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Under slutet av maj framstår 
plötsligt Boden som den grö-
naste av städer. Jag tänker inte 

bara på vårt gröna fotbollslag utan 
än mer på den känsla som infinner 
sig när jag med bil kör från Luleå 
mot Boden. I Luleås stadskärna står 
björkarna nakna som en sen höstdag. 
När jag närmar mig Sunderbyn kan 
jag ana en ljusgrön antydan längst ut 
på kvistarna för att fram mot Norra 
Sunderbyn och Sävastnäs få se de små 
gröna musöronen. 

När jag passerar Sävast och kör in 
mot centrum möts jag av träd och gräs-
mattor som lyser sommargröna och 
ger ett hopp om att ännu en sommar 
fylld av värme ska möta oss bodensare. 
Otroligt att naturen kan förändras så 
starkt på bara några mil.

Det är naturligtvis viktigt att ut-
veckla samarbetet på alla plan med vår 
grannkommun men som inledningen 
antyder har vi också olika förutsätt-
ningar och ska ta vara på vår egen 
särart för att skapa en egen identitet. 
Det ger oss självkänsla och självför-
troende så att vi möts som jämlikar i 
samarbetet.

Samtidigt som grönskan infinner 
sig sitter vi politiker i kommunfull-
mäktige och beslutar om ramarna för 
det viktiga budgetarbetet som startar 
i nämnder och styrelser. Det avslutas 
på senhösten när budgeten för 2005 
fastställs.

Som så ofta hade vi en lång och 
ingående debatt där majoriteten (al-
liansen) och oppositionen (s och kd) 
la fram sina kloka synpunkter om 
de olika förslagen. Jag tror dock att 
de flesta neutrala bedömare skulle 
konstatera att även om det finns en 
skillnad så är den inte så stor som 
debatten antyder.

En positiv bild
Vi har en i grunden positiv föränd-
ringsbild i vår kommun. Många män-

niskor bidrar dagligen till att utveckla 
både privat och offentlig verksamhet. 
Våra unga är som tidigare generationer 
fulla av förväntningar och kreativa 
idéer om hur framtiden ska bli och  
där möjligheterna lyser starkare än 
hindren. Vi är i ett läge där kommunen 
har alla möjligheter att utvecklas i en 
riktning som skapar framtidstro.

För att framtidstron inte bara ska 
bli vackra ord som sägs med jämna 
mellanrum krävs också något mer. Vi 
måste erkänna för oss själva att det 
goda samhället inte kan skapas om 
någon står utanför. Barn och gamla 
måste prioriteras och få de resurser 
som krävs för ett drägligt liv. Många 
föräldrar känner sig svikna över sina 
barns skolsituation när vi pratar om 
barns särskilda behov men inte alltid 
orkar möta de behoven. Vi pratar ofta 
om rätten att bli bekräftad och få sy-
nas på arbetet men många känner inte 
att det är så. Vi pratar om delaktighet 
i samhällslivet men många känner att 
när man kommer med förslag är det 
ofta ”hinder” som gör att allt rinner 
ut i sanden. 

Bodens framtid handlar om att dels 
våga förändra men också om att våga 
beskriva bristerna för att kunna åt-
gärda dem. Förändringar kan lätt och 
positivt beskrivas på ett papper men 
kräver så mycket mer i det dagliga 
arbetet inom alla områden.

Låt oss fritt från prestige hjälpas åt 
att göra Boden till en stad där alla får 
utrymme och möjlighet att utvecklas. 
Vi ska inte söka efter den felfria män-
niskan utan hjälpas åt att skapa den 
deltagande.

Bosse Strömbäck
Kommunalråd
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Många musikprofiler i landet har 
också sina rötter i Bodens musikskola. 
Som exempel kan nämnas Elisabeth 
Melander och Åke Sundqvist, men 
för många fler har musikskolan varit 
början till ett långt musikliv. 

Många personer har haft betydelse 
för musikskolan under årens lopp. 
Flera lärare har fått olika kulturpriser 
och musikskolan har slagit världsre-
kord. En av eldsjälarna som haft en av-
görande betydelse för att musikskolan 
kom till var Patric Sundqvist. Med ett 
förflutet som militärmusiker kom han 
att personifiera musikskolan under 
många år. Han verkade vid Central-
skolan och kände att en musikskola 
skulle fylla en stor funktion i Bodens 
kulturliv. Med sina många kontakter 
och sitt samarbete med främst Finland 
och Nordnorge kom ett omfattande 
musikutbyte att starta. För honom var 
musiken central och många historier 
har berättats.

Musikskolan i Boden startade 
sin kommunala verksam-
het 1964. Sedan dess har 

musikskolan utvecklats och är idag 
en av landets mest aktiva. Den om-
fattar ca 2 000 barn och ungdomar. 
I år fyller skolan 40 år och det firas 
under hela året med flera aktiviteter 
och konserter.

