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Turismen ger 
Boden ca 175 

årsarbetare
och 215 

miljoner per år

Spännade skolprojekt
på Björknäs

Bergbacka nästan som 
hemma

- Eleverna har många fina idéer och 
det är fint att se hur de tar ansvar för 
sina CAS-projekt, säger Kurt Friman 
på Björknäsgymnasiet. Läs om Manga 
och andra figurer.

Se sidan 22-23

- Det är ett stort steg att flytta. Då 
är det viktigt med trygghet, säger 
Karin Ulander. Steget från det egna 
hemmet till gruppboendet ska vara så 
litet som möjligt.
 
Se sidan 6

Här finns anhörigstöd
- Att vara anhörig och stödja någon 
med stora svårigheter att klara var-
dagslivet är en stor påfrestning. 
Susanne Anderssons projekt kan 
underlätta dagen för dig som är i 
den situationen. 

Se sidan 19

Jerry bytte bil mot buss
Bensinräkningarna blev lägre för Jerry 
som är en av deltagarna i projektet 
Testresenär. Du kan också vara med 
och spara pengar och miljö. 

Se sidan 14

Sommarutsikter
Sommaren bjuder på många sköna naturupplevelser. Snipen är ett utsiktsberg 
med vacker vy över Råne älvdal. I rasbranten under toppen finns en säregen 
naturformation kallad Snipkon. Åk väg 356 mot Niemisel. Sväng vänster i 
Niemisel. Snipen ligger 2,9 km efter vägen mot Gunnarsbyn. Rastplatser 
finns.

Se sidan 3
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Så börjar en av våra vackraste som-
marpsalmer som ofta sjungs vid skol-
avslutningar och högmässor. Den ger 
också  en  signal  om  att  vi  nu  är  på 
väg in i en av våra mest efterlängtade 
årstider. Vårfåglarna anlände för en 
tid  sedan,  en  del  mellanlandade  för 
vidare  färd,  andra  har  häckat  och 
vårt  landskap  har  färgats  i  vackra 
färger.

Framtidsplanering
I den kommunala planeringen har vi 
dock för  länge sedan passerat våren 
2006. Under våren har det pågått ett 
stort  och  engagerat  jobb  med  kom-
munens  visioner,  strategier  och  mål 
för åren 2007-2009. Ett omfattande 
arbete som förutom ekonomisk stra-
tegi  ger  serviceförklaringar  till  er 
kommunmedborgare.  Det  betyder 
att  kommunen  ger  besked  om  vil-
ken service kommunmedborgare och 
andra kunder kan förvänta sig.

Vi kan glädja oss åt att befolknings-
siffrorna  är  positiva  och  att  sjuk-
frånvaron  minskar.  Ekonomin  har 
förbättrats  väsentligt.  Tidigare  var 
det  en  ständig källa  till  oro. Utöver 
positiva  förändringar  som  genom-
förts  finns  det  en  del  övergripande 
åtgärder som kan ge goda effekter på 
våra prioriterade områden.

Arbete för tillväxt
Det  pågår  ett  intensivt  arbete  för 
ökad  tillväxt.  Vi  arbetar  med  nya 
företagsetableringar  med  många 
arbetsplatser  och  nya  branscher. 
Det  är  viktigt  för  att  kunna  skapa 
arbete  till ungdomar. Förhandlingar 
med  Fortverket  om  ING  3/AF  1, 
Svedjebron  och  flera  andra  mark-
områden  beräknas  vara  avslutade 
den  30  juni.  Det  finns  ett  antal 
företagare  som  anmält  intresse  för  
att  etablera  sig på de områden  som 
Försvarsmakten lämnat.

Den blomstertid nu kommer, med lust 
och fägring stor…

En spännande del av Bodens utveck-
ling,  1900-talets  försvarshistoria, 
visas  nu  i  det  nyinvigda  försvars-
museet på  fd A 8-området. Ett  nytt 
besöksmål  för  bodensare  och  turis-
ter.

Rösta den 17 september
Om  några  månader  är  det  dags  för 
val.  Vi  kan  vara  glada  att  vi  har 
den  möjligheten,  det  är  inte  fallet  i 
alla länder. I Sverige har vi också en 
öppen demokratisk debatt och  flera 
alternativ  att  välja  mellan.  Hur  du 
röstar är givetvis din ensak men jag 
vill uppmana alla att  ta  tillvara rät-
tigheten att rösta den 17 september. 
Det är bara genom ett högt valdelta-
gande som vi tillsammans kan forma 
en  bra  framtid  både  i  Boden  och  i 
Sverige.

Jag önskar dig en skön sommar. 

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande
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Sommaren står för dörren och 
Boden visar sig från sin bästa 
sida för oss alla, såväl för 
bodensare som för våra turis-
ter. I år ska vi ha den bästa 
sommaren någonsin. Det är 
ambitionen när vi nu ska ta 
emot våra gäster i Boden. 
Många av våra besökare berät-
tar om alla trevliga människor 
de möter när de gästar vår 
kommun. Det är roligt att höra 
och visar hur viktigt det är med 
ett positivt bemötande från 
alla, inte enbart från de som 
jobbar inom besöksnäringen. 

Vi vet alla hur viktigt det är med ett 
positivt  bemötande  när  man  åker 
någonstans.  Handen  på  hjärtat, 
vad  minns  du  mest  från  någon  av 
dina  semesterupplevelser,  resor  eller 
besök?  Kanske  är  det  inte  hotellet 

Vinnande värdskap i Boden
du bodde på, utan mötet med män-
niskorna, ortens egna ambassadörer. 
Du minns den trevliga säljaren i buti-
ken där du köpte dina nya sommar-
kläder  eller  mannen  som  mötte  dig 
med ett leende och bjöd på sig själv 
när du stannade honom på gatan för 
att  fråga  om  vägbeskrivningen  till 
museet. Alla är vi  en del av Bodens 
besöksnäring  och  vi  kan  alla  bidra 
till att ge en positiv bild av vår kom-
mun till våra turister. 

Även du har en roll
I  sommar  satsar  vi  i  Boden  på 
”Vinnande värdskap” för att vi alla 
vet hur viktigt det är att få människor 
att känna sig välkomna. Värdskap är 
konsten  att  behandla  andra  som  vi 
vill  bli  behandlade,  att  göra  något 
från  hjärtat  och  inte  låta  omtan-
ke  och  bemötande  bli  tomma  ord. 
Äkta  värdskap  är  stolthet  i  hand-
ling.  Detta  är  vi  bodensare  redan 
duktiga på, men bra kan bli  bättre. 

Därför  genomförs  en  utbildning  i 
vinnande  värdskap  för  all  personal 
inom  turism och handel. En  guidad 
utbildningsresa  Boden  runt  genom-
förs för personal som ska arbeta med 
att  rekommendera våra gäster olika 
besöksmål. 

Sommaren är en härlig tid och Boden 
erbjuder  stora  möjligheter  för  den 
som vill turista hemma. Ett besök på 
försvarsmuseet,  äventyr  på  Western 
Farm,  bada  på  något  av  våra  fina 
bad, fiska i älven eller köra gokart är 
ett litet axplock av alla våra möjlig-
heter. En svängom i Björknäsparken 
efter  en  bit  god  mat  eller  en  skön 
promenad  för  att  upptäcka  nya 
smultronställen  i  ett  lugnt  tempo är 
också en del av vårt stora aktivitets-
utbud. Kanske det är dags att  ta på 
sig  besökarens  glasögon  och  se  sin 
hemstad med nya ögon? Välkommen 
till vårt vackra Boden, berätta gärna 
om det fina vi har!

Turistbyrån har en viktig roll 
i värdskapet. Emma Thorin, 
Sofia Brännström och 
Hanna Nilsson har 
många kontakter.



första  världskriget,  via  en 
lugn  mellankrigstid,  andra 
världskriget och kalla kriget 
till en lugnare värld där det 
svenska  försvarets  uppgif-
ter förändras för att kunna 
användas  i  fredsbevarande 
uppgifter på alla kontinenter. 
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Försvarsmuseum i Boden
Välkommen till Bodens senaste attraktion. Försvars-
museet är en resa i svensk försvarshistoria från slu-
tet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur 
flera perspektiv.

Annakarin 
Rönnbäck från 
Luleå har utsetts 
till chef för 
Försvarsmuseum. 
Hon kommer 

närmast från ett jobb som  pro-
gram- och utställningsansvarig 
på Norrbottens museum. På 
hennes meritlista finns bland 
annat även studier i konstveten-
skap samt erfarenheter från gui-
dearbete på Livrustkammaren, 
Stockholms slott.
  - Vi är glada över att ha kun-
nat  rekrytera  Annakarin,  säger 
Per-Ulf  Sandström  som  är  chef 
på  Näringslivsförvaltningen. 
Hon  får  ett  stort  ansvar  för att 
göra  Försvarsmuseum  till  en 
kunskapsbank  om  svensk  för-
svarshistoria och ett levande och 
intressant besöksmål.
  - Jobbet som chef för Försvars-
museum är både ansvarsfullt och 
krävande.  Att  Försvarsmuseum 
ligger i Boden, med den kunskap 
och  det  engagemang  i  försvars-
frågor som finns här, ger säker-
ligen uppdraget en extra krydda, 
säger Per-Ulf Sandström.

