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LEDARE

Efter en fin och härlig sommar med 
många soltimmar är vi nu inne i en
tid när höstlöven blåst av för vinden. 
Frost och kyla har kommit och vinter-
däcken är monterade. Nu väntar vi på 
vit snö som i någon mån dämpar den 
mörka årstid vi har framför oss.

Den globala finanskris som började i USA 
för ett år sen och därefter lågkonjunk-
turen har lett till svåra konsekvenser för 
samhällsekonomin och givetvis drabbar 
det också den kommunala sektorn. För 
Boden blir det en skatte- och statsbidrags-
minskning om c:a 50 mkr. 2009 och drygt 
90 mkr. 2010, jämfört med vår strategiska 
plan. Regeringen har efter det beslutat 
öka det årliga statsbidraget och ge ett 
engångsbelopp som för Bodens kommuns 
del är c:a 21 mkr. 2010.

Kommunens anställda, på alla nivåer, 
har gjort ett berömvärt arbete för att 
klara de minskade budgetramarna under 
2009. Även 2010 kan bli ett besvärligt år 
men vi hoppas och tror att konjunkturen 
vänder uppåt och att vi närmar oss ett 
normaltillstånd under 2011.

Invigningar ger framtidstro
Invigningen av Stadsbiblioteket var den 
28 oktober och Gallerian den 29 oktober. 
Vid sidan av nya Hotell Bodensia som 
blivit en fullständig succé kommer Gal-
lerian och Biblioteket att bli ett fantastiskt 
lyft för centrum i Boden. Kombinationen 
av kulturella inslag och handel runt gal-
leriatorget blir en trevlig mötesplats för 
människor i alla åldrar.

Fler turister i Boden
Enligt Boden Turism ökar antalet turister 
till besöksnäringen varje år. Det är gläd-
jande och ger positiva effekter på handel 
och servicenäringar. 

Investeringen för fisketurismen ned-
ströms Bodens kraftstation är invigd och 

blir en magnet för sportfiskare från när och 
fjärran. Den renoverade Svedjebron befäster 
vårt stora intresse för att bevara ett militärt 
kulturarv.

Full aktivitet i Boden Arena
Jag vill också gratulera BBK till seriesegern och 
spel i division 1.

Det mest glädjande är att flertalet spelare i 
årets trupp kommer från närområdet, förutom 
BBK är ett antal från Sävast, Heden, Bredåker, 
Vittjärv, Svartbjörsbyn, Svartlå och Harads. 
Det finns många idrottsledare och eldsjälar 
runt om i kommunen som gör ovärderliga 
insatser för ungdomen och idrotten.

Vintern är snart här och då gäller handboll, 
innebandy m.m. i våra sporthallar.

Boden Arenas sporthall är en fantastisk 
tillgång och är fulltecknad årets alla dagar. 
Pagla skidstadion är nu ombyggd för att bättre 
tillgodose publikens möjligheter att följa 
tävlingsresultaten, framförallt när det gäller 
skidskytte.

Miljöpris till Boden
Den 14 oktober fick Bodens kommun ta emot 
Norrbottens Miljöpris vid Landstingsfull-
mäktiges sammanträde i Luleå. Det är mycket 
glädjande. Tack till alla bodensare som hjälpt 
till.

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

  

Mycket att glädjas åt
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Den 14 oktober fick Bodens kommun ta emot Norrbottens Miljöpris vid 
Landstingsfullmäktiges sammanträde i Luleå. Vi får det av flera olika skäl.

•	 en	väl	fungerande	återvinnings-
marknad och SAVO som svarar för 
elektronikdemontering och samti-
digt sysselsätter ett 80-tal arbets-
handikappade.

•		 initierat	de	årliga	återkommande	
Miljö-och skördedagarna som 
2009 genomfördes för femtonde 
året.

•	 för	att	utveckla	Cleantecområdet	
tagit iniativ till ett regionalt mil-
jötekniskt med universitetet, lant-
bruks- och skogsnäringar, lokala 
företag samt ideella organisationer.

•	 på	ett	framgångsrikt	sätt	skapat	
förutsättningar för en statlig med-
finansiering av energi- och miljö-
investeringar. 

•	 på	ett	bra	sätt	tagit	in	miljö-	och	
energifrågorna i skolornas under-
visning.

Miljöarbete i skolorna premieras
Prissumman är 50 000 kronor. 

– Eftersom många goda idéer kommer 
via skolelever och lärare så slutar vi inte 
här utan går vidare. Kommunen skjuter 
till 50 000 kronor och det blir alltså 
100 000 kronor som kommer att använ-
das för att premiera goda miljöinitiativ 
från skolorna framöver, avslutar Olle 
Lindström.

Norrbottens miljöpris  

till Boden

Internationellt miljö- 
projekt på Korpen- 
skolan
Korpenskolan har av internationella program-
kontoret beviljats projektmedel för att inom 
ramen för Commenius-samarbetet driva ett 
internationellt projekt inom området hållbar 
utveckling. fyra skolor i fyra länder kommer 
att under de närmaste två åren utveckla sin 
pedagogiska verksamhet kring frågor som 
rör konsumtion, ekologiska fotavtryck och 
mänskliga rättigheter. skolorna ligger i turkiet, 
bulgarien och england. samarbetet kommer 
att ske genom intensiva kontakter både elek-
troniskt, temadagar och i form av lärar- och 
elevutbyten. redan i november i år kommer en 
delegation från de olika länderna att besöka 
boden för att utbyta erfarenheter och planera 
samarbetet. 

– Vår förhoppning med projektet är att det 
ska ge både elever och lärare nya insikter 
kring frågor som rör vår konsumtion och de 
konsekvenser den får, och insikt i att vad vi 
alla gör i vardagen har betydelse för den glo-
bala utvecklingen, säger Henrik Waara, lärare 
på Korpenskolan. 

fagernäs satsar på  
miljöfrågan
fagernäs förskola kommer tillsammans med 
fagernässkolan att driva ett 2-årigt europe-
iskt samarbete i ett Comenius-projekt. det är 
första gången i bodens kommun som förskola 
och skola med barn i yngre åldrar deltar i ett 
liknande projekt. fem skolor från sverige, 
nordirland, Cypern och tyskland kommer att 
samarbeta kring området ”hållbar utveckling”. 
I januari 2009 hölls ett förberedande besök 
i boden med representanter från de övriga 
länderna. I oktober träffas representanter från 
alla deltagande skolor på nordirland för att 
planera och starta upp projektet. syftet med 
projektet är att väcka barns nyfikenhet, enga-
gemang och medvetenhet för hälsa och miljö 
samt öka barnens och vuxnas miljömedveten-
het både i sin närhet och i globala samman-
hang. Under projektets gång kommer barn och 
pedagoger att arbeta kring områdena återvin-
ning och kreativt skapande av återvinningsma-
terial, naturens tillgångar, lokala och kulturella 
rörelseformer och matkultur ur ett lokalt och 
hållbart perspektiv. erfarenhetsutbyte mel-
lan länderna sker bland annat genom träffar, 
hemsida, brev och mailkontakter. förhopp-
ningen är att varje individ får en förståelse för 
att om alla arbetar mot samma mål, oavsett 
var de bor, kan vi tillsammans bidra till en 
bättre värld nu och i framtiden. 

  

– Vi är givetvis mycket tacksamma och 
stolta över att få Norrbottens Miljöpris.
Det är många som bidragit till den här 
framgången, kommunens tjänstemän 
och övriga medarbetare och inte minst 
bodensarnas källsortering av sitt avfall, 
säger kommunalrådet Olle Lindström.

Det här är motiven…
Bodens kommun får 2009 års miljöpris 
för ett enastående långsiktigt utvecklings- 
och hållbarhetsarbete med nya perspektiv 
som skapat en ”grön” tillväxt i kom-
munen.

Bodens kommun har bedrivit arbetet 
på en hög nationell nivå och ska ses som 
ett föredöme och inspirationskälla för 
andra kommuner i norra Sverige.

Kommunen har förutom att utveckla 
den egna verksamheten utifrån ett håll-
barhetsperspektiv samverkat med ett 
antal lokala företag och organisationer 
med syfte att utveckla näringslivet i kom-
munen.

Bodens kommun har bland annat
•	 som	första	kommun	i	Norrbotten	

byggt en biogasanläggning i anslut-
ning till avloppsreningsverket som 
levererar gas till den egna fordons-
flottan och till övriga med gasfor-
don.

•	 fjärrvärme	under	fortsatt	utbygg-
nad som till 95 % framställs av 
förnybara råvaror samt en s.k. 
närvärmecentral i Harads.
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programmet, så vi har duktiga killar och 
tjejer, säger Lennart Wikslund.

Flyttat till Boden för studier
Flera av eleverna har flyttat till Boden för 
att gå programmet. Fredrik Windahl har 
flyttat från Jokkmokk. Han var reserv 
och kom in två veckor efter terminsstart 
i ettan.

– Jag ville gå byggprogrammet i Boden, 
så jag är helnöjd med att jag kom in. Jag 
har en egen lägenhet här. Det funkar bra, 
även om det blir sisådär med matlagning. 
Jag åker ofta hem till Jokkmokk på hel-
gerna. Det är lätt att trivas i Boden. Det är 
mycket större än Jokkmokk, säger Fredrik 
Windahl. 

Samarbete mellan programmen
Totalt går ett sjuttiotal elever på byggpro-

Snart är det tredje elevbyggda huset 
klart i Sävast. Drygt tio elever från 
byggprogrammets tredje år jobbar 
för fullt flera dagar i veckan med att 
bygga en villa på Maran i Sävast. 

– Det är kul att få jobba praktiskt, 
vi lär oss mycket, säger Markus Lid-
berg, som går byggprogrammet på 
Björknäsgymnasiet i Boden.

uset är ritat av läraren Lennart 
Wikslund. Han är ingenjör i grun-
den och har arbetat på byggen i 

Ryssland och Sverige, undervisat på uni-
versitetet och sedan utbildat sig till lärare 
för byggprogrammet. 

