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Här samlas all vuxenutbildning
”En dörr in” gäller när all vuxenutbildning bildar Lärcentrum i före detta Vårdhög-
skolans lokaler. Här finns idag cirka 500 personer och ännu fler är på väg in.
– Vi ska försöka lösa alla behov av vuxenutbildning, berättar Anita Hedberg som är 
enhetschef. Det kan vara distansstudier, företagsutbildningar, svenska för invand-
rare eller kanske hjälp med att styrka kunskap som du har men saknar papper på. 

Sidan 14

Charlotta är ny 
konsumentvägledare
Efter många års tjänst slutar Doris 

Larsson på Konsument Boden. Char-
lotta Rosell tar över och ser fram emot 
att ge råd och hjälp i konsumentfrågor 

och skuldsanering

Sidan 11

Vinn en biogasbil för en helg 
– delta i klimattävlingen på

Sidan 19

Åke ny ordförande i 
Kommunfullmäktige
Under hösten 2006 var det val till 
Kommunfullmäktige. Åke Eltoft blev ny 
ordförande och många nya ledamöter 
valdes in av bodensarna. Hela Kom-
munfullmäktige presenteras.

Sidan 12–13

Barn förhindrade 
koldioxidutsläpp
Genom att gå och cykla i stället för att 
bli skjutsade undvek elever på Torp-
gärdsskolan och Mårängskolan 4,1 
ton koldioxidutsläpp. Tillsammans fär-
dades de 2 860 mil under 11 veckor.

Sidan 15

Ingegerd  
informerar äldre

Det kan ibland vara svårt att hitta rätt 
vid myndighetskontakter. Genom den 
nya äldreinformatören blir det lättare.

Sidan 6

Boden får digital 
TV den 14 maj. 

Hög tid att kolla 
om TV:n klarar 

kraven.

All grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt sfi i Boden är nu samlad inom Lär- 
centrum. Här är det undervisning i svenska med läraren Jessica Engström.
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Efter en vädermässigt ojämn inledning 
har snö och kyla infunnit sig och den 
norrländska vintern är sig lik igen. Nu 
finns stora förväntningar på en vårvinter 
med sol och skarföre inför påskhelgen.

I stadshuset pågår ett intensivt arbete 
med att sammanställa det ekonomiska 
och verksamhetsmässiga resultatet för 
�006. Det ser tillfredsställande ut, för-
utom befolkningssiffrorna. Första halv-
året hade vi en befolkningsökning men 
sen kom effekten av flyttningen av Insti-
tutionen för Hälsovetenskap till Luleå. 
Det ledde till ett minus på c:a �00.

Alla förvaltningar har genom ett an-
svarsfullt och förtjänstfullt arbete klarat 
en bra verksamhet. De flesta har hållit 
budgetramarna. Socialförvaltningen har 
dock en väg att vandra, trots ökad bud-
get. 

Händelserikt 2006
Året har präglats av en rad stora hän-
delser. Kommunen har köpt Vattenfalls 
del i Bodens Energi AB och är nu ensam 
ägare. Det är viktigt både på kort och 
lång sikt. 

Centrumhuset har vi köpt av Fol-
kets Husföreningen och sålt det vidare 
till Sveafastigheter i Stockholm som ska 
renovera och bygga till för en Galleria. 
Sveafastigheter har även köpt Eriks-
lunds f.d.sjukhem. Det ska byggas om 
för äldreboende.

I en stor affär med Fortverket har 
kommunen lämnat ifrån sig skogsmark 
(Rörudden) vid Kusträsk skjutfält och 
istället blivit ägare till Åberget, Gammel-
äng och Mjösjöområdet, ING 3/AF�- 
området samt en del mindre markområ-
den. ING 3/AF � är numera sålt till ett 
dotterbolag till PEAB-koncernen som 
tänker utveckla området. 

En grupp bodenföretagare har köpt 
Storklinten och Campingen för att ut-
veckla dem ytterligare. 

Affärerna bidrar till att öka på kom-
munens överskott för �006, men vi 

måste komma ihåg att den delen är en-
gångsintäkter.

Vi satsar vidare 2007
Det är min förhoppning att vi på något 
sätt ska kunna kompensera eller mo-
difiera de beslut som tvingats fram av 
det vikande elevantalet i grundskolan. 
Vi ska förbättra det systematiska kva-
litetsarbetet i all verksamhet för att nå 
upp till kommuninnevånarnas önske-
mål och rättmätiga krav. Jag tror också 
att lärcentrum, arbetsmarknadsenheten 
och integrationsarbetet ska ge nya jobb 
och minska utanförskapet. Målet om ett 
nettotillskott om �00 nya jobb, som vi 
klarat flera år, står kvar.