Annakarin 
chef på 
Försvars-
museumMidsommarkrisen (se separat artikel) 

är ett exempel på händelser som har 
påverkat  den  svenska  försvarspoli-
tiken  och  den  politiska  hållningen 
till  svenskt  försvar.  Försvarsmuseet 
följer  en  tidsaxel  där  besökaren  får 
se  nedslag  i  historien  som  påver-
kat  utformningen  av  den  svenska 
försvarspolitiken  under  1900-talet. 
Med  interaktiva  utställningar  som 
kan  byggas  om  och  utvecklas  är 
försvarsmuseet i allra högsta grad ett 
modernt museum.

Från slutet av 1800-talet till idag
Boden har genomgått en stor föränd-
ring från slutet av 1800-talet, från att 
ha varit en lugn jordbruksbygd till att 
bli Norrlands  lås. Detta har präglat 
Boden  för  alltid.  Industrialiseringen 
förde  med  sig  utbyggnaden  av 
Malmbanan  på  1890-talet.  Bara  ett 
par  år  senare  lades  förslaget  om 
att  bygga  ut  Boden  till  en  stark 
befästningspunkt,  som  en  del  i  det 
utlokaliserade  försvaret. Under åren 
1900 till 1912 byggdes fem fort och 
närmare  1200  befästningspunkter 
runt Boden.

Sveriges roll i världen
Vilken  roll  hade  Sverige  i  världs-
politiken  under  fredstid  och  oros-
tid? Försvarsmuseet sätter in Sverige 
i  ett  större  perspektiv.  Resan  går 
från den stora mobiliseringen under 

Första uppstigningen med ballong 
skedde 1914. En fästningsballongav-
delning inordnades i ingenjörkårens 
4:e kompani.

Försvarsmuseet förenar gammal och ny byggnadskultur
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Försvarsmuseum i Boden

Vid anfallen på Norge och Danmark 
krävde  Tyskland  att  Sverige  skulle 
behålla  neutraliteten.  Vi  skulle  inte 
mobilisera  och  Tyskland  skulle  få 
rätt  att  använda  det  svenska  tele-
fonnätet  till  Norge.  Svaret  blev  att 
Sverige skulle hålla fast vid sin neu-
tralitet  men  förbehöll  sig  rätten  att 
vidta  alla  nödvändiga  åtgärder  för 
att  försvara  denna  neutralitet.  Det 
sågs inte med blida ögon i Tyskland 
och  vapenskramlet  ryckte  närmare 
de svenska gränserna.

Beredskapen skärptes förstås men var 
fortfarande  mycket  dålig,  Sveriges 
gränser var  i  stort  sett  lika oförsva-
rade som Danmarks. Tyska flygplan 
kränkte svenskt  luftrum vid ett  fler-
tal  tillfällen,  men  flera  av  dem  blev 
också nedskjutna.

Midsommarkrisen
Efter  Tysklands  anfall  mot  Sovjet-
unionen  den  22  juni  1941  kommer 
ett  nytt  tyskt  krav på  Sverige  att  få 
transportera en fullt utrustad division 
på 18 000 soldater på svenska järn-
vägar  från  Norge  till  Finland.  Den 

Efter att Norge och Danmark 
blivit invaderade av Tyskland 
den 9 april 1940 talade mycket 
för att Sverige skulle bli nästa 
mål. Tyskland ville ha kontroll 
över den svenska järnmalmen.

svenska regeringen står här inför sitt 
svåraste beslut under kriget. Att säga 
nej till kravet innebär en mycket stor 
krigsrisk.  Ett  beviljande  av  kravet 
innebär ett mycket klart neutralitets-
brott  och kan dessutom komma att 
upplevas  som  moraliskt  betänkligt 
genom  att  man  då  avstår  från  att 
kämpa  för  demokrati  och  frihet. 
Det  kan  också  mycket  väl  leda  till 
förnyade krav och så småningom en 
fullständig inordning i det nazistiska 
herraväldet. 

	 Denna  gång  är  det  svenska  för-
svaret  bättre  förberett,  men  efter 
långa  diskussioner  i  regeringen  och 
i partigrupperna beslutas  till  sist att 
säga  ja  till  de  tyska kraven. Den  så 
kallade  Engelbrechtsdivisionen  får 
passera  genom  Sverige.  Vid  det  här 
tillfället  kan  kungen  ha  spelat  en 
viktig  roll på så sätt att han  till Per 
Albin  Hansson  sade  något  om  att 
”om det blir ett nej vill inte jag vara 
med längre”. Exakt vad han menade 
är inte klarlagt men inför den social-
demokratiska partigruppen  lade Per 
Albin  Hansson  fram  det  som  att 
kungen  hade  framställt  ett  hot  om 
att  abdikera.  Det  skulle  ha  riskerat 
en splittring i samlingsregeringen.
  Redan  i  juli  samma  år  kom  ett 
nytt  krav  på  transport  av  trupper 
genom  Sverige  men  regeringen  sade 
nu nej. Tyskarna blev irriterade men 
något anfall på Sverige blev det inte. 

Kanske därför att de istället fick pas-
sera med krigsfartyg genom svenska 
vatten.  Man  kan  ändå  observera  en 
viss omsvängning  i  regeringens poli-
tik  redan  vid  denna  tid.  De  största 
eftergifterna  mot  tyska  krav  är  nu 
gjorda  och  långsamt,  i  takt  med  att 
Sveriges  försvar börjar  stärkas  säger 
man allt oftare nej till tyskarna krav.

Slutet på krisen
I  februari  1942  beordrade  den 
svenska regeringen återigen förstärkt 
beredskap.  Men  inget  tyskt  anfall 
kom.  Förklaringen  kan  vara  den 
förstärkta beredskapen som tvingade 
tyskarna  att  inse  att  större  truppin-
satser var nödvändiga men inte gick 
att  uppbringa,  då  alla  tillgängliga 
resurser  behövdes  i  det  ryska  fält-
tåget.  Det  kan  också  ha  bidragit 
att  isförhållandena denna vinter var 
särskilt  svåra.  Möjligen  drog  även 
kungen  ett  strå  till  stacken  genom 
att  på  eget  initiativ  skicka  ett  med-
delande  till  Hitler  om  att  ”Sverige 
kommer att med vapenmakt försvara 
sig  mot  alla  inkräktare  -  även  mot 
ett engelskt angrepp”. Hitler svarade 
att  han  inte  skulle  göra  något  som 
bröt  Sveriges  neutralitet.  Efter  det 
tyska  nederlaget  vid  El  Alamein  i 
Nordafrika under hösten 1942 åter-
kom  aldrig  det  akuta  hotet  av  ett 
tyskt  anfall  på  Sverige.  Krisen  var 
över.

Bilden är tagen den 29 
juli 1940 i Riksgränsen. 
Den visar ett av de allra 
första tysktågen som kom 
till Sverige. Personerna i 
mörk uniform tillhör den 
tyska marinen, övriga till-
hör tyska armén. Mannen 
längst till höger med hän-
derna myndigt i sidorna är 
svensk. Bilden togs av Sven 
Hörnell, då soldat vid I 19:s 
Skidlöparbataljon.
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De  som  flyttar  till  Bergbacka  har 
en demensdiagnos. Ofta kommer de 
direkt från sitt eget hem och de bor 
kvar till livets slut.
   –  Det  är  ett  stort  steg  att  flytta. 
Då  är  det  viktigt  att  känna  trygg-
het, säger enhetschef Karin Ulander. 
Målet  är  att  steget  från  det  egna 
hemmet  till  gruppboendet  ska  vara 
så litet som möjligt. 

Vardagsaktiviteter för alla
– Vi försöker hitta aktiviteter som de 
boende  känner  igen  och  som  de  är 
delaktiga i. En person kanske hjälper 
till att duka bordet, en annan hackar 
salladen  till  lunchen. En  tredje hjäl-
per  till  att  baka  en  kaka  till  kaffet. 
Någon  följer  med  en  personal  som 
ska gå ut med  soporna  eller  lägga  i 
en tvättmaskin.
  – Är det vackert väder tar vi med 
oss en kopp kaffe och sätter oss ute, 
fortsätter Karin. När bären i skogen 
är  mogna  går  vi  ut  och  plockar  till 
en  sylt.  Under  Valborgshelgen  gril-
lade vi korv utanför huset. Dagarna 

Här är 
livet 
nästan 
som 
hemma 

Fakta Bergbacka

Bergbacka är ett gruppboende 
för demenssjuka som öppnades 
1992. Här arbetar en enhets-
chef, en sjuksköterska, under-
sköterskor och vårdbiträden. 
Ambitionen är att ge trygghet 
samt stimulera och verka för att 
de boende får behålla sina funk-
tioner och förmågor så långt 
som möjligt.
Boendet består av två hus med 
12 lägenheter i vardera. Varje 
lägenhet har ett sovrum samt 
rum med liten kokvrå. Rummen 
är även utrustade med toalett/
dusch, liten hall och en balkong. 
Det finns gemensamt kök, TV/
allrum och tvättstuga på varje 
våningsplan. Hiss finns i varje 
hus. De boende har sina privata 
möbler. 

Bergbacka är ett gruppboende 
för demenshandikappade. Det 
ligger vackert på en sluttning 
i Fagernäs. Här är det perso-
nalens engagemang, de boen-
des dagsform och ibland också 
vädret som formar dagen. 
Steget från det egna hemmet 
till gruppboendet ska vara så 
litet som möjligt.

präglas mer av dessa vardagliga akti-
viteter än av fasta rutiner. Att vistas 
ute blir en naturlig del av dagen.
  Varje  vecka  kommer  dessutom 
Vuxenskolan på besök och varannan 
vecka en diakonissa. De boende som 
vill  och  orkar  får  delta  i  sång  och 
läsestunder. 

