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Välkomna till Boden,
familjen Jansson!
Under två dagar i maj visade Boden upp sig för försvarspersonal
som söker de nya tjänster som erbjuds inom Bodens garnison.
Bland besökarna fanns familjen Jansson från Östersund som fun-
derar starkt på att flytta till Boden. Se sidan 5

Okunskap eller
medvetet sopfusk?
Det finns miljoner att tjäna för kommu-
nen om vi alla tar vårt ansvar och sorte-
rar våra sopor på rätt sätt.
Se sidan 8

Vi vill bygga 
ett Campus Boden
Läs om kommunens strategi efter beslu-
tet om att institutionen för hälsoveten-
skap ska flyttas till Luleå.
Se sidan 3

Trafikleden som 
skapar debatt
En ny sträckning av väg 97 utanför
Bodens centrum ger förbättringar i tra-
fikmiljön. Idén kritiseras dock av hand-
larna, som befarar omsättningsminsk-
ning.
Se sidan 6

Förra året 
föddes 

284 små 
bodensare
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Ur innehållet

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt,
de fagra örtesängar.
Och solens ljus, och lundens sus,
och vågens sorl bland viden.
Förkunna sommartiden.

Detta är första versen i en som-
marpsalm skriven
av Carl David af Wirsén.

Versen ger en bild av den härliga tid
vi nu upplever. Många ser nu fram
emot en välförtjänt semester efter en
lång och intensiv arbetsperiod. Den
kommunala verksamheten och ser-
vicen måste givetvis fungera som
vanligt, även om antalet i tjänst är
färre under sommaren.

Vi ger inte upp utan satsar vidare
Efter Universitetsstyrelsens beslut att
flytta Institutionen för Hälsoveten-
skap från Boden till Luleå är vi alla
besvikna och förargade. Det finns
inga rationella skäl för att flytta
vårdutbildningen. Argumenten kring
gemensam arbetsmarknad har avlöst
varandra. Ser vi till Boden som hel-
het har det dessutom enbart i år för-
svunnit ca 260 statliga jobb från
kommunen.

En sida av frågan som vi fört fram
men som i stort sett nonchalerats är
att Boden tappar flera hundra unga
studenter som är ett viktigt inslag i
samhället. 

Nu gäller det att spänna bågen
ännu hårdare och förutsättningar
finns. I Svenskt Näringslivs ranking
klättrade vi från 184:e till 120:e plats
och blev därmed den mest företags-
vänliga kommunen i Norrbotten. Ett
antal företag inom olika branscher
kommer att etablera sig i Boden
under närmaste året. Det är faktiskt
många positiva “vibbar” just nu. Läs
mer om våra satsningar på sid 3.

Riksväg 97 och dubbelspår
Vi inleder nu ett arbete med en ny
översiktsplan över kommunen. Det
är viktigt att vi har god framförhåll-
ning när det gäller utvecklad infra-
struktur, nya etableringar och attrak-
tiva boendemiljöer. I planarbetet är
kommunikationerna med Luleå vik-
tiga. Vi reserverar mark för ett dub-
belspår Boden-Luleå.

En bättre riksväg 97 är central för
Boden. Tyvärr ligger sträckan Sävast-
Sunderbyn nu utanför Vägverkets
planperiod. Tillsammans med Luleå
kontaktar vi Vägverket för att få in den
i planperioden. Det är en förutsättning
för att vi ska kunna diskutera vidare
om kommunala förskott av kostnader-
na. Målet är att sträckan Boden-Luleå
ska stå färdig 2010. Delen Boden-
Sävast påbörjas 2007.

Skolor i förändring
I våra prognoser ser vi en minskning
av ca 700 elever i kommunala skolor
fram till år 2009. Det kommer att
leda till att vi måste minska antalet
skolor. Det är alla politiska partier
överens om. Vi kommer att se på
konsekvenserna men det kommer att
krävas att skolorna anpassas till
elevunderlaget.

Satsning på fritid
Inom fritidssektorn är det en del på
gång. I månadsskiftet september/ok-
tober invigs den konstfrusna uterin-
ken vid Björknäshallen. Inför SM
2006 utvecklas tävlingsstadion i
Pagla. Vi ser även över om det finns
möjligheter till en ny lift där. I Stor-
klinten blir det fler husvagnsplatser
och inför sommaren står 45 nya hus-
vagnsplatser klara på Bodens Camp-
ing.

Jag önskar alla en trevlig sommar.

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande
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Näringslivsstyrelsens ordfö-
rande Åke Eltoft är mycket
tydlig i sitt budskap till
bodensarna. Flytten av IHV
ändrar inte kommunens in-
riktning att satsa på högre
utbildningar som en viktig
bas för näringslivsutveck-
lingen.

– Vi vill satsa på utbildningar
inom de näringslivssektorer som vi
prioriterar för Boden. Dels vill vi
förse företagen med välutbildad
arbetskraft, dels vet vi att utbildning
skapar nya affärsidéer.

Ett streck i räkningen
Åke Eltoft säger att flytten av institu-
tionen för hälsovetenskap förstås är
ett streck i räkningen för kommunen,
som satsat många miljoner och mas-
sor av arbete på att bygga upp ett
nytt och mer varierat näringsliv i
Boden. I arbetet har IHV spelat en
viktig roll. Vården, som har en lång
tradition i Boden, är nämligen en av
de branscher som prioriteras i kom-
munens utvecklingsplan. Åke Eltoft
menar att det nu är viktigt att rädda
de investeringar som kommunen
redan gjort.

– Förutom att IHV har haft stort
strategiskt värde för oss, är det en
stor arbetsplats med över hundra
anställda. Så även ur den synvinkeln
är det en stor förlust. Vi får väl hop-
pas att de bodensare som arbetar på
institutionen fortsätter att bo i
Boden, så att vi åtminstone kan

”Vi fortsätter att
satsa på utbildning”
behålla skatteintäkterna.

– Vårt privata näringsliv drabbas
också hårt. Fastighetsägare, handel
och servicenäring tappar omsättning.
Det känns även trist att förlora de
många hundra unga studenterna ur
vår sociala miljö. Stadslivet blir
onekligen fattigare. Men för att möta
det så utreder vi nu möjligheterna att
erbjuda de studenter som vill bo kvar
i Boden att åka buss gratis till univer-
sitetet. Vi kommer att ge be-sked om
det i god tid före nästa ansöknings-
tillfälle.