 

Lång musiktradition
Redan på 1920-talet fanns blåsensem-
bler ute på några av skolorna i staden. 
På 50- talet fick undervisningen fastare 
former och musiker från dåvarande 
Norrbottens regementes musikkår 
fungerade som lärare. 1964 bildades 
Bodens kommunala musikskola.

Genom åren har skolan varit med 
om att skapa traditioner t ex genom 
Barnens dagståg och i samband med 
Valborgsmässofirande och första maj.

Musikjubel efter 40 år
Jojkofonen

Patric hade goda kontakter med den 
samiska musikkulturen. Därför blev 
det också ett framträdande på jojko-
fon. Det var en gitarr utan hals med 
strängarna upprullade på en kniv, till 
detta jojkade man.

Vid ett annat tillfälle var en mu-
sikgrupp ute på bussresa i trakten 
av Deppis och bussen gick sönder. 
Något deppande blev det inte. Patric 
drog iväg för att hitta en telefon och 
återkom till bussen dels med en me-
kaniker och dels med en dragspelare 
som kunde underhålla under tiden 
reparationen gjordes.

Världsrekord
I samband med firandet av Bodens 
70- årsjubileum blev musikskolan vida 
känd genom det världsrekordförsök 
som gjordes och som också lyckades. 
1 418 personer i olika åldrar spelade 

Musikledaren Patric Sundqvist tillsammans med en av sina elever, Tommy Idenstedt.
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blockflöjt samtidigt på Medborgar-
platsen i Boden. Musikaliskt blev det 
kanske inte en succé men det placerade 
musikskolan och Boden i Guinness re-
kordbok eftersom det tidigare rekordet 
slogs med råge.

Musikskolan idag
I oktober har musikskolan i Boden 
sin stora jubileumskonsert på Folkets 
Hus i Boden. Det blir en stor konsert 
i ”Vallmans salongers” anda med in-
bjudna gäster. Både gamla elever såväl 
som lärare kommer att delta i firandet 
och spelandet.

Musikskolans uppdrag är i första 
hand att ge individuell undervisning 
på olika instrument till barn och ung-
domar inom grundskolan. Dessutom 
finns en förberedande musikundervis-
ning för alla barn från och med ”växa 
i lärande” till tredje skolåret.

Klassorkestrar, skolorkestrar, rock 
och pop, kommunövergripande or-
kestrar och körer, samt musik med 
funktionshindrade är andra exempel 
på musikskolans olika verksamheter. 

Musikskolan i Boden syns ofta på gator och torg 

En bredare samverkan med grund-
skola, särskola samt föreningar och 
institutioner utanför skolan, gör 
att musikskolan  finns med i olika 
projekt, både i skolan och det övriga 
samhället. 

Musikskolans orkestrar och ensem-
bler är ofta anlitade och efterfrågade 
i de mest skiftande sammanhang. Sko-

lan är nu under omstrukturering till 
Kulturskola. Det innebär att ämnena 
dans och drama kommer att finnas på 
programmet i framtiden. 

Välkommen att fira vårt 40- års 
jubileum under året. Vill du veta mer 
om musikskolan kan du ringa tel 
0921-622 19.

Våren och sommaren är en be-
svärlig tid för allergiker. Hjäl-
pen är ofta mediciner av olika 

slag. En annan mycket viktig hjälp 
är pollenprognoser. Fyrkantskommu-
nerna och landstinget gör mätningar 
under hela våren och försommaren. 
Det ger prognoser som kan vara en 
hjälp för dem som är pollenallergier. I 
år står mätstationen i Boden men ger 

Boden har pollenkollen
tillförlitliga resultat även för Norrbot-
ten som helhet.

Det är den enda dagliga polleninsam-
lingen i Norrbotten. Varje timme dyg-
net runt samlar fällan in pollen som för 
ögonblicket finns i luften. Efter varje 
dag töms fällan på den taperemsa där 
pollen fastnat. Remsan analyseras och 
en pollenprognos görs. 

Prognos kräver kunskap
Det är ganska enkelt att mäta pollen 
men att göra en pollenprognos kräver 
stor kunskap. Pollenbiologen måste 
veta det aktuella pollen- och sporläget, 
det vill säga hur mycket pollen och 
sporer av en bestämd art som finns 
i luften. Man måste också veta hur 
långt arterna har kommit i sin blom-
ning och hur vädret väntas bli den 
närmaste tiden. Alla dessa uppgifter 
bildar sammantagna prognosen för 
Fyrkanten och Norrbotten.

Här finns prognosresultatet
Pollen mäts i år på 14 platser i landet 
och vid 10 av dem görs prognoser. 
Dagens pollenprognos finns på Na-
turhistoriska muséets webbplats www.
nrm.se och i vissa dagstidningar. Pol-
lenriskprognoser finns på www.pol-
lenrapport.com. På www.apoteket.se 
finns nyttig information om lämpliga 
åtgärder vid pollenallergi.

