det gäller lördagstrafik 
och bättre pendlingsmöjligheter 
med buss mellan landsbygden och 
tätorten samt till Sunderbyn/Lu-
leå.

• Kritiken mot underhållet av väg-
nätet är utbrett. Det gäller såväl 
kommunen som de vägar som har 
Vägverket som väghållare.

• Boden är med sina vattendrag och 
sjöar en vacker stad men betyget 
dras ner av en alltför omfattande 
nerskräpning i centrala Boden.

• Handelsutbudet är alltför begrän-
sat. Här finns dock en klar förvän-
tan att situationen ska ändras till 
det bättre när gallerian är klar.

• Kommunens företrädare bör bli 
bättre på att ta in synpunkter 
från sina väljare och medborgare. 
Samtidigt uppskattar många möj-
ligheten att komma till tals genom 
BodenDialogen.

• Företrädare för landsbygden har 
framfört att de känner sig styv-
moderligt behandlade. Det borde 
enligt deras uppfattning vara möj-
ligt att organisera den kommu-
nala verksamheten och servicen 
utifrån ett större helhetsperspek-
tiv och med större öppenhet för 
lokala lösningar som utvecklas i 
nära samverkan med byar och ut-
vecklingsgrupper.

Boden är en vacker kommun med fantastisk natur. Däremot efterlyses fler möjligheter till fritidsaktivteter, framförallt för ungdomar. 
Foto: Fredrik Broman

Under perioden maj till och med augusti har alla bodensare kunnat tycka till om kommunens framtid 
inom ramen för BodenDialogen. Många tog chansen att delta och det blev en lång lista med synpunk-
ter. Nu pågår arbetet med att ta fram BodenVisionen med synpunkterna som underlag.
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Behoven och önskemålen är många och 
åsikterna om vad kommunen borde 
satsa på är minst sagt delade. En sak 
är helt säker – alla förslag går inte att 
genomföra. Kommunens resurser är och 
förblir begränsade. 

Så här gick dialogen till
BodenDialogen kan enklast beskrivas 
som ett smörgåsbord av mötesplatser, 
kontaktmöjligheter och samtal. Dialo-
gen har dels bestått av spontana möten 
mellan medborgare och förtroendeval-
da, dels av en rad organiserade aktivite-
ter till exempel:  

• Operation dörrknackning; kom-
munens politiker har knackat 
dörr för att informera om Boden-
Dialogen och ta emot spontana 
synpunkter.

• Bjud hem två politiker; samtal på 
kvällstid på medborgares eget ini-
tiativ.

• Vad tycker ungdomarna? Besök i 
klassråd för att ta del av elevernas 
framtidstankar. 

• Vad tycker invandrarna? Besök i 
SFI-undervisningen (Svenska för 
invandrare). 

• Medverkan i möten som organi-
serats av föreningar och organisa-
tioner.

• Sju dialogmöten som organiserats 
av kommunen och där de politis-
ka gruppledarna varit med:

– Fem öppna möten för allmän-
heten i Stadshuset, Brännberg, 
Gunnarsbyn, Harads och Un-
byn.

– Möte med föreningar och or-
ganisationer. 

– Möte med företag och närings-
livsorganisationer. 

• Chatkväll med gruppledarna

Gruppledarna har även medverkat i di-
rektsända telefonväkterier på initiativ 
av Närradion Boden. Dessutom har så-
väl medborgare som föreningar och or-
ganisationer haft möjlighet att komma 
med skriftliga synpunkter och förslag.

Nu händer det här
Det är kommunens politiker som har det 
svåra men viktiga uppdraget att bestäm-
ma vad och i vilken ordning som olika 
behov och önskemål ska genomföras. 
Det måste dessutom ske vid en tidpunkt 
då såväl Bodens som andra kommuners 
ekonomi väntas bli betydligt kärvare de 
närmaste åren på grund av den försäm-
rade konjunkturen.

Just nu pågår arbetet med att ana-
lysera och bearbeta allt material. Det 
konkreta resultatet av BodenDialogen 
kommer att kunna avläsas dels i arbe-
tet med budgeten för 2009, dels i den 
utvecklingsplan – BodenVisionen – som 
kommunfullmäktige planeras kunna ta 
ställning till i januari.

Sist men inte minst! Ett stort och 
varmt tack till alla bodensare som på 
olika sätt bidragit med sypunkter inom 
ramen för BodenDialogen. Aktiva, en-
gagerade och konstruktivt kritiska med-
borgare är viktigt för att en kommun 
ska kunna utvecklas positivt. Glädjande 
nog finns det gott om den varan i Boden 
– och det ger framtidstro.

Sprid julglädje 
– skänk en gran 
Har du en stor gran till övers? I så fall 
har du chansen att glädja andra ge-
nom att skänka den till kommunen. 
Parkavdelningen fäller granen och 
forslar bort den, givetvis helt utan 
kostnad. Sedan placeras den på en 
av kommunens allmänna platser för 
att sprida äkta julstämning. 
Det är parkavdelningen som avgör 
om din gran är lämplig och kan an-
vändas som kommunal julgran. 

– Vi är proffs på att fälla träd och 
undersöker självklart om granen kan 
tas ner utan risk för att någonting i 
närheten tar skada. Genom att skän-
ka din gran till kommunen blir du 
helt enkelt av med den på ett smidigt 
och säkert sätt. Dessutom får allmän-
heten möjlighet att njuta av den i ju-
letid, säger Lennart Stubé, parkchef.

Om du har en stor gran att avvara 
så är du välkommen att ringa arbets-
ledare Ulf Havh på tel. 0921-624 28, 
070-630 93 40 eller Lennart Stubé 
på tel. 0921-621 79, 070-329 11 79. 
Hör av dig snarast för snart är det jul 
igen. 

Har förhållandet kört fast?
Det kan underlätta med hjälp av nå-
gon som inte är inblandad. 

Konflikter som ni fastnat i kan få 
en lösning. Förhållandet kan gå att 
reparera. Men det kan också vara så 
att ni bestämt er för att separera och 
vill göra det på ett bra sätt. Det finns 
stöd att få. 

Välkommen att kontakta familje-
rådgivningen på tel. 0921-621 24.

Har ni separerat?
Ni kan få hjälp med att göra överens-
kommelser om barnen. 

Välkomna att kontakta familjerät-
ten på tel. 0921-627 04. 

Foto: Sören Häggroth

Catarina Ask (mp), Carola Larsson (fp), Torbjörn Lidberg (s), Anders Petterson (kd), 
Olle Lindström (m), Roger Bohman (c), Bosse Strömbäck (v) och Kenneth Backgård 
(ns) är gruppledare och deltog i BodenDialogen. Foto: Dan Strömberg
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Praktisk övning ger färdighet. Det tar 
den nya lärlingsutbildningen inom ho-
tell och turism vid Björknäsgymnasiet 
fasta på. Här varvas teori med praktik 
och vid utbildningens slut ska eleverna 
ha goda kontakter med arbetsgivare i 
närområdet.

– Jag vill testa mig fram när jag ska 
lära mig nya saker. Det passar mig 
bättre än att bara läsa i böcker, säger 
Frida Blom, en av utbildningens totalt 
12 elever. 

Kathrun Magito, rektor på Björknäs-
gymnasiet, beskriver det nya gymnasie-
programmet som en allround lärlings-
utbildning inom områdena hotell och 
turism. Oavsett vilket yrke som lockar 
inom dessa branscher så kan du utfor-
ma utbildningen efter dina personliga 
önskemål.

– Vi följer naturligtvis de nationella 
kursplanerna och kunskapsmålen. Elev-
erna läser kärnämnen och får gymna-
siebehörighet samtidigt som de kan 
specialisera sig inom sitt unika intresse-
område. Vi erbjuder stora valmöjlighe-
ter och du kan till exempel skräddarsy 
din utbildning för att kunna arbeta på 
ett fjällhotell eller på en turistbyrå, men 
också för att uppnå högskolebehörig-
het, förklarar Kathrun Magito.

Sugna på arbetslivet
Utbildningen är en del av regeringens 
satsning på 3-åriga lärlingsprojekt där 

Vad praktiskt!
– Ny lärlingsutbildning gläder både elever och arbetsgivare

eleverna spenderar halva tiden i skolan 
och halva tiden ute på praktikplatser. 
Kathrun Magito menar att behovet av 
en lärlingsutbildning inom hotell och 
turism stort i Norrbotten. Det skriver 
även läraren Catarina Wiklund under 
på. Tillsammans med Åsa Lundberg är 
hon projektansvarig för utbildningen. 

