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Ledare

På väg mot 30 000  
stolta Bodensare

Vår kommun växer. Under vintern klev vi över  
28 000 invånare. I skrivande stund är vi cirka  
28 100. De senaste tomtsläppen har varit succéer 
där tomterna bokats inom minuter. Vi har även flera 
byggföretag som hör sig för om mark för flerfamiljs-
hus. Det är förstås glädjande och ett kvitto på att 
det händer bra saker i Boden.

Det gör att vi har tryck i den kommunala  
organisationen just nu. Det ska ordnas vägar, vatten, 
avlopp med mera till de nya tomterna. Många av 
de nya villaägarna har barn, som ska få plats på 
förskola eller skola i närheten. Alla invånare ska ha 
tillgång till fritidsaktiviteter, kulturmöjligheter och 
mycket annat.

Allt detta är angenäma utmaningar. När du läser 
det här är kommunens nya strategiska plan på väg 
fram till kommunfullmäktige. Där pekar vi ut  
angelägna satsningar för kommande år. 

Satsningar som vi bedömer vara nödvändiga för 
att bygga Bodens attraktivitet vidare, så att ännu 
fler ska vilja komma till vår kommun. Antingen som 
besökare eller som boende.
Bland de största och viktigaste åtgärderna finns 

översynen av hela förskole- och skolverksamheten. 
Utbildningsförvaltningen har genomlyst hela för- 
skolan och pekat på behov och möjligheter.  
Kommunen kommer att bygga ut förskolan kraftigt 
under kommande år. Först ut är ombyggnaden 
av förskolan Björkdungen på Sveafältet. Även på 
Sävastön skapar vi fler platser. Där kommer även 
grundskolan att byggas ut för att möta det större 
elevunderlaget.

Men det är inte det enda som Boden har upp-
märksammats för under senare tid. I kundmätningen 
Insikt placerade sig Boden på första plats av rikets 
kommuner när det gällde bygglovshantering. Boden 
är bäst i Norrland när det gäller att ha en miljö- 
vänlig fordonspark. Ungdomsarbetslösheten har 
minskat kraftigt under senaste året, i spåren av  
etableringen av den nya arbetsmarknadsförvaltningen.

Det finns mycket att vara stolt över i Boden idag. 
Det är frukten av alla de insatser som görs av  
enskilda personer i föreningar, i företag och även 
inom våra olika myndigheter. 
 
Tillsammans kan vi göra underverk!

Ledare
Boden Bild Nr 2. 2017
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BIDRA TILL MILJÖN 
ÅK BEKVÄMT OCH LOKALT

NU MED WIFI

Hur färgas  
din värld?

Det händer många bra saker i Bodens kommun. 
Jag och mina medarbetare jobbar hårt med kommunens 
utvecklingsarbete. Boden Bild är en del av den ut- 
vecklingen. Som redaktör sitter jag och producerar 
andra numret av Boden Bild för i år. Som ett resultat 
av en mer koncentrerad satsning på vårt  
kommunikationsarbete så har jag fått äran att ansvara 
för formgivningen och produktionen av Boden Bild. 
Min ambition är att skapa en attraktiv tidning som 
via färg, form, lättillgänglighet och modern layout 
ytterligare ska lyfta den kommunala verksamheten. En 
viktig och rolig uppgift då det berör många människor 
i Boden. Vi är en fantastisk kommun, det sker just nu 
mycket satsningar för att skapa ytterligare tillväxt 
vilket ska göra Boden till en bra kommun att leva och 
bo i.

Kommunikation ett viktigt verktyg i arbetet att 
sprida bilden av de som sker och det som kommer att 
ske. Kommunikationskontoret har flertal stora upp-
drag som innebär att vi gör nya satsningar i år. Det ut-
vecklas en ny webbsida för boden.se, successivt startar 
nya sociala mediekanaler som ett led av att vi ska vara 
tillgängliga på de kanaler som människor använder sig 
av, vilket innefattar digitala plattformar. 

Bodens kommun är angelägna att hänga med i 
den utvecklingen. Det håller på att produceras nya 
välkomstpaket som alla nya Bodensare ska få då de 

flyttar hit, däribland också alla nya rekryter som 
anländer till Boden. Som en del av att marknadsföra 
platsen Boden så fortsätter lanseringen av det nya 
platsvarumärket där vi redan startat Instagramkon-
tot @narhetsliv. Det kommer ut en ny trycksak med 
fokus på närhetslivet som vi Bodensare lever här i 
Bodens kommun. Begreppet närhetsliv är unikt för oss 
Bodensare. 

Boden Bild som du nu har i din hand, har nytt 
utseende, en lite grönare, skönare och luftigare känsla.
Vi är ju faktiskt en av Sveriges bästa eko-kommuner. 
Därför minskar vi ned upplagan för att vi ska ha så 
lite spill som möjligt. Jag ber dig också att tänka på 
miljön, sopsortera den här sköna bönan och tänk på 
att om du vill att din värld ska fortsätta vara hållbart 
grönskande och skön så är det din insats som räknas. 
Alla kan göra något.

Hoppas att du uppskattar läsningen av nya Boden 
Bild och att jag lyckas färga den lite grönare, lite 
skönare och att du får en underbar fantastisk sommar!

Fanny Norlin, Redaktör

Att antalet resenärer ökat har gjort det möjligt 
för stora satsningar för lokaltrafiken i Boden. 
Det kommer under året genomföras stora 
förbättringar. Först ut är satsningen på WIFI 
ombord. Det kommer att möjliggöra nöjes- 
surfning likväl som möjlighet att jobba på väg 
till jobbet. Självklart kommer internet att vara 
gratis ombord på lokaltrafiken i Boden.

Specialsträcka till Aldersjön

En linje som går runt Boden och slutar på 
Aldersjön kommer införas. Den kommer att få 
nummer fem som nummer. Linje fem kommer 
också trafikera efterfrågade målpunkter så 
som Dollar Store, Willys och kvantum. Utöver 
den tjänsten kommer även linje fyra gå under 
sommaren. Exakta tider kan du läsa på:  
www.boden.se/lokaltrafiken. 

Köp din biljett enkelt via app  
eller automat

Du kan nu köpa din biljett genom att använda 
länstrafikens app. Den kräver ingen speciell 
registrering och du kommer alltid ha tillgång 
till en aktuell tidtabell. Biljetten måste du vänta 
med att köpa tills det är maximum tjugo mi-
nuter till tänkt avgång. Lokaltrafiken i Boden 
finns nära dig.
På Medborgarplatsen finns numer en biljett- 
automat där du kan fylla på ditt busskort 
med resor både på lokaltrafiken men också på 
Länstrafikens linjer samt kontrollera saldot på 
ditt kort.