– Smällen gjorde oss grog-
gy, det ska erkännas. Men
som så ofta händer när man
får sig på nöten, blir man
revanschsugen. Vi ska fort-
sätta mot våra mål, men
med en delvis ny strategi. 

Campus Boden
Åke Eltoft berättar att kom-

munen vill göra sig så oberoende
som möjligt när det gäller utveck-
lingsarbetet. 

– Vi vill bygga upp ett Campus
Boden som vi styr över själva. Ett
campus där vi väljer vilka högskolor
och universitet vi vill samarbeta med,
säger Åke Eltoft.

– I kommunens utvecklingsplan är
utbildning ett prioriterat område.
Det är inte vilka utbildningar som
helst. Vi siktar på yrkesutbild-
ningar som efterfrågas av de
branscher vi vill satsa på.
Förutom omsorg och sjukvård
handlar det om bland annat
säkerhet och miljö.

– På Campus Boden bygger
vi också upp vårt nya Lärcent-
rum. Där samlas all vuxen-
och yrkesutbildning. Finessen
med Lärcentrum är att vi samordnar
utvecklingsmöjligheterna för både
individ och näringsliv.

Bästa näringslivsklimatet i länet
I mitten på maj kom resultaten i
Svenskt Näringslivs kommunran-
king, där man mäter näringslivskli-
matet i Sveriges alla kommuner.

För en tid sedan tog universitets-
styrelsen i Luleå beslutet att flyt-
ta Institutionen för Hälsoveten-
skap (IHV) till Luleå. Det var ett
beslut som mottogs negativt inte
bara i Boden utan på många håll i
länet. Nu är beslutet taget och
med det som utgångspunkt ut-
vecklas Boden vidare fast med
vissa justeringar.

Boden har tagit ett stort kliv framåt
(+64 placeringar) från föregående år.
Vi rankas nu som Norrbottens bästa
kommun. 

– Självklart är vi stolta över det.
Men vi slår oss inte till ro utan vi ska
göra allt vi kan för att bli ännu bätt-
re. Vi vet ganska väl vad som behö-
ver göras och vi ska göra det. Bland
annat handlar det om att vi ska öka
vår effektivitet och servicenivå.

Boden + Luleå = fortfarande sant
Framförallt i Boden har IHV-flytten
skapat en misstro hos vissa, vad av-
ser värdet av samarbetet mellan
Boden och Luleå. 

– Jag hoppas verkligen att vi alla
kan se klart på den här situationen
och förstå att det inte handlar om
något sabotage mot samarbetstan-
ken. Vi kan, med all rätt, vara hur
kritiska som helst när det gäller skä-
len för flytten, men det är en helt
annan sak. Det är inte i universitets-
styrelsen som samarbetstanken drivs
aktivt, det är mellan företagen i
Boden och Luleå samt mellan kom-
munernas politiker och tjänstemän.

– Samarbetet med Luleå värderar
vi oerhört högt. Det är inte bara
naturligt och självklart utan också
en av de viktigaste faktorerna för vår
gemensamma expansion. Det finns
massor av projekt där vi har gemen-

samma intressen och där
ett plus ett blir tre. Vår
avsikt är att gå vidare på
den inslagna vägen.

Privata näringslivet i
fokus
Åke Eltoft säger avslut-
ningsvis att kommunens
mål är att antalet anställ-
da inom den privata sek-

torn ska öka. 
– Det är företagen själva som ska

svara för expansionen. Kommunens
uppgift är att ”kratta i manegen”,
som det brukar heta. Vi ska ge det
stöd vi kan, i ett nära och förtroen-
defullt samarbete med företagen och
dess organisationer.
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Ungdomsperspektiv
Vid alla beslut som tas i styrelser och
nämnder i Bodens kommun ska, så
långt det är möjligt, hänsyn tas till
ungdomars åsikter. Det ska göras så
att de får inflytande, delaktighet och
ansvar i processen. Det är viktigt att
politiker, tjänstemän och andra
beslutsfattare för en ständig dialog
med kommunens unga, för att ett
ungdomsperspektiv ska finnas i den
utveckling som sker i Boden. Där fyl-
ler ungdomsrådet en viktig funktion. 

Första mötet
Torsdag 21 april hölls det första
mötet. Tio ungdomar från Björknäs-
skolan, Brönjaskolan, Harads skola
och Sandenskolan deltog. Det inle-
dande mötet handlade bl.a. om hur
rådet ska vara sammansatt, hur det
ska arbeta och vilka frågor som ung-
domarna tycker är viktiga. De olika
områden som diskuterades var t.ex.
bättre busstider och förbindelser,
konserter och spelningar med lokala
band, teatergrupper och skolrevy,
konst, kultur och ungdomscafé.

Arbetsgrupper bildas
Ungdomsrådets andra träff med 15
ungdomar närvarande hölls i början
av maj. Diskussioner följde utifrån
de frågor som kommit fram tidigare.
Tre olika arbetsgrupper tillsattes. En
grupp ska lägga fram ett förslag på
hur ungdomsrådet ska organiseras.
De två andra grupperna arbetar dels

Möjlighet
för unga i
Boden
Bodens ungdomsråd har star-
tat igen efter en tid i träda.
Ungdomsrådet består av ung-
domar mellan 13-25 år, som vill
vara med och påverka ungas
situation i Boden. Rådet ska
förutom att arbeta fram idéer
och driva egna projekt, också
vara en länk mellan ungdomar
och beslutsfattare i kommu-
nen.

med att försöka få busstider som är
mer anpassade till ungdomar och
dels att starta ett café med billiga pri-
ser och som har öppet en kväll i
veckan.

Arbetet med ett ungdomsråd är
långsiktigt. Det tar tid att påverka
och förändra och kan vara ett krä-
vande arbete. De idéer och frågor
som kan genomföras snabbt ska
också bli det. Därför finns ett årlig
summa pengar hos kommunen och
den gör det möjligt att kunna ge-
nomföra olika idéer och ha möten.

Allt som bestäms i rådet ska
komma från ungdomarna själva och
bl.a. ska möten och andra aktiviteter
som står på programmet oftast vara
på dagtid.  