– Utbildningen är efterlängtad av 
både elever och arbetsgivare. Våra 
elever har ett stort intresse för hotell 
och turism och de är dessutom väldigt 
sugna på att komma ut i arbetslivet. Att 
branschen är på uppgång i Norrbotten 
och skriker efter kunniga medarbetare 
gör naturligtvis inte saken sämre, säger 
Catarina Wiklund.  

Responsen från arbetsgivarna har 
varit mycket positiv. Enligt Catarina 
Wiklund ser de utbildningen som en 
möjlighet att få behålla 
duktiga framtida medar-
betare i närområdet. Hon 
betonar vikten av enga-
gerade handledare som 
tar hand om eleverna ute 
på praktikplatserna. 

– Jag ansvarar själv 
för att utbilda handledar-
na och under hela prak-
tikperioden kommer jag 
att hålla en kontinuerlig 
kontakt med dem. Hand-

ledarna måste självklart följa skolans 
direktiv så att eleverna verkligen får de 
kunskaper de behöver inför yrkeslivet. 
Det handlar om ett givande och tagande 
från såväl elever som arbetsgivare.

Många möjligheter
Tänkbara praktikplatser är till exempel 
hotell samt turist- och resebyråer. Exakt 
vilka företag/organisationer som kom-
mer i fråga är i dag inte klart. 

– Den här utbildningen ger mig 
många möjligheter och jag vill prova på 
allt jag kan. Hittills har det fungerat bra 
och jag tror att praktiken kommer att 
bli lärorik eftersom vi får ordentligt ut-
bildade handledare, säger eleven Emma 
Hagberg.  

Frida Blom, Emma Hagberg och Tom 
Boström går den nya lärlingsutbildning-
en på Björknäsgymnasiet. 

– Branschen skriker efter 
den här typen av utbild-

ningar, säger läraren  
Catarina Wiklund. 
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Äntligen är det klart. Efter mycket bök 
och stök kan eleverna på Björknäsgym-
nasiets hotell- och restaurangprogram 
tillaga läckra anrättningar i sitt allde-
les nya restaurangkök.  

– Nu kan vi ta emot fler elever och 
det är jätteroligt eftersom programmet 
är så populärt, säger Elisabeth Steen, 
restauranglärare.

Det gamla köket från 1985 var så ned-
gånget att det inte levde upp till EU:s 
direktiv för hur ett restaurangkök ska 
vara utformat. För att verksamheten 
överhuvudtaget skulle kunna fortsätta, 
och för att kunna ta emot fler elever, to-
talrenoverades den gamla lokalen sam-
tidigt som ett helt nytt kök såg dagens 
ljus. 

Kenneth Vinblad von Walter, även 
han restauranglärare, menar att utbild-

Ett nytt kök i rättan tid
Jimmy Andersson, Elisabeth Steen och Fredrik Runeberg håller grytan kokande. 

ningen är viktig för att kunna försörja 
restaurangbranschen i närområdet med 
duktiga kockar och servitriser. Han an-
ser att kvaliteten på utbildningen har 
höjts avsevärt tack vare de moderna lo-
kalerna och den nya köksutrustningen. 

– Det gamla köket begränsade våra 
möjligheter, men nu erbjuder vi en krea-
tiv arbetsmiljö som är väldigt lik den 
som eleverna möter ute i arbetslivet. 
Med två kök är vi dessutom mer flexi-
bla. Medan en grupp experimenterar i 
det ena köket så kan en annan grupp 
tillaga fullständiga gästmåltider i det 
andra, säger han. 

Årets kock på besök
Restaurang Viljan, som tillhör utbild-
ningen och har öppet för allmänheten 
två dagar i veckan, har också renoverats 
för att bli mer inbjudande. När Boden 
Bild besöker lokalerna i mitten av sep-
tember är förberedelserna inför invig-
ningen den 1 oktober i full gång. 

– Landshövding Per-Ola Eriksson 
kommer hit tillsammans med represen-
tanter för näringslivet, branschfolk och 
stamgäster. Den 7 oktober får vi dess-
utom besök av Tommy Myllimäki, vin-
nare i tävlingen Årets kock 2007, avslu-
tar Elisabeth Steen.

Aktivitetshuset Compassen, som er-
bjuder sysselsättning åt psykiskt funk-
tionshindrade personer, är en bra fö-
rebild. Det tycker Margareta B Kjellin, 
riksdagsledamot för moderaterna och 
ledamot i Socialutskottet.

– Compassen erbjuder en unik lös-
ning inom ett eftersatt område, säger 
hon. 

Under hösten har Compassen, som 
ligger i centrala Boden, haft besök av 
Margareta B Kjellin. Verksamheten ger 
psykiskt funktionshindrade personer 
goda möjligheter till meningsfullt arbe-
te, bland annat inom café, sömnad och 
elektronikdemontering. Här finns även 

studiecirklar i samarbete med ABF och 
stöd i vardagen, till exempel i form av 
hembesök.

Framgångsrik samverkan över 
gränser
Det unika med Compassen är, enligt 
handledaren Dan Påhlsson, att flera 
olika parter som traditionellt sett inte 
samverkar är delaktiga. 

– Kommunen som är huvudman 
samarbetar med Landstinget, Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen, 
berättar han. 

Margareta B Kjellin besökte Com-
passen tillsammans med Agneta Ström-
gren från Moderata samlingspartiet re-
gion norr. 

– Det var ett oerhört intressant stu-
diebesök. Jag insåg att det finns bra lös-
ningar för den här typen av verksamhet 
och det ska jag föra vidare till partior-
ganisationen. Våren 2010 besöker jag 
Compassen igen och då ska jag ha med 
mig förslag på hur verksamheten kan 
utvecklas ytterligare, säger Margareta 
B Kjellin. 

 

”Compassen är en bra förebild”

Margareta B Kjellin fick med sig många 
intryck från studiebesöket på Compas-
sen. Foto: Riksdagen
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Rowena Norberg från Filipinerna dröm-
mer om ett fast jobb. Hon har som-
marjobbat inom äldrevården och nu 
går hon en omvårdnadsutbildning för 
invandrare vid Lärcentrum.

– Jag tycker om att prata med män-
niskor och vill hjälpa dem som inte kan 
ta hand om sig själva, säger hon. 

Rowena Norberg har bott i Sverige i 
två år. Hon har tidigare enbart stude-
rat svenska för invandrare men sedan i 
våras är det också kurser i omvårdnad 
som gäller. Hittills har hon bland annat 
studerat folkhälsokunskap. Ibland är 
det svårt med språket, men hon lär sig 
mer och mer för varje dag.

– Våra böcker är på svenska men det 
fungerar bra eftersom vi har lärare som 
är duktiga på att förklara. Dessutom 
hjälper vi elever varandra, säger hon. 

Dags att prova på arbetslivet 
Rowena Norberg har sommarjobbat på 
ett äldreboende i Harads och snart är 
det dags att prova på arbetslivet igen. 
Inom en snar framtid ska hon och hen-

nes 14 klasskamrater praktisera inom 
åldringsvården eller handikappomsor-
gen.  

– Jag vet ännu inte vilken arbetsplats 
jag ska vara på, men jag tycker att det 
ska bli spännande, säger Rowena Nor-
berg. 

Rowenas klasskamrater kommer 
bland annat från Ghana, Thailand, 

Ukraina, Irak och Sierra Leone. Dröm-
men om ett fast jobb och en trygg för-
sörjning har de alla gemensam. De ut-
trycker också en längtan efter att få ta 
hand om gamla och sjuka. 

– Alla har studerat svenska för in-
vandrare. Det är ett krav från vår sida. 
Vi tycker att det är viktigt att våra elever 
har goda grundkunskaper i svenska inn-
an de vidareutbildar sig, säger Birgitta 
Nilsson, rektor. 

De läser gymnasiekurser i 
omvårdnad
Omvårdnadsutbildningen för invand-
rare omfattar drygt tre terminer och är 
en grundutbildning som består av gym-
nasiekurser. Parallellt med studierna i 
omvårdnad fortsätter eleverna att läsa 
svenska för invandrare. Målet är att de 
efter avslutad utbildning ska få varak-
tiga arbeten som vårdbiträden eller per-
sonliga assistenter.