Engagerad personal
Jens Sjölin har arbetat på Bergbacka 
ett par år och trivs väldigt bra.

  –  Det  finns  ett  naturligt  arbets-
flöde, det är inte rutinerna som styr. 
Alla  våra  boende  är  olika  individer 
och det går upp och ner i deras sjuk-
dom. Det som fungerar en dag kan-
ske inte passar nästa dag. Sjukdomen 
gör också att de  är  väldigt känsliga 
för vilket humör vi är på och de kän-
ner  av  sinnesstämningar.  Vi  måste 
därför vara flexibla i vårt arbetssätt. 
  Margareta  Olsson  har  arbetat 
på Bergbacka  sedan 1999. Förutom 
arbetet i sin egen arbetsgrupp hjälper 
hon personalen på andra gruppboen-
den med det här sättet att tänka och 
arbeta.
  –  Det  är  ofta  lättare  att  se  möj-
ligheterna när man kommer utifrån, 
menar  hon.  Som  ny  kan  det  vara 
ovant med arbetssättet, men efter ett 
tag kommer de flesta in i det.
  –  Förutsättningen  för  att  det  ska 
fungera  är  att  det  finns  ett  gemen-
samt  synsätt  i  arbetslaget  och  att 
miljön är tillåtande. 
  – Framförallt  handlar det om att 
skapa  en  vi-känsla.  Inte  vi  personal 
och ni boende. Det händer att någon 
frågar var jag ska sova. Då inser man 
att  våra  boenden  inte  ser  oss  som 
personal, utan som en av dem. Och 
det  är  positivt,  avslutar  Margareta 
Olsson. 

Köket är den naturliga samlingspunkten. Här äter och fikar boende och per-
sonal tillsammans. Foto: Joel Marklund.
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Sjutton kvinnor arbetar tillsammans med att färga garn. 
Kanhända en av dem är din mormor eller farmor! Hjälp oss att 
få veta mer.

Denna  härliga  växtfärgardag  var  kanske  planerad  tidigt  på 
våren  när  bark  samlades  i  samband  med  savningen  för  att 
användas till färgningen. Kvinnan som står längst bort vid dör-
ren håller nog på att blanda ihop en färg. Förr var det vanligt 
att man hade handskrivna färgrecept hemma. På gräset sitter tre 
damer kring en korg. De har kanske varit i skogen och plockat 
skägglav eller annat som de använder som färgväxter. 

Vi har inga uppgifter om bilden. Om ni vet något om platsen, 
kvinnorna eller annat  intressant om bilden kan ni  lämna upp-
gifterna till kommunarkivarien Karin Rönnbäck 0921-621 20. 
Det går även bra att skriva till Bodens kommunarkiv, 961 86 
Boden. Vi kommer att  lotta ut bildmappen ”Bodenbilder  från 
1900-talet” till en av er som förhoppningsvis kan avslöja något 
om bildens historia.

Vet du något 
om bilden?
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Bodens Ungdomsråd har fun-
nits i drygt ett år. Det är 
15 aktiva ungdomar som är 
med.  Under året har vi arbetat 
med olika saker, både små 
och stora. Den som har varit 
det största och märkts mest 
är Ungdomens dag i slutet på 
mars. Den innehöll en bland-
ning av  aktiviteter t ex tea-
ter, dans, bio, musik, bowling, 
café. 

Ungdomens  dag  besöktes  av  569 
ungdomar.  Det  var  mycket  bra  och 
visar att det behövs liknande arrang-
emang  för  unga  i  Boden.  Tanken 
är den ska återkomma nästa år och 
förhoppningen  är  att  det  blir  ännu 
bättre  och  att  fler  ungdomar  kom-
mer att vara med. 

Prat med politiker
Efter Ungdomens dag  tog det några 
veckor  för  Ungdomsrådet  att  ladda 
upp  batterierna  och  komma  igång. 
Nu är vi på gång igen och i maj träf-
fades  företrädare  för  de  flesta  poli-
tiska partierna  i Boden och pratade 
om  olika  ungdomsfrågor.  En  viktig 
fråga för ungdomarna är hur de ska 
få mer inflytande och kunna påverka 
de frågor som rör dem innan beslu-
ten tas. 

Kulturmöte
Andra  aktiviteter  är  en  konferens 
på  Pite  havsbad,  som  handlar  om 
kulturmöten. Boden representeras av 
två ungdomar. Temat  för konferen-
sen är kultur – ungdomar – framtid. 
Deltagarna  (ca  100  st)  på  konfe-
rensen  är  politiker,  tjänstemän  och 
ungdomar från Norrbotten.

Det pågick i 2 dagar och under dag 
1  träffades  ungdomar  från  kommu-
nerna  i  Norrbotten  och  planerade 
inför  dag  2,  som  var  ungdomarnas 
dag. Då fick de tillfälle att diskutera 
med  alla  vuxna  om  de  frågor  som 
de  tycker  är  viktiga  inom  det  här 
området.

URIX
Sista helgen i maj arrangerades URIX, 
Sveriges  enda  åsiktsfestival  för  ung-
domar, i Umeå. Bodenungdomar var 

Ungdomsnytt

också med. Dit kom unga  från hela 
Sverige,  alla  med  olika  bakgrund, 
men med ett gemensamt engagemang 
att påverka sin framtid. 

Under  de  fyra  dagar  URIX  pågick 
fick  deltagarna  utrymme  för  åsikter 
och diskussioner, kunskap om demo-
krati  och  inflytande,  men  framför 
allt självförtroendet och modet att ta 
plats i samhället. 

URIX är  ett  forum  för diskussioner 
i viktiga sakfrågor som ofta inte får 
plats  i  skolan.  Här  får  deltagarna 
fakta  och  argument  samtidigt  som 
det  finns  inspirerande  förebilder  i 
form  av  artister  och  föredragshål-
lare.

VM i samarbete
Veckan  efter  URIX  arrangerades 
världshistoriens  första  VM  i  samar-
bete  i  Stockholm.  VM  i  samarbete 
lyfter  fram den positiva kraften och 
visar  på  samarbeten  över  många 
gränser – ålders-, yrkes-, kultur- och 
nationsgränser.  Det  väcker  också 

barns och ungdomars lust och enga-
gemang  och  visar  att  det  är  möjligt 
att förändra och påverka beslutspro-
cesser. 

Deltagarna kom från cirka 30 länder 
och  50  kommuner  i  Sverige.  Boden 
representerades  av  Ungdomsrådet 
och elever från högstadiet samt lära-
re,  kamratstödjare  (Kis),  föräldrar, 
politiker och tjänstemän.

I  förberedelserna  ingick  att  bygga 
en  skapelse  som  skulle  föreställa 
det som är viktigt för oss, vad vi är 
stolta över i Boden och vill visa upp 
för omvärlden. Vi kom  fram  till  att 
det  vi  vill  visa  och  ta  med  oss  till 
Stockholm var:
•  älven(vattnets betydelse, fiske) 
•  turistattraktioner(naturen,
  Nordpoolen, forten, campingen)
•  föreningsliv och kultur 
•  frisk luft 

I  övrigt  innehöll  VM  i  samarbete 
parader  från  fyra  väderstreck,  vårt 
förenade  vatten  (vatten  från  varje 
kommun  som  blandas  i  en  kristall-
skål under en ceremoni i Norrström. 
Skålen tas med som en budkavle till 
Kampala 2008), möte med astronau-
ter,  vårt  framtidsbygge,  seminarier, 
disco och guldfinal i Globen. 

Värd för VM i samarbete nästa gång 
2008, blir Kampala i Uganda.

Vill du veta mer om ungdoms-
frågor eller kontakta ungdoms-
rådet kan du ringa till Roger 
Arespång på kultur- och fritids-
förvaltningen, tel 0921-623 10 
eller e-post till 
roger.arespang@boden.se.
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Det händer mycket inom 
informationstekniken just nu. 
Ibland känns det som om det 
går väldigt fort och inte alltid 
är önskvärt. I andra fall ger det 
nya möjligheter till snabb ser-
vice oberoende av öppettider 
och att personal finns på plats. 
Tänk om en dispens från sop-
hämtning, ett parkeringstill-
stånd eller en bidragsansökan 
från en förening skulle kunna 
fås på några sekunder istället 
för att som idag oftast ta flera 
veckor. 

Det senare är målet för det pilotprojekt 
som har pågått  i  ett  år  i Norrbotten 
med  deltagande  från  bl  a  Bodens 
och Kalix kommuner. Det bygger på 
att  handläggarna  får  kompetens  och 
hjälpmedel,  så  att  man  kan  förenkla 
rutinerna  i  sin  egen  verksamhet.  Ny 
teknik gör sedan att man inte behöver 
kasta  ut  alla  gamla  datasystem  för 
att kunna genomföra förbättringarna. 

Snabbare service med Internet

Man knyter istället ihop systemen och 
får dem att jobba ihop. 