Internationellt utbyte
Ungdomsrådet tycker att det är vik-

tigt att träffa ungdomar från andra
kommuner, för att utbyta erfarenhe-
ter och knyta nya kontakter. Som ett
led i det deltar rådet i ett ungdoms-
ting i Haparanda. Två representanter
från ungdomsrådet ska åka iväg på
en internationell konferens i Rovani-
emi. Huvudtemat för den konferen-
sen är hur ungdomar vill att Nord-
kalotten ska se ut i framtiden för att
de skall vilja bo kvar här uppe. Vilka
arbeten vill unga ha? Hur ska friti-
den se ut? Det är ett angeläget pro-
blem som inte bara berör Boden,
utan många kommuner i glesbygden
som är drabbade av utflyttning. 

Från ungdomsrådets sida hoppas
vi att konferensen blir givande och
att kommunens beslutsfattare lyss-
nar på vad ungdomarna i kommu-
nen vill, så att de blir mer nöjda med
sin hemstad och fler stannar kvar. 

Vi vill vara med och påverka framtiden i Boden. Delar av ungdomsrådet, från
vänster: Lina Malmström, Johan Nyström, Sara Cao, Fredrik Lifbom, Sofia
Asplund, Sebastian Ojala, Manuela Maria Diaz och Elin Flygare.

Vill du veta mer eller vara med i ungdomsrådet kan du kontakta Roger
Arespång som är fritidskonsulent på kommunen. Du når honom på tel
0921-623 10.
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– Det har varit bra,
framförallt att man fick
en personlig guide,
säger Magnus Jonsson
som kom hem från Ko-
sovo och tog med sig
familjen från Östersund
för att titta närmare på
Boden under samarran-
gemanget Besöksdag-
arna i maj.

I höst planerar famil-
jen att slå ner sina
bopålar här.

Under två dagar i början
av maj bjöds försvarsan-
ställda från olika delar av
Sverige in till Boden för
att titta närmare på Bo-
dens kommun och de
tjänster som finns till för-
fogande inom Bodens
garnison. Namn på an-
ställda vid neddragnings-
drabbade orter har ställts
samman mot 120 vakan-
ta befattningar i Boden.

– Det är som att lägga ett pussel,
förklarar Bernth Lundqvist, som var
en av de ansvariga från Försvarets
sida. 

Personlig visning

40 tänkbara nya befattningsinneha-
vare hörsammade inbjudan och kom
hit, många tillsammans med respek-
tive och familjer. Till sitt förfogande
fick de bilburna faddrar som lotsade
dem till de platser de ville se.

– Det bygger på att ge dem ett så
individuellt mottagande som möj-
ligt. Det ska utgår från vad besökar-
na vill se och vilka behov de har. Det
har varit allt från att titta på bo-
stadsområden till skolor, säger
Bernth Lundqvist.

Mötesplats

Parallellt med detta fungerade loka-
lerna i Fästningen på I19-området
som en mötesplats där man höll
workshops och hade utställningar
och information från olika områden
inom kommunen.

Här fanns kommunala förvalt-
ningar representerade på ett eller
annat sätt, skolor presenterade sig
och en dator fanns uppkopplad för

Besöksdagar ger nya bodensare

att kunna söka på Internet efter
bostäder med mera. Det bjöds på
fika och ordnades visningar av olika
slag, bland annat på Rödbergsfortet.
I många fall blev det också kära åter-
seenden mellan gamla kollegor som
tidigare har arbetat tillsammans på
utlandsmissioner.

De flesta av besökarna kom från
Visby, Kristinehamn, Strängnäs och
Östersund, men även från Arvids-
jaur.

Nya kommuninvånare

En av de inbjudna som
förmodligen kommer att
bli bodensare till hösten är
Magnus Jonsson som kom
tillsammans med Camilla
Nilimaa och dottern My.
Efter en snabb mellan-
landning i Östersund på
ledighet från Kosovo tog
han familjen med sig för
att titta på jobbet och vad
Boden har att erbjuda som
bostadsort.

– Det är en fördel att
kunna åka upp och titta så
här. Vi har sett oss om-
kring och tittat på bo-
stadsområden och lägen-
heter, berättar de.

Både Magnus och
Camilla tycker att Boden,
trots vädret som inte visa-
de Bodens allra bästa sida,
känns bra. Hon har rötter-
na i Kiruna och han i
Umeå, så på sätt känns det
som att flytta lite hemåt.

– Här finns närhet till
naturen, bostadsområden som ligger
lite avskilt och bra shoppingutbud,
tycker de, och konstaterar att de
kanske flyttar hit i augusti.

Positiva reaktioner

– Överlag har alla varit genuint posi-
tiva, konstaterar Bernth Lundqvist,
som ser detta som ett lysande exem-
pel på den omtalade bodenandan.

– Ur bodenperspektiv är det vi gör
nu väldigt positivt. Alla externa
intressenter har samlat sina krafter
och hjälps åt med att göra saker till-
sammans, säger han.

Text och foto: Anna Bergström

Magnus Nilsson, Camilla Nilimaa och dot-
tern My från Östersund passade på att titta
närmare på Boden och leta boende inför
flytten hit i höst.

Fakta om Besöksdagarna

I samband med det senaste försvarsbeslutet omfördelades både civila tjänster och
officerstjänster runt om i landet. I Bodens garnison blev resultatet 120 lediga befatt-
ningar efter interna tillsättningar. Främst rör det sig om befattningar i den nya Nordic
Battle Group som ska arbeta med utbildningar för internationella uppdrag.
Erbjudande om tjänsterna i Boden har gått ut till anställda med lämpliga befattningar
på andra orter som har drabbats av neddragningar.
I ett samarrangemang mellan Bodens garnison, kommunen, universitetet, arbetsför-
medlingen, fastighetsägare och bostadsförmedlare bjöds de in för att få se mer av
Boden inför valet av ny tjänst och bostadsort.
Fler besöksdagar blir det vecka 22 och om det behövs även vecka 27.
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Kommunens och Vägverkets för-
slag till ny sträckning av väg 97
genom Boden har varit föremål för
olika utredningar sedan mitten av
90-talet. I det förslag som nu för-
ordas ska trafiken ledas strax
utanför centrum.

Syftet är att skapa en bättre och
effektivare trafikmiljö. Förslaget
engagerar många och i ett remissvar
helt nyligen, är bland andra handeln
negativa. De tror att man kommer
att tappa omsättning och refererar
till samhällen som ”försvunnit” när
trafiken dragits utanför.