Bodens kommun är omskriven för 
sitt engagemang när det gäller inte-

De skolar sig  
för ett gott liv i Boden

Läraren Marlene Sandström och eleven 
Rowena Norberg blickar framåt.

– Jag ser optimistiskt på elevernas 
möjligheter att få arbete efter utbildning-
en, säger Marlene.

Samling på skolgården. 
Översta raden från vänster: On Anong 
Kangkratok, Anchalee Larsson, Mary 
Ann Al Hassan Sampson, Dale Eidu-

keine, Liubov Idenstedt och Mariamba 
Beata Gambo. I mitten: Jum Kodchakorn 

och Rowena Norberg. Nedersta raden: 
Marlene Sandström (lärare), Suphat Phi-

angkrathok och Sumalee Matiyaphak.
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Rowena Norberg, Anchalee Larsson, On 
Anong Kangkratok och Mary-Ann Al 
Hassan Sampson drömmer om ett fast 
jobb och en bra framtid i sitt nya land. 

gration. Utbildning är ett sätt för såväl 
svenskar som invandrare att få bättre 
möjligheter på arbetsmarkanden. 

– För några år sedan startade vi en 
utbildning till personlig assistent. En 
stor del av eleverna var invandrare och 
många av dem har arbete idag. Det har 
inspirerat oss att satsa på en omvård-
nadsutbildning som speciellt riktar sig 
till utrikes födda, förklarar Birgitta 
Nilsson. 

Bodens kommun har köpt in utbild-
ningen av företaget Miroi. Marlene 
Sandström, hälso- och friskvårdskoor-
dinator, leder lektionerna i omvårdnad. 
Hon ser mycket optimistiskt på elever-
nas framtidsutsikter.

– De är väldigt engagerade och entu-
siastiska. Jag tror inte att det blir några 
problem alls för dem att hitta arbeten. 
Dessutom är det berikande för vårdta-
garna att träffa personer från andra kul-
turer, säger hon. 

Praktiska övningar i etik ger 
färdighet 
Utbildningen omfattar även en oriente-
ringskurs där eleverna bland annat gör 
studiebesök hos arbetsgivare och träffar 
fackliga representanter. Dessutom ingår 
föreläsningar av olika slag samt praktis-
ka övningar i kulturella möten och etik. 

– Det är viktigt att eleverna förstår 
hur det svenska systemet fungerar, säger 
Marlene Sandström. 

Mary-Ann Al Hassan Sampson från 
Ghana hoppas att hon tack vare utbild-
ningen ska få ett jobb och därmed kun-
na leva ett gott liv i sitt nya land.
– Det känns bra att hjälpa andra och när 
jag blir gammal vill jag också att någon 
ska ta hand om mig, säger hon.

Ensam är inte stark. Det vet Vega Jo-
hansson, Hans Pettersson och Helena 
Larsson. De är engagerade i Besöks-
verksamheten i Boden, ett projekt som 
går ut på att lindra ensamheten bland 
äldre och funktionshindrade personer. 

─ Jag besöker en äldre dam en gång 
i veckan. Det är betydelsefullt både för 
henne och för mig, säger Hans Petters-
son. 

Hans Pettersson från pensionärsfören-
ingen SPRF och Vega Johansson från 
Röda Korset är frivilligledare inom Be-
söksverksamheten i Boden. Deras upp-
gift är bland annat att stötta de personer 
som på ideell basis vill göra hembesök 
hos gamla och funktionshindrade perso-
ner som känner sig ensamma. 

–Vi utbildar alla personer som enga-
gerar sig. Det är oerhört viktigt att alla 
som gör hembesök känner till vår po-
licy, har ett trevligt bemötande och ac-
cepterar vårt tystnadslöfte, säger Vega 
Johansson. 

Bryter ensamheten och isoleringen
Besöksverksamheten i Boden drog igång 
i januari 2008. Projektet drivs i sam-
verkan mellan Bodens kommun, Röda 
Korset, Svenska kyrkan/Överluleå för-
samling samt pensionärsorganisationer-
na SPRF, SPF, SKTF och PRO Harads. 
Verksamheten finansieras fram till års-
skiftet 2008/2009 av Socialstyrelsen och 
innan dess ska Socialnämnden besluta 
om kommunen ska bidra med fortsatt 
stöd. 

– För tillfället har vi ungefär 40 per-
soner som gör hembesök. Syftet är att 
bryta ensamheten och isoleringen. Verk-
samheten är ett komplement till den 
kommunala äldreomsorgen och vi ersät-
ter inte deras personal. Vi ägnar oss is-
tället åt att sätta guldkant på vardagen, 
säger Helena Larsson, projektledare,  
Socialförvaltningen. 

Besöken sker såväl hemma hos folk 
som på äldreboenden. Vid besök i det 
egna hemmet handlar det oftast om att 
vara en god samtalspartner. På äldrebo-
enden kan det till exempel röra sig om 
att arrangera allsång. 

– Vi försöker matcha ihop den som 
besöker med den som får besök. Det 
kan ju underlätta om man har liknande 
intressen. Sedan utvärderar vi hur besö-
ken har fungerat, ur bådas perspektiv, 
förklarar Vega Johansson. 

Mänsklig kontakt betyder mycket
Enligt Hans Pettersson finns det ett stort 
behov av hembesök. Det betyder mycket 
med lite mänsklig kontakt, menar han.

– Många äldre har inga anhöriga i 
närheten och deras bekanta är inte läng-
re i livet. Då kan det bli väldigt ensamt, 
säger han. 

Besöksverksamheten i Boden har en 
lokal på Björken i centrala staden. Yt-
terligare en besöksverksamhet öppnar 
inom kort i Harads. 

– Under senhösten ska jag utvärdera 
verksamheten för att se hur den har ut-
vecklats under det här året. Det känns 
bra i hjärtat att veta att vi kan lindra 
ensamheten, säger Helena Larsson.  

”Det känns bra i hjärtat”
Vega Johansson, Hans Pettersson och Helena Larsson är vänner i nöden. 
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Vi-känslan har blivit bättre, folk har en 
mer positiv attityd till sin hembygd och 
en familj med fyra barn har kommit för 
att stanna. Det är några exempel på 
vad EnVis bygd-projektet i grannbyarna 
Gunnarsbyn och Niemisel resulterat i. 

– Samarbetet känns helt naturligt. 
Vi tänker inte ens på att byarna ligger 
i olika kommuner, säger Bertil Deger-
lund, EnVis bygd.

Gunnarsbyn är en del av Bodens kom-
mun medan Niemisel tillhör Luleå. Det 
hindrar inte invånarna i de båda byarna 
att sträva efter samma mål för området 
som helhet. Högst på önskelistan står 
för närvarande ökad inflyttning, bättre 
service och fler arbetstillfällen. 

– Gunnarsbyn ligger i östra delen av 

Bodens kommun, ungefär fyra mil från 
centralorten. Niemisel ligger sex mil 
från Luleå stad. Det innebär att våra 
byar har många likheter, både när det 
gäller för- och nackdelar, säger Bertil 
Degerlund.

Han kommer från Gunnarsbyn och är 
en av EnVis bygds två samordnare. Den 
andra kommer så klart från Niemisel och 
heter Marja-Leena Tallus Johansson. 

– EnVis bygd-projektet pågår längs 
Råne Älvdal i samverkan mellan Niemi-
sels- och Gunnarsbyområdena. Bodens 
och Luleå kommuner står tillsammans 
med EU:s landsbygdsprogram för finan-
sieringen, berättar Bertil Degerlund. 

Ett historiskt samarbete fortsätter 
Han menar att samarbetet mellan de 
båda byarna pågått mycket länge, ur 
ett historiskt perspektiv. EnVis bygd har 
funnits sedan 2004. 

– Några eldsjälar från respektive by 
och landsbygdsutvecklare från Bodens 
och Luleå kommuner träffades för att 
diskutera olika landsbygdsfrågor. Då 
föddes idén om att de båda byarna 
skulle slå ihop sina påsar, säger Bertil 
Degerlund. 

EnVis bygds arbete har lett till en rad 
nya förändringar. En återvinningsstation 
som kan nyttjas av invånarna från båda 
byarna, den populära bygdetidningen 
”Just nu” och ett samåkningsprojekt är 
några exempel. EnVis bygd har också 
startat en inflyttningskampanj och i för-
sta hand efterlyser de ungdomar, barn-
familjer och entreprenörer.