Internet är nyckeln
Vi står nu inför ett steg där Internet 
kommer  att  utnyttjas  fullt  ut.  Som 
medborgare går man in via kommu-
nens  hemsida,  hittar  till  sin  ärende-
rubrik och sin blankett. När man har 
fyllt  i  sina  uppgifter  och  trycker  på 
sänd så kommer det i de flesta rutin-
fall att ta någon sekund, så får man 
ett  automatiskt  beslut.  När  ärendet 
är mera komplicerat så märker syste-
met det och lämnar över ärendet till 
en  handläggare.  Eftersom  handläg-
garen slipper de enkla rutinärendena, 
så  kommer  även  den  kvalificerade 
uppgiften att kunna lösas snabbare. 

För  den  som  inte  har  tillgång  till 
dator  finns  möjligheten  att  gå  till 
biblioteket  och  göra  sin  ansökan 
med den utrustning som finns där.

Projektet arbetar med ett tiotal olika 
verksamheter  i  Boden  och  Kalix. 
Redan  i  sommar  tas  de  första  i 

verklig  drift.  För  oss  i  Boden  gäller 
det dispensansökan för sophämtning 
och slamtömning. Sedan kommer de 
övriga så småningom. 

Norrbotten är först i Sverige 
Norrbotten  är  först  med  att  använ-
da  den  här  metoden.  Margareta 
Johansson,  som  arbetar  på  miljö- 
och byggförvaltningen i Boden säger: 
-Jag  har  sett  så  länge  att  vi  kan 
förenkla  och  snabba  upp  vår  verk-
samhet. Äntligen har vi  fått verktyg 
och möjlighet att få göra det. Istället 
för  att  en  stor  del  av  dagen  går  åt 
för mig att ”vända papper” så kom-
mer jag att få tid till de kvalificerade 
ärendena. 

Hennes  chef  Holger  Hansson-Palo 
delar  åsikten  och  ser  många  områ-
den  där  det  här  arbetssättet  kan 
användas.  Och  kommunen  behöver 
arbeta  systematiskt  för  att  genom-
föra det framöver.  
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Fantasin frodas på Brönjasko-
lans annex när lågstadiele-
verna arbetar med att bygga 
upp en ny djurpark i Boden. 
Uppdraget är ingen beställning 
på riktigt, men eleverna är 
verkligen engagerade och de 
arbetar efter en pedagogisk 
modell som kallas Storyline.

Inne i ett av klassrummen finns lärar-
na  Eva  Persson  och  Lotta  Hansson 
och deras elever. För eleverna är det 
dags  att  redovisa  vilka  karaktärer 

Storyline 
– pedagogik för fantasi  

man  har  hittat  på  för  de  personer 
som ska jobba på en djurpark.

Utgår från eleverna
I  rummet  finns  deras  stora  modell-
bygge  av  djurparken.  Där  finns  ett 
myller av natur, djur och människor. 
Modellen har eleverna själva skapat 
allteftersom  deras  berättelse  växer 
fram.
  Eva har studerat  metoden Storyline 
vid  universitetet  i  Luleå  och  hon 
fångades bland annat av hur Storyline 
utgår  från  elevernas  egen  kunskaps-
nivå och ger tid till reflektion.

  - Det här sättet skiljer sig från tra-
ditionell  undervisning  och  eleverna 
lär sig på ett djupare sätt, säger Eva 
Persson. Vi jobbar individuellt och i 
små grupper, resonerar och diskute-
rar oss fram till hur en djurpark ser 
ut och fungerar.

Invigningsfest
Den  här  dagen  sitter  eleverna  och 
skriver  ner  de  olika  karaktärer  de 
har  skapat  för  de  som  jobbar  på 
djurparken.  Vilka  yrken  finns  i  en 
djurpark? Vad krävs  för att  jobba  i 
en djurpark?

Lärarna Eva Persson och Lotta Hansson tillsammans med sina elever på Brönjaskolans annex, mitt uppe i arbetet 
med att skapa en djurpark i Boden.

+



11

Boden Bild nr 2-2006

  En av killarna, David Sandström, 
berättar om sin biljettförsäljare.  Elin 
berättar om Felicia som arbetar som 
djurskötare och Lukas har skapat en 
karaktär som heter Lars och han är 
chef för djurparken.
  -  Han  ska  vara  smart,  kamratlig 
och en bra lyssnare, säger Lukas om 
vilka  egenskaper  som  krävs  av  en 
djurparkschef.
  Alla  elever  får  i  tur  och  ordning 
sätta  sig  på  en  stol  och  berätta  för 
sina kamrater om sina egna figurer.
  -  Hela  tiden  dokumenterar  elev-
erna  sitt  arbete,  i  ord,  teckningar 
och modeller, säger Eva Persson. Vi 
började det här arbetet i januari och 
i slutet terminen redovisar vi hur det 
har  gått  genom  att  inviga  djurpar-
ken. Då kommer föräldrarna hit och 
bjuds på fest  och eleverna får själva 
berätta om vad de har gjort.
  Två  arbetslag  på  Brönjaskolans 
annex arbetar med sina egna model-
ler  av  hur  djurparken  ska  se  ut. 
Arbetssättet  Storyline  innebär  att 
alla  skolans  ämnen  kommer  in  i 

Det här är storyline

Storyline är ett pedagogiskt arbetssätt med en helhetssyn på män-
niskan och lärandet. Med utgångspunkt i berättelsens form integre-
ras praktiskt arbete, faktakunskaper, konstnärliga uttrycksmedel, 
kommunikation och värdegrund. Arbetssättet utmanar och möter 
barnen i deras lärande. 
Man skapar sedan en modell som fungerar som elevernas egen 
referens och som hela tiden förändras utifrån hur arbetet framskri-
der.

arbetet på ett naturligt sätt. När jag 
ser hur engagerade eleverna är börjar 
jag  förstå  hur  givande  arbetet  med 
Storyline kan vara.
  Utgångspunkten  för  arbetet  med 
att  skapa  en  djurpark  i  Boden  var 
faktiskt  en  artikel  i  Norrbottens-
Kuriren,  där  planerna  på  en  riktig 
djurpark presenterades. Det var efter 
den artikeln som tankarna föddes.

• Lars Hedström, text och foto.

Elin Cao berättar om djurskötaren Felicia som är 
20 år och som gillar att rida på sin fritid.

David Sandström berättar om den 
karaktär han har skapat, en biljett-
försäljare på djurparken.
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+

Klass 9:1 – 2B på San-
denskolan har i vår 
genomfört en tre veck-
ors studieresa genom 
Europa. En vecka till-
bringades i den franska 
staden Grand Quevilly, 
några kilometer utanför 
Rouen. Vidare besöktes 
Paris, Wien och koncen-
trationslägret Auschwitz 
i Polen. Det var en buss-
resa som gav minnen för 
livet.

Lärorik 
Europaresa

Robin Isaksson, Marcus Gustafsson, Fidan Ahmadova och Evelina Edström 
är fyra av de tjugo elever som reste runt i Europa under tre veckor.
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Lars Svedberg och Emma-Lisa Öberg, arbetar för att öka det internationella 
utbytet på Sandenskolan.

Skolresan  blev  till  en  rejäl  lektion 
i  samhällskunskap  med  upplevelser 
för  både  kropp  och  själ  och  samti-
digt  ett  bra  tillfälle  att  lära  sig  allt 
om  vikten  av  ett  bra  samarbete  i 
klassen.  

Fint mottagna i Frankrike
Lars Svedberg och Emma-Lisa Öberg 
följde  med  som  lärare  och  Lars, 
som  har  jobbat  mer  än  25  år  på 
Sandenskolan,  har  också  varit  den 
som  har  jobbat  länge  med  förbere-
delserna.
  -  Vi  har  finansierat  resan  med 
hälften  av  pengarna  från  EU:s  pro-
gramkontor  i  Sverige  och  hälften 
från kommunen. Dessutom har flera 
lokala  företag  ställt  upp  på  olika 
sätt, säger Lars.
  Förberedelserna har varit många. 
Andra  världskriget  har  studerats 
extra  noga  med  tanke  på  besöken 
i  Normandie  och  Auschwitz,  olika 
spekter  av  EU  har  man  också  gått 
igenom  och  förstås  mycket  om 

Frankrike  och  skolan  som  besöktes 
i Grand Quevilly.
  -  Eleverna  blev  väldigt  fint  mot-
tagna  av  de  franska  familjerna  och 
föräldrarna var imponerade över hur 
fina och väluppfostrade våra svenska 
ungdomar var.

Resan redovisas
Under  veckan  i  den  franska  skolan 
spelade man också en ”landskamp” 
i  fotboll  mot  de  franska  eleverna. 
Sverige vann!
  -  I och för sig ska vi väl erkänna 
att  de  franska  eleverna  var  ett  par 
år  yngre,  säger  Robin  Isaksson,  en 
av eleverna. I Polen spelade vi också 
match,  då  mot  jämnåriga  och  den 
förlorade vi.
  Alla  upplevelser  som  Sandensko-
lans  elever  fick  under  resan  tas  till-
vara.
  -  Vi  kommer  att  göra  redovis-
ningar för skolans övriga elever och 
lärare,  säger  Lars  Svedberg.  Kanske 
blir  det  också  en  speciell  presenta-

tion för kommunfullmäktige.
  Sandenskolans  rektor,  Susanne 
Sundström,  är  mycket  positiv  till 
skolans  internationella  engagemang 
och lovar att utbytet kommer att öka 
framöver:
  -  Till  vårterminen  2007  kommer 
den  franska  skolans  elever  hit  på 
svarsbesök.  Vi  har  också  flera  stu-
dieresor  på  gång,  bland  annat  åker 
en klass till Sri Lanka nu i slutet av 
maj.