Bodens kommuns tekniske chef
Stefan Wuolo och gatuchefen Ken-
neth Enbom menar att det förslag
som kommunen och Vägverket idag
förordar - det ”Centrala alterna-
tivet” - på ett bra sätt tar vara på
just dessa önskemål från han-
deln, att inte tappa kontakten
med genomfartsbilister.

– Vi tror att vi har en lösning
som gör att vi både kan äta
kakan och ha den kvar. Vi får ut
trafiken från Garnisonsgatan/-
Lulevägen, men den nya trafikle-
den går ändå så nära att bilister-
na ser stan hela tiden. De som
skulle vilja stanna för att handla
eller ta en fikarast, har fyra olika
möjligheter att svänga av in mot
centrum innan de hunnit passera
Boden, säger Stefan Wuolo. 

– Det är vår ambition att de
fyra infarterna ska vara tydligt
skyltade och enkla att använda.
Vi har alla möjligheter att locka
till spontanbesök och vi kommer
att vara mycket lyhörda för
idéer och önskemål från företa-
gen. Kanske ska vi göra förbere-
dande skyltningar som bilisterna
ser innan de kommer fram till
Boden, och som visar vid vilken
infart som olika besöksmål
finns.

Moderna lösningar
Kenneth Enbom pekar på att det
finns många olika fördelar med
den nya trafiklösningen för väg 97.

– Debatten har hittills nästan

Väg       genom Boden
– framtidsfrågan som väcker starkt engagemang

helt och hållet inriktats på trafikmil-
jön i motsats till det kommersiella, i
och för sig kanske de två viktigaste
frågorna. Det finns fler delar som vi
tycker ska vägas in i totalbedöm-
ningen. Bland annat får vi, tack vare
det här förslaget, äntligen till stånd
en gatuförbindelse under järnvägen
mellan Torpgärdans östra och västra
industriområden.

– En annan sak, som man inte bru-
kar märka förrän allt är klart, är hur
det ser ut. En modern trafikled pekar
på en modern stad. Boden kommer
att göra ett bättre intryck på förbipas-
serande, jämfört med idag. 

Fördelar för boende
Prognoser för trafikflöden så långt
fram i tiden som 10 år är förstås näst
intill omöjliga att göra. Mycket tyder

dock på en ökning, framförallt från
Luleå-hållet. Men även med dagens
trafikmängd finns stora vinster att
göra i trafikmiljön. 

– Hermelinsgatan, som idag är tungt
trafikerad, avlastas praktiskt taget helt
från genomfartstrafik. Mellan Kyrkga-
tan och fd Ing 3 blir det en lokalgata.

– Lulevägen, från travbanan fram
till Garnisonsgatan, och Garnisons-
gatan upp till Jokkmokksrondellen
avlastas från den tunga trafiken på
flera hundra fordon per dygn, fort-
sätter Stefan Wuolo.

– Stora förbättringar blir det också
efter Gamla Lulevägen, framförallt
mellan Nylandsbäcken och järnvägs-
övergången vid Lantmännen. Mer-
parten av den trafik som nu går här,
räknar vi med ska gå under järnväg-
en  på  den  nya förbindelselänken till 

I det Centrala alter-
nativet har trafikan-
terna hela tiden
kontakt med cen-
trum, säger Stefan
Wuolo och Kenneth
Enbom.
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Anneli Hansson är ordförande för
Svensk Handel i Boden. Hon menar
att kommunens nuvarande förslag
visserligen är bättre än det ur-
sprungliga, men att placeringen av
väg 97 bara är en av många viktiga
frågor som påverkar utvecklingen
av handeln i Boden. 

– Redan idag har vi problem med att
alldeles för många passerar centrala

väg 97 och in mot centrala stan.
Lokaltrafiken förbi handelsområdet
vid ICA Kvantum blir enligt våra
beräkningar till och med större än
idag. 

Bygg ut mot Luleå istället
En av de synpunkter som förts fram
från Företagarna, Svensk Handel och
Boden Turism är att man vill att
kommunen i första hand arbetar för
utbyggnaden av väg 97 mellan Bo-
den och Luleå, istället för den nya
trafikleden förbi Boden.

– Här tycker vi likadant så det har
vi redan gjort, säger Stefan Wuolo. I
Vägverkets planer ligger Bodens nya
trafikled någonstans kring 2015,
alltså långt efter det att vägen mellan
Boden och Luleå är ombyggd.

– Som de flesta redan vet, funde-
rar vi dessutom på att gå in med för-
skott tillsammans med Luleå kom-
mun, för att påskynda byggandet av
etapp II mellan Sävast och Sunder-
byn. Det finns mycket att vinna på
en snabbare utbyggnad. Kostnaden
för kommunerna skulle endast bli
räntan på förskottet. 

Vägverket betalar
Den planerade nya trafikleden förbi
Boden bekostas helt och hållet av
Vägverket.

– Vi tar endast på oss att bygga
förbindelselänken mellan Gamla
Lulevägen och väg 97, avslutar
Stefan Wuolo.

- Ett levande Boden är viktigt för mig, säger Anneli Hansson. 

Vi måste samverka
Boden till förmån för framförallt
Storheden. Det här gäller både
bodensare och folk som bor längs
älvdalarna. En ny kringfartsled mins-
kar definitivt inte risken för detta.

– Men vi kan vi ju inte neka oss in
i framtiden. Det som behöver göras
måste vi genomföra. Vi ska bara se
till att vi har ett så brett perspektiv
som möjligt och gemensamma mål.
Jag är inte ett dugg förvånad över att
vi inte förstår varandra, när den ena
parten pratar trafikmiljö och den
andra har fokus på handelns omsätt-
ning. Det blir ju både äpplen och
päron.

– Vi borde istället samarbeta i ett
brett sammansatt forum med ut-
gångspunkten ”ett levande Boden”. I
det arbetet ska bättre trafikmiljö och
ökad handel vara självklara delmål.
Men vi måste också prata om bland
annat markexploatering, utemiljö,
fastighetsägarnas uppgifter och för-
stås även handelns utbud och ser-
vice. Vi har själva en stor del av an-
svaret, avslutar Anneli Hansson.