– Jag har ett roligt jobb. Eleverna är 
så motiverade och engagerade. Det krävs 
höga poäng för att komma in på bygg-

Kul utbildning ger jobb direkt 
I två av de tre husen har familjer redan flyttat in. – De trivs jättebra, säger Lennart Wikslund, lärare på byggprogrammet. 

det är full fart på byggplatsen. drygt tio killar jobbar för att färdigställa huset i sävast. 
– Vi räknar med att lägga tak på huset i november, berättar Markus Lidberg, längst till höger i bild.

H

grammet. I trean startar hus-projektet. Det 
tar ett läsår att bygga klart huset. Flera 
andra program deltar i projektet; elpro-
grammet lägger el i huset och fordonspro-
grammet transporterar material till bygget. 

– De lär sig bygga energisnåla hus, som 
har jordvärme. Viktigt är tätheten i huset, 
golvvärme och värmeisolerade fönster. Vi 
jobbar med de allra senaste metoderna. 
Eleverna får träna på att bygga lösvirke 
och prefabricera samt att montera de egna 
prefabricerade husdelarna. När huset är 
klart går det ut till mäklare för försäljning, 
säger Lennart. 

Utbildning ger jobb direkt
Studenterna är mycket populära på ar-
betsmarknaden och flera har redan fixat 
jobb efter studenten. 

– Det bästa med utbildningen är att de 

Utbildning
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Nu är Bodens 
utvecklingsplan klar
Under 2008 var många bodensare med och lämnade synpunkter på hur 
Boden skulle utvecklas framöver. Bodendialogen lockade många liksom 
möten på flera orter i kommunen. Efter det har ett stort arbete gjorts för 
att väga samman alla tankar och i juni 2009 togs planen av kommunfull-
mäktige. Nu finns planen i populärversion både på www.boden.se och i 
tryckt form. 

Fördel Boden, ett hållbart växande samhälle
Så är visionen för utvecklingen av Bodens kommun fram till 2020. Planen är in-
delad i sex avsnitt. De tar upp Tillväxt i Boden, Landsbygdsutveckling, Trygghet 
och trivsel, Ungdomarnas Boden, Dialogen och samarbetet mellan kommunen 
och bodensarna och Boden som Eko-kommun.

Varje avsnitt innehåller konkreta åtgärder som behövs för att visionen ska 
förverkligas, en del kortsiktiga och en del på längre sikt.

I utvecklingsplanen finns också en beskrivning av hur Utvecklingsplanen är 
kopplad till andra planer i kommunen.

Vill du veta mer om vad som finns i planen kan du läsa den på Internet, 
hämta den i stadshusets reception eller ringa kommunväxeln tel 0921-620 00 så 
skickar de till dig. Planen skickas också till organisationer, politiska partier m.fl. 
som varit med i arbetet.

1

Utvecklingsplan  
för Boden
2009–2020

Kul utbildning ger jobb direkt 

– det är lätt att trivas i boden, säger fredrik 
Wikdahl från Jokkmokk, som går byggpro-
grammet på björknäsgymnasiet. 

– Jag har ett roligt jobb. eleverna är duktiga 
och engagerade, säger Lennart Wikslund, 
lärare på byggprogrammet. 

jobbar i skarpt läge. Eleverna lär sig både 
teori och praktik här på bygget. De är 
mycket efterfrågade av företagen. Ofta vill 
de ta eleverna redan under gymnasietiden, 
men det är viktigt för dem att gå klart sin 
utbildning, säger Lennart Wikslund. 
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Kreativ matlagning är en av kurserna 
på Hotell- och restaurangprogrammet 
på Björknäsgymnasiet i Boden. Det 
heter också en kurs på Umeå univer-
sitet som elever från Boden ska gå 
under vintern. 

– Vi ska experimentera med olika råvaror 
och se vad som händer. Laga spännande 
maträtter och även få en teoretisk bas. Det 
är lite kemi och mycket kreativitet, säger 
Johanna Wikström, som går i trean.

Stjärnkockar föreläser
Sju tjejer i trean ska under vintern ta 
en kurs på fem högskolepoäng i kreativ 

matlagning vid Umeå 
universitet, utöver 
gymnasiestudierna. 
Gourmetprogrammet 
är en treårig utbild-
ning som har hög 

status i kockyrket. Regelbundna gästfö-
reläsare på utbildningen är de allra bästa 
stjärnkockarna som exempelvis Markus 
Samuelsson, Aquavit i New York och 
Mattias Dahlgren, världsmästare i matlag-
ning och den enda kock i Sverige som har 
tre stjärnor i guide Michelin, matbibeln i 
världen.

Samarbetet är inlett
Kenneth Vinblad von Walter, lärare på 
restaurangprogrammet har lång erfaren-
het från branschen. Han började jobba 
på en restaurang som 14-åring och hade 
sitt första egna ställe när han var 17 år. 
På 90-talet drev han restaurang i Spanien 
och har sedan jobbat som köksmästare, 
varit ordförande i köksmästarföreningen i 
Norrbotten, och även utbildat sig till res-
tauranglärare vid Umeå universitet. Under 
flera år var han även styrelsemedlem i 
Svenska kockars förening, som ansvarar 
för svenska kocklandslaget. 

– Det var så jag fick kontakt med Gert 
Klötske, professor och ansvarig för Gast-
ronomiprogrammet vid Umeå universitet. 
Vi började prata om att inleda ett samar-
bete och nu är vi igång. Vi tycker det är 
en otroligt bra möjlighet för våra elever 
att få kontakt med universitetet redan 

Johanna Wikström, ma-
deleine Karlsson, sandra 

nilsson, emma nilsson 
och Terese Lindström 

ska gå universitetskursen 
i kreativ matlagning i 

Umeå. 

Läraren Kenneth Vin-
blad von Walter etable-
rade kontakt med gert 
Klötske, professor vid 
Umeå universitet, när de 
båda satt i styrelsen för 
svenska kockars för-
ening. Här tillsammans 
med Terese Lindström.

Kreativa kockar 
tar steget till universitetet

Utbildning
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under gymnasiet. Kursen är i huvudsak 
nätbaserad och studenterna får en intro-
duktion i kvalificerad matlagning. Vi får 
tillsänt inspelade filmer med föreläsningar 
kombinerat med praktiska övningar i kök. 
Om de får godkänt i kursen behöver de 
inte göra intagningsprovet för att komma 
in på gourmetprogrammet, säger Kenneth 
Vinblad von Walter.

Lätt att skaffa jobb
Arbetsmarknaden är ljus för eleverna 
från Hotell- och restaurangprogrammet. 
Många börjar jobba extra redan under 
studietiden. Intresset för matlagning och 
bakning är stort hos eleverna. Även om 
några inte riktigt visste var det innebar att 
gå utbildningen. 

– Jag var lite osäker på vad jag sökte 
till, men det var helt rätt. Jag är inne på 
bakning och konditorijobb framöver, men 
det är bra att kunna laga mat också, säger 
Johanna Wikström. 

Elin Dahlqvist har funderat på att bli 
restauranglärare.

– Det skulle vara kul att få lära ut mat-
lagning till andra. Våra lärare ser ut att ha 
så kul, säger Elin, som går i trean. 

Allsidig personal efterfrågas
Eleverna lär sig kall- och varmkökstil-
lagning, att kombinera mat och dryck, 
dukning och servering. I Boden väljer inte 
eleverna inriktning, utan alla blir väldigt 
allsidiga.

– Vi vet att restaurangerna vill ha all-
sidig personal, som kan servera, laga mat 
och kanske kombinera det med att stå i 
bar, säger Kenneth Vinblad von Walter.

Jobb utomlands lockar
Jobb i andra länder lockar. Praktiken är 
ett bra sätt att komma ut och prova bo i 
andra länder. Hotell- och restaurangpro-
grammet har samarbete med restauranger 
i Prag, New York och flera platser i Eng-
land och Frankrike.

– Det skulle vara kul att jobba som 
bartender utomlands, så jag får nog börja 
plugga språk på fritiden, säger Emma 
Nilsson. 

Ett projekt inom europeisk arkitek-
tur, livsstil och traditioner har inletts 
mellan åtta länder i Europa, där 
Björknäsgymnasiet representerar 
Sverige. Eleverna som deltar går 
hotell- och restaurang och estetiska 
programmet. 

– Tanken är att eleverna ska få kunskap 
om andra kulturer. Det handlar också 
om tolerans och förståelse för att de 
ingår i en gemenskap med andra länder 
och inte bara är medborgare i sitt eget 
land, säger Maria Palovaara-Nasi och 
Kristina Bergdahl, lärare på Björknäs-
gymnasiet och projektledare i Sverige.

Olika byggnadstyper ska studeras 
och utifrån kunskap om dessa byggna-
der kommer eleverna att lära sig om sin 

egen region och dess historia. De valda 
byggnaderna ses inte bara som byggna-
der utan också som bärare av kulturhis-
toria och livsstil. Eleverna kommer sam-
tidigt att få perspektiv på miljöanpassat 
byggande genom tiderna. Projektet, 
som ska pågå till 2011, finansieras med 
pengar	från	Comenius,	en	fond	inom	
Internationella Programkontoret. Skolor 
från Frankrike, Spanien, Polen, Tysk-
land, Italien, Lettland, Slovenien ingår i 
projektet. 

– Eleverna kommer att sammanställa 
kunskapen på olika sätt, bland annat 
producera en webbsida, blogga och 
filma på hemorten och under besöken 
till de andra länderna. De kommer ock-
så att göra utställningar om projektet, 
säger Kathrun Magito, ansvarig rektor 
på Björknäsgymnasiet.

Tolerans och kulturer 
i nytt projekt

Måndag efter höstlovet är det tra-
dition med PALT på skolmatsedeln. 
Då har skolans kockar arbetat i 
två dagar för att förvandla 650 kg 
potatis till 8 000 paltar och allt 
ska rullas för hand.

är skoleleverna har höstlov är 
det full aktivitet i skolköket på 
Björknäsgymnasiet. Under två 

dagar samlas kostavdelningens per-
sonal för att genomföra höstens stora 
paltkok. Det börjar med en leverans 
av 650 kg potatis, tillsammans med 
mjöl blir till över 1 ton paltsmet som 
sedan ska förvandlas till 8000 paltar. 