• Lars Hedström: Text & foto
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Bytte bil mot buss

Folkhälsa 
- berör det mig?
Det var rubriken på en utbildnings- och 
inspirationsdag, som Bodens Folkhälsoråd 
anordnade på SKAPA den 27 april. Drygt 
60 personer från politiska partier, arbets-
givare och ett stort antal organisationer 
deltog. De fick lära sig att folkhälsoarbetet 
ska drivas på bred front för att ge resul-
tat.

Bengt Sundbaum från 
Statens  folkhälsoin-
stitut  föreläste  om 
"Folkhälsopolitiken 
och  folkhälsans  ut-
veckling",  "Verk-
ningsfulla/kunskaps-
baserade  insatser 
och  verktyg  för 
planering  och  upp-
följning  av  folk-
hälsoarbetet”  samt 
”Folkhälsoplaner”. 
Bengt  pekade  på  vikten  av  att  folkhälsoarbetet 
bygger  på  verkningsfulla  och  kunskapsbaserade 
metoder och gav flera exempel på arbete med barn 
och ungdomar och frågan om alkohol och droger.
  Birgitta  Johansson  från  FRISK-satsningen  i 
Norrbotten gav en bild av läget idag och hur målet 
att  halvera  sjukfrånvaron  i  Norrbotten  fram  till 
år  2008  ska  nås.  Birgitta  framhöll  starkt  vikten 
av  samarbete  över  organisationsgränserna  för  att 
arbetet ska bli framgångsrikt.
  Barbro Skoglund och Caj Skoglund pratade un-
der rubriken ”Hälsomedvetet ledarskap – priorite-
rar arbetsgivare rätt  insatser  för att  få ner sjukta-
len?” Inlägget väckte debatt- och diskussionslusten 
hos deltagarna i den avslutande diskussionen. 
  Sammanfattningsvis  en  mycket  givande  och 
inspirerande  dag,  där  vikten  av  samarbete  och 
kunskapsbaserade  insatser betonades av alla  före-
läsarna vid flera olika tillfällen. Det framgick klart 
att  folkhälsoarbetet  måste  ske  på  bred  front  där 
myndigheter  och  organisationer  ska  ge  förutsätt-
ningarna för en förbättrad folkhälsa. Ledare måste 
vara aktiva och ta tillvara medarbetares kompetens 
och kunna frigöra resurser till utvecklande arbete. 
  Folkhälsa berör alla men tar  tid. Därför är det 
viktigt att arbeta uthålligt.
 

Har du några frågor eller idéer kring 
Bodens folkhälsoarbete kan du kontakta 

ordförande i folkhälsorådet Gösta Eriksson 
tel 0921-17507 eller  

folkhälsovägledaren Lotta Nyström 
tel 0921-62357 

Jerry Larsson tog tidigare bilen till och från 
sitt arbete inne i centrala Boden. Tack vare 
projektet Testresenär har han nu istället 
börjat ta bussen. Det kan du också göra och 
spara sköna bensinpengar på köpet.

-  Man  får  roligare  bensinräkningar  nu,  säger  Jerry 
Larsson, en av de testresenärer som fick byta bil mot 
buss  under  mars  månad.  -  Jag  hade  inte  börjat  åka 
buss om det inte varit för projektet, säger Jerry. Det 
gäller att ta steget och bryta vanan att alltid sätta sig i 
bilen. Speciellt vintertid är det skönt att slippa krång-
let med motorvärmare och kall bil.
  Under  mars  månad  har  tio  personer  medverkat  i 
projektet Testresenär. De tio var inbitna vanebilister 
som nu fick ställa undan bilen och istället  ta bussen 
till och från arbetet. De nya resvanorna har krävt lite 
mer planering från deras sida, men i gengäld har man 
sluppit  sådant  som  att  skrapa  rutor  och  leta  parke-
ringsplats. 
  Utfallet  av  projektet  har  varit  mycket  bra.  De 
flesta  av  de  medverkande  kommer  att  fortsätta  att 
åka buss  i någon  form även efter  testperiodens  slut. 
Projektledare Marie von Heijne planerar därför redan 
för en ny omgång  testresenärer, med start  i oktober 
2006.
  Vill  du  bli  en  testresenär?  För  att  kunna  delta  i 
projektet så måste du
•	 vara en inbiten bilist som idag arbetspendlar    
med bil
•	 ha 3 km eller mer mellan bostaden och din    
arbetsplats
•	 bo och arbeta nära Bodens tätort

Skicka  en  intresseanmälan  där  du  berättar  vem  du 
är, var du bor, var du arbetar, hur du färdas till och 
från  arbetet  och  på  fritiden  idag  och  varför  du  vill 
medverka i det här projektet. Din anmälan skickar du 
senast den 1 september till Gatuavdelningen, Bodens 
kommun,  961  86    Boden.  Märk  kuvertet  ”testrese-
när”. Det går också bra att anmäla sig per e-post till 
marie.vonheijne@boden.se

Frågor besvaras av Marie von Heijne, tel 0921-623 
67 eller 070-590 02 37.

Jerry Larsson lämnar bilen hemma och tar bussen. 
Foto: Marie von Heijne
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Teknikåttan  arrangeras  regionalt 
av  Luleå  Tekniska  Universitet.  De 
senaste  tio  åren  har  Sandenskolan 
varit  med  i  regionfinalen  inte  min-
dre  än  sju  gånger  och  två  gånger  i 
riksfinalen.

Bra undervisning – kunniga elever
Vad  är  det  då  för  speciellt  med 
Sandenskolan, kan man undra?
Lärare  och  elever  har  inga  mira-
kelsvar  utan  säger  att  det  handlar 
om bra undervisning i naturämnena 
och förstås, duktiga elever. Lärarna 
i  NO-ämnena  har  under  många  år 
satsat på ett bra samarbete 

Än en gång  har Sandenskolan 
visat vad de går för när det 
gäller kunskapsnivån i tek-
nik- och naturämnen. I kon-
kurrens med 59 klasser vann 
man åter igen regionfinalen 
av Teknikåttan och deltar i 
riksfinalen i Västerås.

Vinsten  i  regionfinalen,  där  man 
mötte  en  klass  från  Arvidsjaur, 
gav,  förutom äran och  en plats  i 
riksfinalen,  också  7  500  kronor. 
Regionfinalen  blev  väldigt  spän-
nande  och  Sandenskolan  lycka-
des  vinna  med  en  halv  poäng. 

Sandenskolan till final i 
Teknikåttan

  - Klassen har själva valt ut hur 
finallaget ska se ut, men det är vik-
tigt att säga att det är hela klassens 
resultat  som  gjorde  att  man  gick 
till  regionfinalen,  säger  klassföre-
ståndaren Lena Rullander.
  Hela klassen reser till Västerås. 
Förutom  den  spännande  finalen 
blir  det  också  tid  för  klassen  att 
besöka  bland  annat  äventyrsan-
läggningen  Arosfortet.  När  du 
läser  det  här  vet  vi  hur  det  gick 
men  oavsett  det  visar  den  långa 
segerraden att det blir bra studie-
resultat  och  kunniga  teknikelever 
som går ut från Sandenskolan.

• Lars Hedström, text & foto  

Här är hela klass 8:5 – 6A som 
vann regionfinalen och som 
ser till att framgångarna för 
Sandenskolan fortsätter.
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Snart är det dags igen för ett 
allmänt val. För dig som ska 
rösta har det blivit en del för-
ändringar. Vissa valdistrikt har 
ändrats och du måste förutom 
röstkortet ha legitimation när 
du röstar.

Justering av valdistrikt
Enligt  vallagen  bör  ett  valdistrikt 
omfatta  1000  -  2000  personer  som 
har  rösträtt. Om det  finns  särskilda 
skäl, får ett valdistrikt omfatta färre 
än  300  eller  fler  än  2000  personer 
som  har  rösträtt.  Justeringen  görs 
dels  för  att  säkerställa  valhemlighe-
ten  i  de  mindre  distrikten  och  dels 
för att sänka kostnaderna.
  Inför  årets  val  har  valnämnden 
minskat  antalet  valdistrikt  från  30 
till  22  och  gett  valdistrikten  geo-
grafiska  namn.  Förändringarna  är 
gjorda  såväl  i  stadskärnan  som  i 
ytterområdena. 
  Röstkorten skickas ut med posten 
under  perioden  21-29  augusti.  När 
röstkortet kommer  är det viktigt att du 
kontrollerar vilken vallokal du tillhör. 
   Kartorna  med  valdistrikten 
finns  på  valmyndighetens  webb-
plats:  http://www.val.se/val/
val2006/kartor/kommun/2582.html 

Valskjutsar
Kommunen  kommer  att  anordna 
valskjutsar  i  vissa  ytterområden. 
Annons  om  dem  kommer  närmare 
valdagen.

Nyhet om Id-handling
För  att  få  rösta  måste  du  visa  en 
id-handling  (om  du  inte  är  känd 
av  röstmottagaren).  Det  gäller  alla 
ställen där man kan rösta. Den som 
inte har någon id-handling måste ha 
någon som går i god för att man är 
den man utger sig  för att vara. Den 
personen  måste  kunna  visa  en  id-
handling.