Bodens bussar  
utvecklas under året
Lokaltrafiken i Bodens kommun har gått från klarhet till klarhet. Under 2016 
började antalet resenärer öka och det antalet fortsätter skjuta i höjden. Varje 
invånare reste 22 gånger med buss. Det är en ökning med hela 17 procent från 
året innan.

Blir du kanske provocerad av förändringar, eller exalterad av något nytt? 
Är du en van läsare av Boden Bild så har du märkt att det är något nytt. Är det 
första gången du öppnar tidningen så hoppas jag att det är för att du la märke 
till något som kittlade din nyfikenhet. 

Krönika
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Kollegiala samtal kan  
minska utbrändhet
Bodens kommun har nu som målsättning att minska sjukskrivningar som följd av 
stress och psykisk ohälsa. Därför ingår nu kommunen i ett landsomfattande  
projekt tillsammans med SKL och 13 andra kommuner

All undervisning på vuxenutbildningen är kostnads-
fri. Du kan studera på grundläggande och gymnasial 
nivå, få en yrkesutbildning, validera och pröva dina 
kunskaper samt få stöd och matchning på din väg 
till ditt drömyrke. 

Lärcentrum finns för dig som har fyllt 20 år. 
Utbildningarna på Lärcentrum har ett mer själv- 
ständigt upplägg och därför kan du kombinera  
vuxenvärldens möjligheter med en utbildning.  

Du har frihet att själv bestämma över dina stu-
dier, hur många kurser du vill läsa, närstudier eller 
distans och i vilken takt.  Allt detta ger dig frihet 
och möjlighet att kombinera studier, familjeliv och 
arbete. 

Specialpedagogisk kompetens på 
Lärcentrum i Boden. Vi finns för dig 
som behöver extra hjälp i dina 
studier på Lärcentrum. Det kan 
innebära studieteknik eller stöd att 
strukturera dina studier. 

Ansök direkt på:
www.boden.se/larcentrum

Eller kontakta oss på: 0921-627 52 

Projektet går ut på att deltagaren tillsammans med 
handledare och kollegor under arbetstid deltar i 
kollegiala samtalsgrupper som syftar till att främja 
hälsa och arbetsglädje. Anställda grundskollärare och 
undersköterskor samt vårdbiträden inom äldre- 
boenden kommer i slutet av maj och i juni få möjlighet 
att svara på en enkät som rör psykisk ohälsa och stress. 
Deltagarna kommer att logga in via bank-id så svaren 
är sekretesskyddade. 

Samtalsgrupperna vänder sig till medarbetare som 
är i riskzon för sjukskrivning på grund av stress- 
relaterad ohälsa.

Deltagarna kommer att träffas i kollegial samtals-
grupp två timmar i veckan under arbetstid, totalt i 10 
veckor under hösten med start i september. Forskare på 
Linnéuniversitetet väljer ut deltagare som ligger högt i 
stressnivå och erbjuder dessa plats att delta i en  
samtalsgrupp. Fyra samtalsgrupper med max åtta del-

tagare per grupp kommer sedan att starta i september.
Tidigare erfarenheter liknade projekt som Linné- 

universitetet gjort visar att deltagarna efter samtals-
grupperna har upplevde bättre hälsa, ökat stöd och 
mindre krav i arbetet. Att träffa andra i liknande situa-
tion har upplevds vara viktigt och har gett pers- 
pektiv på deras egen situation. Några ord från tidigare 
deltagare i reflekterande kollegiala samtalsgrupper 
är: ”Stressen och ilskan minskat – man är förstådd”. 
”Min omvärldskunskap och kunskap om mig själv 
som person ökat”. ”Fått ett annat ”tänk” och större 
självförtroende”. 

Effekterna kommer att följas upp av forskare och 
förhoppningen är att detta arbetssätt ska spridas. 
Det är SKL´s avdelning Uppdrag Psykisk Hälsa som 
genomför ett nationellt utvecklingsarbete tillsammans 
med Linnéuniversitet, 13 kommuner, ett landsting och 
en region under 2017.

Investera i dig själv 

Text: Anna Bergström
Foto 1: Havremagasinet 
Foto 2: Amelia Panico/
Grandma

Den historiska stenbyggnaden i sex plan på totalt 3600 
kvadratmeter knyter samman nutiden med hela Bodens 
tillblivelse. Boden stad växte upp runt Bodens fästning, 
det så kallade Låset i norr. I dåtidens Försvarsmakt 
hade hästarna en mycket viktig roll. Havremagasinet i 
Boden blev en stor och tekniskt utvecklad bränsle- 
förvarning av drivmedlet – havren. Hästarna har 
fortsatt att kanta Bodens utveckling, liksom konsten 
som följde med uppbyggnaden av en ny stad med nya 
influenser.

I den eran föddes Bodenkonstnärerna, en grupp 
framstående konstnärer med bas här. 2010 öppnades 
portarna till Havremagasinet igen, förbudsskyltarna 
som informerade om att vi befann oss på militärt område 
byttes mot välkomnande besöksnäring. Och ny konst 
och folkliv fyllde Havremagasinet.

Havremagasinet startade som ett projekt sommaren 
2010 och har vuxit till en vida känd och väl ansedd 
länskonsthall med verksamheter och utställningar året 
runt. Redan från start tog Havremagasinet en plats i 
konstvärlden med utställningar som gav eko och väckte 
uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

Lokal koppling knyts samman med internationella och 
aktuella ämnen som speglar vårt samhälle och väcker 
tankar, känslor och engagemang.

Varje år besöks Havremagasinet av tusentals 
besökare. Parallellt med de årligen löpande utställning-
arna har Havremagasinet också blivit en mötesplats 
i lokalsamhället. Här träffas pensionärsgrupper som 
målar tillsammans, nysvenskar som arbetar med konst, 
Bodens Amatörfotografer träffas här regelbundet 
liksom Bodens internationella kör. Lokalerna används 
också till olika kulturevenemang med såväl lokal som 
internationell prägel. Som mest har mat serverats för 
700 personer. Den pedagogiska verksamheten i sam- 
arbete med skolor är också stor.

I höst tas ett nytt grepp med ett projekt där  
kommunmedborgare i olika åldrar och från olika  
områden i samhället ska mötas i dialogträffar.

- Vår tanke är att samla 30-40 personer från skolor, 
beslutsfattare, tjänstemän, nyanlända med flera, till dialog- 
träffar om hur vi vill att vårt samhälle ska se ut. Fem 
konstnärer ska sedan visualisera det som dialogen ut-
mynnar i, förklarar verksamhetsledaren Ricky Sandberg.