På kartan ser du vägens
sträckning.
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Det är viktigt att sortera avfallet rätt. Det sparar miljoner och ger en
bra miljö på ett enklare sätt. Du kan göra din insats för det. Här får du
några tips som underlättar.

Vi i Bodens kommun är bra på
att sortera ut papper och för-
packningar och att lämna detta
till återvinningsstationerna, men
det kan bli bättre. Fortfarande
hamnar för mycket återvinnings-
bart avfall i behållarna för bränn-
bart avfall. Dessutom förekom-

mer tyvärr material som inte är brännbart t ex aluminiumburkar, glödlam-
por, småbatterier, föremål av metall etc i dessa kärl. Med nuvarande mäng-
der innebär det en årlig kostnad på ca 2 miljoner. En del av dessa pengar kan
användas till att täcka andra kostnader så att taxehöjning undviks, men då
måste sorteringen bli bättre.

De bruna behållarna eller sådana
behållare som är märkta med Kom-
posterbart får endast användas för
matrester, skal o. dyl. Avfallet ska
redan i köket läggas i den speciella
papperspåse som alla hushåll får. 

Eftersom det komposterbara avfallet rötas
får annat material absolut inte läggas i
behållaren för komposterbart. Om man
gör det blir det problem i biogasanlägg-
ningen i form av stopp i pumpar och
annan utrustning.

Tänk på att om felsorterat komposterbart
eller brännbart avfall upptäcks i behålla-
ren hämtas det separat och en extra avgift debiteras med 625:- per tillfälle.

Om behållaren ser ut så här vid tömning inne-
håller den förmodligen även förpackningar, tid-
ningar och reklam. Det ska lämnas till återvin-
ningsstationerna. 

Om en påse ramlar ut vid tömningen därför att
tunnan är överfull och chauffören måste gå ur
bilen för att plocka upp den debiteras fastighets-
ägaren 38:- för en extrasäck.

Bättre avfallssortering 
– för miljö och ekonomi

Viktigt 
att lämna 
rätt
Det finns olika ställen där
man kan lämna avfall. Det
finns återvinningsstation
(ÅVS),  återvinningscentral
(ÅVC) och miljöstation. Det
här är skillnaden. 

Återvinningsstationerna är
obemannade och finns runt om
i kommunen. Där ska endast
förpackningar, papper samt
småbatterier lämnas. Företaget
Miljö & Teknik i Kangos AB,
tel 0978-717 55 ansvarar på
uppdrag av insamlingsbolag för
städning och snöröjning av
dessa stationer. Kommunens
medverkan i detta är att göra
iordning en plats för insam-
lingsbehållarna.

Återvinningscentralerna är be-
mannade och finns på Bränd-
kläppens avfallsanläggning, i
Harads och i Gunnarsbyn. Där
kan allmänheten och företag
förutom förpackningar även
lämna trädgårdsavfall, grovav-
fall, elavfall, kylar, frysboxar,
virke, metallföremål, plastmöb-
ler m.m. 

Miljöstationerna är bemannade
och finns förutom vid återvin-
ningscentralerna även vid
SAVO i Boden och Bodens åter-
vinningsmarknad. Här skall
hushållen lämna allt som miss-
tänks kan ha skadlig inverkan
på miljön som oljor, oljefilter,
bekämpningsmedel, lösnings-
medel, rengöringsmedel, bilbat-
terier, glykol, färgrester o.dyl.

Öppettider för att lämna avfall
finns på se www.boden.se och i
miljöalmanackan.

Vill du veta mer kan du tala
med Monica Svensson på VA-
avdelningen tel 0921-623 25.
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Lämna inte ut personliga uppgifter
En ny form av bedrägerier har börjat dyka upp. Bedragarna försöker
komma åt personlig information som kreditkortsnummer, konto-
nummer, koder och lösenord. Här gäller det att se upp. Så här kan
du skydda dig.

Det börjar med att du kan bli kontaktad via e-post eller telefon.
Personen som kontaktar dig låtsas att han företräder ett känt företag,
oftast en bank eller ett kreditkortsföretag, och påstår att du måste
bekräfta personlig information såsom kontonummer, kreditkortsnum-
mer, koder eller lösenord. Bedragaren kan påstå att obehöriga i annat
fall kan komma åt dina konton eller att tjänsterna inte går att använda
om du inte gör det. Han kan även försöka med att du har vunnit en stor
summa pengar och för du ska kunna få vinsten behövs ditt kontonum-
mer för insättning av vinsten på ditt konto. De uppfinningsrika bedra-
garna har många olika argument till varför de behöver ditt kontonum-
mer, kreditkortsnummer, dina koder och lösenord.

För att undvika bedrägerier av detta slag kan du tänka på följande:
- Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter såsom kontonummer, kre-

ditkortsnummer, lösenord eller koder till okända personer.
– En bank skulle aldrig be dig att lämna ut lösenord som du använder

för att komma in till bankens elektroniska tjänster. 
– Om det verkar vara en bank eller kreditföretag som kontaktar dig och

ber om dina personliga uppgifter, så ska du inte lämna ut dessa innan
du gjort kontroller. Ring tillbaka till den bank eller kreditföretag det
gäller. Använd endast telefonnummer som du söker rätt på i telefon-
katalog eller dina egna papper. Alltså inte det telefonnummer som
”bedragaren” ger dig.

– Om du tror att konto- eller kortinformation har kommit i orätta hän-
der måste du omedelbart kontakta din bank för att spärra.

Du får gratis råd och hjälp i konsumentfrågor hos 
Konsument Boden
Besöksadress: Nya stadshuset, plan A2 
Postadress: 961 86  Boden
Telefon: 0921-621 03
Webbplats: www.boden.se/konsument
e-post: konsument@boden.se

Vårstäda på tomten
Miljö- och byggförvaltningen får
varje vår och sommar ta emot många
telefonsamtal med anmälningar,
oftast anonyma, om nedskräpade
och ovårdade tomter. Det är lätt att
undvika det. 

I plan- och bygglagen står det att
tomter ”skall skötas så att betydande
olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer och så att
risken för olycksfall begränsas”. Det
är fastighetsägaren som har den skyl-
digheten. 

För ”att stämma i bäcken”, som ord-
språket säger, önskar miljö- och
byggnämnden att ni ser över era
tomter och gör er av med eller städar
undan sådant som kan vara störande
för omgivningen. Resultatet blir att
trivseln ökar i området, grannsämjan
består och ni kan slippa risken med
att bli anmälda. 