Nytt inför valet           september17
Det här är årets valdistrikt:
Distrikt Vallokal
Bodsvedjans valdistrikt  Söderängs kvartersgård
Bredåkers valdistrikt  Skolan Söder Bredåker
Centralskolans valdistrikt  Centralskolan
Erikslunds  Aulan Gammeläng
Fagernäs valdistrikt  Fagernäs skola
Gunnarsbyns valdistrikt  Folkets Hus
Harads valdistrikt  Edeborg
Hedens valdistrikt  Hedens skola
Prästholmens valdistrikt  Prästholmsskolan
Ringvägens valdistrikt  Bodens återvinning
Sandens valdistrikt  Korpenskolan
Skogså valdistrikt  Skolan Skogså
Stadshusets valdistrikt  Stadshuset
Svartbjörsbyns valdistrikt  Perbackagården
Sveafältets valdistrikt  Parkskolan
Sävast valdistrikt  Brönjaskolan
Sävastöns valdistrikt  Mårängsskolan
Torpagärdans norra valdistrikt  Hildursborg
Torpagärdans södra valdistrikt  Torpagärdsskolan
Trångfors valdistrikt  Forsgården
Ungbyns valdistrikt  Gymnastiken Unbyn
Vittjärvs valdistrikt  Skolan Vittjärv

Några valdistrikt har upphört och flyttats över till andra. Du ser dem här:

Borttagna valdistrikt Tillhör nu
Brännberg  Hedens valdistrikt
Svartlå, Bodträskfors och Sandträsk  Harads valdistrikt
Bodens 1:a – OII  Sveafältets valdistrikt
Bodens 6:e – Omsorgen (VKÖN)  Stadshusets eller Prästholmens
    valdistrikt (området är delat)
Bodens 14:e  BBK:s skidstuga  Torpgärdans södra valdistrikt
Bodens 15:e – Sandenskolan  Sandens valdistrikt (ny vallokal)
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Poströstning 
– Förtidsröstning ändras

Mer information får du här

Kartor över valdistrikten finns på 
ledningskontoret på plan 4 i nya 
stadshuset. 
Vill  du  fråga  om  valet  kan  du 
prata   med   Maria   Lindgren   på 
ledningskontoret tel 0921-621 12. 

Från  och  med  den  1  januari  2006  ansvarar  kommunerna  för  all  röstning 
inom den egna kommunen. Det betyder att kommunen ordnar den förtids-
röstning  som  förut  sköttes  av  Posten  AB.  Valmyndigheten  har  avtal  med 
Posten AB som sköter röstmottagningen på lantbrevbärarlinjer.

Från den 30 augusti kan du som inte kan rösta  i din vallokal på valdagen 
förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår fram till och med valdagen.
I Boden kan du förtidsrösta i Fullmäktigesalen i Gamla Stadshuset.
  • Ingång med hiss från Kyrkgatan 
  • Ingång med handikappramp från Hellgrensgatan

Öppettider: 
Måndag-fredag kl 11.00 - 14.00 samt kl 17.00 - 19.00
Lördag kl 11.00 - 14.00
På valdagen den 17 september röstar man i stadshusets foajé mellan kl 
08.00 - 20.00. 
Vid förtidsröstning ska du ta med både legitimation och röstkort! 

Institutionsröstning
Möjlighet att rösta för boende på vissa institutioner ges söndagen den 10 
september. Här kan du rösta:
Foajén Åcenter kl 10.00-12.00, Midgårdarna kl 14.00-16.00 och  
Älvstrand i Harads kl 10.00–12.00.
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Ljudböcker nu även på CD
Ljudböcker  har  funnits  på  kassett 
i  många  år.  De  har  alltid  varit  ett 
populärt  komplement  till  den  van-
liga  boken.  Sedan  några  år  tillbaka 

Biblioteket kan du använda 
till mycket mer än du tror. 
Utvecklingen inom biblioteks-
världen den senaste tiden har 
medfört att vi nu har möjlighet 
att hjälpa just dig på ett sätt 
som man inte kunde drömma 
om för ett par år sedan.

Nytt från biblioteket

Nu finns nya alternativ till biblioteksboken.
Foto: Helena Carlström

finns  nu  även  ljudböcker  på  CD. 
På Bodens bibliotek  finns det  redan 
flera  hundra  titlar  att  välja  bland. 
Många har  redan upptäckt  fördelen 
med  att  lyssna  på  böcker  i  stället 
för  att  läsa  dem,  nämligen  att  man 
då  kan  göra  annat  samtidigt,  som 
att  köra  bil  eller  städa.  Varför  inte 
pröva du också?

Videofilmer
Vill du  inte  lyssna kan du  titta. För 
en billig penning kan du hyra någon 
av de drygt 400 filmer på DVD eller 
VHS som finns på ditt bibliotek. 

Ont om tid?
Du  som  tycker  det  är 
svårt  att  få  tiden  att 
räcka  för  att  också 
hinna  med  att  besöka 
biblioteket  –  varför 
inte  låta  biblioteket 
komma  till  dig  istäl-
let? 
Låna  e-böcker  (elek-
troniska  böcker)  eller 
lyssna  på  ljudböcker 
från  bibliotekets  hem-
sida  –  när  som  helst 
och  var  som  helst. 
Allt som behövs är en 
Internetuppkopplad 
dator och ett lånekort. 
E-posta  eller  ring  så 
förklarar  vi  hur  det 
går till.

24 timmarsservice
Förutom att söka i vår 
katalog  via  bibliote-
kets  hemsida,  beställa 
fjärrlån,  reservera  och 
låna om hemifrån kan 
vi  nu  även  erbjuda 

nyhetsservice. Det  betyder  att  vi 
meddelar  dig  varje  gång  biblioteket 
köpt in något nytt inom det område 
du önskat att vi ska bevaka.
  Om du vill kan vi också hålla rätt 
på när  lånetiden håller  på  att  gå ut 
och  skickar  då  en  s.k.  övertidsvar-
ning  via  e-post.  Fördelen  är  att  du 
hinner  låna  om  boken  och  slipper 
onödiga förseningsavgifter.

Saknar  du  lånekort  kan  du  beställa 
det via bibliotekets hemsida och det 
är klart när du kommer för att låna 
första gången. Det enda du behöver 
göra är att legitimera dig.

Välkommen att besöka oss i Folkets 
hus, Kungsgatan 51 eller på vår hem-
sida www.boden.se/bibliotek.
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Under våren har en 
arbetsgrupp job-
bat med projek-
tet ”Utveckling av 
anhörigstöd”.
Tidigare projekt, 
Anhörig 300 och 
REDA-projektet har 
riktat sig till anhö-
riga till demens-
handikappade och 
anhöriga till psy-
kiskt sjuka men 
detta projekt riktar 
sig till alla anhörig-
stödjare. 

Projektets uppdrag har 
varit att bygga upp ett 
nätverk och hitta sam-
verkansformer  mellan 
Bodens  kommun  och 
anhörig-  och  frivil-
ligorganisationer.  Det 
gäller  också  att  nå  ut 
med  information  till 
allmänheten om vilket 
stöd  som  kan  erbju-
das  om  man  stödjer 
en  anhörig  eller  när-
stående  i  hemmet. 
Länsstyrelsen  bidrar 
ekonomiskt  till  pro-
jektet. Projektledare är 
Susanne Andersson.

Att  vara  anhörig  och 
stödja  någon  med 
stora  svårigheter  att 
klara vardagslivet är en stor påfrest-
ning. Man blir ofrivilligt avskärmad 
från  vänner  och  från  andra  sociala 
sammanhang.  Man får också ta över 
mer  av  den  sjukes  funktioner  och 
därmed ett större ansvar i vardagen. 

Många gör mycket
Under  våren  har  vi  arbetat  med 
att  kartlägga  de  insatser  som  finns 
idag hos kommunen, frivilliga orga-
nisationer och föreningar för de som 
stödjer en anhörig/närstående i hem-
met med betydande svårigheter i var-
dagslivet. Kommunens egna insatser 
som direkt riktar sig till den som är 
anhörig  är  avlastning,  dagverksam-
het  för  dementa  och  trygghetslarm. 
För dessa insatser behövs biståndsbe-

Nätverk för anhörigstöd

slut. Kommunen har också anhörig-
caféet  församlingsgården och öppen 
verksamhet  på  Gimlegården.  För 
mer  information  kan  du  kontakta 
kommunen. 

Några  föreningar  har  idag  verk-
samhet  som  riktar  sig  direkt  till 
de  anhöriga.  Några  exempel  är 
Riksförbundet för social och mental 
hälsa  (RSMH)  med  anhörigcirklar 
och  Röda  Korset  med  besöks-  och 
ledsagarverksamhet.

Informationen  från  organisationer 

och  föreningar  har 
kommit  via  telefon-
kontakter och genom 
mötesdeltagande.  I 
april  månad  var  det 
ett  möte  tillsammans 
med  intresserade  för-
eningar  och  organi-
sationer.  Målet  var 
att  starta  ett  nätverk 
mellan  kommunen 
och  föreningarna.  På 
mötet kom 30 perso-
ner  från 10 förening-
ar/organisationer. 

Intresset för att delta i 
nätverket är stort, nio 
föreningar har hittills 
anmält  sitt  intresse. 
Kommunen  kommer 
till  hösten  att  hålla 
i  nästa  nätverks-
träff  för  att  fortsatta 
utveckling  av  anhö-
rigstödet  tillsammans 
med föreningarna. 