I vanliga fall arbetar elva personer 
i köket på Björknäsgymnasiet, men 
under de här två dagarna kommer för-
stärkning med kockar från kostavdel-
ningens alla skolkök; Sanden, Korpen, 
Brönja, Måräng, Torpgärdan, Gärdes, 
Park, Prästholmen, Svartbjörnsbyn, 
Heden och Harads. 

Då träffas personalen för att riva 

potatis, blanda smet, men framför allt 
rulla, rulla och åter rulla. Det är ett hant-
verk att få till en god palt och det skulle 
aldrig gå att genomföra en vanlig skoldag 
då alla kök har fullt upp, men när lovet 
kommer finns det möjlighet att samlas. 
Runt 300-litersgrytorna är det full akti-
vitet för att göra 
palten färdig.  När 
allt är klart och 
köket rengjort har 
kockarna klarat av 
ett rejält dagsverke 
och samlas till en 
gemensam mål-
tid. Blir det palt? 
Självklart! 

Handrullad 
palt till alla 
skolelever
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Gemensamma insatser  
gav attraktiv mötesplats
Under sommaren har Ungdomsgården i Sävast, som finns i caféet och teaterlo-
kalen i Träffpunkten, fått en rejäl ansiktslyftning. Fritidsledarna Per och Malin 
har tillsammans med feriearbetande ungdomar och andra intresserade besö-
kare på gården byggt, målat, tapetserat, handlat, möblerat och sytt.
TexT och bILD: RogeR ARespång 

nya möbler sitter fritidsledarna Per Grön-
berg och Malin Johansson. Tillsammans 
med ungdomar har de förändrat och för-
bättrat lokalerna till en fin och attraktiv 
ungdomsgård. Hela sommaren har gått åt 
till att bygga en stor altan ute samt måla 
och tapetsera inomhus. 

Det är en lyckad satsning som gjorts 
och det märks inte minst på att det är 
många ungdomar som besöker gården 
varje kväll det är öppet, och det är inte 
bara Sävast de kommer från.

Per och Malin trivs med sitt arbete och 
tycker att de träffar många fina ungdomar 
i sitt arbete. 

– Det är kul att se att ungdomarna är 
rädda om sin ungdomsgård säger fritids-
ledarna. 

Aktuella öppettider finns på  
www.boden.se eller ring 0921-693 18.

mohammed ali spelar 
tV-spel på scenen.

alexander edholm kör ett spel på datorn. bakom honom 
sitter samuel pettersson och Alexander Lindmark.

De duktiga och glada fritidsledarna heter per grönberg och Malin Johansson.

lla inblandade har gjort ett väldigt 
bra jobb och den som ännu inte 
besökt Ungdomsgården borde göra 

det för att se resultatet.
Vid de nya datorplatserna sitter Alex-

ander Edholm och surfar. Han trivs och 
tycker att det är bra på ungdomsgården. 
Därför besöker han också gården nästan 
varje dag det är öppet. Alexander gillar 
det nya som har gjorts. 

– Det har blivit fint och fräscht, säger 
Alexander.

På den scen som finns sitter Moham-
med Ali och spelar Guitar hero. Han säger 
att det är bra här och mycket snyggare än 
förut. 

– Jag besöker Ungdomsgården varje 
vecka och tycker att allt är bra här, säger 
en nöjd Mohammed.

Omgiven av fina nysydda gardiner och 

Ung i Boden

Det finns en framtid  
i Boden-Luleåregionen
Ibland måste man påminnas om 
självklarheter. En sån sak är att 
varje dag tar vi människor en massa 
beslut. Besluten och det vi säger 
skickar ut en mängd signaler till 
omvärlden. En del brukar kalla 
dessa signaler för framtidshopp  
eller framtidstro. 

idigt bestämde jag mig att ar-
beta för Norrbotten. Det har jag 
sedan gjort i ett tjugotal olika 

grupper och sammanhang. Mitt mål 
har varit, och är fortfarande, att visa 
att vi som bor i den här delen av landet 
duger just som vi är. 

Mycket i samhället betonar tillväxt 
och det goda livet. Vad är då det goda 
livet kan man undra? För de flesta är 
det förmodligen ett jobb man trivs med, 
utvecklas inom och kan försörja sig 
på. En privat livssituation som man är 
tillfreds med. Har man barn är förskola 
och skola viktiga. Har jag kommit en 
bit längre i livet kan äldreomsorgens 
utformning vara det som påverkar mer. 
Allt detta i en livsmiljö som har frisk 
luft och goda möjligheter till rekreation 
och återhämtning på fritiden.  

När man lever i båda städerna som 
jag gör ser man enkelt bådas fördelar. 
Det bästa är faktiskt att det är så nära. 
Därför har jag ett förslag. 

Tänk om vi kunde se Boden-Luleå 
som en region – inte en kommun. 
•	 Då	har	vi	över	10	600	arbetsplat-

ser att välja mellan.
•	 Vi	har	två	golfbanor	och	två	sla-

lombackar 
•	 Flera	skidspår	med	anläggningar	
•	 Teater,	Kulturhus	och	massor	

med musik
•	 Arenor	för	nationell	basket,	

hockey och fotboll och en trav-
bana – och allt detta inom i stort 
sett en halvtimme!

t

FoTo: chRIsTeR g
ALLIn
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Råd engagerar ungdomar
Anledningarna till att man går med i ett ungdomsråd är många och olika. Vissa 
går med för att de har en vilja att förändra kommunen.
TexT: MAnueLA FReDRIKsson och VeRonIcA sTRAnDbeRg. 

kommun har vi lärt oss genom ungdoms-
rådet. Vänner för livet, sjuka stunder och 
hysteriska utbildningar. Resor, grillkvällar, 
politikerträffar, skrattanfall och mingel 
med ministrar. 

Det kan inte bli bättre än så. Valet vi 
gjorde för fem år sedan då vi gick med, 
har vi inte ångrat. Alla borde ta chansen. 
Vi unga sitter på så många åsikter och 
förslag, men de gör ingen nytta när de 
uttrycks hemma eller i skolfiket (tro oss, 
vi vet!). VÅGA höja rösten, ta dina idéer 
steget längre och gå med i ungdomsrådet.

– Unga människor är inte framtiden, 
den klyschan är så back in the days. Unga 
är NU, idag, avslutar Manuela och Vero-
nica 

Skicka e-post till oss om du vill veta mer: 
manuela.fredriksson@sverigesungdomsrad.se
louiseveronicastrandberg@gmail.com

manuela fredriksson och Veronica strandberg tycker att det går att påverka genom Ungdoms-
rådet. 

– Så var det för mig. Jag hade gått runt en 
längre tid och haft åsikter utan att egentli-
gen gå vidare med det, tills jag fick reda på 
att det fanns ett ungdomsråd i startgropar-
na som skulle syssla med sådant jag ville 
förändra, säger Veronica Strandberg. Hon 
har varit ordförande i Ungdomsrådet. 

– Då var jag 14 år, säger hon. 
Det finns även unga som till en början 

går med för att slippa skolan och få gratis 
fika. 

– Det var så jag tänkte, ett ungdomsråd 
var det perfekta alibit för att slippa sko-
lan. Det slutade med att jag inspirerades 
av rådet, älskade arbetet och sitter fem år 
senare kvar med bland andra Veronica, 
säger Manuela Fredriksson som är aktiv i 
ungdomsrådet. 

För oss har rådet betytt mycket. Vi har 
vuxit med engagemanget. För vissa har det 
varit en inkörsport i politiken, andra har 
sett det som allmänbildande och mycket 
av det vi kan om samhället, politik och 

Ung i Boden

Det finns en framtid  
i Boden-Luleåregionen

Lägg till det en fantastisk livsmiljö, 
bra skolor och ett globalt ”nära” läge. 
Var någon annanstans i landet, kanske 
till och med i världen, har man detta? 

Vad hindrar oss då från att bara se 
den goda framtiden som vi kan skapa 
tillsammans? 

Många säger till mig att vi i Norr-
botten inte kan enas utan bara baktalar 
varandra och helst flyttar till Stockholm 
om man bara får chansen.  Där vi tror 
oss få en bra framtid.

Jag är i stället helt övertygad om 
att vi skapar vår framtid själva. Att vi 
måste vara våra egna förebilder och 
endast då kan vi få andra att se samma 
ljusa framtid som vi själva ser.

Du bestämmer hur den blir
Nå, vem bestämmer om det kommer 
att gå bra eller dåligt i Norrbotten?

Det gör du! Allt som vi säger både i 
ord och i handling skickar ut signaler 
om hur vår framtidstro är. Om vi alla 
stolt sträcker på ryggen och lyfter fram 
varandra kommer vi då att stärka möj-
ligheterna så att 
•	 fler	flyttar	hit,
•	 fler	bor	kvar,	
•	 fler	investerar	sina	pengar	i	före-

tag, 
•	 de	som	i	dag	har	pengar,	men	inte	

satsar, får en bra anledning att 
medverka i utvecklingen.

Min största drivkraft att arbeta för att 
utveckla regionen är att mina barn ska 
vilja välja Norrbotten för sin framtid. 
Vilken är din?

Jeanette Nilsson,
näringslivschef i 
Bodens kommun

FoTo: M
An

ueLA FReDRIKsson

FoTo: chRIsTeR g
ALLIn
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Utbildning

d

Som ett led i Brönjaskolans profil 
”Personligt ledarskap och hållbar ut-
veckling” åker vi varje år med åttorna 
på en fjällresa. I september åkte vi 
på årets resa. Vi samlades redan kl. 
06.10 på avresedagen och de flesta 
var nätt och jämnt vakna. Tåget rull-
lade iväg strax efter halv 7 och stäm-
ningen höjdes närapå lika fort som 
tåget förde oss närmare Abisko fjäll-
station.