– Dessutom uppmanar vi husägare 
som låter sina bostäder stå tomma att 
sälja eller hyra ut. Bygden behöver in-
flyttning och utan lediga hus blir det 
inga nya invånare, säger Marja-Leena 
Tallus Johansson.

I Gunnarsbyn 
och Niemisel är det 
vi som gäller

– Vårt mål är en ny engagerad invånare 
per dag, säger Bertil Degerlund och 

Marja-Leena Tallus Johansson.

Marja-Leena Tallus Johansson tycker att det är skönt att komma 
hem till Niemisel när hon varit i stan. 

Bertil Degerlund skulle gärna hälsa fler invånare välkomna 
till bygden.
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Ansöker om mer pengar från EU
EnVis bygd-projektet har blivit be-
viljat finansiering fram till årsskif-
tet 2008/2009. Bertil Degerlund och 
Marja-Leena Tallus Johansson tror och 
hoppas att EnVis bygd ska leva vidare 
betydligt längre än så. 

– Vi ska fortsätta att kämpa för 
vår bygd och ansöker om nya medel 
från EU. Vårt arbete i EnVis bygd är 
en process och processer tar tid, säger 
Marja-Leena Tallus Johansson. 

I Gunnarsbyn och Niemisel bor to-
talt 1200 personer. Avståndet mellan 
de båda byarnas centrum är ungefär 
15 kilometer. Medelåldern är hög, pre-
cis som i många andra byar.

– Invånarantalet ökade i Gunnars-
byn under förra året och flera barn 
har under den senaste tiden fötts i om-
rådet. Det ger oss framtidstro, säger 
Marja-Leena Tallus Johansson. 

Drömmen om fler företag 
I området finns bland annat tre buti-
ker, två grundskolor (varav en med 
högstadium) och två tankomater. Och 
så vacker natur och eldsjälar förstås. 
Inför framtiden hoppas Bertil och 
Marja-Leena mycket på en etablering 
av en syntetdieselfabrik i Degersel. 
Skolan och äldreomsorgen är några 
andra frågor som EnVis Bygd är enga-
gerade i. 

– Vi försöker att tänka i nya banor, 
att se området som en helhet och inte 
stirra oss blinda på kommungränsen. 
Det är bra att kommunerna stöttar 
oss i det här gränslösa projektet som 
utvecklar landsbygden, avslutar Bertil 
Degerlund. 

Landsbygden i Fyrkanten ska blomstra. 
Det är den ideella föreningen Spira Fyr-
kantens mål. Den nytillträdda styrelsen, 
med ordförande Bill Nilsson i spetsen, 
hälsar såväl privatpersoner som före-
ningar välkomna som medlemmar. Fram 
till 2013 ska miljonbelopp tillfalla lands-
bygdssatsningar av olika slag. 

Spira Fyrkanten har en ny styrelse som såg 
dagens ljus vid föreningens möte i Klö-
verträsk i mitten av september. Bill Nils-
son, till vardags kommunalråd i Älvsbyn, 
tar över ordförandeskapet efter Per-Ulf 
Sandström från Boden. Den provisoriska 
styrelse som tidigare ansvarade för den 
nystartade föreningens ärenden är därmed 
helt upplöst. 

– Spira Fyrkanten är en aktör med goda 
möjligheter att hjälpa privatpersoner, före-
tag och föreningar som på olika sätt vill 
vara med och utveckla landsbygden. Där-
för vill vi gärna få in förslag på innovativa 
landsbygdsprojekt av olika karaktär. Även 
icke medlemmar kan höra av sig till oss 
med goda idéer, säger Bill Nilsson. 

En LAG-grupp stärker demokratin
Spira Fyrkantens styrelsemedlemmar kom-
mer från offentlig sektor, privat närings-
liv och ideell verksamhet. För att stärka 
demokratin har föreningen även utsett 
en LAG-grupp som ska stödja styrelsens 
arbete. LAG-gruppens ledamöter repre-
senterar samtliga kommuner i fyrkanten 
och består av styrelsemedlemmarna samt 
ytterligare sex personer. 

Än så länge har inga konkreta pro-
jekt startats inom Spira Fyrkanten. Per-
Ulf Sandström ger några tänkta exempel 
på projekt som föreningen skulle kunna 
stödja.

– Det kan röra sig om nya modeller 
för äldreboenden på landsbygden, olika 
ungdomsprojekt och satsningar på turism 
i Bodens, Luleå, Älvsbyns och Piteå kom-
muner, säger han. 

Vill ha mer pengar
Spira Fyrkanten har blivit tilldelad en 
ungefärlig budget på cirka 3,4 miljoner 
kronor per år. Föreningen kommer dock 
att ansöka om mer pengar. Målet är att få 

fem till sex miljoner årligen. EU står för 
70 procent av de offentliga medlen och 30 
procent kommer från nationell offentlig 
finansiering, i första hand från kommu-
nerna. Den som blir tilldelad ett projekt 
har också ett visst ekonomiskt ansvar.

Aktörer med lokal förankring
Spira Fyrkantens aktörer arbetar med lo-
kal landsbygdsutveckling inom ramen för 
EU:s landsbygdsprogram för 2007–2013. 
De följer arbetsmetoden Leader som ger 
nya möjligheter till finansiellt stöd med 
korta beslutsvägar, minimal byråkrati och 
ett stort lokalt inflytande. Leadermetoden 
är unik eftersom aktörerna har stark lokal 
förankring och befogenheter att fatta be-
slut om vilka projekt som ska finansieras. 
Länsstyrelsen ska dock alltid ge ett for-
mellt godkännande.

Spira Fyrkantens nya styrelse        
Bill Nilsson, ordförande, Älvsbyn
Maria Bergman, Luleå
Yngve Johansson, Luleå
Ivan Åkerlund, Älvsbyn
Caroline Trapp, Piteå
Kerstin Andersson, Boden

LAG-grupp
Åke Eltoft, Boden
Helene Stenberg, Piteå
Ingemar Johansson, Piteå
Anna-Lena Lindberg Andersson, Boden
Erland Nilsson, Luleå
Elisabeth Nordström, Älvsbyn 
Ersättare för styrelsen och LAG-gruppen 
är: Helene Röckner, Piteå, Signar Hammar-
gren, Luleå och Tomas Fägerman, Boden.

 

Bill Nilsson från Älvsbyn är ny ordförande 
för Spira Fyrkanten. 

Nu ska landsbygden 
Spira
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Holsvattendammen i Ljuså har fått en 
rejäl uppfräschning. Med nya och mer 
effektiva dammluckor, diken och kana-
ler ska vattnet lättare rinna undan till 
exempel vid ett häftigt regnoväder.

– En damm som redan var säker har 
blivit ännu säkrare, säger Lars Wik-
ström, ingenjör på Sweco i Luleå. 

Lars Wikström är ett riktigt dammproffs 
som bidragit med teknisk expertis vid 
förstärkning av många dammar runt 
om i Sverige. Under hösten har Bodens 
Energi, som äger Holsvattendammen, 
anlitat honom för att få goda råd.

– Holsvattendammen var trots sin 
ålder i ett gott skick och det har aldrig 
funnits några tecken på att den skulle 
brista. Det som gjorts nu är helt enkelt 
rena förbättrings- och förstärkningsar-
beten, säger han.

Det är alltid dammägaren som an-
svarar för att dammen är säker. Lars 
Wikström berättar att gamla dammar 
ofta står och förfaller tills de havere-
rar totalt. Ett öde som inte kommer att 
drabba Holsvattendammen, åtminstone 
inte under en överskådlig framtid. Bo-
dens Energi räknar med att dammen, 
tack vare förstärkningsarbetena, ska 
hålla i ungefär 100 år till. 

Risken för haveri är minimal
Vid normal vattennivå passerar sex 
kubikmeter vatten per sekund genom 
kraftstationen vid Holsvattendammen. 
Ralf Hannu från Bodens Energi betonar 
att Holsvattendammen är mycket liten i 
jämförelse med till exempel Suorvadam-
men. Risken för att Holsvattendammen 
skulle brista är i det närmaste helt obe-
fintlig, menar han. 

– Om det mot förmodan skulle inträf-
fa en incident så skulle konsekvenserna 
inte innebära någon fara för allmänhe-
ten. Inga människor skulle komma till 
skada och vattenståndet skulle vara i 

En säker 100-åring i Ljuså
Lars Wikström berättar entusiastiskt om förstärknings- och förbättringsarbetena vid Holsvattendammen. 