Vill du veta mer om pollenmätning-
arna kan du kontakta miljö- och bygg-
förvaltningen tel 0921-622 56.Hans Karlsson svarar för pollenmätningarna på hög höjd. Varje dag skickas resul-

taten vidare för analys som ger pollenprognoser.
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Att surfa på Internet kan bli en 
dyr affär om du inte ser upp. 
Risken för ofrivillig uppkopp-

ling till Internet är hög men det finns 
råd för den som vill slippa obehagliga 
överraskningar.

Många konsumenter får teleräkningar 
för uppkopplingar till utlandet, så kal-
lade modemkapningar. När du är ute 
och surfar kan din vanliga Internet-an-
slutning kopplas ner, utan din vetskap, 
och du surfar via ett utlandsnummer. 
Räkningen kommer sedan från din 
ordinarie teleoperatör och du krävs på 
betalning med stöd av teleoperatörens 
allmänna villkor. Frågan har prövats 
i Allmänna Reklamationsnämnden ett 
flertal gånger, men utan framgång för 
konsumenten.

Spärr ger skydd
Du kan skydda dig genom att begära 
spärr mot utlandsnummer hos din 
teleoperatör. Om operatören inte har 
sådana spärrar kan du byta operatör. 

Telia har, i slutet av april, tagit beslut 
om att kreditera sina kunder som är 
modemkapade till utlandsuppkopp-
lingar. Det betyder att du ska bestrida 
fakturan du får. Gör så här: Skriv ett 
brev till Telia där du vägrar att betala 

Fel koppling ger dyr räkning

den del av fakturabeloppet som hör till 
modemkapningen. Betala inte belop-
pet när du betalar teleräkningen. 

Inga andra operatörer på marknaden 
har tagit liknande beslut ännu, men vi 
får hoppas att flera följer efter.

Det är ofta svårt att överblicka 
utbudet på marknaden inför 
ett köp. Nu har du möjlighet 

att ta del av testresultat från ett 60-tal 
tester på Konsumentverkets webb-
plats. Det är i första hand produkter 
som är viktiga i hemmet t.ex. tvätt- 
och diskmaskiner, kyl- och frysskåp, 
dammsugare, men också gräsklippare, 
braskaminer, värmepumpar etc.

Konsumentverkets tester finns nu 
på Internet på adressen: www.konsu-
mentverket.se.

Råd & Rön, Konsumentverkets 
tidning, har tester i varje nummer. 
De finns i kortform på Internet på 
adressen: www.radron.se. Den som 
prenumererar på tidningen kan läsa 

Lönsamt ta datorn före köp
testerna i dess helhet. Om du önskar 
läsa mer utförligt om testerna i Råd & 
Rön så finns tidningen hos Konsument 
Boden.

Du får gratis råd och hjälp i konsu-
mentfrågor hos

Konsument Boden
Besöksadress: Stadshuset plan A2
Postadress: 961 86  Boden
Telefon: 0921-621 03
Webbplats: 
www.boden.se/konsument
e-post: konsument@boden.se

Läs mera om detta hos Konsument-
verket. Internetadress: www.konsu-
mentverket.se, gå sedan vidare till 
Internet & IT – lurad på nätet.

www.konsumentverket.se

Modemkaparen kopplar om din Internetledning.
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Det finns många frågor och för-
hoppningsvis lika många svar, 
men ofta finns svaren spridda 

på olika håll. Det kan vara svårt att 
veta var man ska vända sig för att få 
tag i svaret. Nu har det blivit mycket 
lättare för dig som bor i Boden, gå 
till stadsbiblioteket.

För släktforskare….
Släktforskning lockar allt fler intres-
serade. I Boden har man de senaste 
10 åren kunnat forska endast i Rå-
bäcksgården där Bodens kommun 
ställt lokaler till förfogande och själva 
verksamheten skötts med hjälp av 
Boden/Överluleå forskarförening. Den 
verksamheten fortsätter naturligtvis 
som tidigare men i takt med personda-
torernas intåg i våra liv och den explo-
sionsartade utvecklingen av Internet 
skapas det nya möjligheter även inom 
detta område. Därför har vi nu i sam-
arbete med forskarföreningen ställt i 
ordning 4 datorer på  stadsbiblioteket 
för bland annat detta ändamål.

Nu finns det möjlighet att söka i 
Genline, Digitala forskarsalen, Arkion, 
HISKI, NAD samt Sveriges dödsbok, 
Sveriges befolkning 1970 och 1890.

I Genline ska du kunna söka i alla 
Sveriges kyrkoböcker. Än så länge 
finns endast åtta län helt tillgängliga. 
Tolv är under produktion och beräk-

Här får frågor svar

nas vara klara inom kort däribland 
Norrbotten. Till jul 2005 beräknas 
alla svenska kyrkoböcker finnas i 
databasen.