Mötesplats 
Havremagasinet
Boden kan stoltsera med Havremagasinet som är en av Sveriges största konsthallar. 
I höst blir Havremagasinet även hjärtat för dialogträffar där personer från olika  
delar av samhället möts för att ringa in bilden av vårt framtida samhälle. Detta ska 
sedan omvandlas och visualiseras av fem konstnärer till nyskapande samtidskonst.

Text: Maria Lindgren
Foto: Bodens kommun

Det är många som har ambitionen och viljan att ta ett steg närmare ett framtida drömyrke. 
Ett ofullständigt slutbetyg från gymnasiet är inget hinder på vägen mot nytt yrke och karriär. 

Text och foto: 
Ann-Louise Berkfors
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Under sommaren kan det vara förbjudet att göra 
upp eld i naturen på grund av stor brandrisk. Det är 
räddningstjänsten där du bor som utfärdar eldnings-
förbud och då är det förbjudet att elda utomhus. 
När du gör upp eld är det viktigt att tänka på när, 
var och vad du ska elda och ansvaret för eldningen 
ligger alltid hos dig som eldar.

Eldning i naturen
Om du väljer att göra upp en eld är det viktigt att 
välja en plats där branden inte sprids till annat 
brännbart som träd och annan växtlighet, tillexempel 
buskar eller gräs. Gräsbränder är vanliga och onödiga.  
Gör en avgränsning runt eldstaden, till exempel med 
hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så 
elden hålls liten.

Om elden sprider sig
Om elden råkar sprida sig ska du ringa räddnings-
tjänsten på larmnummer 112. Försök hejda elden i 
vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller 
enar som kvistas av utom cirka en meter i toppen. 
Bäst är det om ruskor kan blötas. Piska inte på 
elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och 
elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, 

Mer information finns på:  
www.boden.se/raddning, 
se avsnittet Trygghet och säkerhet/Tips 
och råd. 
För mer information kontakta räddnings-
tjänsten på telefon 0921-623 00.

Det finns en hel 
del att tänka på 
vid sommargrillen
- Här får du några råd!

Följ grillens bruksanvisning
Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart  
underlag minst en meter från brännbar vägg, 
husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det 
börjar brinna.

Lämna aldrig grillen utan tillsyn
Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för 
att kunna släcka en eventuell brand.

Kolgrill
Eltändare bör användas i första hand. Det finns 
även andra bra alternativ som tändpapper, tänd-
gelé och tändblock. Förvara tändvätska minst tre 
meter från grillen. Använd aldrig T-röd eller likande 
bränsle, då elden lätt kan sprida sig till flaskan och 
orsaka allvarliga skador. Lägg använt grillkol i ett 
obrännbart kärl. Grillkol kan behålla värme och 
glöd upp till tre dygn. Ställ aldrig in en grill med kol 
i ett rum. Om kolen inte är helt släckt avger de giftig 
koldioxid. 

Engångsgrill
Placera grillen på ett obrännbart underlag. Botten 
på grillen är mycket het. Grillen ska släckas med 
mycket vatten innan den slängs. Ibland finns det 
speciella soptunnor för engångsgrillar.

Eldningsråd  
inför sommaren
Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevligt men om elden är 
okontrollerad kan det börja brinna. Så hur undviker man det?

och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden 
kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort 
mossa framför elden.

Balkong och flerbostadshus
Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen  
bestämmer om grillning får ske på balkongen eller 
inte.  Även om din hyresvärd inte förbjudit grillning 
på balkongen får du inte störa dina grannar. Röken 
från grillen kan vara obehaglig och kan räknas som 
en störning.

Gasolgrill
Slangen mellan gasolbehållaren och grill ska inför 
varje grillsäsong kontrolleras. Böj slangen. Om 
sprickor uppstår ska slangen bytas ut. Det är bra 
om man har en grillhandske till hands. Om brand 
uppstår, försök i första hans att stänga huvud- 
ventilen på gasolflaskan. Gasolflaskor ska förvaras i 
väl ventilerat utrymme. Det är förbjudet att förvara 
gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en 
lägenhet får du högst förvara 2 x 5 liter gasol (blå 
campingflaska).

Elektrisk grill
Den allvarligaste risken med en elektrisk grill är 
strålningsvärmen. Därför ska den alltid placeras på 
ett obrännbart underlag och aldrig lämnas påslagen 
utan tillsyn.

Text: Pernilla Kristianssen
Foto: Pixabay
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EN ELDSJÄL 
GÅR ALDRIG 
I PENSION 
- 40 ÅR SOM FORMAT BODEN

Det som slår mig är den värme och kärlek som Tage 
utstrålar då vi sitter ned för att prata om hans 40 år på 
parkavdelningen på tekniska förvaltningen. Det är få 
förunnat att känna den livsglädje och passion för sitt 
yrke som denna eldsjäl gör. 

Till hösten så är det dags för Tage att koncentrera 
sig på sina barnbarn och livet med familjen. 
Din passion kommer inte att pensionera sig, kommer 
det vara svårt att släppa taget och lämna över facklan? 
”Det är klart att jag kommer att följa utvecklingen, 
men jag kommer att få umgås med barnbarnen och få 
följa deras utveckling och det är jag jätteglad för. Det 
passar bra med pension nu för att det kommer två nya 
barnbarn till hösten och då blir det fullt upp med totalt 
nio barnbarn. Jag ser fram emot att kunna ge mer ut-
rymme åt mitt naturintresse och fjällvandring, som mina 
barnbarn i framtiden även kommer att få prova på.” 

Vi har mycket att vara tacksamma för, med den 
drivkraft och passion för Bodens historia, att på ett 
konstnärligt och uttrycksfullt sätt få fram Bodens  
identitet och visuella språk är inte något man kan  
skriva ned som arbetsuppgifter i ett anställningsavtal.

För mig är Tage en Bodenprofil som många av oss 
känner till eller har hört talas om någon gång. Jag tror 
att få vet exakt hur mycket kärlek han har för denna 
kommun. Det är inte svårt att se glöden i Tages ögon 
och höra kärleken i hans röst när han pratar om växt- 
erna som pryder parkerna och träden efter våra gator. 

Det som är fantastiskt är att allting är så omsorgs-
fullt planerat och utformat, att bevara Bodens säregna 
prägel med historia, passionen för att skapa en vacker 

stad med mycket grönska, parker för barnen att leka 
i, platser för människor att sitta på och njuta av den 
vackra grönskan, rofyllda fontäner och hur allting 
estetiskt går ihop. Det är en ren konstform i kombina-
tion med bra samarbete och mycket dialoger fram och 
tillbaka för att se till att allting håller sig på topp.