Läsåret 2005-2006

Höstterminen börjar den 
22 augusti och slutar den 
21 december. 
Vårterminen 2006 omfattar 
9 januari till 9 juni.

Sportlovet blir 27 februari 
– 3 mars. 
Påsklov 18 april – 21 april. 
Övriga lovdagar är 3–4 november
2005 och 26 maj 2006. 

Det blir studiedagar 
31 oktober – 2 november 2005.



Kafé Lyktan

Kristine Ottosson, Margot Sundén och
Birgitta Ek-Jonsson satsar på att skapa
en trygg och harmonisk miljö för 
människor med psykisk ohälsa 
på Kafé Lyktan.
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Huset på Drottninggatan 23 ser
inte mycket ut för världen men
inuti finns en varm och inbjudande
atmosfär. Kafé Lyktan är en plats
som många av oss stressade, så-
riga nutidsmänniskor skulle må
bra av att besöka.

Först och främst är Kafé Lyktan en
mötesplats för människor med psy-
kisk ohälsa. Psykiska funktionshin-
der är ett annat begrepp som an-
vänts. Att vi bryter benet, opererar
ett magsår eller behandlas för diver-
se andra fysiska krämpor på ett sjuk-
hus är en sak. När någon drabbas av
psykisk ohälsa blir det lite besvärli-
gare. Vi har inte lika lätt att prata
om psykiska sjukdomar, det känns
helt enkelt obekvämt. Fortfarande är
det lite fult att vara psykiskt sjuk.
Det är ett område som fortfarande är
belagt med mycket skuldtankar och
skam. Tyvärr.

– En oas för själen
Trygg mötesplats

På Kafé Lyktan försöker personal
och gäster tillsammans skapa en
trygg och lugn miljö. Hit kan man
komma för att bara ta en fika och
prata av sig en stund, men det finns
också möjlighet att arbeta på olika
sätt. Det kan handla om att sköta
fiket, baka och servera. Personal och
gäster serverar också lunch till en
rimlig kostnad.

Det finns möjlighet att arbetsträna
genom att sy, sticka och väva, de-
montera datorer åt SAVO, gå mat-
lagningskurser eller utföra vaktmäs-
tartjänster.

Här arbetar rehabassistent Kristine
Ottosson tillsammans med handledar-
na Margot Sundén och Birgitta Ek-
Jonsson för att ge sina gäster en
mötesplats och bryta ensamheten som
många lever i.

– Till Kafé Lyktan är alla välkomna
– hur de än mår, säger Kristine. Vi som

jobbar här försöker ge stöd och hjälp
så att var och en kan stärka sin själv-
känsla.

Margot Sundén har jobbat 27 år
inom psykiatrin varav de fem senas-
te åren på Kafé Lyktan.

– Jag tycker vi har ett bra och
avslappnat klimat här. Våra gäster
har lite tunnare hud än vi andra. Det
är känsliga människor som är bero-
ende av en lugn miljö och det försö-
ker vi verkligen erbjuda här. Det
handlar mycket om att vara öppen
och lyssna, man får känna efter hur
gästerna mår och möta dem på deras
egna villkor.

Uppmuntrar egna initiativ

En vanlig dag brukar det vara cirka
tjugo personer som besöker Lyktan.
En del bara för att sitta ner och prata
en stund, men många har också sina
arbetsuppgifter som de utför så gott
de kan utifrån hur man mår just den

Ett paket med babykläder 
har blivit en populär produkt 
som en av gästerna
tillverkar åt Röda Korset.
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dagen. Det viktiga är att alla får en
chans att utvecklas i sin egen takt.

Kristine, Margot och Birgitta upp-
muntrar också hela tiden gästernas
egna initiativ och försöker uppmunt-
ra gästerna att delta i olika aktivite-
ter för att skapa normala rutiner i
vardagslivet.

– Det kan handla om att delta i
återkommande aktiviteter, typ ut-
flykter, motion eller studiecirklar.
Jul, påsk och midsommar brukar vi
ha speciella aktiviteter för att skapa
en samhörighet, säger Kristine.

– En av våra kvinnliga gäster syr
och tillverkar på eget initiativ fina
babypaket som sedan säljs och skickas
till behövande genom Röda Korset,
säger Birgitta och visar exempel på de
välgjorda och snygga babykläderna.

– Hon har hittills tillverkat runt
150 babypaket. Det är ganska impo-
nerande, tycker jag.

Nya lokaler på gång

För några år sedan fräschade perso-
nal och gäster tillsammans upp loka-
lerna, målade om och tapetserade.

Även om huset på Drottninggatan
inte ser mycket ut för världen är
stämningen inomhus varm och om-
bonad. Ändå ser både personal och
gäster fram mot nya lokaler. 

– Och nya lokaler är på gång,
säger Kristine. Lokalerna är uppsag-
da till årsskiftet. Vid den tiden ska vi
ha hittat ett nytt ställe att vara på.
Då kanske vi också kan skapa en bra
miljö för att möta de unga generatio-
nerna. Behoven av nya mötesplatser
är stora och de unga människor som
drabbas av psykisk ohälsa behöver vi

I fiket finns tid att sitta ner och umgås, planera dagens arbete eller bara ta det lugnt.

satsa extra på framöver.
Det går inte att ta miste på det

engagemang som Kristine, Margot
och Birgitta visar i kontakterna med
sina gäster. Vid fikaborden sitter
man och samtalar och planerar nya
aktiviteter tillsammans med de gäster
som tittar in. Välkommen.

Text och bild: Lars Hedström

Faktaruta

Kafé Lyktan finns på Drottninggatan 23 och invigdes i oktober 1993.
Verksamheten drivs av socialpsykiatrin i Boden. Gästerna kan delta i
verksamheten på eget initiativ eller via rekommendation från närpsy-
kiatrin. Målet är att redan vid första besöket upprätta en individuell
planering, allt för att stärka den personliga utvecklingen och bryta
den isolering som många lever i.
Öppettiderna är måndag till fredag 8.30 – 15.00, tel 0921-622 40.
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Nu får alla barn och ungdomar åka
fritt på Bodens Lokaltrafik. Fram
till 31 december det år du fyller
19 år får du som är folkbokförd i
kommunen åka gratis, men du
måste ha ett särskilt busskort.