Som bodensare får du nu ett unikt 
tillfälle att nyttja dessa databaser helt 
gratis.

Men kom ihåg att varken Internet 
eller Genline förändrar grunderna 
för släktforskning. Det är fortfarande 
samma källmaterial som tidigare om 
än i digital form.

Är du nybörjare ska du be biblioteks-
personalen att visa dig hur sökverk-
tygen fungerar men själva släktfors-
kandet får du sköta själv, vilket kan 
vara nog så svårt för den oinvigde. 
För att förstå  hur man använder och 
tolkar kyrkböckerna gäller precis som 
tidigare att man bör gå med i någon 
studiecirkel, köpa eller låna någon av 
de handböcker som finns eller gå med 
i en forskarförening.

…och andra
Från bibliotekets sida har vi passat på 
att göra ytterligare ett antal databaser 
tillgängliga för allmänheten. Med 
hjälp av fyra datorer, som inte går att 
använda för surfning på Internet, kan 
du även söka i flera databaser med 
artiklar i fulltext från både svenska 
och internationella tidningar och 

tidskrifter. Här finns också möjlighet 
att söka information om författare 
och mer eller mindre kända personer 
från hela världen. I Landguiden hittar 
du förmodligen allt du behöver om 
världens alla länder. Söker du statistik 
kan du använda statistiska centralby-
råns databas och söker du svar på mer 
allmänna frågor kan du använda något 
av uppslagsverken Nationalencyklope-
dien eller Britannica.

Det finns fler användbara databaser 
som t.ex. Rixlex där du kan hitta la-
gar och förordningar, information om 
riksdagen, dess beslut och protokoll 
och mycket annat. I biblioteksdataba-
ser kan du själv söka litteratur. Libris 
som är universitets- och högskole-
bibliotekens gemensamma databas 
och BD-sök där du kan söka i alla 
bibliotekskataloger i länet samtidigt, 
är några av dem.

Många datorer för olika ändamål
Totalt finns det nu 14 sökdatorer 
på biblioteket som allmänheten kan 
nyttja för olika ändamål. 6 är avsedda 
för Internetsurfning, 4 för släktforsk-
ning och informationssökning. En är 
reserverad för dem som behöver en 
dator för att skriva ett dokument eller 
har behov av att skriva ut något från 
Internet och tre där man endast kan 
söka i bibliotekets katalog.

Folke Ericsson är intres-
serad av släktforskning 
och uppskattar den nya 
forskningsmöjligheten.
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Den första beräkningen på 
kommunens ekonomiska 
resultat för 2004 gjordes 

efter första kvartalet. Det var tyvärr 
ingen munter läsning. Intäkterna 
som kommunen får i form av bl a 
skatter och statsbidrag räcker inte 
till för att täcka verksamhetens 
kostnader. Prognosen pekade mot 
att kommunen vid årets slut skulle 
ha ett negativt resultat på drygt 61 
miljoner kronor. Efter det har det 
blivit lite ljusare. 

Prognosen innebär att vi varje månad 
förbrukar 5 miljoner mer än vad 
intäkterna täcker. Kommunens verk-
samhet beräknas kosta 50 miljoner 
mer än budgeterat. Förutom det är 
skatteunderlagets utveckling svagare 
än vad tidigare prognoser pekat på. 
Skatteintäkterna blir drygt 9 Mkr 
lägre än budgeterat. Av regeringens 
vårproposition framgår även att det 
generella statsbidraget till kommu-
nerna kommer att minska. För Bodens 
del innebär det 5,5 miljoner lägre 
statsbidrag 2004. 

Kommunens nämnder och styrelser 
fick med anledning av prognosen i 
uppdrag att vidta åtgärder som anpas-
sar verksamheten till den budgetnivå 
som kommunfullmäktige tidigare be-
slutat om. De största underskotten 
finns inom kommunstyrelsens, kultur- 
och fritidsnämndens, barn- och utbild-

Kraftiga åtgärder för en ekonomi i balans 

ningsnämndens samt socialnämndens 
ansvarsområden.

De åtgärder som nu kommer att 
genomföras får olika effekter men de 
flesta av kommunens förvaltningar 
tvingas att se över sina åtaganden på 
ett genomgripande sätt.

Här följer ett axplock av beslutade 
åtgärder för att sänka kostnaderna.

Köken förändras
• Tillagningsköken vid Brönjaskolan 

och Mårängskolan görs om till 
mottagningskök. Tillagningen sker 
i Björknässkolans kök 

• Edestrands kök läggs ner. Tillag-
ning av mat sker vid skolköket i 
Harads  

• Mottagningsköket på Förarskolan 
läggs ned och eleverna får istället 
äta på Björknässkolan

• 1 kökschefstjänst tas bort

• Nedläggning av Svedjebackas kök. 
Tillagningen sker i f.d servicehusets 
Björkens kök

• Ingen återbesättning av vakanser 
som uppstår löpande inom kost-
verksamheten

Omläggningen från tillagningskök 
till mottagningskök får begränsade 
konsekvenser för dem som äter. En för-
ändring blir det eftersom recepten som 
tidigare kunnat ha lokala variationer 
blir mer standardiserade. Den föränd-
ringen märks främst i familjer som t ex 
har flera barn som äter i olika skolor. 
Tillagningen i storkök innebär inte 
att all mat lagas och kyls ner för att 
transporteras till mottagningsköken. 
Det gäller främst grytor och gratänger 
medan fisk, soppor och korv lagas till 
ute i de lokala köken. 