Som infödd Bodensare med trädgårdsutbildning i 
Norrköping har Tage med sina 40 år på Bodens kommun 
skapat fyra fontäner, Pumptorget, Stadsparken, Smör-
blomman, Stadshusparken och Å-promenaden.

Historien är en viktig del av Tages visioner, han 
värnar om det staden själv kan berätta, det staden har 
formats av genom tiden ger liv till det vi ser idag. 

I år så återinplanterar de delar av stans gamla  
ridvägar. Under alla år har största vikt varit att  
bibehålla stadens trädbestånd intakt, nya alléer har 
skapats efter Brogatan och Rörviksgatan. Björken har 
alltid varit det dominerande alléträdet. Det som är 
unikt för Boden är att det även är berikat med andra 
tåliga sorter från Finland som linden Siivonen som står 
vid bland annat Resecentrum och pryder infarten. 

"Vi har också oxel, lärk och cembratall. Det mest 
unika är en sortäkta pil, en äkta Bodenpil som också 
fått namnet Salix Boden Silver E". Berättar Tage. 
Den saluförs numer över hela landet bland de stora 
plantskolorna. Du kan se den på promenadstråken vid 
Bodträsket och Å-promenaden.

Nästa gång du är ute och går, håll utkik och känn 
dig stolt, för det är en Bodensare som står sig stark.

Text: Fanny Norlin
Foto: Mats Engfors 
Fotographic 
Skiss: Bengt Holmqvist

Specialreportage
Tage Englund
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Något jag blev förvånad över när jag pratar med Tage, 
det är att barnperspektivet alltid har kommit in tidigt i 
planeringstadiet. Jag har rest en del och besökt många 
städer, och det som inte har slagit mig tidigare det 
är hur otroligt barnvänligt det är i Bodens kommun. 
När jag hör hur passionerat Tage berättar om vikten 
att ta med barn i planeringen, så förstår jag. Allt från 
utformningen av gågator med lekytor och den centralt 
belägna lekparken Smörblomman till lekytorna i Stads-
parken och gågatan. Tage berättar att vid Garnisions 
museet fick barnen själv vara med och bestämma.

”Det är ju trots allt de som är målgruppen. Där blev 
det en hinderbana som är en kopia av militärens men 
i en nedskalad version. I samarbete med förskolor fick 
barnen själva utforma texten och skyltningen”. För 
mig var den en nyhet som fick det att kännas varmt i 
hjärtat. Även på lekparken Mullvaden på Allégatan så 
har barn fått bestämma utformningen av skylten. 

Då Tage först berättade om våtmarksområdet som 
han ville skriva om så blev jag, helt ärligt, först lite  
skeptisk. Det kan bli svårt att skriva något attraktivt 
om det. Men det är min plikt att hålla ett öppet sinne, 
för man vet aldrig vilken pärla som kan gömma sig 
även i det mörkaste vatten. 

När Tage börjar prata så ser jag passionen och hans 
intresse för fåglar, han lyckas smitta mig och få mig 
entusiastisk över ett våtmarksområde med fåglar, jag 
som aldrig varit en naturfantast känner att jag måste 
åka och kolla upp detta. Tage får mig stolt över att vi 
har det i Boden, ett naturskönt område med massvis 
av vegetation, fiskar, fåglar och grodor. Visste du, att 

man här även kan få se häger, pilgrimsfalk och den 
bruna kärrhöken mot höstkvisten? Storavans och nedre 
Avans våtmarksområde är välbesökt bland landets 
ornitologer. Nu är området helt nyupprustat, med nya 
stigar, info-skyltar, fågeltorn och grillplatser är det 
lättillgänglig för alla, ung som gammal. Man har även 
jobbat på att få det handikappvänligt. Detta endast två 
km från Bodens centrum. 

Någonstans i samtalet så känner jag att jag vill 
fånga upp Tage, visst är våtmarksområdet en del av det 
men när jag fortsätter prata med honom så kommer 
det upp så pass mycket mer och det hoppas jag att ni 
har fått en glimt av. 

Är det några projekt som du hoppas att du kommer 
att slutföra nu när du går i pension till hösten?

"Framtidsvisionen är att få bygga klart Stadshus-
parken med den redan färdigställda fontänen släktens 
tårar med Stadsparkens utformning i färg, material och 
design, sedan har vi ju givetvis en dröm och vision som 
jag hoppats kan få liv, det är den sedan länge färdig- 
projekterade limträbron över Bodån vid Ymers udde, 
det skulle berika hela Å-promenadens utformning, binda 
ihop övre och nedre stan. Ypperligt tillfälle vore det när 
Boden fyller 100 år 2019 att fira med en broöppning". 
Vilken tur Bodensarna har haft och vilken ynnest för 
Bodens kommun och parkavdelningen som har haft 
denna eldsjäl med oss i 40 år. Tack Tage.

Foton ur Bodens kommuns bildarkiv.

Ymers Udde

Specialreportage
Tage Englund
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Text: Maria Johansson 
Foto: Petra Älvstrand

Det är mycket på gång vid Boden Business Park i 
Sävast. Bland annat har Filmpool Nord öppnat sin nya 
filmstudio och stora satsningar på spelindustrin är på 
gång genom Arctic Game Lab. Dessutom planeras för 
nya utbildningar. 
– Målet är att skapa ett ekosystem med en blandning av 
studenter, nyföretagare och etablerade företag i parken, 
säger affärsutvecklare Malin Winsa. 
Tack vare allt som är på gång har behovet av en egen 
inkubator växt fram och att det blev Go Business föll 
sig naturligt.  
– Det kändes onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Go 
Business är ett framgångsrikt och genomarbetat kon-
cept som passar oss och går att köra igång snabbt.
Go Business startade i Piteå 2008 och etablerade förra 
året en inkubator i Luleå, vid Luleå Science Park.Tidig-
are var inriktningen främst företagare inom de kult- 
urella och kreativa näringarna men idag välkomnas alla 
nya tjänsteidéer, i en verksamhet som är under ständig 
utveckling. Sedan i höstas erbjuds en flexibel tjänst där 
Go Business turnerar på platser som inte har en egen 
inkubator. Nu läggs konceptet Go Business Inkubator 
även ut som franchising, med Boden som första kund. 