TexT och bILD: peTRoneLLA FAgeRsTRöM, LäRARe  
på bRönJA-sKoLAn.

i kom fram till Abisko fjällstation 
vid 11-tiden på dagen och traskade 
genast iväg mot Kungsleden. Väl 

där vandrade vi, enligt NO-läraren Tom-
my, 500 meter. Men vi andra tror det var 
närmare 1000 meter innan vi fick vår för-
sta måltid på våra Trangiakök. Efter ma-
ten vandrade vi vidare mot det som skulle 
bli vårt nattläger. Resan uppåt tog mellan 
4 och 6 timmar, och gick förvånande lätt 
för de flesta. Visst var det lite skavsår här 
och där och ett och annat utbrott av ”jag 

brönjaskolans profil 
är hållbar utveck-
ling och personligt 
ledarskap
Utbildning för hållbar utveckling 
är ett perspektiv som ska ge-
nomsyra hela undervisningen. 
personligt Ledarskap är en del 
av den hållbara utvecklingen 
som vi särskilt betonar. det 
personliga ledarskapet handlar 
om att ta ansvar för sitt eget 
lärande, sina val och sitt eget 
handlande. att leda sig själv 
under resten av livet och att 
göra ansvarsfulla val. målet med 
profileringen är att alla elever 
hos oss ska bli självständiga, 
kunniga, ansvarstagande och 
omtänksamma människor med 
gott självförtroende. resan till 
Abisko är en del av profileringen. 

Den längsta resan  
är resan inåt

ska aldrig mer åka till fjällen”, men på det 
stora hela gick det bra. 

På vissa sträckor var utsikten makalös, 
medan det på andra sträckor knappt gick 
att se annat än träd överallt. Vi hade hört 
av Tommy att det skulle vara ungefär 5 
km till lägerplatsen och sista biten undra-
de eleverna om det var riktiga meter eller 
Tommy-meter... 

När man vandrar tillsammans i flera 
timmar hinner man prata en hel del. Vi 
har pratat om framtiden, farhågor och 
önskningar. Vi har vandrat och gemen-
samt beundrat naturen, den karga men 
livskraftiga 
fjällnaturen.  
Slutligen kom 
vi fram till lä-
gerplatsen och 
började slå upp 
våra tält. Därpå 
var det dags för 
mat igen. Un-
der kvällen var 

några elever på äventyr vid jokken, medan 
andra stannade till vid lägerelden. Medan 
mörkret föll över bergen gick både elever 
och lärare till ro. Mer eller mindre. Det 
var naturligtvis en del spring mellan tälten 
och någon som trodde sig ha kissat på en 
björn, men efter ett tag föll tystnaden, och 
kylan, över vårt läger. 

På morgonen packade vi ihop och gick 
sedan under fri fart hem. Vinsterna med 
profilen är att få uppleva att man klarar 
mer än man tror, att se att vi är starkare. 
Nu ser många elever fram emot att åka till 
Kebnekaise i nian. 

dags för mat som 
tillagats på 
trangiakök.

V



BodenBild – 11

f

lyckas. Personal som möter patienterna 
kommer att få utbildning och börja arbeta 
på ett nytt sätt med tester och även arbeta 
med rådgivning. 

– Vi måste avdramatisera missbruket. 
Om någon är orolig för sitt drickande ska 
man kunna gå till sin läkare och visa sin 
oro och få hjälp, utan att det är skamfyllt. 
Likväl som personer som visar tecken 
på missbruk får vara beredda att få fler 
frågor	om	sin	livsstil,	säger	Ann-Christin	
Malmström, medicinskt ansvarig sjukskö-
terska, Bodens Kommun. 

Likvärdig vård i hela landet
Riktlinjerna för missbruks- och beroende-
vård från Socialstyrelsen är ett bra stöd i 
arbetet. De syftar till att uppnå effektiva 
och säkra metoder för att erbjuda god 
kvalitet i vården inom såväl kommuner 
och landsting.

– Vi måste ha en likvärdig vård i  
Sverige. Alla har rätt till bra vård oavsett 
var man bor i landet, säger Anna-Greta 
Eriksson, Bodens närpsykiatri. 

– Patienter med alkohol- eller miss-
bruksproblem ska inte hamna mellan 
stolarna, för det är både ett socialt 
och ett medicinskt bekymmer. Därför 
samarbetar vi nu inom primärvården, 
socialförvaltningen och psykiatrin på 
ett helt annat sätt, säger Helena Ask-
lund från Kommunförbundet. 

örsäljningen av alkohol har ökat 
senaste tiden och det har blivit ac-
cepterat i samhället att dricka oftare. 

Män dricker fortfarande mer än kvinnor-
na men skillnaderna mellan könen blir allt 
mindre. Många personer kan ha ett risk-
bruk och mörkertalet är enormt. Studier 
visar att 10 % har uppenbara problem. 

– Det finns riskbruk, missbruk och 
beroende och vi vill fånga upp så många 
som möjligt innan det gått för långt. Om 
en person söker sig till psykiatrin eller 
primärvården för ångest och depression, 
till läkare för smärtproblem eller till för-
sörjningsstöd från socialtjänsten så kan 
det ibland finnas annat med i bilden. De 

kommer att få frågor för att se om det 
finns alkohol eller missbruk med i bilden. 
Vi måste jobba från flera håll samtidigt 
för att spara lidande för individen, säger 
Kristina Lindqvist, verksamhetsutvecklare 
på socialtjänsten i Boden. 

– Vi vet att det i Sverige finns hundra-
tusentals barn som växer upp med föräld-
rar som missbrukar alkohol och droger. 
Många av de vuxna lider dessutom av 
psykisk ohälsa. Det ökar barnens utsatt-
het, säger enhetschef Ingegerd Svanberg, 
vid missbruksenheten.

Norrbotten har kommit längst
Projektet började under 2008 och är ett 
led i Socialstyrelsens nya riktlinjer för 
missbruks- och beroendevård. Norrbot-
ten är ett av de län som kommit längst 
i arbetet. I Boden träffas kommunför-
bundet, landstinget och olika delar från 
kommunens socialtjänst regelbundet. De 
utvecklar arbetet med att snabbt kunna se 
om det finns riskbruk eller missbruk hos 
personer som söker hjälp. Lokala utbild-
ningsinsatser och samarbete krävs för att 

Vi samverkar för likvärdig 
vård i norrbotten, bakre 
raden från vänster: Hele-
na asklund, Kommunför-
bundet, Katarina enek, 
primärvården, Kristina 
Lundqvist, bodens kom-
mun, ann-Christin malm-
ström, bodens kommun, 
Ingegerd svanberg, 
bodens kommun, anna-
greta eriksson, bodens 
närpsykiatri.  främre 
raden: björn Isaksson, 
bodens kommun, Urban 
nyström, bodens kom-
mun, Katarina Larsson, 
primärvården. 

Vi minskar riskbruk och 
missbruk av alkohol och droger
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Den 29 oktober öppnade Bodens nya 
galleria Enter. Gallerian ligger mitt i  
centrum och är ett riktigt allaktivitets-
hus. Butiker, caféer, teater, bio, dans- 
lokaler, bowling och bibliotek samlas  
under samma tak. På det övre planet 
finns en scen i anslutning till café Qult. 
Där blir det spelningar och uppträdan-
den.

Redan klockan halv sju på morgonen ställde 
de första besökarna sig i kö. Tre 14-åriga 
tjejer ville komma in först.

– Det är ju så spännande att se gallerian. 
Vi ville vara först, så därför gick vi hit redan 
vid halv sju, säger Madeleine Karlsson, 14 år. 

Shopping och kultur under samma tak
Enter är unik i sitt slag. Det finns ingen lik-
nande galleria med blandning av shopping 
och kulturutbud någonstans i Sverige.

– Vi är så nöjda, det är en härlig dag 
som många har sett fram mot, säger Jörgen 
Olofsson, projektledare från Sveafastigheter 
som äger fastigheten.  

Innergård blev fin galleria
Sommaren 2007 blev det bestämt att 
bygga en galleria i stan. Innergården mel-
lan Bodensia och Färgaregatan har blivit 
en fin galleria, trots den rådande lågkon-
junkturen. 

– Alla butiker är uthyrda och bland-
ningen av butiker är bra. Det är höjden 
av lycka för en fastighetsutvecklare, säger 
Jörgen Olofsson.

Lycklig dag för Olle
Olle Lindström, kommunalråd i Boden, 
har haft en viktig roll i processen. Han har 
varit med och skapat förutsättningarna 
för att gallerian blev till. 

– Det är fantastiskt att äntligen få öpp-
na den här fina gallerian. Det är en för-
väntan och längtan som är uppfylld hos 
bodensarna. Många hundra människor 
har kommit hit för att besöka gallerian på 
invigningsdagen. Det är en lycklig dag för 
mig och för bodensarna. Förhoppningen 
är att Boden ska få tillbaka en del pengar 
som shoppas upp i andra kommuner  
genom Enter, säger Olle Lindström.

Ett samarbetsprojekt med framgång
Samarbetet mellan kommunen och Svea-
fastigheter har gått bra och varit förtroen-
defullt. Arkitekten har lyckats riktigt bra 
och det är inte så lätt när ytan mellan hus-
en var given. Samhällsbyggnadskontoret 
har gjort ett stort jobb för att allt skulle gå 
snabbt och smidigt. Nu när bygget är klart 
kommer Folkets Hus, med Janne Bäcklund 
i spetsen, tillsammans med ett galleriaråd 
att svara för verksamheten och driften av 
fastigheten. De planerar gemensam annon-
sering, långlördag, tjejkvällar och olika 
evenemang i gallerian.

Sysselsätter många 
Det blev en hel del nya jobb genom galle-
rian. En av de nya butikerna som anställt 
ny personal är Ohlssons tyger. De säljer 
tyg och sytillbehör. 

– Vi har elva butiker i Sverige. Butiken 
i Boden är mindre än våra andra butiker, 
så allt är lite tätare placerat, men vi kan 
ha samma stora utbud som övriga butiker. 
Vi utnyttjar hela lokalytan till varor och 
delar på fikarum och toaletter med de 

Enter galleria navet för handeln
tusentals norrbottningar besökte enter galleria på invigningsdagen. 
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andra butikerna. Vi trivs jättebra här, alla 
är så trevliga och glada. Det här är den 
finaste gallerian som vi har butik i och 
vi har flera att jämföra med, säger Rode 
Hammarberg Olsson, ägare av Ohlssons 
tyger. 