Inge Jonsson, Ronny Sandberg och Kent 
Olofsson från Berglunds Rostfria har 

arbetat vid dammen under hösten. 

en hanterbar nivå. Det skulle påminna 
om den översvämning som vi hade här i 
Boden förra våren, säger han. 

Snart är 100-åringen som ny igen
Förstärkningsarbetet startade i början 
av augusti och pågick fram till mitten 
av oktober. Till våren torrlägger Bodens 
Energi dammen för att kunna genom-
föra några slutgiltiga gjutarbeten. 

– Slutresultatet blir väldigt bra och 
jag är mycket nöjd. Entreprenörerna har 
med kunskap och engagemang utfört ett 
professionellt arbete, säger Stig Kenttä, 
marknadschef på Bodens Energi. 
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Eleverna på Bredåkers skola vill inte 
stanna hemma från skolan ens om de 
är sjuka. Anledningen är de 20 nya elev-
datorerna av märket Macintosh som 
skolan fick lagom till terminsstarten. 

– Det är mycket roligare i skolan nu. 
Vi jobbar på ett nytt sätt och lär oss 
coola grejer, säger Elin Jonsson som 
går i femman. 

PC har sedan länge varit normen för  
dataanvändandet inom grundskolan, 
men nu vill Barn- och utbildningsför-
valtningen undersöka hur det fungerar 
med en ren Macintosh-miljö istället. 
Bredåkers skola i Södra Bredåker har, 
delvis på grund av sin överskådliga stor-
lek, valts ut för försöksverksamhet. 

– Macintosh-datorerna är tåligare i 
jämförelse med PC, och i skolan utsätts 
datorerna för hårt slitage. Därför vill 
vi undersöka om Macintosh kan vara 
ett alternativ inför framtiden, förklarar 
Rakel Fagerström, utbildningsledare på 
Barn- och utbildningsförvaltningen.

Innan försöksverksamheten drog 
igång fick de 47 eleverna på Bredåkers 
skola snällt dela på fem PC-datorer, 
så förutsättningarna har ändrats dras-
tiskt. Ulrika Hagberg, lärare i svenska 
och SO-ämnen, menar att eleverna är 

mycket positiva till det ökade dataan-
vändandet. 

– Det blir det knäpptyst i klassrum-
met när de till exempel ska lösa gram-
matikövningar på sina datorer. Jag tyck-
er själv att vårt nya arbetssätt underlät-
tar undervisningen, mycket på grund av 
barnens goda vilja, säger hon. 

Ett pedagogiskt hjälpmedel
Lärarna på Bredåkers skola kan styra 
elevdatorerna från sina egna datorer. 
Det finns goda möjligheter att kommen-
tera elevernas arbeten och att kontrol-
lera så att datorerna inte missbrukas. 

– I skolan använder vi datorn i ett 
pedagogiskt syfte och det är till exempel 
inte tillåtet att besöka olämpliga webb-
sidor, säger Ulrika Hagberg. 

I dagsläget används datorerna främst 
i ämnen som svenska, samhällskun-
skap och matte. Veckoplaneringar och 
utvärderingar är andra uppgifter som 
eleverna löser digitalt. Matte- och NO-
läraren Ulrika Hendel berättar att an-
vändningsområdena kommer att utökas 
så småningom. 

– Våra möjligheter att dokumentera 
elevernas framsteg ökar väsentligt och 
detta är av stor vikt eftersom vi har ett 

uppdrag att dokumentera. Vi kan till 
exempel göra filmer, spela in när barnen 
läser och redigera i både text och bild. 
Dessutom har vi märkt att sexåringarna 
har lättare för att lära sig skriva på da-
torn än med papper och penna. 

Komplement till papper och penna
Ulrika Hendel har fått kommentarer 
från föräldrar som säger att de på grund 
av de populära datorerna har svårt att 
hålla barnen hemma vid sjukdom.

– Såväl lärare som barn och föräld-
rar har länge efterlyst fler datorer till 
vår skola. Det är otroligt roligt att vi, en 
liten skola på landsbygden, får chansen 
att utbilda våra elever inför framtiden. 
Men självklart kommer vi fortfarande 
att jobba med papper och penna. Det 
traditionella och det nya arbetssättet 
kompletterar varandra. 

Elever från skolår åtta och uppåt ska 
uppnå EU:s mål för digital kompetens 
senast år 2014. Via försöksverksamhe-
ten i Södra Bredåker ska Barn- och ut-
bildningsförvaltningen ta reda på i vil-
ken årskurs datautbildningen bör starta 
samt om en ren Macintosh-miljö fung-
erar för att nå målet. Digital kompetens 
innebär att säkert och kritiskt kunna 
använda sig av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och i 
kommunikationssyfte.

Försök med datorer ger
skojigare skoldagar i Södra Bredåker

Fyra killar som gillar att arbeta med datorer. Från vänster: Emil Johansson, Albin 
Sundqvist, Bosse Johansson och Joachim Nilsson. 

Lärarna Ulrika Hendel och Ulrika Hag-
berg kan styra elevdatorerna från sina 
egna datorer.
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Minskat antal elever ger en minskad 
budget. Det är anledningen till att 160 
personer, varav 110 lärare, varslas om 
uppsägning på grund av arbetsbrist vid 
den kommunala skolan i Boden. Trots 
nedskärningarna så menar Karina Pet-
tersson Hedman, förvaltningschef på 
Barn- och utbildningsförvaltningen, att 
kvaliteten på undervisningen kommer 
att vara fortsatt hög. 

– Nyckeltalen vid resursfördelning, 
det vill säga antal elever per lärare, för-
ändras inte, säger hon. 

Bodens skolor har länge varit försko-
nade från hårda sparkrav, men ett svi-
kande elevunderlag under 2000-talet 
har i sin tur bidragit till att det finns för 
många anställda i organisationen. 

– I förhållande till de resurser som 
vi har finns ett överskott av tjänster 
och det är enbart dessa som försvinner. 
Naturligtvis är det tungt för dem som 

drabbas och inom kommunen kommer 
vi att göra omplaceringsutredningar. 
Idag är det dock svårt att avgöra hur 
långt det räcker, säger Karina Pettersson 
Hedman. 

Färre barn är orsaken
De minskade födelsetalen sedan början 
av 1990-talet ger effekter på den kom-
munala skolan idag. Enligt Karina Pet-
tersson Hedman är det en trend som 
märks av i många kommuner runt om i 
Sverige. Bodens kommun är långt ifrån 
ensam om att tvingas dra ner på antalet 
lärartjänster, menar hon. 

– I Boden har vi inte minskat antalet 
lärare under de senaste åren, trots ett 
successivt minskat elevantal. Därför blir 
förändringen desto större nu. Det kan 
säkert verka drastiskt om man inte kän-
ner till bakgrunden.

 Karina Pettersson Hedman menar 
även att etableringen av de nya frisko-
lorna har en viss betydelse. Hösttermi-
nen 2008 startade tre friskolor i Boden.

– Tillsammans med 
den tidigare friskolan har 
de totalt 340 elever. Skol-
verket har gett ytterligare 
en fristående grundskola 
klartecken att etablera sig 
i kommunen nästa höst, 
säger hon. 

Läsåret 1999/2000 
hade den kommunala 
grundskolan i Boden 
3974 elever. Enligt de 
beräkningar som Karina 
Pettersson Hedman hän-
visar till kommer elev-
antalet fram till år 2010 
att ha minskat till cirka  
2 300 under förutsättning 
att friskolorna kommer 
enligt planerna. Även 

antalet gymnasieelever kommer att fort-
sätta att minska under de närmaste åren. 
Dessutom har en gymnasial friskola an-
sökt till Skolverket om att få etablera 
sig i Boden från och med hösten 2009, 
alternativt 2010.

– När det gäller gymnasieskolan så 
kommer vi, på grund av färre antal 
födda i kommunen, fram till 2013 att 
tappa cirka 300 av de totalt 1 100 elever 
vi har idag. Om en gymnasial friskola 
dessutom etablerar sig kan det innebära 
en halvering av den kommunala gymna-
sieskolan fram till 2013.

Tillsvidareanställd personal vikarierar
Barn- och utbildningsförvaltningen har 
på grund av övertaligheten placerat tills-
vidareanställd personal på de vikariat 
som uppstått då de ordinarie lärarna till 
exempel blivit beviljade tjänstledighet. 
Dessa vikarier är medräknade i varslet. 