Förändringar inom IT
Besparingarna innebär en del föränd-
ringar inom dataområdet. Det är dels 
interna datafrågor och dels sådant som 
märks ute i kommunen. Det gäller

• Decentralisering av det personal-

Mårängskolans kök ändras till mottagningskök.

Svedjebackas kök läggs ner
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administrativa systemet. Det inne-
bär en minskning av tillfälligt an-
ställd personal vid personalkontoret 
samt en minskning av konsultstöd

• Inga nya IT-projekt påbörjas under 
året

• Bredbandsutbyggnaden fortsätter 
men i långsammare takt

Kultur- och fritid
• Reducering av bidraget till Folkets 

Hus samt arrangörsstödet. Effekten 
blir att möjligheten till nya projekt 
begränsas något.

• Neddragning av avsatta medel för 
handikapprojekt. Det här är en 
besparing som får liten påverkan 
eftersom det under flera år funnits 
mer pengar i budgeten än vad som 
behövts för aktuella projekt. 

Barn- och utbildning
• Begränsat anställningsstopp, bl a 

vikariestopp inom gymnasieskolan 
de första 3 dagarna när en lärare är 
sjuk

• Inköpsbegränsningar för varor, 
tjänster, resor och konferenser

Socialnämnden
Socialnämnden, som hade en prognos 
på –28 miljoner kronor för 2004, be-
slutade i november om en åtgärdsplan 
som skulle innebära att underskottet 

för 2004 begränsas till 15 miljoner 
kronor. I mitten av år 2005 skulle 
nämndens verksamheter ligga på bud-
geterad nivå. Effekterna av pågående 
och planerat arbete pekar mot att 
planen håller.

En del av planens innehåll är att 
hemtjänstens omfattning minskar 
genom att en mer återhållsam bedöm-
ning görs när stödet till den enskilde 
bestäms. Nya rutiner för matdistribu-
tion och apotek- och bankservice ska 
ge sänkta kostnader. Ett nytt system 
för närståendevård kommer också att 
minska kostnaderna.

 Bidraget till Folkets Hus minskas

Årets skördefest och miljödagar 
blir 20-22 augusti. Då blir det 
en extra satsning för dig som 

går i byggfunderingar. I ett speciellt 
tält samlas experter och du kan dess-
utom få gratis råd av en arkitekt. Ta 
chansen och besök oss på området 
närmast Idrottsgatan.

Intresset för att bygga ökar i Boden. 
Kommunen har iordningställt hundra-
talet tomter som är byggklara. De 
presenteras samtidigt som vi klarar 
ut markfrågor i samband med byg-
gande. Men det är inte bara det. När 
byggtankarna växer kan det ibland 
vara svårt att veta om idéerna går 
att omsätta i praktiken. Du får även 
hjälp med det. På plats finns personal 
som kan bygglov och en arkitekt som 
hjälper dig.

Byggråd på skördefesten

Skördefesten är tradition i Boden. Nytt för i år är att du även får hjälp av kommunen 
med allt från tomtval till bygglov och arkitektur.

Inom äldreboendena har kostna-
derna hittills varit för höga. Det gäller 
speciellt personalkostnaderna som nu 
måste minska genom olika åtgärder. 
Det kan få olika effekter för de boende 
beroende på den aktuella personalsi-
tuationen.

Något ljusare nu
Efter delårsbokslutet som avser re-
sultatet och årsprognosen efter fyra 
månader av 2004 har det blivit en 
något bättre prognos för året, -41 
miljoner. Socialnämndens del av det 
är -23 miljoner.
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Kommunens verksamhet är 
mångskiftande. En del är mer 
synligt och annat sker mer i 

skymundan men är inte mindre vik-
tigt. SÄRVUX är en sådan aktivitet 
som betyder mycket för dem som går 
där men är kanske inte så känd för 
bodensarna i allmänhet. SÄRVUX är 
en del av den kommunala vuxenut-
bildningen särskilt för utvecklings-
störda och nyskadade. Den finns på 
Björknässkolan.

-Ett av de grundläggande målen 
med SÄRVUX är att de som studerar 
här ska få kunskaper och färdigheter 

som underlättar vardagen, arbetslivet 
och fortsatta studier, berättar Gurli 
Hansson som är speciallärare. Medbe-
stämmande och ansvarstagande är två 
viktiga byggstenar, men främst styrs 
undervisningen av den individuellt 
utarbetade studieplanen.