Skönt shoppa inomhus på vintern
Monica Stubé är ordförande i Svensk 
handel och driver butiken SeeMe. Hon är 
mycket nöjd över att Boden äntligen fått 
sin egen galleria. 

– Vi inom Svensk handel har länge  
jobbat för att få en galleria i stan. Det här 
är fantastiskt för bodensarna och norr-
bottningarna. Vi har ju så långa vintrar 
här så det är skönt att folk kan flanera 
runt för att shoppa, fika och gå på kultur-
aktiviteter i samma hus, säger Monica. 

Enter galleria navet för handeln

Kommunalrådet olle Lindström invigningsta-
lade. smakbit av en tårta med enters logga 

från opalen blev invigningsceremonin.  
– Idag är det en stor dag för mig och boden-

sarna, sa olle Lindström. 

– Jag kommer att sy mer 
nu när vi har en egen 
tygaffär i stan, säger  
marianne eriksson, en av 
de första kunderna hos 
ohlssons tyger. 

”Det här är den finaste gallerian 
som vi har butik i och vi har flera 

att jämföra med.”

– äntligen har boden 
fått en galleria. det har 
vi kämpat för i flera år, 
säger monica stubé, ord-
förande i svensk Handel 
i boden.

tre tjejer ville komma först in och 
hade därför köat sen halv sju på 
morgonen.
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Efter att ha varit stängt för renovering 
i flera månader slår nu Bodens stads-
bibliotek upp portarna och hälsar alla 
varmt välkomna. Biblioteket, som har 
sett ungefär likadant ut sedan 1966, 
har fått en total ansiktslyftning. 

Hela biblioteket är nyrenoverat. Det är 
ljust, med öppna ytor och lätt att få en 
överblick. Bokhyllorna är låga så det går 
att se över dem. Vid fönstren mot gatan 
finns stolar och fåtöljer för läsning. Direkt 
vid ingången hittar du det som lånas ut 
mest och det är filmer, data- och tevespel 
samt deckare.

– Tanken är förstås att shopparen ska 
släntra in i biblioteket och snabbt hitta 
vad de söker innan det är dags att åka 
hem. På det här sättet hoppas biblioteket 
hitta nya och fler låntagare. Kort sagt 
människor som vill ta del av nya upplevel-
ser, säger Jan-Olof Frank, bibliotekschef. 

Många besökare 
Biblioteket har haft närmare 200 000 
besökare per år de senaste åren. Mixen 
mellan butikernas kommersiella utbud, 
teatern, bowlingen och biblioteket som 
ickekommersiell frizon är ännu så länge 
ovanlig i Sverige. Butikerna har nytta av 
biblioteket och biblioteket får möjlighet 
att nå nya besökare som inte brukar be-
söka biblioteket. 

Sveafastigheter  
insåg värdet av bibliotek
Hyresvärden, Sveafastigheter, insåg tidigt 
bibliotekets betydelse och har satsat en 
miljon kronor för renovering. Den totala 
kostnaden för biblioteket inklusive bl.a. 
ny inredning beräknas uppgå till ca 3 mil-
joner. Förutom helt ny inredning och ny 
entré från gallerian kommer det att finnas 
flera nyheter.

Nyheter för låntagarna
Utanför biblioteket, vid entrén från gal-
lerian, finns ett rum som kallas ”röda 
rummet”. Det rummet har besökarna 
tillgång till även när biblioteket är stängt. 
Där finns en mediajukebox där man kan 
låna digitala media som filmer, ljudböcker, 
musik och språkkurser. Där finns också 
dagstidningar och Internetdatorer som går 
att hyra för 19 kr/timme.

Lätt och luftigt på nya biblioteket
Ny inredning och enklare att hitta
I bibliotekslokalen möts man av låga hyl-
lor med delvis nya avdelningar och vår 
förhoppning är att det ska bli lättare för 
besökarna att snabbt hitta det de söker. 
Facklitteraturen är uppdelad under rubri-
ker som ”Kropp och själ”, ”Folk och län-
der”, ”Hus, hem och hantverk” osv. Så är 
det också på barnavdelningen. Biblioteket 
har förstås ett rum för Norrbottens ende 
Nobelpristagare Eyvind Johnson.

Nytt rum för barn
Barn- och ungdomsavdelningen har fått ta 
mera plats i det nya biblioteket. 

– När vi har planerat den nya barn- och 
ungdomsavdelningen har vi velat skapa ett 
rum för alla barn på deras villkor där det 
är lätt för dem att hitta, samt erbjuda en 
inspirerande miljö som lockar till läsning 
och lek. Vi har satsat på sköna och my-
siga läsplatser där man vill stanna länge, 
fantasifulla inslag som kojan i form av en 
borg – Bodens fästning – på småbarnsav-
delningen, berättar Jan-Olof Frank.

Från lager till mötesplats
Tidigare var det här ett klassiskt bibliotek 
som sedan blev en lagerlokal för böcker.

– Nu är biblioteket en inspirerande och 
berikande mötesplats till alla som kommer 
hit. Placeringen i nya gallerian Enter är 
perfekt, säger bibliotekschefen Jan-Olov 
Frank. 
www.boden.se/bibliotek

biblioteket har blivit totalrenoverat. de låga hyllorna med delvis nya avdelningar gör att det ska bli lättare att snabbt hitta det du söker, säger Jan-
olof frank, bibliotekschef.

I mediajukeboxen kan man låna digitala me-
dia som filmer, ljudböcker, musik och språk-
kurser. 
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Leif nordström, 
chef för kultur-  

och fritids-
förvaltningen, 
överlämnade 
en bbK-tröja 

med englund 
på ryggen och 

nummer 10, 
samma som 

hans stol i 
svenska  

akademien.

Redan som 6-åring blev bodensaren 
Peter Englund stammis på Bodens 
Stadsbibliotek. Han satt ofta timtals i 
en fåtölj och läste en bok i det murrigt 
bruna, mysiga biblioteket, som låg vid 
Bodån. Första favoritboken var Jorden 
runt på 80 dagar av Jules Verne. Än 
idag får han en härlig känsla när han 
kommer till bibliotek. 

– Att komma hem för att återin-
viga Bodens Stadsbibliotek, där allt 
började, var självklart, berättar Peter 
Englund. 

– Jag fick ett råd från min företrädare i 
Svenska akademin, Horace Engberg: Öva 
upp nej-muskeln. Jag förstod ganska snart 
vad han menade. Det haglar in förfråg-
ningar om att delta vid invigningar och 
andra arrangemang. I höst har jag bara 
tackat ja till en inbjudan och det var att 
återinviga Bodens Stadsbibliotek. Jag sa ja 
direkt, det var självklart. Nu återbetalar 
jag min skuld till Boden. Jag har använt 
detta bibliotek i många timmar och det 
var här allt började, berättar Peter Eng-
lund, bodensonen, historikern, författaren 
och numera även den ständiga sekretera-
ren i Svenska Akademien.  

Biblioteket bättre än skogen
Peter växte upp i ett hem där böcker inte 
var så vanliga. Familjens intresse var fiske 
och skogen, men Peter ville aldrig följa 
med, han åkte till biblioteket istället. 

– Jag körde ofta Peter till biblioteket, 
eller så tog han cykeln dit. Jag och hans 
bröder var mest ute i skogen eller fiskade, 
berättar Peters pappa Birger Englund. 

Peter hade andra intressen. Han äls-
kade att bygga modeller av flygplan och 
stridsvagnar från andra världskriget. När 
instruktionen var på engelska så slog han 
upp orden i ett lexikon och lärde sig både 
språk och att bygga modeller, säger Birger.  

Tar inte böcker för givet
Första besöket på biblioteket var redan 
1963. Efter att ha lyssnat på radiofölje-
tongen ”Jorden runt på 80 dagar”, var 
han på jakt efter boken. 

– Jag minns så väl min första känsla 
av att vara omgiven av böcker. Eftersom 
vi inte hade böcker hemma, så har jag en 
särskild relation till böcker. Jag har aldrig 
tagit böcker för givet. Det gör jag inte nu 
heller. Böcker ger en känsla av förundran 
och förväntan. Det som var så märkvär-
digt är att biblioteket blev en port till en 
annan värld. En bok överskrider begräns-
ningen att leva ett liv. I bokens värld kan 

Peter Englund 
tacksam för 
biblioteket i 
Boden

man leva flera liv. Bibliotek ska upptäckas, 
man ska gå fel och få nya upplevelser, 
hitta böcker man inte visste fanns, säger 
Peter Englund. 

En hemmakär författare
Peter har alltid nära till skratt och föräld-
rarna berättar att det fanns mycket humor 
i hemmet. 

– Vi är så stolta över Peter, ja även över 
våra andra barn och barnbarn förstås. 
Det är roligt att han är så hemmakär. Han 
älskar Boden och har fortfarande kontakt 
med många kompisar från uppväxten, 
säger Gunborg Englund, mamma till Peter.  

Platsen där hans resa började
Det är en något rörd och väldigt tacksam 
Peter, som i sitt invigningstal tackar Bo-
dens Stadsbibliotek, som var platsen där 
hans resa i världen började. 

– Jag har en skuld att återgälda och vill 
tacka de som beslutat att det ska finnas ett 
bibliotek, de som arbetat här och skatte-
betalarna som gör allt möjligt. Och så vill 
jag tacka min pappa för att han skjutsade 
mig till biblioteket, avslutar Peter Englund 
sitt invigningstal. 

peter englund med sina föräldrar birger och gunborg englund vid invigningen av nya biblioteket. 
– Jag vill tacka pappa för att körde mig till biblioteket den första gången. det var där allt började, 
berättar peter englund.

biblioteket var fullsatt när peter englund invigningstalade. 
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Ung i Boden

Nyligen var det nyinvigning av förskolegården på Gärdes 
förskola Fruktträdet. Det skedde med pompa och ståt och 
med bandklippning av rektorn Desiré Nordvall. 