– På lång sikt är det ohållbart att ha 
den mängden tillsvidareanställda lärare 
på vikariat som uppstår i organisatio-
nen eftersom lärarens behörighet styr 
var hon/han i huvudsak ska undervisa. 
Det är en kvalitetsfråga för elevernas 
undervisning och resultat i skolan. 
Förmodligen kommer vi dessutom att 
ha rekryteringsbehov av vissa typer av 
lärare parallellt med arbetsbrist för an-
dra. Strängare behörighetsregler och en 
eventuell lärarlegitimation finns också i 
bakgrunden då det finns planer från re-
geringen att genomföra det från 2010, 
säger Karina Pettersson Hedman. 

Bra resultat för grundskolan i Boden
Under våren 2008 genomförde Skolver-
ket en omfattande inspektion av Bodens 
skolor. Resultatet presenterades i slutet 
av september, se artikel på sidan 15.

– I jämförelse med riket i övrigt så går 
det mycket bra för grundskolan i Boden. 
Vi når i genomsnitt högre betygsresultat 
till exempel. Det är glädjande, men vi 
får inte glömma bort att bakom detta 
ligger hårt arbete. Ett arbete som vi na-
turligtvis ska fortsätta med och ytterli-
gare förbättra, säger Karina Pettersson 
Hedman. 

De minskade födelsetalen 
sedan början av 1990-
talet ger effekter på den 
kommunala skolan idag, 
menar Karina Pettersson 
Hedman. 

Trots nedskärningar inom Bodens skolor

– Samma antal elever per lärare
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Skolorna i Bodens kommun får gott 
betyg på många punkter. Det framgår 
av Skolverkets inspektion. Bland an-
nat har grundskoleeleverna i Bodens 
kommun i genomsnitt högre betyg än i 
övriga riket. 

Skolverket granskade Bodens kommuns 
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, 
grundskolor, gymnasieskola och vux-
enutbildning under våren 2008. Bodens 
kommun får beröm inom flera områden. 
Bland annat anser Skolverket att kom-
munen har en tydlig vilja och ambition 
att ge alla barn och elever goda möjlig-
heter att få en likvärdig omsorg och ut-
bildning. Kommunen har dessutom en 
tydlig ledningsorganisation och tar ett 
övergripande ansvar för att det utveck-
lingsarbete som sker i alla verksamheter 
utgår från de nationella målen. 

Högre betygsresultat än övriga riket
Enligt undersökningen har grundsko-
lorna i Bodens kommun i genomsnitt 
högre betygsresultat i jämförelse med 
riket i övrigt. Kunskapsresultaten inom 
grund- och gymnasieskolan har dock 
försämrats under det senaste året. An-
delen gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom fyra år har också för-
sämrats. 

– Det finns en kultur bland gymna-
sieeleverna att ta ut ett samlat betygs-
dokument istället för ett slutbetyg. Av-
sikten är att senare läsa upp betygen 
inom vuxenutbildningen för att få ett 
mer konkurrenskraftigt gymnasiebetyg. 
Statistiken för gymnasieskolan visar då 
att de inte fullföljt sin utbildning. Dess-
utom kan det här ställa till det för den 
enskilde eleven. Om du inte tar ut ett 
slutbetyg inom åtta år så måste du läsa 
om hela gymnasieutbildningen för att få 

Skolverket utvärderar

– Tydlig ledning och bra 
kvalitetsarbete i Bodens skolor

Hundratals personer blev tillfrågade vid Skolverkets inspektion. (Personerna på bilden har inget samband med artikeln). 
Foto: Lennart Jönsson

ditt gymnasiebetyg, säger Karina Pet-
tersson Hedman, förvaltningschef på 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Hundratals fick säga sitt
Det är första gången som Skolverket 
genomför en sådan här omfattande in-
spektion av Bodens kommuns skolverk-
samhet. Mellan 600 och 700 personer 
har blivit tillfrågade, allt från elever, 
föräldrar och lärare till övrig personal 
och politiker.

– Resultaten från granskningen är till 
största delen positiva, men visst finns 
det mindre brister som vi ska analysera 
och åtgärda. De är dock inte så stora att 
de inte kan åtgärdas inom den närmaste 
framtiden, säger Karina Pettersson Hed-
man. 
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Nya former av lättillgängliga krediter 
presenteras ofta på marknaden. Det 
senaste exemplet är sms-lån som inne-
bär att man kan låna pengar genom att 
skicka ett textmeddelande från mobil-
telefonen till kreditgivaren som efter en 
stund sätter in pengarna på kontot för 
direkt användning. Konsumentverket 
varnar dock för att många kreditgivare 
gör bristfälliga kreditkontroller. Risken 
att hamna i en skuldfälla är stor.

I semestertider och vid jul annonseras 
det friskt om snabba lån. I annonserna 
framställs lånen oftast som förmånliga, 
diskreta och snabba. Det som ofta får 
låntagarna att falla för ett sms-lån är 
snabbheten. Du kan ha pengarna på ditt 
konto inom åtta till femton minuter, i 
alla fall i vissa banker. Just snabbheten 
är en av fällorna med sms-lånen efter-

som det kan bidra till alltför impulsiv 
shopping. För hushåll med små ekono-
miska marginaler kan smålån bli över-
mäktiga och Konsumentverket varnar 
för att många kreditgivare gör bristfäl-
liga kreditkontroller. Risken att hamna i 
en skuldfälla är stor.

En undersökning som Konsument-
verket och Kronofogdemyndigheten 
gjort visar att var fjärde ungdom mellan 
18 till 25 år som tagit sms-lån redan har 
obetalda skulder för indrivning. Mer än 
hälften angav att de haft svårigheter att 
betala tillbaka lånet.

Kontrollera vad lånet kostar
Sms-lån marknadsförs ofta som ränte-
fria. Istället betalar du en avgift. Lånar 
du 3000 kronor idag ska du om 30 
dagar betala 3600 kronor. Kan du inte 
betala i tid blir det ränta på pengarna 
och skulden blir snabbt mycket dyrare, 
enligt Kronofogdemyndigheten. 

Funderar man på att ta ett lån ska 
man jämföra vad olika lån kostar. Det 
gör man genom att undersöka vad den 
effektiva räntan är. Den effektiva räntan 
är den sammanlagda kostnaden för lå-
net inklusive ränta och alla avgifter som 
uppläggningsavgift, aviavgift och andra 
eventuella avgifter. Det är alltså lånta-
garens verkliga ränta per år. För kortva-
riga krediter på relativt små belopp blir 

Många ungdomar som tagit sms-lån har obetalda skulder för indrivning. 

Snabba lån lockar men det kan vara farligt att falla för frestelsen. 

Snabba 
lån skapar 
skuldfällor

den effektiva räntan ofta mycket hög, 
ibland upp till 800 procent per år. 

Enligt konsumentkreditlagen ska den 
effektiva räntan framgå i marknadsfö-
ringen av krediter men den behöver inte 
anges för krediter som uppgår till högst 
1500 kronor eller då krediten ska åter-
betalas inom tre månader. Det gör att 
det kan vara svårt att jämföra den totala 
kostnaden för små lån. 

Försenad betalning kostar extra
Om man inte betalar i tid så riskerar 
man en förseningsavgift, påminnelseav-
gift och dröjsmålsränta. Det finns även 
risk för inkassokrav med ytterligare 
avgifter och i förlängningen kan kredit-
givaren ansöka om betalningsföreläg-
gande hos Kronofogdemyndigheten om 
betalning uteblir. Om detta sedan går 
så långt som till indrivning tillkommer 
ytterligare kostnader på 500 eller 1000 
kronor. 

Att tänka på innan du lånar
•	 Hur	stor	är	den	effektiva		

räntan	för	lånet?

•	 Vilka	avgifter	tillkommer?

•	 Vad	händer	om	du	inte	betalar	
i	tid?

Vill du veta mer? Besök Konsumen-
ternas bank och finansbyrås hemsida, 
www.konsumentbankbyran.se
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Tack vare studenten Tomek Wasik från 
Polen kan Sandenskolan stoltsera med 
ett fint pris från EU. Tomeks utvärde-
ring av sin praktik som språkassistent 
i Boden gjorde succé på EU-kontoret i 
Warszawa och på den vägen är det. 