Premiärdatum var 26 maj och för att
kunna resa fritt måste man ordna ett
busskort. Det får du mot en engångs-
avgift på 50 kronor. Du måste fylla i
en ansökan och vårdnadshavare ska
skriva under om du är under 18 år.
Ansökan hittar du på
www.boden.se/lokaltrafik.

Ansökan och 50 kronor tar du
med dig till Tekniska förvaltningen
på plan A6 i stadshuset när du häm-
tar ditt busskort.

Busskort ger ordning
Kommunen behöver bra ordning och
reda för att kunna genomföra fria
resor. Det finns över 5 000 barn och
ungdomar som berörs av det här
beslutet i kommunen. Vi vill att du

Busskort för gratis resa 
registrerar din resa i bussarnas bil-
jettmaskiner så att vi kan planera
trafiken. Då kan vi ha tillräckligt
med bussar i trafik så att alla får
plats och får ett underlag för att pla-
nera trafiken i framtiden. 

Vi måste också ge föräldrar möj-
lighet att välja om barnen ska åka
buss. Ibland kan det vara bättre att
välja cykeln eller att gå istället.

Under nästa år kommer vi att byta
biljettmaskiner i bussarna och då
kommer vi också att byta ut buss-
korten. Det kort du får nu är alltså
bara tillfälligt men det blir ingen ny
avgift när vi byter kort. Vi har köpt
in kortämnen från Länstrafiken,
eftersom vi inte tycker att vi kan
lägga pengar på att ta fram ett sär-
skilt barn/ungdomskort under den
korta tid som är kvar till det nya sys-
temet kommer. Observera att korten
inte gäller på Länstrafikens bussar.
Det är också viktigt att du vet att
busskortet är ditt personliga och inte
får användas av någon annan.

Fria resor 
– inget alternativ till skolskjuts
Fria resor med Bodens Lokaltrafik är
inget  alternativ till de särskilt anord-
nade skolskjutsbussar som finns för
elever i grundskolan inom kommu-
nen. 

Skolskjutsbussarna finns för att
på ett säkert sätt skjutsa eleverna
till/från skolan och har en annan
utformning och krav på sig än
Lokaltrafikens bussar bl a när det
gäller bälten, sittplatser, skyltning,
lastutrymmen, skolhållplatser och
färdvägar. Ta därför skolskjutsbus-
sen! 

Fria resor med Bodens Lokaltrafik
ska främst ses som en möjlighet att
kunna åka på fritiden.

Vill du veta mer kan du prata med
Johanna Lindblad, 
tel 0921-621 49
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Snart blommar det för fullt i träd-
gårdar och häckar. En härlig tid
börjar. Men det är också en farlig
tid eftersom växtlighet i närheten
av vägar ofta medför att sikten
skyms. För att få en bra trafiksä-
kerhet är det viktigt att häckar
och växtlighet hålls efter.

Det är inte alls särkilt besvärligt att
se till att sikten är god i korsningar
och vid utfarter. Växtligheten inom
den sk sikttriangeln (se skiss) bör
inte vara högre än 70 cm över gatan.
Så låg ska växtligheten vara 10 meter
åt vardera hållet från korsningen.

Tidigt under hösten 2005 kommer
äldre personer i ordinärt boende med
stödinsatser från hemtjänsten att till-
frågas om de vill delta i en studie.
Forskare och studenter vid Institu-
tionen för Hälsovetenskap vid Luleå
tekniska universitet genomför i sam-
arbete med äldreomsorgen i Bodens
kommun en vetenskaplig studie om
fallolyckor.

Kunskap saknas

Genom forskning och utvecklingsar-
bete har man hittills kunnat skaffa
sig en god bild av hur olyckorna
uppkommer. Men detta gäller inte
för de äldre personer som bor kvar i
ordinärt boende men har hjälp från
hemtjänsten. Här saknas kunskaper
om hur vanliga olyckorna är, hur de

Forskning minskar fallolyckor
Tyvärr drabbas många äldre perso-
ner av fallolyckor och fallskador.
Oftast klarar man sig med blotta
förskräckelsen eller med mindre
blessyrer. Ibland leder fallet till
svårare skador som till exempel
höftfrakturer. Den som fallit blir
osäker på sin förmåga och anhöri-
ga blir oroliga. Nu kan det bli bätt-
re.

uppkommer och vilka som löper
störst risk att drabbas. Eftersom allt
fler äldre personer nyttjar denna
form av äldreomsorg är det en viktig
grupp att undersöka. När det gäller
fallolyckor i särskilda boenden har
man genom forskning kunnat mins-
ka förekomsten av fall och skador. 

Du kan hjälpa till

Den vetenskapliga delen av under-
sökningen leds av professor Lars
Nyberg som tillsammans med äldre-
omsorgschefen Ann-Britt Sundberg
bildat en arbetsgrupp. Som ett första
steg sker en kartläggning av de fall-
olyckor som inträffar. De som deltar
kommer att besökas i sina hem för
en kortare undersökning och sedan
kommer alla fallolyckor som inträf-
far att noteras. 

Självklart är deltagandet frivilligt
och de som deltar kommer inte att
kunna identifieras av utomstående
när man ställer samman uppgifterna. 

Planer finns även på att undersö-
ka om fallen hör samman med hur
aktiv man är. Man kan ju tycka att
risken skulle öka ju mer man är på
benen - eller är det tvärtom: ju mer
man är på benen desto säkrare blir
man i balansen? Faktum är att detta

är mycket dåligt undersökt. Därför
planerar man att fortsätta undersök-
ningen med att erbjuda ett antal
äldre personer att använda särskilt
känsliga stegräknare där data skick-
as över Internet. Denna metod ut-
vecklas just nu i samarbete med
Institutionen för systemvetenskap
och EISLAB vid Luleå tekniska uni-
versitet där lektor Per Lindgren är
främsta samarbetspart.

Uppmärksammat samarbete

Projektet är ett exempel på viktigt
samarbete mellan kommunal verk-
samhet och akademisk forskning av
stort intresse inom Sverige och inter-
nationellt. Liknande samarbeten,
bland annat i Umeå, har gjort både
kommunen och universitetet upp-
märksammade för sina resultat. Nu
hoppas vi att Boden och Norrbotten
kan komma på kartan när det gäller
forskning och utveckling inom äldre-
området. 