Våra elever
SÄRVUX har en egen läroplan. Du 
som vill läsa på SÄRVUX planerar 
själv tillsammans med din lärare 
undervisningen utifrån dina behov, 
förmåga, tidigare kunskaper och 
intressen. Vi sätter gemensamt upp 

Viktigt verk ger vuxna värde

- Glädje är en viktig del i undervisningen både för elever och lärare, säger Gurli (t v) 
och Ann-Christin. Eleverna är oftast mycket välmotiverade eftersom undervisningen 
är frivillig, blir personlig och stödjer det bästa hos varje elev. 

de mål du vill nå. Undervisningen 
sker i små grupper på tid som du kan 
kombinera med ditt arbete. SÄRVUX 
har specialläroböcker i svenska och 
matematik. Det finns också tillgång 
till datorer med specialprogram, TV,  
video, ljudkassetter och andra hjälp-
medel som underlättar för dig. 

Eleverna som studerar vid SÄR-
VUX kommer från särskola, gymna-
siesärskola eller är nyskadade. Med 
nyskadade menas personer som varit 
med om någon olycka eller fått en 
hjärnskada genom sjukdom. Det 
innebär ofta en helt ny livssituation. 
Det kan leda till en kris som yttrar sig 
i aggressivitet, uppgivenhet och ångest. 
Genom undervisningen kan personen 
få stöd att anpassa sitt liv efter de nya 
förutsättningarna.

SÄRVUX har i genomsnitt 24 elever. 
 

Det här lär du dig
Inom SÄRVUX kan du läsa olika 
delar, grundläggande SÄRVUX eller 
träningsSÄRVUX.

I den grundläggande delen ingår 
svenska, matematik, engelska, sam-
hällskunskap, samhällsorienterande 
och naturorienterande ämnen.

TräningsSÄRVUX omfattar kom-
munikation, verklighetsuppfattning 
och kunskap om omvärlden.

Till all undervisning hör datakun-
skap. Utbildningen är deltidsstudier. 

I Boden finns dessutom möjligheter 
att studera alternativa kommunika-
tionssätt som Bliss, Teckenkommu-
nikation, Pictogram och Bildkom-
munikation. Det finns även kurser i 
punktskrift.

Vill du veta mer
För närvarande finns 1,5 speciallärar-
tjänster med professionell kompetens 
som ger utbildning med hög kvalitet 
anpassad till de studerandes behov och 
förutsättningar.

Du som vill börja på SÄRVUX ska 
ha fyllt 20 år. Ansökningsblankett får 
du via lärarna.

Vill du veta mer kan du tala med 
rektor Bettan Larsson tel 070-534 97 
50 eller någon av speciallärarna Gurli 
Hansson tel 0921- 625 37 och Ann-
Christin Karlsson tel 0921- 625 23.
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Samhället blir alltmer sårbart 
samtidigt som ekonomin krym-
per. Lösningen ligger till viss del 

i frivilliga resurser med god utbild-
ning. Du kan göra en insats inom ett 
område som intresserar dig. Ett sätt 
är att bli s.k. trygghetsgranne eller 
att ingå i en frivillig resursgrupp. Här 
får du veta vad det innebär. 

Vi träffar kommunens säkerhets-
samordnare, Tommy Lindvall från 
räddningstjänsten och Anders Lind-
ström från civilförsvarsföreningen 
och frågar: ”Vad är detta? Vad menas 
med Trygghetsgranne och frivillig 
resursgrupp?

- Vi lever i ett samhälle som blir 
alltmer sårbart, säger Tommy. Över-
svämningar, snöoväder, långa elav-
brott, olyckor med farlig last, giftiga 
gaser mm. Frågan är inte OM  Boden 
drabbas utan NÄR.

Om olyckan är framme
Det är kommunen som är ansvarig för 
att lösa de problem som uppstår när 
vi drabbas av en allvarlig händelse. 

Bli Trygghetsgranne - en frivillig resurs
                                Som säkerhetssamordnare är det min 

uppgift att planera hur vi ska lösa 
problemen. I Boden ska vi använda 
vår ordinarie organisation, dvs de 
olika förvaltningarna svarar för sin 
ordinarie uppgift.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
leder verksamheten och vi skapar 
en ledningsgrupp med kommunchef, 
räddningschef, säkerhetssamordnare 
och informationschef. Under lednings-
gruppen finns en beredskapsstab med 
alla förvaltningar och samverkande 
myndigheter.

Staben kan använda externa resurser 
t. ex polisen, landstinget, försvaret, 
m fl.

Men om inte det räcker så har vi 
behov av frivilliga resurser och då 
kommer  frivilligorganisationer och 
andra föreningar in i bilden.

Resursgrupper hjälper till
- Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 
är den myndighet, som skall samordna 
arbetet med samhällets beredskap inför 
allvarliga kriser, fortsätter Anders.