–  Det är kul att fler vill prova vårt arbetssätt och 
viktigt för regionens tillväxt att nya entreprenörer får 
hjälp med att förverkliga sina företagsidéer och starta 
upp nya verksamheter, säger Greta Wimander, verk-
samhetsledare och grundare av konceptet Go Business. 
Siktet är inställt på fler franchisinglösningar i framtiden.  
– Verksamheten vid Boden Business Park blir in- 
ledningsvis en testverksamhet men vi vill nå ut till 
många fler med vår kultur.
Bodens första inkubator kommer ligga i parkens nya 
mötesplats Växthuset som under våren totalrenoverats 
för att passa framtidens näringsliv. Förutom in- 
kubatorn finns flexibla arbetsplatser för ca 15 personer 
och gemensamma ytor för nätverkande, möten och 
events. 
– Vi ser att konceptet med flexibla arbetsplatser blir 
allt mer populärt runt om i Sverige och världen. Det 
öppnar upp för värdefullt nätverkande och kan också 
fungera som en smidig och naturlig övergång när 
man gör exit från inkubatorn. Dessutom är lokalerna 
väldigt inspirerande och väl anpassade för arrangemang 
som till exempel Game Jams, säger affärsutvecklaren 
Mattias Bergqvist. 

Ny inkubator på  
Boden business park
Boden Business Park i Sävast fortsätter att växa och utvecklas. 
Go Business har etablerat sig som Bodens första inkubator och företagsparken 
kan nu erbjuda flexibla arbetsplatser i en helt nyrenoverad mötesplats som fått 
det symboliska namnet Växthuset.

Intresset för att bygga nytt i Boden har vuxit stort. 
Trycket på de tomtsläpp som har gjorts hittills höll 
nästan på att knäcka bokningssystemet och inom  
loppet av några minuter var alla tomter tingade.
- Brännan etapp ett fick tillträde i februari. På Brännan 
etapp två är det nu färdigt för tillträde första juli och vi 
ser fortfarande stor efterfrågan, förklarar Cecilia  
Kvibacke, mark- och exploateringsingenjör på  
Samhällsbyggnadskontoret.

De nya bostadsområdena möjliggör för nya familjer 
att slå ner sina bopålar, en del flyttar hem till kommu-
nen igen efter år på annat håll, unga par skapar sitt 
första egna hus, andra blir nya kommunmedborgare 
och värdesätter det korta pendlingsavståndet på 10-20 
minuter till Sunderbyn och Luleå. Många som satsar 
är också etablerade Bodensare som väljer att äntligen 
bygga huset som de har drömt om hela livet. Detta 
öppnar i sin tur för en generations- och bostadsväxling 
som frigör andra boendealternativ i kommunen.
Nästa steg på Sävastön är området Västra Lunda, som 
ligger strax norr om Övägen och de tidigare tomterna 
på Brännan (se karta). Liksom de tidigare tomterna är 
även dessa väl tilltagna med ytor på 1000-1200 kvadrat-
meter och stor byggrätt.  

Granskningsprocesser, samråd och eventuella 
yttranden ska behandlas innan allt är klart. Men för 
den som sneglar efter nya tomter finns det alltså all 
anledning att vara på alerten och hålla utkik framöver. 
Kanske är det just du som bygger ditt drömhus på 
Västra Lunda redan sommaren 2018.

Nya tomter på gång  
på Sävastön
Bodens kommun möter den stora efterfrågan på byggbara tomter med att planera 
för ytterligare tomtsläpp på Sävastön. Totalt 30 nya tomter är på väg ut och kan 
om allt går som planerat släppas till försäljning under våren 2018.

Text:  Anna Bergström
Foto: Översiktsbild Bodens kommun

Övägen

Storgärds vägen

I Boden finns plats för närstående
Om du som anhörig behöver avlastning i vardagen finns det en drop in-verksamhet 
på Erikslund i Boden. Verksamheten finns till för att underlätta vardagssituationen 
för dig som vårdar en närstående i hemmet.

Hur fungerar det?
Drop in riktar sig till din närstående som är sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. 
Du som får hjälp av drop in-verksamheten ges 
möjlighet till vila eller att göra ärenden som du 
annars inte har möjlighet till. Målet är att vardagen 
ska bli lite lättare för dig.  
Det är avgiftsfritt och det krävs inte något bistånds-
beslut för att delta. 

När och var?
Drop in är öppen på tisdagar klockan 12.00 - 16.00. 
Din närstående som kommer hit hälsas välkommen, 
fikar, umgås med andra samt deltar i någon mindre 
aktivitet. Verksamheten finns i samma byggnad som 
Erikslunds hälsocentral med ingången på baksidan.

Vill du veta mer om Drop in kan du kontakta  
personalen på tel: 0921-626 77
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Lekbuskage

Lekhus

Fjädergungor

Klätterlek

Sandlek

Sittplatser

Risormar

Risormar

Spångsystem

Huvudentré

Området för lekplatsen utgörs av en björkdunge med 
högresta kronor där träden bildar en ljus och luftig 
pelarsal. Närområdet kommer till största del bestå av 
friliggande villor och anslutande mark består av gräs-
bevuxen naturmark. 

Med en sydvästlig placering av lekplatsens huvud- 
entré skapas en naturlig anslutning till det plan- 
erade gångstråket längs älven. Ett primärt stråk genom 
lekplatsen kopplar älvstråket till mer informella stigar 
norr om lekplatsen. Områdets förutsättningar gör 
den norra delen mer lämplig för ordnade ytor medan i 
söder får leken ske på naturens vilkor. 

Utgångspunkt i gestaltningsförslaget är naturen och 
dess vilda karaktär där byggda element underordnar 
sig miljön på ett lekfullt sätt. Lekplatsen karaktäriseras 
av naturliga material som trä, sten och bark och befint-
lig vegetation sparas så långt som möjligt.

Från huvudentrén i söder leder en bred stenmjöls-
gång fram till en samlingsplats i områdets norra del. 
Den flacka terrängen gör lekplatsen, främst i sydöst, 
periodvis sank. 

Med en avstickare från stenmjölsgången går det 
att ta sig ut bland björkstammarna till ett virrvarr av 
spänger som svävar över den sanka marken. 

För att minimera ingreppet i denna del anpassas 
placeringen av spänger, stockar och stenar efter de 
befintliga trädens lägen. Spångsystemet varierar i bredd 

och på ett ställe finns yta för möten bland träden. 
Den vegetation som behöver tas bort för att ge plats till 
öppna ytor tas hand om på plats, vilket bidrar till en 
rikare fauna och skapar rumslighet. Riset läggs i rums-
skapande element som slingrar sig genom lekplatsen. 