Information under 
hösten
Så  småningom  kom-
mer en broschyr som 
innehåller  informa-
tion  om  vilket  stöd 
man  som  anhörig 
kan få av kommunen 
och  föreningar/orga-
nisationer  och  var 
man  kan  vända  sig. 
Broschyren  beräknas 
vara  färdig  till  hös-
ten  och  kommer  att 

finnas  att  få  tag  på  på  kommunen 
och  vårdcentraler.  Samma  innehåll 
kommer också så småningom att fin-
nas  på  Boden  kommuns  webbplats, 
www.boden.se.

Är du anhörig och behöver stöd i din 
situation?  Kontakta  biståndshand-
läggaren  via  kommunens  växel  tel 
0921-620 00 så kan de hjälpa dig.

Föreningar/organisationer  som  är 
intresserade  av  samverkan  kan  ta 
kontakt med projektledaren Susanne 
Andersson tel 070-270 39 16.

Susanne Andersson utvecklar stöd 
till anhöriga 
Foto: Christer Gallin



Genom NIX-Telefon kan pri-
vatpersoner spärra sitt fasta 
telefonnummer mot samtal 
för försäljning, marknadsfö-
ring och insamling. Det sker 
genom att numret tas in 
i spärregistret NIX-Telefon. 
Försäljare får inte ringa till 
nummer som finns i regist-
ret. Om du redan är kund/
medlem hos säljaren får säl-
jaren däremot ringa. Det är 
kostnadsfritt att vara anslu-
ten till NIX-Telefon.

Det  är  enkelt  att  anmäla  sig  till 
NIX-Telefon.  Om  du  ringer  via 
din  telefon  måste  ditt  telefon-
nummer  kunna  avläsas  av  tele-
fonsvararen  hos  NIX-Telefon  på 
motsvarande  sätt  som  vid  num-
merpresentation. Om ditt telefon-
nummer  inte  kan  ses  vid  num-
merpresentation måste du begära 
spärren skriftligt (se nedan).

Anslutning via telefon i 2 steg
Steg 1:  Ring  från  den  telefon 
vars  nummer  skall  spärras.  Ring 
till telefonnummer 020-27 70 00. 
Samtalet  är  gratis. Där  svarar  en 
automatisk telefonsvarare. Du får 
svara  på  några  frågor  med  hjälp 
av  din  knapptelefon  och  begär 
en spärr. Spärren måste bekräftas 
innan den träder i kraft.

Steg 2:  Bekräftelsen  sker  genom 
att du ringer en gång till från den 

förhindrar försäljare
telefon  som  ska  spärras.  Ring  tele-
fonnummer 020-27 70 00.
  Du  får  svara  på  några  frågor  till 
med  hjälp  av  din  knapptelefon  och 
bekräftar  spärren  på  så  sätt.  Detta 
andra samtal kan göras tidigast efter 
2  dagar  och  senast  inom  4  veckor 
efter  det  första  samtalet.  När  spär-
ren bekräftats träder den i kraft och 
telefonnumret  tas  in  i  NIX-Telefon 
spärregister.
  Du  kan  ta  bort  spärren  om  du 
vill och du kan kontrollera att du är 

med i spärregistret genom att ringa 
samma telefonnummer, 
020-27 70 00.

Anslutning genom brev 
Du  skriver  till  NIX-Telefon,  Box 
600,  833  24  Strömsund.  I  brevet 
ska  du  ange  det  telefonnummer 
som ska spärras och du ska under-
teckna ansökan.
  Genom  anslutningen  har  du 
gjort känt  att du  inte  vill  få  sam-
tal  i  försäljnings-,  marknadsfö-
rings-  eller  insamlingssyfte.  Det 
kallas  att  telefonnumret  spärras. 
Reglerna för NIX-Telefon har fast-
ställts genom en överenskommelse 
mellan  Föreningen  NIX-Telefon 
och Konsumentverket. Säljarna är 
tvungna att kontrollera vilka tele-
fonnummer som finns i spärregist-
ret. Kontrollen ska göras minst var 
3:e månad.

Säljare ringer trots spärr
Det  finns  företag  som  inte  res-
pekterar  NIX-Telefon.  Om  säljar-
na  ringer  fast  du  anslutit  dig  till 
Nix-Telefon  kan  du  anmäla  dem 
till  Konsumentverket.  Adressen 
dit  är  Konsumentverket,  118  87 
Stockholm.  Du  kan  även  anmäla 
dem  till  DM-Nämnden  (Direkt-
marknadsföringsnämnden),  Box 
3276,  103  65  Stockholm.  Du  ska 
göra skriftlig anmälan.

Har  du  ytterligare  frågor  om 
NIX-Telefon  kan  du  läsa  mer  på 
Internet  www.nix.nu  eller  kon-
takta Konsument Boden. 

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

Några länkar om 
konsumentfrågor:
www.nix.nu
www.konsumentverket.se
www.radron.se (Tidningen Råd 
& Rön).
www.arn.se (Allmänna reklama-
tionsnämnden).
www.konsumenteuropa.se
www.kbv.nu  (Kontrollerad bil-
verkstad).
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I början på februari öppnades 
nya www.boden.se. Många 
har hittills hittat dit och allt 
tyder på att den blir en riktigt 
intressant informationskanal i 
takt med att mer och mer 
information läggs in. Målet är 
också att få fler elektroniska 
tjänster. Redan nu finns över 
1 200 sidor och fler kommer 
varje dag.

Stort jobb
Det är ett omfattande arbete att göra 
om en webbplats. Tidigare  fanns ca 
2  700  sidor  som  ska  granskas  och 
flyttas  och  i  många  fall  göras  helt 
nya.  Så  småningom  faller  bitarna 
på  plats  och  resultatet  är  just  nu 
ca  1  200  sidor.  Internet  är  som  en 
dagstidning,  ju  mer  informationen 
är levande desto fler besökare lockas 
till webbplatsen.

Bodil hjälper till
Den nya webben har många ingångar. 
Webbkartan,    sökmotorn,    service-

Många besök på 
Bodenwebben

Bodens  kommun  lånar  elcykeln  av 
Vägverket under ett år. Förhoppningen 
är  att  så  många  som  möjligt  ska  få 
upp  ögonen  för  cykelns  möjligheter, 
som en ersättare till exempelvis bilen 
vid de korta transporterna. Det vinner 
både klimatet och hälsan på.
  Elcykeln  cyklas  som  en  vanlig 
cykel.  Skillnaden  är  att  den  har  ett 
batteri som kan ge en elektrisk hjälp-
kraft vid behov. Den kraften kan man 
nyttja i t ex uppförsbackar, så att det 
inte blir så tungt att trampa.
  Du  kommer  att  se  elcykeln  vid 
olika  evenemang  under  året.  Om  du 
ser  den  rulla  omkring  på  sta’n  och 
vill veta mer –  stoppa oss gärna. Du 
kan också ringa eller e-posta till Lisa 
Stridsman, 070 – 678 23 33 eller lisa.
stridsman@boden.se  
  Mer information om elcyklar hittar 
du på www.powabyke.se

Nu rullar elcykeln i Boden

Lisa Stridsman trivs på 
elcykeln. 
Foto: Marie von Heijne

katalogen  och 
Index  A-Ö  är 
några.  Men  den 
riktiga  kluringen 
är  webbassisten-
ten Bodil som kan 
svara  på  många 
typer  av  frågor, 
inte  bara  om 
kommunala  frå-
gor. Prova gär-na. 
Läs också på hen-
nes  egen  sida  om 
varför Bodil är en 
groda.

Prenumerera på din sida
Under  våren  har  vi  jobbat  med  att 
fixa  en  tjänst  som  många  frågat 
efter.  Det  är  möjligheten  att  prenu-
merera på en webbsida för att kunna 
följa när den ändras. När vi är klara 
ser du funktionen i sidfoten.

Hjälp oss att göra webben ännu 
bättre
Det är bara du som besöker Bodens 
webbplats som kan berätta vad som 

är  bra  eller  dåligt,  vilka  funktioner 
du  skulle  vilja  ha  eller  hur  plat-
sen  ska  utvecklas.  Hör  av  dig  och 
låt  oss  ta  del  av  dina  tankar.  Du 
kan  ringa  till  informationskontoret 
tel  0921-621  00  eller  skicka  e-post 
till  informationskontor@boden.se. 
Välkommen.
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150 timmar under två 
läsår – det är den 
tid som eleverna på 
Björknäsgymnasiets 
IB-program, lägger 
ner på att arbeta med 
CAS-projekt. CAS står 
för Creativity, Action 
och Service och lära-
ren Kurt Friman är 
den som fungerar som 
mentor och inspiratör 
för elevernas projekt.

-  På  IB-programmet  har 
vi arbetat med CAS i fyra 
år,  säger  Kurt  Friman. 
Elevernas CAS-projekt lig-
ger utanför den ordinarie 
undervisningen. De syftar 
till  att  stärka  elevernas 
förmåga att ta ansvar och 
arbeta självständigt.
  CAS-projekten handlar 
om att  eleverna  i  årskurs 
två  och  tre,  går  utanför 
skolan och tar på sig rik-
tiga uppdrag för organisa-
tioner och människor. De 
tre projekten som beskrivs 
i den här artikeln är exempel på vad 
det kan handla om.
  -  Det  finns  en  stor  spännvid  på 
de  projekt  som  drivs  just  nu,  säger 
Kurt Friman. Det är oerhört lärorikt 
för eleverna att gå ut i samhället och 
genomföra konkreta projekt  som är 
till nytta för alla som deltar.