– Nu är den här fasen i vårt utvecklingsarbete klart. Vi 
har under fyra års tid arbetat med att utveckla inomhus- och 
utomhusmiljön för att anpassa den till barnens behov, säger 
Katarina Häggståhl, förskollärare på förskolan

vågar tycka och tänka fritt
– Vi började arbeta för att utveckla inte-
riör, material och organisationen i barn-
grupperna, tillsammans med rektorn och 
kollegorna, berättar Katarina Häggståhl 
och	Camilla	Fredriksson,	som	är	förskol-
lärare på förskolan. 

Första steget var att rensa ut material 
som inte användes och ta fram material 
som utmanade barnens fantasi genom le-
kar. Inredningen, med möbler och materi-
al, anpassades till barnens nivå och behov. 
Den skulle vara estetisk och rofylld. Olika 
hörnor skapades för exempelvis målning 
och bygge med klossar och lego. 

Nästa steg var att organisera barnen 
utifrån ålder, behov och förutsättningar 
samt utveckla rollen som pedagog. 

– Vi internutbildar varandra och sam-
arbetar med Norra Svartbyns förskola 
Klätterträdet. Pedagogerna har olika 
ansvarsområden inom matematik, genus, 
teknik, utemiljö och Reggio Emilia-inspi-
rerad pedagogik. säger Katarina.

Inspiration från Italien
Gärdes förskola Fruktträdet arbetar med 
inspiration av Reggio Emilia, en italiensk 
pedagogik som utvecklades efter andra 
världskriget. En del av den pedagogiken 
handlar om att utveckla barnens självstän-
dighet. 

– Vi har under flera års tid arbetat med att 
utveckla utomhusmiljön och nu har vi nyinvigt 
gården genom att plantera ett fruktträd, säger 
Katarina Häggståhl förskollärare. 

förväntansfulla barn på gärdes förskola 

fruktträdet inviger den nya gården. Framtidens individer 
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Joleene stadin-maglic, 5 år, och selina andersson, 4 år,  håller i mötet före lunchen. de berättar vad det blir för mat och sjunger sånger tillsam-
mans.

– Vi vuxna lyssnar på barnen, ställer 
frågor och utmanar deras tänkande. Vi 
låter dem prova saker även om de inte vet 
om de kan. Det finns inte bara ett svar och 
processen till svaret är väldigt utvecklande. 

Jonatan Hjelte, snart 4 år hämtar maten själv 
från buffén med hemlagad mat och sallad. 
– det är jättebra att hämta sin egen mat, 
säger Jonatan. 

Det handlar om att bygga deras själv-
känsla. Vi bemöter dem med samma res-
pekt	som	vi	bemöter	vuxna,	säger	Camilla	
Fredriksson.

Maten tar barnen själva
– Vi har en lunchbuffé istället för att bar-
nen får maten framdukad på borden. De 
tar sin tallrik, ställer sig i kön och väntar 
på sin tur och tar sallad och hemlagad 
mat. Buffén utvecklar barnens självstän-
dighet och de vågar ta för sig och prova 
nya rätter, inte minst grönsaker som ofta 
är ett problem i den här åldern. Barnen 
väljer själv var de vill sitta och med vem. 
Barnen och de vuxna roterar mellan bor-
den och det är en bra ljudnivå. Det har 
blivit en stor skillnad. Nu kan barnen 
påverka sin egen situation, de väljer sin 
mat och väljer sin plats och det funkar hur 
bra som helst. De växer med ansvar, säger 
Camilla	Fredriksson.

Högre status för arbetet i förskolan
Läroplanen som kom 1998 har betytt 
mycket för förskolan, som får högre sta-

tus. Första åren i skolsystemet är viktiga 
för lärande och utveckling. 
Det pågår ständigt undervisning i exem-
pelvis matematik och svenska. Pedagoger 
tar tillvara på alla situationer för att ut-
manar och locka barnen till eget lärande, 
med frågor som ”vad har du lärt dig?”, 
”hur tänkte du?”. För att tydliggöra läran-
det för barnen, pedagoger och föräldrar 
använder vi oss av pedagogisk dokumen-
tation. Barnen planerar och håller i sina 
egna möten och bestämmer innehållet. 

– Det skapar individer med självförtro-
ende och självkänsla. Vi förbereder barnen 
för skola och framtiden, säger Katarina.

Utveckling ger framtidens individer
– Vi vill skapa framtidens individer som 
vågar tycka och tänka fritt. Där har vi pe-
dagoger en viktig roll. Vi får ny kunskap 
genom kurser på universitetet, ny forsk-
ning, böcker och tidskrifter och hjälps åt 
och fungerar som coacher till varandra. 
Det är kul att jobba, vi har arbetsglädje 
här hos oss, bra kollegor och bra ledning, 
säger Katarina Häggståhl. 

vågar tycka och tänka fritt
Framtidens individer 
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Skuldsanering är en möjlighet för en 
svårt skuldsatt person att få hjälp med 
sina skulder, en chans att komma ur 
skuldfällan och få ordning på sin eko-
nomi. Det är Kronofogdemyndigheten 
som tar emot ansökningarna och be-
slutar om skuldsanering. 

TexT: AnnA nILsson

tt vara överskuldsatt är ofta för-
knippat med skamkänslor. Många 
drar sig undan för att försöka dölja 

sin situation. De ekonomiska problemen 
leder också ofta till hälsoproblem för dem 
som drabbas.

Lagen om skuldsanering styr
Syftet med lagen om skuldsanering är att 
försöka komma tillrätta med problemen 
kring överskuldsättning. Lagen från 2007 
innebär i korthet att du kan få skuldsane-
ring om du är så svårt skuldsatt att du inte 
kommer att kunna betala dina skulder 
på många år (s.k. kvalificerad insolvens). 
Merparten av dina skulder bör vara minst 
tre till fyra år gamla, och inga nya skulder 
bör uppstå. För att bli beviljad skuldsane-
ring ska du vara folkbokförd i Sverige och 
du får inte ha pågående näringsförbud. 
Kronofogdemyndigheten bedömer din 
ansökan och fattar beslut. Deras bedöm-
ning baseras helt från din inkomst, din 
ekonomi och din livssituation. Om du 

beviljas skuldsanering innebär det att du 
måste leva på existensminimum under fem 
år. Allt utöver det går till dina skulder, 
enligt en betalningsplan som Kronofogden 
upprättar. Efter skuldsaneringsperioden 
avskrivs resterande skulder och du blir 
skuldfri. Om din ansökan avslås har du 
alltid möjlighet att söka igen. Du kan 
också överklaga beslutet.

Många behöver hjälp
Behovet av hjälp är stort och Kronofogden 
får in många ansökningar. Under första 
halvåret 2009 har det kommit in ca  
3 350 ansökningar från hela landet. Det 
är en ökning med ca 4 % jämfört med 
förra året. I Boden är det 62 personer som 
har sökt hjälp hos kommunens budget- 
och skuldrådgivare hittills under 2009 
(januari – september). Precis som under 
2008 är det i snitt sju stycken som anmä-
ler sig varje månad.

Förändringar på gång
Många i Sverige är, precis som Tom, över-
skuldsatta och behöver hjälp, därför vill 
man förändra Skuldsaneringslagen. Ett 
förslag har tagits fram som bland annat 
innebär att skuldernas ålder får minskad 
betydelse. Dessutom vill man korta ner 
betalningsperioden från dagens fem år 
till tre år. Om riksdagen godkänner lagen 
under hösten 2009, kan den träda ikraft 
någon gång under 2010.

Toms berättelse
Tom, en av dem som har ansökt om 
skuldsanering, berättar om sin upple-
velse.

– Att vara skuldsatt är som att stän-
digt bära med sig en ryggsäck. Det är 
svårt att se folk i ögonen och man kän-
ner skam för sin situation.

Problemen med ekonomin gjorde att 
han mådde sämre och sämre. Till sist 
gick det inte att blunda för situationen 
längre.
TexT: AnnA nILsson

– Det var ett svårt steg att ta, att ringa och 
boka tid hos kommunens skuldrådgivare. 
Jag kände mig låg och visste inte hur det 
skulle bli. 

Tom berättar att osäkerheten och det 
jobbiga släppte redan vid första mötet. Han 
beskriver att han fick hoppet tillbaka.

– Under ansökningsprocessen hade jag 
flera möten med skuldrådgivaren. Jag fick 
hela tiden uppgifter att ordna med till nästa 
möte, det kunde till exempel vara att ringa 
mina fordringsägare och be om uppgifter. 
När jag såg att jag faktiskt klarade detta 
växte självförtroendet. 

Skuldsanering 
– en chans till en bättre ekonomi

a
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
BE OM HJÄLP!
Om du känner att ekonomin inte är un-
der kontroll – sök hjälp. Antingen hos 
personer i din närhet, eller hos kommu-
nens budget- och skuldrådgivare.

PRIORITERA
Om pengarna inte räcker och man 
måste prioritera bland räkningarna, är 
det viktigast att betala boendekostnad 
och el.

HA EN öPPEN DIALOG
Kontakta dina fordringsägare och 
berätta att du inte kan betala. Tillsam-
mans kanske ni kan komma fram till en 
lösning. Varken du eller din fordringsä-
gare tjänar på att skulden växer.

VåGA!
Våga ta tag i problemet och gå igenom 
din ekonomi. Hur illa det än är så 
känns det bättre efteråt.
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s

Billigare renovering 
med ROT-avdrag
Planerar du att renovera eller bygga i ditt hem och behöver anlita hantverkare 
så kan du få göra skatteavdrag. Du kan också få göra avdrag för andra tjänster 
som du anlitar hjälp för.
TexT: chARLoTTA RoseLL

Tom ser framåt och orkar drömma igen
Nu har Tom fått besked från Krono-
fogdemyndigheten att han har beviljats 
skuldsanering och han ska påbörja sin 
betalningsplan.