Grövre grenar och stammar flisas till täckbark 
för lekbuskage och stammar och stockar används till 
balanslek. 

Vid samlingsplatsen i lekplatsens norra del finns 
bänkbord med överblick mot mer formella lekytor. 
Samlingsplatsen omgärdas av väggar bestående av 
flätade grenar. Väggarna ger skydd mot vind och ger 
avskärmning mot den mer vilda naturen runt om. 

I nära anslutning till bänkborden finns en sand-
lek i olika nivåer där alla kan vara en del av leken. I 
anslutning till sittplatserna finns även klätterlek för de 
mindre barnen och ett upphöjt lekhus. 

Från lekhuset ges utsikt över det intilliggande 
lekbuskaget av robusta och inhemska arter. I det täta 
buskaget tillåts barnen skapa egna stigar och skryms-
len att leka i. En fågelholk placeras i lekbuskaget. 

Framför lekhuset finns gungdjur inspirerade av 
skogens kryp. I bakkant av samlingsplatsen finns en 
linbana där både barn och vuxna kan svinga sig fram 
mellan trädstammarna. 
Observera att förändringar i gestaltningen kan ske innan 
den är färdigbyggd.

Den nya lekplatsen  
på Brännan i Sävast

Spångsystem 
Stora berget, Luleå

Bodens kommun har tillsammans med konsulter tagit fram ett förslag 
på en ny lekplats i Sävast. Lekplatsen blir en centralt placerad  
samlingspunkt i det nya bostadsområdet Brännan.

Text: Madeleine Munter, landskapsarkitekt på Ramböll.
Foto och illustrationer: Ramböll

16 l Boden Bild Nr.2.2017
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Rådet för trygghet och hälsa bildades 2012, genom en 
sammanslagning av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
och Folkhälsorådet för att kunna samordna frågor som 
berörde båda råden. Rådet för trygghet och hälsa riktar 
sig till alla som bor i Boden. Därför har kommunen en 
nyckelroll i arbetet kring social hållbarhet och folk- 
hälsa. I samverkan med polisen arbetar kommunen för 
en trygg och säker kommun.

Nu har rådet för trygghet och hälsa gjort en nystart 
efter att ett nytt reglemente fastställts i kommun-
fullmäktige den 20 februari i år 2017. Ett tydligare 
uppdrag och närmare koppling till kommunens 
utvecklingsstrategier ska göra Boden till en friskare och 
tryggare kommun. 
Catarina Ask är vice ordförande i kommunstyrelsen. 
Hon är dessutom ordförande i Rådet för trygghet och 
hälsa.

- För att lyckas handlar det om samarbete mellan 

kommunen, polisen, hyresvärden Bodenbo och Företag- 
arna, men också över förvaltningsgränserna i kommun- 
en. Därför finns alla förvaltningschefer och kommun-
chefen med i rådet, tillsammans med folkhälsostrateg, 
säkerhetssamordnare, en oppositionspolitiker och så 
jag som ordförande. 
Vad vill du att rådets arbete ska leda till?  
Hur ser Boden ut när ni har lyckats bra med ert arbete?

- Boden ska vara ett attraktivt samhälle där livs-
drömmar förverkligas. Det är vår övergripande vision. 
Det handlar om att skapa en social hållbarhet, som ger 
människor möjlighet att göra egna bra livsval. Det ger 
grunden för både trygghet och hälsa, säger Catarina.
Ann Sundberg är en av kommunledningens strateger 
och arbetar med social hållbarhet och folkhälsofrågor. 
Hon jobbar därför till stor del tillsammans med rådet 
för trygghet och hälsa.

- Social hållbarhet och jämlikhet är ett par av de 

Ett friskare och tryggare Boden 
 
Det finns människor i Boden som jobbar för att alla ska kunna vara friskare och tryggare.  
Det handlar om ett samarbete mellan kommunen, polisen, Bodenbo och Företagarna.  
Gruppen går under namnet Rådet för trygghet och hälsa.

Text: Jan-Olov Bäcklund Foto: Fredrik Åström

starkaste drivkrafterna i det moderna samhällsbyggan-
det. Vi ska vara en kommun där det finns plats för alla. 
Det betyder att vi ska vara aktiva i frågor som gäller 
folkhälsa, delaktighet och inflytande, jämställdhet och 
mångfald, brottsförebyggande arbete och i att skapa 
goda livsmiljöer.
Vad innebär det att arbeta för bättre folkhälsa och 
social hållbarhet?

- Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet 
kopplas ihop med att vi ska påverka och skapa jämlika 
livsvillkor. Att arbeta med frågor om folkhälsa betyder 
att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för att sä-
kerställa en god hälsa i hela befolkningen. Då behöver 
vi samarbeta brett med många aktörer, föreningar och 
grupper. Folkhälsa handlar idag om våra livsmiljöer, 
om våra individuella levnadsvanor men i lika hög 
grad om en lyckosam skolgång, tillgång till arbete och 
sysselsättning. 

Även trygghetsaspekter är en del i folkhälsoarbetet.
Tommy Lindvall arbetar som säkerhetssamordnare vid 
räddningstjänsten. För honom kan trygghet handla om 
många olika saker.

- Det mest dramatiska är väl när det brinner. Men 
vardagslivet handlar även om att minimera risken för 
olyckor, till exempel genom fall, planera för en trygg 
offentlig miljö, samt minska risken att utsättas för 
brott, säger han.
Boden är väl en ganska lugn stad. Finns det något som 
skapar otrygghet i Boden idag?

- Egentligen inte, ser vi på statistiken är risken att 
utsättas för brott i Boden väldigt liten. Men vår oro 
kan även handla om sånt som sker utanför vår  
kommun. Ta attentatet i Stockholm 7 april. Självklart 
gör det oss oroliga. 

- Vi kan själva göra mycket för att bidra till ett 
tryggare Boden. Vi måste fortsätta satsa på våra barn 
och ungdomar. En trygg uppväxt utan droger och miss-
förhållanden är en viktig grund i livet. Vi behöver även 
skapa arenor där generationer kan mötas och stötta 
föräldrar med kunskap från tidig ålder i att utveckla 
sitt föräldraskap. Trygghet är idag en viktig fråga i alla 
kommuner i Sverige. För att lyckas måste vi samverka 
på alla plan med många olika aktörer i Bodens  
kommun. Den möjligheten finns med Rådet för trygg-
het och hälsa, låt oss ta den chansen!
Vi återkommer med mer information om rådets  
verksamhet i kommande nummer av Boden Bild.