Linda & Jenny sprider 
Manga 
Linda Nilsson och Jenny Barkestedt 
brinner  för  Manga,  den  japanska 
formen  av  serieteckningar.  Manga 
sprider  sig  mer  och  mer  utanför 
Japan,  med  seriealbum  och  filmer. 
När Jenny och Linda berättar om sitt 
stora intresse förstår man snabbt att 
det här är ingen lek utan en livsstil.
  - Lite förenklat kan man säga att 
Manga  är  underhållning  för  alla. 
Manga innehåller ett speciellt sätt att 
teckna,  där  detaljer,  ansiktsuttryck 
och  tecknade  ljudeffekter  har  stor 
betydelse, säger Linda.

Manga för ung och gammal
Lindas  CAS-projekt  har  inneburit 

Kreativa elever går ut i samhället

att hon tillsammans med Jenny, som 
förresten  går  gymnasiets  första  år 
och  formellt  inte  är  med  i  Lindas 
CAS-projekt,  har  lett  en  studiecir-
kel    om Manga  i  ett  studieförbund. 
Deltagarna  har  varit  allt  från  unga 
tjejer  och  killar  till  medelålders 
konst-  och  teckningsintresserade 
bodensare.
  -  Det  var  lite  nervöst  i  början, 
säger Linda. Plötsligt var det vi som 
var  lärare  och  visste  mer.  Det  har 
varit  mycket  lärorikt  att  planera  en 
studiecirkel, lägga upp studieträffar-
na och lära känna nya människor.
  Linda,  som  säger  att  hon  i  bör-
jan  inte  riktigt  förstod  vad  CAS 
skulle  vara  bra  för,  har  i  och  med 
Mangakursen, fått blodad tand.  
  - Vi såg att vi faktiskt kunde lära 
ut allt vi vet om Mangakulturen. Det 
har  varit  utvecklande  för  oss  båda 
två. Självförtroendet ökar och vi  lär 
oss hur samspelet mellan olika män-
niskor ser ut.

Thomas & Mikaela 
skapar teater 
Thomas  Wikström  och 
Mikaela  Wärnsberg  har 
i sitt CAS-projekt  jobbat 
med en skolklass. En gång 
i  veckan  har  de  åkt  till 
sexan på Fagernässkolan 
och arbetat  fram en pjäs 
som  klassen    framför 
för  föräldrar  och  lärare 
innan skolavslutningen.
    Mikaela  har  tidigare 
arbetat  med  teater 
och  tillsammans  med 
Thomas, som tidigare har 
varit  elev  på  Fagernäs, 
har  hon  skrivit  manus 
och  haft  teaterövningar 
med klassen.

Roligt när blyga tar 
plats
- Vi har lärt oss hur man 
ska  arbeta  för  att  få  en 
grupp  elever,  mer  eller 
mindre  intresserade,  att 
våga uttrycka sig själv på 
scenen, säger Mikaela.
    Pjäsen  handlar  om  en 
skolklass  som  åker  på 

klassresa och hamnar på ett slott där 
det  händer mystiska saker.
  -  Det  är  lite  Scooby  Doo-känsla 
över  pjäsen,  säger  Thomas.  Bland 
annat finns en mördarkanin  med.
  Thomas  och  Mikaela  medger  att 
det ibland har varit tufft att få klas-
sen att engagera sig i teaterarbetet.
  -  Men  det    har  samtidigt  varit 
lärorikt.  När  vi  lyckas  med    att  få 
några  av  de  blygare  eleverna  att  ta 
för sig, känns det bra.

En av Linda Nilssons 
Mangateckningar, A strangers eyes.

Hjälp till familjer i Bosnien
Charissa  Martinkauppi,  Suada 
Gruda, Ida Jirdén och Nela Karlsson 
har  gett  sig  den  på  att  genomföra 
en  välgörenhetskonsert  för  famil-
jer  i  Bosnien.  Det  började  med  att 
kvartetten fick kontakt med en flyk-
tingfamilj  i Boden som utvisades till 
Bosnien.  De  har  sedan  dess  hållit 
kontakt och under tiden har idén om 
en välgörenhetskonsert växt fram.

Vill hjälpa andra
Nela  är  själv  född  i  Bosnien  och 
Suada i Montenegro.
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  - Alla vi som arbetar med det här 
projektet  är  intresserade  av  välgö-
renhet  och  att  göra  något  konkret 
för att hjälpa andra, säger Suada och 
Nela.
  - Vi har  redan  lärt oss  att  det  är 
otroligt  mycket  jobb  som  krävs  för 
att  kunna  genomföra  våra  idéer, 
säger Ida.  
  Det alla är överens om är att män-
niskor  har  en  stark  vilja  att  hjälpa 
till.
  - Överallt finns det folk med hjär-
ta, säger Charissa.
  Välgörenhetskonserten  är  fortfa-
rande  bara  i  planeringsstadiet.  De 
har  redan  kontaktat  flera  artister 
som de vill ha med.
  -  Vi  vill  locka  alla  åldrar  till 
konserten,  säger  Nela.  Artister  som 
vi  vill  ha  med  är  t.ex.  Brolle  Jr, 
Stefan Gunnarsson och dansgruppen 
Esperanza.

Resa och dokumentär
I CAS-projektet ingår också att samla 
in pengar så att gruppen kan åka ner 
till de bosniska  familjerna och sam-
tidigt  göra  en  filmdokumentär  om 
resan.

Fr v CAS-koordinatorn Kurt Friman, eleverna Mikaela Wärnsberg, Emma Wemmenhög, Suada Gruda, Nela 
Karlsson, Ida Jirdén, Charissa Martinkauppi och Thomas Wikström.

Faktaruta CAS

CAS står för Creativity, Action och Service.
Under den tvåriga Diploma Programme-perioden genomför elev-
erna på IB-programmet ett eller flera projekt som innehåller dessa 
tre delar.
Projekten utgår i första hand från omgivningens behov istället för 
individens. Projekten utmanar eleven till att bemästra nya situa-
tioner. 
Genom projekten utvecklar eleven en helhetssyn där lärandet blir 
en del av livssituationen i samhället. Eleven stärker sin förmåga 
att ta ansvar och arbeta självständigt.

  -  Ibland  kan  det  kännas  nästan 
övermäktigt för oss, men så länge vi 
är medvetna om att vi gör det här för 
att hjälpa folk och att vi gör det för 
en bra sak, så känns det ändå lätt.

• Text och foto: Lars Hedström
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Hur turismen ser ut idag vet de flesta. Bodens camping är över-
full  hela  sommaren  och  de  flesta  gästerna  kommer  från  vårt 
grannland i väster, Norge.
Men camping har  egentligen  funnits  sedan bilen uppfanns.  Se 
bara på bilden när vår campingplats var ung. Flera tält, en och 
annan husvagn och en vit Volvo Amazon  skvallrar om 60-tal 
lång väg. Jämför det gärna med en titt nere på campingen i juli 
månad, skall ni se att verksamheten växt ofantligt sedan bilden 
togs.

Ännu  längre  tillbaka  var  det  badliv  som  gällde  och  då  oftast 
utomhus. En härlig bild från Vitsand, som förr var officiell häst-
badplats, senare även öppen för vanligt folk som vågade trotsa 
det iskalla älvvattnet. 

Kläppbadet  nedanför  kyrkan  minns  jag  också  som  ett  riktigt 
kallhål, som även det krävde åtminstone halv chockbehandling 
efteråt. Nej, tacka vet vi bodensare Aldersjön. Det stod färdigt 
före andra världskriget genom att 
Pagla skidstuga belånades och att 
tre  officerare  vid  I  19  tillsköt 
ett  par  tusen  var  ur  egna  medel. 
Aldersjöbadet  var  inledningsvis 
föremål  för  många  tidningsrub-
riker. 

-Om  inte  folk  snart  lär  sig  cykla 
och  förstå att annan  trafik också 
skall finnas på vägarna, så kanske 

Bad och camping hör sommaren till
badet måste stängas, hette det i Kuriren 1938. Både militär och 
civil trafik hade börjat tröttna på att tusentals personer cyklade 
omkring  hur  som  helst  för  att  ta  sig  till  badet.  Åk  gärna  till 
Aldersjön en solig sommardag, så skall ni få se att de tre initia-
tivtagarna var föregångsmän. Det är lika fullt på stranden idag, 
som på vilken playa som helst.

Inomhusbad  har  vi  haft  flera  i  Boden.  Det  första  byggde 
framsynta  fröken Hildur Hackzell  vid Bodträsket. Där kunde 
bodensarna  löga  sig  själva  eller  tvätta  kläderna  mot  en  billig 
penning. 

På bilden ser ni Bodens första badhus i förgrunden och en rik-
lig mängd kyrkstugor bortom. Vidare kunde man även turista 
med ångbåt i älven, båten hette passande nog ”Turisten” och 
fraktade folk från Hednoret till Edefors. Det har runnit mycket 
vatten i älven sedan flera av de här bilderna togs. Slutsatsen är 
att  egentligen  har  inte  så  mycket  förändrats  på  det  turistiska 

planet.  Skillnaden  är  bara  att  vi 
själva  färdas  så  mycket  fortare 
från plats till plats. Men bada vill 
vi  alla  på  sommaren  och  gärna 
umgås på en campingplats. Boden 
har en av Europas bästa. Tro mig 
jag är ett riktigt campingfreak.

• Text: Eilert Gezelius
• Foton ur hans vykortssamling

Aldersjöbadet Bodens första badhus

Vitsand Kläppbadet

Bodens camping
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