– Nu orkar jag se framåt, orkar dröm-
ma igen.  Jag är mycket mer organiserad 
när det gäller min ekonomi. Tidigare öpp-
nade jag inte posten, utan lade undan den 
och tänkte att det ordnar sig nog. Nu öpp-
nar jag alla kuvert och sätter mig en gång i 
månaden och skriver in alla räkningar.

Våga be om hjälp
Toms råd till andra som är i samma situa-
tion är utan tvekan att söka hjälp.

– Ring på en gång – tveka inte! Det är 
inte så märkvärdigt eller jobbigt som det 
verkar. Min skuldsanering är klar och slut-
betald september 2014. Det datumet är en 
morot för mig, något att sträva mot. Den 
dagen ska jag fira att jag lyckades – med 
smörgåstårta!

Med hänsyn till sekretessen är ”Tom” i 
intervjun inte personens rätta namn. 

katteavdraget gäller för arbets-
kostnader. Det betyder att det inte 
går att göra avdrag för exempelvis 

material. Avdraget är 50 % av arbetskost-
naden och kan högst vara 50 000 kr per 
år. Är det två personer som äger en bostad 
kan de tillsammans göra avdrag på upp till 
100 000 kr på ett år.

Avdraget görs på fakturan
Sedan den 1 juli 2009 gör det anlitade 
företaget avdraget direkt på fakturan. 
Företaget är också ansvarigt för att avdra-
get görs på tjänster som ger rätt till skat-
teavdrag. 

Kontrollera din skatt
För att få skatteavdrag måste du ha fyllt 

18 år vid årets utgång och ha en inkomst 
där skatten blir minst lika hög som skat-
teavdraget. Det går alltså inte att få större 
avdrag än vad du ska betala i slutlig 
skatt. Arbetet ska också vara utfört i eller 
i nära anslutning till bostaden. Tänk på 
att avdraget är knutet till den som äger 
bostaden. Det är också viktigt för dig som 
konsument att kontrollera så att företaget 
har F-skattsedel.

Skatteverket informerar
Det är inte bara för renoveringar du kan 
få skatteavdrag. På skatteverkets webb-
plats finns mer information om ROT-av-
draget och om vilka tjänster som du kan 
få avdrag för.

Konsumentvägledningen 
har telefontid mån–fre 
mellan kl 13–14. då kan du 
som konsument ringa för 
tidsbokning och rådgivning i 
konsumentärenden. 

telefonnummer:  
0921-62103. 

Webbadress:  
www.boden.se/konsument
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Nu pågår en tvåårig utbildning för 
kommunens lärare och rektorer i ”kun-
skap och bedömning”. Det handlar om 
att elevernas betyg ska bli likvärdigare 
och tydligt kopplade till de nationella 
målen. 

– Det nya är att göra en bedömning av 
eleven redan i grundskolans första år. 
Eleverna bli mer delaktiga och får infly-
tande redan från skolstart. De kan själva 
påverka sina studier när de vet vad de ska 
bli bättre på och det är riktigt bra, för då 
får eleverna större chans att nå målen, 
säger Lena Sandling, från Svartbjörnsbyns 
skola, som går utbildningen.

Stor satsning på utbildning
Bodens kommun satsar på en utbildning 
för cirka 300 lärare från de kommunala 
skolorna. Målet är att eleverna ska nå 
högre resultat genom att få det nationella 
uppdraget synligt i vardagens praktik. 
Helena Moreau och Steve Wretman hål-
ler i utbildningen och är ledande i Sverige 
inom området. De arbetar på uppdrag av 
riksdagen, regeringen och Skolverket. De 
skriver böcker och håller i utbildningar i 
hela landet. 

– Boden är en kommun som kommit 
långt, för de har redan satt igång ett om-
fattande arbete för att nå bättre resultat 
i skolan. Många kommuner har inte ens 
börjat tänka på det, säger Steve Wretman.

Från teori till praktik
Utbildningen pågår under två år med re-
gelbundna träffar i Boden och hemläxor 
däremellan. 

– Vi går igenom hur kursplanerna ska 
tolkas, senaste forskningen inom peda-
gogik och så omsätter vi allt till praktisk 
verksamhet. Hur planerar jag min un-
dervisning och hur bedömer jag eleverna 
utifrån kursplanen för att nå målen? 

Förhoppningen är att Bodens elever 
kommer att få likvärdig bedömning och 
rättvisare betyg på sikt, säger Helena Mo-
reau.

Delaktiga elever ger bättre resultat
Under terminen får lärarna får planera ett 
ämne, göra en modell och sedan få feed-
back från kursledarna. Det handlar om 
tydlighet. Eleven ska veta vad som för-
väntas i ämnet och vad de ska kunna när 
arbetsområdet är avslutat. 

– Om pedagogerna har ett öppet och 
gemensamt sätt att se på kunskap och för-
mågor, så kommer vi få en likvärdig skola, 
säger Steve Wretman.

Helena Moreau och Steve Wretman 
från Fortbildning AB har under många 
år lett kommunövergripande projekt där 
lärare utvecklat kursplane- och bedö-
markompetens. De har även Skolverkets 
uppdrag att skriva stödmaterial runt in-
dividuella utvecklingsplanerna, IUP, med 
skriftliga omdömen. Materialet ges ut av 
Skolverket under 2009.

Bodens lärare blir bättre  
på att sätta likvärdiga betyg

Vi behöver flera 
gode män  
– ett intressant 
uppdrag
överförmyndarenheten har behov 
av fler gode män. Fler personer i 
samhället behöver hjälp med att 
bevaka sina rättigheter. 

Godmanskap kan förordnas av många 
olika anledningar och avse ekono-
miska, rättsliga och personliga angelä-
genheter. Vanligast är godmanskap för 
personer som på grund av sjukdom 
eller psykisk störning saknar eller har 
nedsatt förmåga att sköta sin ekonomi 
eller tillvarata sina intressen och föra 
sin talan. Uppdraget som god man är 
till stor del en ideell insats men du har 
rätt till ett arvode.

Framöver kommer behovet av 
godemän till ensamkommande flyk-
tingbarn att öka. Ensamkommande 
flyktingbarn ska ha en god man under 
tiden asylprocesscen pågår. Arbetet 
i dessa uppdrag skiljer sig från ett 
vanligt godmansuppdrag och arvodet 
beräknas på ett annorlunda sätt.

Känner du att detta är något för 
dig, hör gärna av dig till oss på över-
förmyndarenheten. 

Vi nås på telefon 0921-628 16 eller 
622 39. Du kan även maila till oss på 
ofn@boden.se. 

Måndag 23 november kl.15.00 i 
Nämndsalen/Stadshuset har vi infor-
mation till dig som är intresserad av 
att bli god man. Välkommen!

eva matti och susanne andersson tar emot 
på överförmyndarexpeditionen.
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– målet är en likvärdig skola, säger steve Wretman, till vänster i bild.
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Fredagsmys på Lagunen
sara sivola, Ture Lundström, olof hammarström, eddy Johansson, birgitta gedda, projekt- 
ledare och börje nilsson spelar Yatsy.

Lagunen är ett projekt som startats av 
bodens kommun med ekonomiskt stöd 
från socialstyrelsen. 

projektet vänder sig till äldre personer 
med insats enligt Lss (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) och 
inte längre har någon daglig verksamhet. 

på Lagunen kan man fika, skapa, se på 
tV, spela spel eller bara umgås. 

Lagunen ligger på Kungsgatan 13 i boden 
och har drop-in för alla med Lss-insats på 
måndagar–fredagar mellan  
kl. 12.00–15.00. 

Bodensarna skänker prylar som ald-
rig förr. Det är trendigt med ”second 
hand”. Marknaden har ökat enormt. 
Folk säljer och köper gamla prylar på 
Blocket, egna loppisar och återvin-
ningscentraler. Det finns en ny medve-
tenhet hos bodensarna. 

Roger Henriksson har jobbat i 15 år på 
Återvinningen i Boden. Det är en del av 
tekniska förvaltningen. – Nu vet folk att 
det är viktigt att sortera sina saker och 
framför allt vet de varför. Miljöfrågan 
är stor i hela världen och vi måste börja 
hemma hos oss själva. Mycket av det som 
folk tröttnat på hemma, eller saker från 
dödsbon, kan passa jättebra hos en annan 
familj. Hos oss finns det mesta från hus-

på återvinningen finns fynd för både stora och 
små. Vad sägs om ett älghorn? säger Christer 
öberg, arbetsledare på återvinningen.

geråd, möbler, musik och böcker, berättar 
Roger.  

Snart är det jul igen. Återvinningen 
fyller alltid lokalerna med julpynt och tips 
på klappar för stora och små. 

– I mitten av november ställer vi ut allt 
julpynt som vi samlat in under hela året. 
Då brukar det alltid vara stor rusning med 
kunder som köar utanför porten innan vi 
öppnar. Vi fyller förstås på veckovis hela 
tiden fram till jul, säger Roger. 

Vill du skänka dina gamla saker till 
Återvinningen – ring oss!

Telefon: 0921-627 27

Gamla prylar får nytt hem  

Vid niotiden på morgonen kommer de 
första besökarna. Dagen inleds van-
ligtvis med en kopp te och eget hem-
bakat matbröd. Vi sitter och pratar om 
vad man gjort i går kväll, om någon 
var på träning, sång eller liknande. 
Därefter läser vi i Utblick, en lättläst 
tidning som beskriver de aktuella 
händelserna i världen. Vi läser även 
och pratar om nyheter och händelser i 
närområdet.

Därefter börjar dagens planering. Vem ska 
skala potatisen och morötterna och vem 
ska duka bordet och baka kakan till ef-
termiddagskaffet? Tillsammans tillagar vi 
lunchen för att alla ska känna gemenskap 
och delaktighet. När allt är klart, äter vi 
tillsammans. Oftast är vi nio personer 
samlade vid matbordet. Efter maten blir 
det kaffe innan det är dags att städa och 
diska undan.

Efter lunchen spelar vi bingo, ett 
mycket uppskattat inslag på Lagunen en 
fredagseftermiddag. Vi spelar i två om-
gångar, efter varje omgång får den lyck-
liga vinnaren sin vinst.