”Boden ska vara 
ett attraktivt  

samhälle där  
livsdrömmar  
kan förverkligas”Catarina Ask

Ordförande för rådet
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Tomten Pilen 2 intill Återvinningen i centrala Boden, 
där Bodens kommun är markägare, har från 1948 till 
1978 använts till tvätteriverksamhet som lämnade för-
oreningar i marken. Källan har hittats, främst handlar 
det om PCE, perkloretylen, som inte är lämplig för 
boendemiljö eller fritidsområden. Eftersom det var 
staten som bedrev den ursprungliga verksamheten 
är det också staten som genom Sveriges Geologiska 
undersökning, SGU, har ansvaret för att sanera för- 
oreningarna.
Förutom att kommunen vill få bort de föroreningar 
som finns, är platsen också en outnyttjad resurs för 
fortsatt utveckling av ett levande centrum.
Under maj månad gjordes provtagningar för att kart-
lägga exakt hur stort och djupt område det handlar 
om, och avgränsningar har gjorts runt den planerade 
saneringen. Arbetet återupptas i höst igen då gräv-
ningsarbetet påbörjas. Under sommaren görs det uppe-
håll med hänsyn till handel och besöksnäring.
Från kommunens sida vill samhällsbyggnadskontoret 
informera om att detta är nära förestående, klargöra 
att staten tar ansvar för den schaktsanering som krävs, 
samt att arbetet slutligen ska leda till att attraktiv 
mark kan friskförklaras för fortsatt utveckling av vår 
kommunhuvudort. Under en kort period i höst kan det 
bli lite stökigt på platsen, vilket vi hoppas att kommun-
medborgarna har förståelse för.

För mer information om planerna kontakta: 
Sara Chlot 
Samhällsbyggnadskontoret, 0921-629 94

Central mark  
friskförklaras
Centralt i Boden, närmare bestämt granne med Återvinningen, finns en outnyttjad 
resurs som nu ska få en djupgående makeover. Gamla föroreningar ska saneras 
för framtida nyttjande av Bodens invånare.

Text: Anna Bergström
Foto: Fredrik Åström

Som ett led att minska arbetslösheten i Bodens 
kommun så har politikerna fattat ett beslut om att 
starta upp ett jobbcenter i Enter galleria. Syftet med 
att finnas i en centralt belägen lokal där mycket 
människor rör sig dagligen är att öka tillgänglig- 
heten, stimulera till spontanbesök och ge möjlighet 
till ett mer flexibelt öppethållande, exempelvis 
 kvällar eller helger. Jobbcenter kommer inlednings-
vis bemannas av bland annat av kommunens arbets-
marknadskonsulenter, studie- och yrkesvägledare 
samt personal från Arbetsförmedlingen. 

Thomas Knutsson som precis tillträtt som enhets-
chef för Jobbcenter berättar om satsningen.

- Vi ska komplettera Arbetsförmedlingen och 
tillsammans med dem och andra aktörer hitta nya 
vägar till arbete. Det finns liknade verksamheter på 
flera håll i landet. Vi har tittat lite på hur de har  
organiserats sig för att bli framgångsrika och 
försökt omsätta det till våra lokala förutsättningar. 
Verksamheten kan utvecklas och bli ännu bättre. 
Vi har redan idag ett mycket bra samarbete med 
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, särskilt vad 
gäller arbetet för att minska arbetslösheten bland 
unga. Vi vill bygga vidare på det. Genom en sam- 
lokalisering vill vi skapa en plattform för fördjupad 
samverkan där även det lokala näringslivet ska 
involveras tydligare än idag. 

Bodensarna kommer kunna få hjälp med ex-

empelvis arbetsförberedande insatser som praktik, 
validering, råd om karriär- och yrkesväxling eller 
om man är i behov av studie- och yrkesvägledning 
för ett framtida yrke.  Målet är och förblir att till-
sammans med andra aktörer minska arbetslösheten 
i kommunen. 

Kommunen har stora rekryteringsbehov de 
närmaste åren och Bodens kommun måste kunna 
matcha rekryteringsbehov med arbetssökande som 
finns tillgängliga. Det innebär att vi måste hitta nya 
vägar för att rusta den enskilde. Det kanske inte 
bara handlar om traditionell utbildning utan en 
kombination av olika insatser, såsom praktik, vali-
dering, lärlingsutbildningar, praktik och utbildning i  
kombination.  

Ytterst handlar vårt arbete på Arbetsmarknads-
förvaltningen om att skapa framtidstro för alla som 
bor och verkar i kommunen. 

Kommunalrådet Inge Andersson har stora för-
väntningar på Jobbcenter. 

- Här finns rätt tänk. Individens behov av arbete 
och kommunens framtida kompetensförsörjnings- 
behov behöver matchas på ett ännu bättre sätt än 
idag. Det gäller alla grupper men särskilt utlands- 
födda och andra grupper som har svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden.

Nytt JobbCenter  
i Enter Galleria
Under hösten tar Bodens kommun ytterligare ett steg för att kraftsamla arbetet 
för att minska arbetslösheten. När Jobbcenter slår upp sina portar i Enter Galleria 
mitt i Bodens centrum kommer det att bli hjärtat för alla Bodensare som vill hitta 
nya vägar till arbete.  

Text: Fanny Norlin
Foto: Fanny Norlin

För mer information kontakta:
Thomas Knutsson   
Enhetschef JobbCenter
Telefon: 0921-629 59
E-post: thomas.knutsson@boden.se

Vem ska få årets miljöstipendium?
Känner du någon som borde belönas för ett bra miljöarbete? Du kan nominera en  
person, grupp, förening eller ett företag som kandidat. Miljöstipendiet på 10 000 kr  
delas ut under Skördedagarna i augusti till den/de som på ett framträdande sätt arbetat 
med att förbättra miljön i Bodens kommun. Det kan vara såväl stora som små insatser.  

Välkommen med ditt förslag! 

Skriv motivering och vilken kanditat/kanditater och lämna senast 30 juni till: 
Samhällsbyggnadskontoret 
Bodens kommun 
961 86 Boden 
E-post: sbk@boden.se 
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Vad är svårast med det svenska samhället för en ny-
svensk?
- Det absolut svåraste är gränssättningen mot barn och 
kunna ta den från en kultur till en annan. Det är svårt 
att veta hur man sätter gränser i Sverige, vad som är 
okej och vad som inte är okej.

Vi har valt en slogan till vårt föräldracafé som lyder 
så lyckas ditt barn i Sverige. Det för att tydliggöra 
för föräldrarna att det handlar om att de har ett stort 
ansvar i hur barnen integreras i samhället. 