Vill du veta mer kan du prata med
Ann-Britt Sundberg, verksamhets-
chef inom äldreomsorgen, 
tel 0921-628 83.

God sikt har stor vikt
Har du en utfart från tomten till
gatan ska sikten vara fri minst 2,5
meter från gatan eller gångbanan.
Det innebär att buskar och häckar
inte ska vara högre än 70 cm. Minst
lika viktigt är det att du smyger ut
med bilen eller cykeln. 

Ibland finns det träd eller buskar
som växer långt över gångbanan och
gatan utanför tomtgränsen. Då
måste växtligheten ansas. På gångba-
nan ska gående ha fri höjd 2,5 meter
och över körbanan ska den fria höj-
den vara 4,6 meter. 

Det finns hjälp att få
Behöver du hjälp med siktröjningen
så finns det gott om fackmän. Titta i
telefonkatalogen. Du kan också ta
kontakt med kommunens parkavdel-
ning (tel 0921-621 79) för att få hjälp
och råd om hur du bör klippa buskar
och träd.
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Ta på hjälmen
och vinn en cykel
Cykling med hjälm ökar säkerheten. Nu kan du
dessutom vinna en cykel om du blir en god före-
bild. Så här gör du.

Ta sommarens ”hjälmbild” och skriv under ett hjälm-
kontrakt där du lovar att ha hjälm när du cyklar.
Bilden ska innehålla tre föremål: du själv + cykel +
hjälm. I övrigt finns inga begränsningar.

Bilderna skickas till Ulrika Lundberg, Gatuavdel-
ningen, Bodens kommun, 961 86 Boden, eller via e-
post: ulrika.lundberg@boden.se.

Hjälmkontraktet skickar vi hem till dig när vi fått
in ditt tävlingsbidrag och det ska sedan returneras till
ovanstående adress för att bidraget ska ingå i tävling-
en. Senast den 29 augusti vill vi ha din bild plus
undertecknat kontrakt.

S o m m a r f e s t i v a l e n
Boden alive - en härlig
företeelse med 30.000
besökare under 6 dagar.

Veckan efter midsom-
mar utvecklas centrala
Boden återigen till ett
område med ännu mer
av aktiviteter för alla
åldrar.

– I programmet finns det ett utbud
för alla åldrar. Det är underbart att
se hur alla åldrar kan blandas och ha
roligt tillsammans, säger Peo
Persson, ”festivalgeneral”.

Det börjar på tisdag med ”En dag
för barn” och fortsätter på onsdag
med dans och nattöppet på stan.
Som vanligt öppnar festivalområdet
på torsdag kväll för hela familjen. 

– Området runt Bodträsket är
mycket vackert och ett bra festival-

Veckan 
efter 
mid-
sommar

område. Vårt koncept utan
entréeavgifter till området
går vidare. Besökarna ska kunna
ströva ut och in i festivalområdet och
bara njuta eller delta i aktiviteterna,
fortsätter Peo.

På programmet står artister, upp-
visningar, tävling och mycket annat.
Det blir restaurangtält, tivoli och
dans  två  kvällar  i  rad  i  Björknäs-
parken. 

Naturligtvis kommer roddtävling-

en på lördagen tillbaka. 
– Om möjligt har psykning-

arna mellan deltagarna pågått ännu
mer än förra året, många vill ha
revansch, småskrattar Peo och ser
det soliga Bodträsket framför sig.

För mer information: 
www.bodenalive.com



GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Yrken för länge sedan

Hästtransportörer var vanliga förr. Idag lever hästarna sitt liv
antingen på ett ridhus eller en travbana. Hästen kan knappast kal-
las för arbetsredskap längre, snarare ett redskap för folks njutning
eller spel. Så visst har våra liv förändrats och yrkena med dem.
Ingen tror väl på allvar att dagens yrken kommer att fortleva. Passa
på redan nu och ta en bild på en dataknodd. Förmodligen är det
ingen om bara 50 år, som vet varför vi satt som förhäxade bakom
våra maskiner.

Vi går till våra arbeten och ser det som självklart,
men kommer våra yrken att finnas kvar om så där
100 år? Kommer vi att ha lastbilsförare, elektriker,
informatörer, dataoperatörer, telefonister och så
vidare? Tanken bör ställas för tiden går ruskigt
fort.
Om vi backar maskineriet 100 år i tiden, så kom-
mer vi att upptäcka många yrken som för länge
sedan är borta.

Timmerflottare till exempel behövs inte längre, denna kärnfulla
yrkeskår med balanssinne som cirkusartister. Har själv sett dem i
aktion innan Lule älv blev uppdelad genom mängder av kraftstatio-
ner. Det var en fröjd att skåda hur lätt de tog sig fram på såphala
stockar utan att trilla i vattnet.

En yrkesgrupp jag själv inte sett i verkligheten var Ångbåtskapte-
ner. Men det var en yrkesgrupp som var skeppare på ångbåtarna
som trafikerade Lule älv från Hednoret utanför Heden och upp till
Edefors. Jag har fått mig berättat att det var färgstarka karlar, som
tryckte in en rejäl snus innan svåra passager skulle ske. Det fanns
minst tre ångbåtar, Turist, Edefors och Primus, oftast i passagerar-
trafik.

Stenhuggare har jag bara sett på bild, men det sägs att dessa män
inte behövde gå på gym efter jobbet för att få motion. Ett mycket
tungt arbete, som gjorde att de fick oerhörd styrka i sina kroppar.
Algon Pettersson från Hamptjärnsmoran var en omtalad kraftkarl
bland dessa stenhuggare. Flera källor vittnar om att han lyfte upp
en järnklump som satt i de gamla handvevade järnvägsbommarna.
Vikten var närmare 500 kilo. Han behövde inget gym för att bli så
otroligt stark. Det fick han från sitt dagsverke, som stenarbetare.

Skogshuggare har jag förstås sett tidigare, men inte de som med
handverktyg sågade timmer i skogarna. Idag avverkas skogen med
processorer som gör allt. Kapar, kvistar och barkar i exakta läng-
der. Skogsjobbaren sitter bekvämt i en hytt med en manöverpanel
och så kallade ”joysticks”. Kanske ägnar han en tanke till sina före-
trädare för så där 100 år sedan, som gjorde allt detta för hand?

Text: Eilert Gezelius
Gamla bilder ur hans samling.  
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