KBM har gett civilförsvarsförbundet 
i uppgift att samordna utbildning och 
organisation av frivilliga resursgrupper. 
Målet är att ta vara på de kunskaper 
och den vilja att hjälpa till som finns 
inom frivilligrörelsen. Det är viktigt 
att nämna att det är respektive frivil-
ligorganisation och inte civilförsvars-
föreningen, som skall rekrytera och 
grundutbilda de personer som skall 
ingå i en frivillig resursgrupp.

Några exempel
Så här kan det se ut i verkligheten. Det 
blir ett snöoväder, inte helt ovanligt i 
Boden. Hemtjänsten har behov av att 
komma fram till sina vårdtagare, även 
om vägarna inte är plogade. Bodens 
Energi behöver hjälp med att få ut 
personal för att reparera ledningar. Det 
behövs bandvagnar eller snöskotrar. 
Här kan bilkårister och skoterklub-
bar ställa upp. Vi skapar en frivillig 
resursgrupp för transporter.

Vid en större händelse blir det 
stort tryck på kommunens televäxel 
och expedition. Vem kan hjälpa till 
när ordinarie personal är slutkörd? 
Lottakåren har utbildade stabs- och 
expeditionslottor. Vi skapar en frivillig 
resursgrupp i expeditionstjänst.

Det händer en olycka som innebär 
att ett åldringsboende behöver utrym-
mas.

Ordinarie personal behöver hjälp. 
Röda Korset brukar besöka åldringar 
och ta ut dem på promenader. Vi 
skapar en frivillig resursgrupp för 
åldringsstöd.

Det blir ett längre elavbrott och te-
lefonsystemen slås ut. Räddningstjäns-
ten kan ordna samband från de större 
byarna, men deras resurser räcker 
inte till alla. Hur får människor i till 
exempel Lakaträsk tag på ambulans 
eller brandkår? Frivilliga radioorga-
nisationen och frivilliga motorcykel-
kåren skapar en frivillig resursgrupp 
för  samband.

Människor i byar och kvarter behö-
ver få veta vad som hänt, hur de ska 
göra och vad som kommer att hända. 
Civilförsvarsföreningens trygghets-
grannar skapar en frivillig resursgrupp 

En bild från oljesaneringen i Lule älv 2003, en olycka där frivilliga resurser kunde 
användas. På bilden assisteras slambilsföraren (t.v.) av Robert Sundberg från Harads 
deltidsbrandkår. Foto: Lena Leffler/NSD
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som kan sprida och vidarebefordra 
information till och från kommunen.

Detta är bara några exempel. -Jag 
är övertygad om att det finns många 
frivilligorganisationer och föreningar 
som är villiga att ställa upp om det 
krävs, säger Anders.

För att ingå i en frivillig resursgrupp 
krävs, utöver varje organisations 
grundutbildning, en FRG- utbildning 
på omkring 30 timmar. Den omfattar 
bland annat kommunkunskap, kom-
munens krisledningsorganisation, 
riskanalyser, att möta människor i kris 
mm. När utbildningen är genomförd 
skriver man ett avtal med kommunen 
att man är villig att ingå i en frivillig 
resursgrupp. Man får ersättning för 
de timmar man tjänstgör men framför 
allt har man ett anställningsförhål-
lande med försäkring. Man får också 
ersättning vid övningar. Målet är att 
vi kan börja utbilda de första frivil-
liga resursgrupperna under vintern 
2004/2005.

Trygghetsgrannar informerar
Nu är vi framme vid de trygghetsgran-
nar som civilförsvarsföreningen börjar 
utbilda i augusti/september.

Civilförsvarsföreningen har fått i 
uppdrag att samordna utbildningen 
och organiserandet av frivilliga re-
sursgrupper. Den största stödbehovet 
är att få ut information, både före och 
när en extraordinär händelse inträffar. 
Vi kallar dem trygghetsgrannar. En 
Trygghetsgranne är en person som 
fått utbildning i hemsäkerhet, hem-
beredskap, första hjälpen, hjärt- och 
lungräddning, allmän brandberedskap  
mm.

Det bör finnas 2-3 Trygghetsgran-
nar i varje by eller kvarter som kan 
sprida information om dessa saker 
samt dessutom vara en kontaktperson 
med räddningstjänsten även innan den 
extraordinära händelsen inträffar.

Utbildningen till Trygghetsgranne 
är omkring 20 timmar och den är 
kostnadsfri. De Trygghetsgrannar som 
önskar kan sedan vidareutbilda sig för 
att ingå i en frivillig resursgrupp med 
inriktning mot information till sina 
närboende.

Vill du veta mer kan du kontakta 
Anders Lindström tel 0921-124 21 el-
ler Tommy Lindvall tel 0921-623 02.