– Jag trivdes fantastiskt bra i Boden 
och det var glädjande att få ta emot pri-
set, säger han.

Tomek kom till Boden genom EU-pro-
grammet Comenius för att praktisera 
som språkassistent på Sandenskolan i 
fem månader. Tomek berättar att han 
fick en chock då han fick veta att det 
var just Boden han skulle till. När han 
tittade på kartan så hittade han inte ens 
orten. 

– Jag letade inte tillräckligt långt 
norrut och när jag väl hittade Boden så 
såg jag att kartan var nästan helt täckt 
av grön färg där uppe. Jag började und-
ra hur jag skulle ta mig dit, men till slut 
blev allting perfekt, säger han. 

En viktig länk i erfarenhetsutbytet
Tomek kommer från staden Jastrzebie 
Zdroj i södra Polen. Han kom till Bo-
den vintern 2006 och blev en viktig länk 
i det erfarenhetsutbyte som Sandensko-
lan har med Wawrenzyskolan i byn 
Wawrzenczyce utanför Krakow. Tomek 
förberedde bland annat eleverna i klass 
9:5–6A och deras lärare inför en resa till 
Polen. En resa som vi skildrade i förra 
numret. 

– Erfarenhetsutbytet går ut på att på 
att eleverna ska få förståelse för varan-
dras likheter och olikheter, säger Marie 
Erenius Bergqvist, före detta lärare på 
Sandenskolan och tillika Tomeks hand-
ledare. 

En obligatorisk uppgift för språkas-
sistenter inom Comenius är att skriva 
en utvärdering. Tomek skrev mycket 
entusiastiskt om sitt uppdrag vid San-
denskolan. 

– Han skickade sin utvärdering till 
EU-kontoret i Warszawa och sedan 
tänkte vi inte så mycket mer på det, sä-
ger Marie.

Det kändes overkligt 
Drygt ett år senare fick Tomek och 
Marie en inbjudan till Ljubljana i Slo-
venien som då var EU:s värdland. De 
skulle, till sin stora förvåning, få ta 
emot ett pris som ”Bästa assistentskap 
inom Comenius”. Prisutdelningen ägde 
rum den 13 juni och priset bestod av 
en vacker trofé – och så äran förstås. 
Marie beskriver känslan av att befinna 
sig på prisutdelningen som overklig. 

– Vi trivdes jättebra med Tomek och 
det är roligt att vi blivit uppmärksam-
made. Vårt samarbete är ett bra exem-
pel på hur praktik kan ge positiva er-
farenheter för såväl praktikanordnaren 
som studenten, säger hon. 

För tillfället studerar Tomek Wasik 
vid Uppsala universitet. Sandenskolan 
har tagit emot en ny språkassistent från 
Polen. Hon heter Justyna Gorniak och 
stannar till i maj 2009. 

Tomek från Polen fixade 
fint pris åt Sandenskolan

Tomek Wasik passade även på att turista 
under resan till Slovenien. Foto: Privat

Årets hemligaste 
utställning
Under perioden 20/9-1/2 2009 är 
det hemligt värre på Försvarsmuse-
um i Boden. Då pågår utställningen 
Spioner och i den hittar du spår från 
2500 år av spioneri, från det gamla 
Egypten fram till våra dagar. 

Försvarsmuseums tillfälliga utställ-
ning Spioner är fylld av hemligheter 
som både skrämmer och fascinerar. 
Du hamnar mitt i en värld fylld av 
intriger, spänning och rädsla. Utställ-
ningen är lekfullt utformad och här 
finns en hemlig tunnel och ett upp-
byggt hotellrum där du kan leta efter 
dolda kameror. 

– I utställningen får du bland an-
nat veta vem som blir spion och hur 
spioner rekryteras och utbildas. Vi vi-
sar också originalföremål från verk-
liga spioner och agenter, bland annat 
Stig Wennerströms radiomottagare, 
sovjetiska agentsändare och olika ty-
per av krypteringsmaskiner, berättar 
Annakarin Rönnbäck, museichef. 

James Bond är med på ett hörn 
Utställningen berättar dessutom om 
såväl svensk som utländsk underrät-
telsetjänst och militär taktik för att 
motverka spionage. Självklart finns 
självaste James Bond, världens mest 
kände agent, representerad i ett av-
snitt som skildrar filmiska agenter. 

– Utställningen har även lokal an-
knytning och berättar om rädslan för 
spionage i 1940-talets Boden, säger 
Annakarin Rönnbäck. 

Spioner har producerats av Armé-
museum i samarbete med Försvarets 
radioanstalt, Säkerhetspolisen och 
Militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten. 
 

Tyskungen är populär i Boden
Boden Bild har tagit reda på vilka böcker som är mest utlånade på Bodens stads-
bibliotek. Listorna bygger på statistik 1 januari till och med 7 oktober 2008.
Vuxenromaner: 1. Camilla Läckberg, Tyskungen 2. Stieg Larsson, Luftslottet som 
sprängdes 3. Khaled Hosseini, Flyga drake
Ungdomsböcker: 1. Michelle Paver, Vargbröder 2. Philip Pullman, Guldkompassen 
3. Michelle Paver, Vargbröder – Demonernas port 
Barnböcker: 1.Martin Widmark, Saffransmysteriet 2. Martin Widmark, Tågmyste-
riet 3. Martin Widmark, Biblioteksmysteriet
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953 000 kronor. Så mycket kostade 
skadegörelse och stöld för Bodens 
kommun under 2007. En stor summa 
pengar som skulle kunna användas till 
mer konstruktiva ändamål. 

– Vi för en ständig kamp mot buset. 
Det ska vara tryggt, säkert och attrak-
tivt att bo i Bodens kommun, säger 
Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare, 
Räddningstjänsten. 

Samverkan är ledordet för att motverka 
skadegörelsen i Bodens kommun och 
här fyller Brottsförebyggande rådet en 
viktig funktion. Det anser Tommy Lind-
vall och kommunchefen Caj Skoglund. 

– Brottsförebyggande rådet är en 
brett sammansatt grupp med represen-
tanter för bland annat kommunen, poli-
sen och samhället i övrigt. Rådets upp-
gift är att arbeta förebyggande för att 
motverka många olika typer av brotts-
lighet, bland annat skadegörelse, säger 
Caj Skoglund. 

Caj Skoglund och Tommy Lindvall 
menar att Brottsförebyggande rådet till-
sammans med bodensarna kan skapa 
ett tryggare samhälle. De uppmanar 
privatpersoner som ser ett brott, oavsett 
omfattning, att omgående larma poli-
sen. Att reagera och bry sig är något vi 
alla behöver göra, för att påverka vår 
omgivning när uppenbara fel begås.

– Om en byggnad utsätts för klotter 
eller vandalisering så ökar skadegörel-
sen ofta i området. Förstörelse föder 
helt enkelt mer förstörelse. Vi ska inte 
acceptera sabotage av parkbänkar, 
blomrabatter, gatlyktor och fontäner 
eller klotter på våra fastigheter och i 
gångtunnlar, säger Tommy Lindvall. 

Trygghet ger livskvalitet 
Trygghet och säkerhet ger livskvalitet. 
Därför är arbetet med att motverka stöld 
och skadegörelse prioriterat i Bodens 
kommun. 

– Vi arbetar ständigt för att under-
hålla och skapa fina miljöer på offent-
liga platser. Det gäller såväl inomhus 
som utomhus. Vi ägnar oss bland annat 
åt underhåll av fastigheter samt skötsel 
av lekparker och gröna ytor. Vårt mål 
är att det dessutom ska finnas ordentlig 
belysning vid promenadstråk och fast-
igheter. Vi vill också minska nedskräp-
ningen av våra offentliga miljöer. Här 
måste vi informera och samverka med 
andra för att nå bättre resultat, säger 
Tommy Lindvall. 

När det gäller förebyggande arbete 
så är information och utbildning vik-
tigt. Tommy Lindvall brukar själv vara 
ute på högstadieskolor och prata med 
ungdomar. Ofta uppstår en debatt om 
kommunen bör sätta upp klotterplank, 
där det är tillåtet att klottra, eller om det 
är en dålig idé. 

– Vi har valt att inte sätta upp klot-
terplank eftersom de bidrar till att klott-
ret och förstöringen ökar i området runt 
omkring. Om vi tillåter klotterplank 
så godkänner vi dessutom klottret vil-
ket innebär att polisen inte får beslagta 
färgburkar som de finner vid visitering 
av misstänkta klottrare. 