Därefter blir det eftermiddagsfika där 
vi berättar för varandra om vad vi har för 
planer inför helgen. Just denna fredag är 
det många som ser fram mot kvällens dans 
i Luleå, som arrangeras av FUB, förening-
en för utvecklingsstörda barn och vuxna. 
Ibland hinner det bli en liten svängom på 
golvet till någon bra danslåt innan dagen 
lider mot sitt slut. När klockan är tre bör-
jar vi plocka ihop innan vi säger hej och 
önskar varandra trevlig helg.

Birgitta Gedda, 
projektledare på Lagunen sedan 2008
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Idag invigdes den nya satsningen på 
fritidsfisket i Bodens kommun. Nu 
finns ett fiskekontor och två vattento-
aletter med tillhörande fiskrensnings-
platser i anslutning till Svedjebron vid 
Luleälven. Olle Lindström, kommunal-
råd i Boden, invigningstalade. 

– Älven har alltid betytt mycket för folket 
i Älvdalen. Det var ett skafferi för hushål-
len för att klara sig. Även nu har älven 
stor betydelse för friluftslivet med sport-
fisket, grillplatserna och inte minst för den 
sociala gemenskapen. Den här satsningen 
är ytterligare en pusselbit i besöksnäring-
en, säger Olle Lindström. 

Hit kommer fiskare från hela Norrbot-
ten, Finland och även från övriga Sverige. 
På sommaren fiskas lax och öring och på 
vintern fiskas framför allt sik och harr. 
Fiskeföreningen Börstingen har drygt ett 
tusen medlemmar och fler kommer det 
bli,	tror	Christian	Lindgren,	ordförande	i	
Börstingens fiskeförening. 

– Det här området är störst i Europa 
på laxfiske. Det här är bara början på en 
stor	turistsatsning	i	Boden,	säger	Christian	
Lindgren.

Rätt kläder viktigt
Gudrun Månsson, är en av många som 
fiskar dagligen.

– Det är skönt att finns en stuga att 
värma sig i och toaletterna var efterlängta-
de. Vi är många som fiskar varje dag, året 
runt. För att klara av vinterfisket gäller det 
att klä sig rätt. Det är lager på lager som 
gäller, säger Gudrun, som för dagen klätt 
sig i skoteroverall. 

Kul att få fisk
– Det är också bra att ha en flytoverall. 
Den är helt vind- och vattentät och det 

Fisket i Boden utvecklas

känns tryggt, ifall man trillar i. Vi som 
fiskar har väldigt roligt tillsammans. Man 
får frisk luft och kickar när man får fisk. 
Något som är viktigt, särskilt för kvinnor, 
är att lära sig tillräckligt mycket om fiske 
för vara självständiga. Man ska kunna fixa 
sina egna fiskegrejer, vara helt oberoende 
och våga ta för sig. Om det kommer nya 
fiskare så hjälper vi alltid till. Det finns 
fisk till alla, säger Viola Fredriksson, som 
fiskat vid Luleälven i snart 40 år. 

Ordning och reda 
För att området ska hållas fint så har en 
vaktmästare anställts. Hans Berg är nöjd 
med sitt nya jobb. 

– Det är ett drömjobb, ja, mer än ett 
drömjobb. Jag har varit här 5-6 dagar i 
veckan och fiskat sedan 1997. Som allt-
i-allo kommer jag att sälja fiskekort, fixa 
ved till grillplatserna, hålla ordning och 
hjälpa till när det behövs. Det är ett top-
penjobb, fiske är mitt största intresse, 
säger Hans Berg. 

christian Lindgren, ordförande i fiskeföreningen börstingen och olle Lindström vid invigningen.

Viola fredriksson och  
gudrun Månsson, fiskar nästan varje dag  

och är nöjda med den nya stugan.

Hans berg är nöjd med sitt nya jobb som 
vaktmästare.
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Mjuk övergång från 
femman till högstadiet
Korpenskolan införde för två år sedan 
en ny form av inskolning av elever från 
femman till högstadiet. Redan under 
våren i femman åkte de blivande 
sjätte-klasserna på besök till Korpen-
skolan. De träffade rektorn, lärare och 
andra elever. 

– De fick också prova på några nya 
ämnen som kemi, berättar Malena 
Lundkvist, mamma till Richard, som 
går i sexan. 

– Vi är väldigt nöjda med övergången från 
femman. Det är ett ganska stort steg att 
börja i en stor högstadieskola med elever 
upp till nian. Men jag tror att vi föräldrar 
var med oroliga än ungdomarna, säger 
Malena.

Tryggare elever och föräldrar
Under sensommaren blir elever och vård-
nadshavare inbjudna till ett första inskol-
ningssamtal. 

– Samtalen pågår några dagar före den 
riktiga skolstarten. Uppslutningen är i det 
närmaste hundraprocentig. Syftet med 
samtalen är att eleven och vårdnadshava-
ren ska få så god inblick i verksamheten 
som möjligt, redan före skolstart. Det 
gör både eleven och föräldern tryggare, 
berättar Monica Öhrvall, rektor på Kor-
penskolan. 

Redan första skoldagen på hösten är 
föräldrarna inbjudna till föräldramöte. 

– Det var väldigt bra att få träffa rek-
torn. Hon visade skolan och berättade 
vad hon tycker är vikigt. Att få komma 

dit och se henne som en person, inte bara 
ett namn på ett papper, gjorde oss föräld-
rar tryggare, säger Malena.

Ny teknik ger lätt kontakt
Genom ny teknik är det lätt att ha kon-
takt mellan hem och skola. E-post, Dexter 
och sms är en del av kommunikationen, 
vid sidan av personliga möten. 

– Det har gått bra och Rickard trivs 
jättebra. Första veckan gjorde hela sko-
lans elever och lärare olika aktiviteter 
tillsammans, för att eleverna skulle lära 
känna varandra. Kontakten med lärarna 
är mycket bra. De skickar e-post och vi 
använder Dexter för kommunikation 
kring eleverna, eller skickar sms också om 
det skulle behövas. Inskolningen har gjort 
övergången från femman till högstadiet 
lätt för oss, säger Malena Lundkvist. 

Malena Lundkvist, Rikard Lundkvist och urban uneby är nöjda med inskolningen till högstadiet. 

– Inskolningssamtalen pågår några dagar före 
den riktiga skolstarten. det gör både eleven 
och föräldern tryggare, berättar monica öhr-
vall, rektor på Korpenskolan. 
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Fördel Boden! 
blir kvar 
I samband med BodenDialogen 
och arbetet med utvecklingsplanen 
kom frågan upp om Fördel Boden 
skulle leva kvar när begreppet 
Upplev Boden också finns. Beslutet 
blev att Fördel Boden ska finnas 
även i framtiden och det finns mo-
tiv för det.

– Fördel Boden kom till i samband 
med näringslivsprojektet Affärsidé 90 
i slutet på 1980-talet, berättar Nils 
Sundberg, informationschef som också 
var med i projektet. När 1990-talet 
närmade sig och projektet tog slut lan-
serades Fördel Boden som en fortsätt-
ning och det har hållit i sig sedan dess.

Varumärkets värde mäts minst en 
gång per år. Det visar sig att det är 
många som känner igen Fördel Boden 
både inom länet och i Sverige som 
helhet och värdet består. Dessutom 
har det investerats en del i varumär-
ket och det har gett resultat. Men lite 
självkritik är ändå på plats tycker Nils 
Sundberg. 

– Vi har inte varit så duktiga på att 
på ett konkret sätt berätta vad Fördel 
Boden står för och det ska vi bli bättre 
på. Vi har startat ett arbete som har 
målet att de flesta i Boden ska kunna 
ge ett bra svar när frågan ställs. Bo-
densarna är våra bästa ambassadörer 
och då ska man inte behöva tveka när 
frågan ställs.

Men kommunen som organisation 
har inte monopol på Fördel Boden 
utan det kan fritt användas av alla. 
Fördel Boden har en bredare använd-
ning än Upplel Boden och det är den 
skillnaden som motiverar att det finns 
två varumärken.

nya webbsidor för 
kommunens skolor
I september lanserades nya webbsidor 
för kommens alla skolor. på www.boden.
se/utbildning kan du hitta allt om utbild-
ning från förskola till universitet. alla 
kommunala förskolor och grundskolor 
har nu också en egen hemsida. på 
webbpplatsen kan du också få informa-
tion om enskilda förskolor och friskolor. 
Välkommen in!
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GRUPPFöRSÄNDELSE TILL HUSHåLL I BODENS KOMMUN

Skatebordåkare  
är igenkända
I Boden Bild nr 3-2009 visade vi en bild på 
ett gäng unga skatebordåkare. Till vår glädje 
har vi fått svar på vem de flesta personerna 
är. Killen som står längst till höger är Markus 
Jönsson och killen med ”brädan” framför 
ansiktet är John Spaak. Pojken bredvid 
John är Magnus Lidberg. Den blonda killen 
i mitten av bilden är Henrik Hezekielsson. 
Näst längst till höger i randig tröja står 
Niklas Holmberg. Killen längst upp på bilden 
är Mikael Nilsson och det kan vara hans 
bror som står längst ner till höger. På andra 
raden från vänster André Sandberg, Johan 
Ankarholm och Bartec Siwek. Enligt uppgift 

Vad vet du om bilden?
Bilden från Bodens bildarkiv är från 1980- 
talet. På bilden finns elever och lärare från den 
kommunala Musikskolan. Lokalen är Björk-
salen på Björknäsgymnasiet. Men vilka är 
personerna på bilden? Känner du igen någon, 
eller är du själv med?

Vi lottar ut en vinst bland dem som lämnar 
in uppgifter. 

Kontakta Gunilla Lundman, kommun-
arkivarie, tel: 0921-62120 eller e-post:  
gunilla.lundman@boden.se

hade skatebordåkarna en ramp på Stureskolan 
men när skolan revs satte kommunen 
upp en skatebordramp på baksidan av 
Björknäsgymnasiet.