Intresset ökar för kommunens 
lediga tomter. Efter beslutet 
att slopa tomtkön och radikalt 

förändra prissättningen för små-
hustomter, har det kommit många 
förfrågningar från hugade spekulan-
ter. Framförallt är Sävastområdet 
intressant men även andra områden 
är attraktiva. Vi har nyligen sålt två 
tomter i Svartbjörnsbyn och några 
försäljningar är i princip klara i Norra 
Svartbyn. Ett flertal försäljningar 
är på gång i Sävast, bl a på Maran-
området.

I korthet innebär förändringen föl-
jande. 

• Kösystemet är borta. Det betyder 
att ni får veta direkt om ni får den 
tomt som ni vill ha. Ni kan reser-
vera er önsketomt i en månad för 
att få tid att hinna kalkylera och 
fundera.

Fler bygger i Boden

Villaboende ger frihet bland annat för barnfamiljer. Boden har alternativ. 

• Låga priser. Priserna är fasta på 
alla tomter. Anslutningsavgift för 
vatten och avlopp ingår. Priserna 
varierar mellan 50 000 kr och  
160 000 kr.

• Stor frihet. Ni kan välja fritt 
mellan olika husleverantörer och 
hustyper eller bygga lösvirkeshus. 
Det tomter som finns är gene-
rellt sett stora, något som redan 
uppskattats. Det finns i vissa fall 
även möjlighet att få en extra stor 
tomt.

• Grundundersökning finns för alla 
tomter.

Vill du veta mer om lediga tomter kan 
du ringa tel 0921-623 18 Annbritt 
Eriksson eller 0921-621 61 Håkan 
Nordin.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN
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Boden är starkt förknippat med det militära. Faktum är 
att sedan 100 år tillbaka har vi varit Sveriges största 
garnisonsstad och är så ännu. År 1900 fattades beslut 

om att anlägga en fästning i Boden. Redan året därefter 
small den första sprängsalvan i våra berg. 

Ingenjörstrupperna flyttades först hit från I 19:s läger-
plats i Notviken. Därefter intågade fästningsartilleriet i 
toppmoderna kasernetablissemang. 1907 anlände I 19 
från Notviken och därmed inleddes en ny era i vår fäst-
ningsstad.

Från att ha varit ett litet slumrande bondesamhälle blev 
nu Boden en militärstad med sjudande liv. Caféer växte upp 
lite här och där för att kunna erbjuda det rika soldatlivet 
lite avkoppling utanför kaserngården. Hela tre soldathem 
byggdes upp och sjöd av liv. Oscar II:s soldathem är ännu 
kvar med samma funktion medan nuvarande Johannes-
kyrkan fått annan funktion. Dessutom fanns ytterligare 
ett tredje soldathem nere i centrala stan.

Hedenbron invigdes 1912 och kallades allmänt ”Mili-
tärbron”. Vad många kanske inte vet är att Hedenbron då 
var Europas längsta enspannsbro. Hedenbrocaféet blev till 
kort därefter, ett lika känt begrepp för soldaterna förr som 
punkt 49 på skjutfältet. Andra serviceenheter, som i första 
hand byggdes för det militära men även kom civila till del 
är förstås Garnis, Pagla skidområde och Aldersjön. Visste 
ni för resten att Paglas skidstuga fick stå som garant när 
Aldersjöbadet skulle byggas plus förstås att tre officerare 
vid I 19 gick in med egna pengar för att få badet färdigt. 
Så kunde det gå till förr när någon fick en idé, som skulle 
förverkligas till varje pris. Major Rickard Lundgren var 
den drivande kraften bakom dessa ännu levande anlägg-
ningar.

För en infödd bodensare är det svårt att tänka sig staden 
utan militärt inslag. Det har varit Sveriges största garni-
sonsstad sedan regementena började flytta in 1903/04. Vi 
får innerligt hoppas att det blir så i fortsättningen, då den 
rika mångfalden för militär utbildning är som skräddarsydd 
för ändamålet.

Text: Eilert Gezelius
Bilder ur hans vykortsamling

Sveriges största garnisonsstad i mer än 100 år
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Exercisfältet utanför I 19 har varit föremål för många 
aktiviteter. Det var flygfält när Bodens första flygning ägde 
rum 1912. Dessutom stans första golfbana, stans första 
travbana och förstås militärt övningsfält.

Ett vykort från tygstationen vid Boden södra. Vykortet 
tog nästan exakt på dagen 100 år att komma tillbaka 
från USA dit det skickats 1904. Tygstationen såg till att 
militären i stort sett var självförsörjande.

Här byggs det för fullt inne på I 19:s område.

Så här gick det till förr när soldaterna fick göra i ordning 
sina egna madrasser med halm. 

Här tar chefen A8 emot trupperna mitt bland sprängsten 
från forten. Det var med andra ord en byggarbetsplats 
ännu. De första kaserner som stod färdiga var artilleriets, 
eftersom de skulle betjäna fästningsartilleriet.
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