Ett alternativ vore att ordna en lokal 
där ungdomarna kan måla under kon-
trollerade former, men allt är en fråga 
om ekonomi. Bodens kommun lägger ut 

en kvarts miljon årligen på klottersane-
ring och då måste vi vara säkra på att 
en målarlokal verkligen leder till mins-
kade saneringskostnader, säger Tommy 
Lindvall.

Ett handlingsprogram mot olyckor
Bodens kommun arbetar även med ett 
olycksförebyggande handlingsprogram, 
enligt lagen om skydd mot olyckor som 
kom 2003. Varje mandatperiod ska ett 
nytt program tas i kommunfullmäk-
tige. Handlingsprogrammet omfattar 
fyra olika riskmiljöer: bostäder, offent-
liga utemiljöer, allmänna byggnader 
och vattenmiljöer. Försäkringsbolagen 
ställer krav på att kommunen arbetar 
med skadeförebyggande åtgärder mot 
olyckor. Enligt Tommy Lindvall har Bo-
dens kommuns försäkringsbolag sänkt 
premiekostnaden från 4,1 miljoner kro-
nor till 3,8 miljoner kronor per år.

– Pengarna, som vi så att säga tjä-
nar in, har vi lagt in i en intern riskfond 
som finansierar skadeförebyggande åt-
gärder som vänder sig direkt till invå-
narna. Hittills har vi bland annat delat 
ut broddar till alla som har hemtjänst 
för att undvika halkolyckor, placerat ut 
livbojar vid kommunens gångstråk och 
genomfört ett projekt mot skadegörelse 
på Korpenskolan. Dessutom har vi in-
fört kameraövervakning vid Björknäs-

”Vi för en ständig kamp mot buset”

Klottersaneraren Roger Nilsson  
och säkerhetssamordnaren Tommy  

Lindvall tycker att det är bra att  
Bodens kommun bekämpar klottret. 
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Det är onsdag och lunchdags. Roger 
Nilsson och Leif Nilsson rycker ut i sitt 
arbetsfordon. Med sig har de olika 
sorters lösningsmedel och en hög-
tryckstvätt. Det är en helt vanlig arbets-
dag för klottersanerarna från SAVO. 

Roger och Leif, från det kommunägda 
bolaget SAVO, rycker ut när det klott-
rats på kommunens egendom. De är ute 
på uppdrag varenda dag och arbetar en-
bart med klottersanering. 

– En gång sanerade vi en hel tunnel 
från klotter och det blev jättefint. Bara 
två dagar senare var tunneln helt ner-
klottrad igen. Då känns det motigt, sä-
ger Leif Nilsson. 

Leif får nog av klotter på dagarna
Själv har Leif Nilsson aldrig klottrat och 
han kommer aldrig att göra det heller. 
Han får nog av klotter under sina ar-
betsdagar. Idag är det en tegelfastighet 
som ska saneras. Här har det klottrats 
friskt längs en långsmal fasad. En mål-
ning på cirka en gånger tre meter i olika 
starka färger och flera olika texter i vit 
färg ska bort. Att väggen är av tegel stäl-
ler till det lite extra för Roger och Leif. 
Ju ojämnare underlaget är desto svårare 
är det att sanera. 

– Först sprutar eller penslar vi färg-
borttagningsmedel på klottret och se-
dan kör vi med högtryckstvätten. Ibland 
löser färgen upp sig ganska snabbt men 
vissa gånger kan det vara tidsödande 
och knepigt. Vi vet ju aldrig riktigt vil-
ken typ av färg som använts, förklarar 
Leif Nilsson. 

Den vita färgen ger vika ganska 
snabbt och försvinner nästan helt efter 
en omgång med högtrycktvätten. Den 
stora målningen med starka färger visar 
sig däremot vara besvärlig. När Boden 
Bild lämnar Roger och Leif ungefär en 
timme senare så arbetar de fortfarande 
med att göra väggen ren. Det gäller att 
ha tålamod och att komma ihåg att ar-
betet är viktigt för att vi alla ska kunna 
ha trivsamma miljöer omkring oss i vår 
vardag.

Nolltolerans mot klotter ger resultat
Bodens kommun har tagit fram rikt-
linjer för att motverka klottret. Det är 
nolltolerans som gäller, inget klotter ska 
accepteras över huvud taget. 

– Sanering av klotter på kommunens 
egendom ska påbörjas inom 48 tim-
mar. Tack vare nolltoleransen och vårt 
förebyggande arbete så märker vi av 
en minskning av klottrandet, berättar 
Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare, 
Räddningstjänsten.

Säg nej till klottret!
Klotter är ett brott och om du ser  
någon som klottrar ska du ringa till 
polisen via 112. Du kan även anmäla 
klotter som redan är gjort. Då kontak-
tar du Tekniska förvaltningen på tel. 
0921-624 77, eller e-post:
teknisk_forvaltning@boden.se 
Ange exakt plats, beskriv hur klottret 
ser ut och datum när klottret upptäck-
tes. Obs! Du kan även anmäla klotter 
som inte berör kommunens egendom. 

gymnasiet och placerat ut så kallade 
hjärtstarter på Nordpoolen. 

När det gäller kommunens för-
säkringar mot egendomsskador så är 
självrisken 400 000 kronor. Det inne-
bär att Bodens kommun själv måste stå 
för skador under detta belopp. Genom  
förebyggande arbete kan vi minimera 
skador av olika slag inom kommunens 
alla verksamheter.

Så här mycket kostar 
skadegörelsen 
Bodens kommun för statistik på de ska-
dor som inträffar på kommunens egen-
dom. Av de skador som rapporteras in 
förstörs värden för ungefär en halv mil-
jon årligen. Under 2007 påverkade en 
enskild händelse i Sävast totalkostnaden 
dramatiskt då belysningsstolpar till ett 
värde av 230 000 kronor förstördes. 

Roger och Leif är klottrarnas skräck

Ju ojämnare underlaget är desto  
svårare blir saneringen. Roger Nilsson  

kämpar på vid tegelväggen. 

Leif Nilsson använder högtryckstvätten 
för att få bort klottret.

Tipsa Tommy!
Har du något smart 
tips på hur vi kan få 
olyckorna i kommu-
nen att minska? Hör 
av dig till Tommy 
Lindvall, säkerhets-

samordnare, i så fall. Han svarar dess-
utom på dina frågor om trygghet och 
säkerhet i Bodens kommun. Du når 
Tommy på tel. 0921-62 302 eller e-post: 
tommy.lindvall@boden.se

Skadetyp  
  2004      2005      2006      2007

Skadegörelse utan inbrott 

271 000 257 000 142 000 596 000

Skadegörelse i samband med inbrott

122 000 121 000   85 000   38 000

Stöld utan inbrottsskador   

  39 000     9 000   70 000   48 000

Klotter    

    1 000   27 000   73 000 271 000

Totalkostnad	för	skadegörelse	och	stöld

433	000	 414	000	 370	000	 953	000
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Ruth kände igen sig själv
Ruth Berg kände igen sig själv på bilden som vi publi-
cerade i förra numret. Det är hon som står längst till 
vänster. 

– Året var 1934 och jag var 15 år. Bilden togs i Konsum-
affären på Kungsgatan 15, avdelningen för skor och 
manufaktur. Jag började där med tre månaders praktik 
utan lön. När jag var 18 år var min månadslön 88 kro-
nor, berättar hon. 

Tack vare Ruth och andra uppmärksamma läsare 
vet vi vilka personerna på bilden är. Från vänster: Ruth 
Berg (född Sundén), Dagmar Granberg (föreståndarin-
na), Sture Sandin, Dagny Olofsson (född Lindström och 
faster till kommunalråd Olle Lindström), Maj Eriksson 
(född Svensson) och Martin Tunberg. Fotografen är 
okänd.  

Vad vet du om bilden? 
Bilden är en glasplåt och finns i Bodens kommuns bildarkiv. Den föreställer en 
skolklass i Stadsparken framför Centralskolan, men mer än så vet vi inte. Hjälp 
oss att ta reda på när bilden är tagen, vilka personerna är och vem som fotogra-
ferat. 

Bland dem som lämnar in uppgifter lottar vi ut bildmappen Mötesplatser i 
Boden. Kontakta kommunarkivarie Gunilla Lundman, tel. 0921-621 20 eller 
skicka e-post till gunilla.lundman@boden.se
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