Hur ska jag kunna veta när jag kommer till ett 
annat land om vad som förväntas av mig som förälder, 
vilka normer och regler som gäller kring barn- 
uppfostran om inte samhållet tar ett ansvar för att 
informera och utbilda mig som förälder i dessa frågor. 
Det är viktigt att ha en fungerande dialog kring detta. 
Det är också viktigt att få kunskap om hur samhället 
och myndigheter fungerar samt att det är andra än 
familjen som är ens skyddsnät i Sverige.

Mycket av vår marknadsföring är genom det talande 
ordet. Det är den mest kraftfulla marknadsföringen. 
Den som förs mellan människor i deras egen miljö. 
Integrationsinriktningen har hittills jobbat upp- 
sökande. De är dock i startfasen och ett informations-
blad om deras verksamhet är på gång. Nästa steg är 
att skapa ett föräldrastödsprogram som blir mer riktad 
och där kan innehållet styras mer.

Kontaktuppgifter
Camilla Fredriksson, behandlare, 0921-62695, 
camilla.fredriksson@boden.se
Anna-Greta Johansson, behandlare, 0921 62896, 
anna-greta.johansson@boden.se

Där i värmen, från kylan, träffade jag behandlarna 
Anna-Greta Johansson och Camilla Fredriksson. De är 
båda utbildade förskollärare och jobbade på Bryggan 
som var en förberedelseförskola. 
Efter att Bryggan lagts ned så annonserade social- 
förvaltningen efter behandlare med inriktning inte- 
gration till team stöd som är individ- och familje- 
omsorgens (IFO:s) samlade öppenvård. 

- Först sökte Camilla och fick jobbet. Sen sökte jag 
jobb och fick det också. 
Lite skämtsamt sade de att de aldrig blir av med var-
andra. Det gjorde att stämningen automatiskt blev 
väldigt lättsam. Numer samarbetar de med andra  
verksamheter i samhället som jobbar med integration.
 
Hur ny är integrationsinriktningen på team stöd?
- Vi startades upp i höstas. Större delen av vårt arbete 
handlar om insatser i familjer med olika former av 
sociala behov. Därutöver kommer vi att ansvara för en 
föräldrastödsutbildning samt att vi nu också startat 
upp ett föräldracafé som kommer att vara öppet en 
förmiddag varje vecka. Det är en mötesplats som vi 
har sett behov av. Viktigt att poängtera är att de inte 

bara är till för nysvenskar. Utan möten blir det ingen 
integration. Vi tar emot både människor som har 
uppehållstillstånd och de som just kommit till Sverige. 
Berättar Camilla väldigt utförligt. 

Vad var ert första uppdrag? 
- Vi började med att kartlägga behoven hos de ny- 
anlända avseende föräldrastödsutbildning. Det vi  
gjorde rent konkret var att vi åkte runt till, ja, nästan 
alla. Syftet var många men en stor del var att se vad 
som redan görs så vi inte gör samma sak. När det 
undersöktes så kunde vi också se vilka behov som inte 
möttes. Berättar både Camilla och Anna-Greta

Det absolut största behovet de såg var hos mindre barn 
(0-5 år) och mammor. Kvinnorna behövde komma ut 
och för små barn finns inget bra skyddsnät. För att 
hitta bra tillvägagångsätt har de tagit inspiration från 
andra kommuner, framförallt kommuner i Stockholms-
området. 

- Alla exempel på olika metoder är evidensbaserade. 
Det betyder bland annat att metoderna har vetenskap-
ligt stöd. Förklarade Anna-Greta. 

 

Text och foto: 
Fredrik Åström Familjen i första hand

Team stöds behandlare med inriktning integration har en del av sin verksamhet 
förlagd på Garvaregatan, det är en lägenhetslokal som andas charm.  
Själva lägenheten är inte talande för det trånga trapphuset. Snarare för den  
värme som finns inne hos de som jobbar på team stöd. Den öppna spis som finns 
i lägenheten behövde inte på långa vägar tändas. Även fast det var ruggigt väder 
ute, kanske den sämsta våren jag minns. 

Kontroll av 
badvattnet
Varje sommar gör samhällsbyggnads- 
kontoret kontroller av välbesökta badplatser i 
kommunen. Under kommande badsäsongen 2017 
kommer vi ta tre prover på badvattnet i Aldersjön, 
Harads, Sörbyn, Vändträsk, Ubbyn och Unbyn. Ett 
prov kommer tas i Sandträsk, Lakaträsk, Valv-
träsk, Norriån, Södra Bredåker och  Rasmyran. 

På Havs och Vattenmyndighetens webbplats havo-
chvatten.se/badplatsen hittar du den 
senaste informationen om alla badplatser i hela 
Sverige. Där kan man även få fram 
resultaten från samtliga EU-bad i Europa.

Ring oss på samhällsbyggnadskontoret på 
telefon 0921-622 56 om du har några frågor 
kring kontroller av badvatten.

Sommarlovs 
aktiviteter
Du kan läsa hela programmet på  
www.boden.se/loviboden

ÅRETS BÄSTA SOMMARJOBB?  
I alla fall om du är filmintresserad. Under tre  
veckor i sommar erbjuder Bodens kommun i  
samarbete med Filmpool Nord ungdomar att  
arbeta med film. 
Ungdomarna kommer att få lära sig grunderna i 
hur de arbetar med kameran som arbetsverktyg. 
De får testa att filma, redigera, klippa och göra en 
slutproduktion tillsammans med andra film- 
intresserade ungdomar.

Ungdomar födda år 2000 och år 2001 kan söka 
via kommunens feriearbeten och de lite äldre 
ungdomarna via -> 
Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen.

ETT RIKTIGT DRÖMSOMMARJOBB 
FÖR DEN FILMINTRESSERADE.



Boden strävar ständigt efter att vara den mest miljövänliga 
kommunen och genom den här fototävlingen vill visa hur bra vi är 
på just det. Skicka in dina bidrag och en motivering till varför just 
du ska vinna till Facebook/MiljökalenderiBoden2018

Din bild av Boden?
Skicka in dina bilder och få chans 
att vara med i nya Miljökalendern

13 av de bästa bilderna väljs ut av en jury och finns att se i nästa 
års miljökalender som går ut till alla hushåll i Bodens kommun. 
Tillsammans visar vi resten av världen vilken bra kommun 
Boden är att bo i!

Har du bilder som ligger och samlar damm i någon byrålåda? Eller är du sugen på att ta nya?
Skicka in dina bästa bilder som visar vilken fantastisk ekokommun Boden är och ha chansen 
att vara med i nästa års Miljökalender.