Klättringen på Svenskt Näringslivs 
företagsklimatbarometer har varit och 
är mycket positiv för kommunen. Såväl 
rikstäckande som lokala företag har vi-
sat stort intresse för att satsa i Boden. 
PEAB och Sveafastigheter är två exem-
pel som vi gläds åt, men våra små och 
medelstora företag i Boden är också 
viktiga aktörer. Det är därför nödvän-
digt att vi vågar spänna bågen och satsa 
på kreativa lösningar både på kort och 
lång sikt.

Gallerian i centrum har jag nämnt, 
en multiarena för event- och arrange-
mang av mångahanda slag, fotboll och 
sporthall samt en nöjespark nära are-
nan skulle ytterligare förstärka besöks-
näringen. Förbättringar för fisket och 
andra naturupplevelser är viktiga inslag 
i helhetsbilden. 

Möjligheterna till satsningar på lands-
bygden förbättras nu genom regeringens 
beslut att avsätta 5 miljarder per år för 
investeringar och jobbsatsningar.

Jag hoppas att �007 skall bli ett bra 
och framgångsrikt år för oss alla. Den 
politiska Alliansen har alltid Bodens 
bästa som utgångspunkt i all planering 
och beslut.

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

Nu händer det mycket i Boden
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Kommunens verksamhet ska genomföras med god ekono-
misk hushållning. Syftet med det är att kommunen ska ha 
en rätt och väl utförd verksamhet och att kommunen beta-
lar för dagens verksamhet och inte skjuter betalningsan-
svaret på framtiden. 

Kommunens budget ska upprättas så att intäkterna översti-
ger kostnaderna. För kommunens verksamhet ska mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning anges. Kommunen ska göra en plan för ekonomin för 
de kommande tre åren. 

Det är inte alltid så lätt att förstå hur de ekonomiska sam-
banden ser ut och vilken kommunal verksamhet som blir 
följden av den budget som kommunfullmäktige beslutat om. 
Därför presenterar vi här budgeten med utgångspunkt från 
det som påverkar dig som bodensare på något sätt.

Härifrån kommer pengarna
Det mesta av kommunens intäkter kommer från skatter 
och kommunal utjämning. För �007 beräknas kommunens 
skatte- och utjämningsintäkter bli drygt �,3 miljarder kro-
nor. Skatte- och utjämningsintäkternas storlek är beroende 
av antalet invånare i kommunen. Det innebär att en befolk-
ningsförändring i hög grad påverkar kommunens intäkter.  
I genomsnitt innebär en ökning med en bodensare att kom-
munen får ca 45 000 kronor per år i skatte- och utjäm-
ningsintäkter. Om antalet invånare i vår kommun ökar med 
hundra personer ökar alltså intäkterna med ca 4,5 miljoner 
kronor.

Kommunalskatten ger mest pengar. Varje medborgare 
betalar ��:�3 i skatt till kommunen för varje intjänad hund-
ralapp. Förutom skatt till kommunen betalas också skatt till 
landstinget och församlingen med tillsammans �0:5�. Den 
totala kommunalskatten är alltså 3�:65 för varje intjänad 
hundralapp. (Den är något lägre för dem som inte tillhör 
svenska kyrkan). 

Förutom skatter och utjämningsbidrag får kommunen in 
pengar från dem som nyttjar kommunens tjänster t ex de 
som har barn i förskolan eller som bor i kommunens olika 
äldreboenden. De som besöker någon av kommunens fri-
tidsanläggningar som Nordpoolen betalar en avgift för det. 
Under sommaren bidrar många norska medborgare med av-
gifter i samband med turistbesök. Under vintern får kommu-
nen intäkter från de som åker skidor i Storklinten eller hyr 
husvagnsplats där. Intäkter från bodensarna kommer in när 
man betalar avgift för vattenförbrukning och sophämtning. 

Viktigt att 
hushålla i kommunens ekonomi

Kommunens pengar placeras antingen på bankkonto eller 
på annat säkert sätt. Det ger intäkter i form av räntor. 
Den kommunala intäktstårtan är uppdelad i dessa bitar

Skatteintäkter 5� %
Kommunal utjämning �8 %
Intäkter från privatpersoner/företag samt räntor 30 %

Till vilka verksamheter  
går min kommunalskatt? 

Den skatt som betalas till kommunen används för den 
kommunala verksamheten. Av de 22 kronor och 13 öre 
som betalas i skatt till kommunen går

8:49 till barn- och utbildningsförvaltningen

8:48 till socialförvaltningen

1:55 till tekniska förvaltningen

1:33 till kommunledningsförvaltningen

0:89 till kultur- och fritidsförvaltningen

0:44 till räddningstjänsten

0:22 till miljö- och byggförvaltningen

0:66 till näringslivsförvaltningen

0:07 till revision och överförmyndare
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Löner är den största kostnaden
Kommunens verksamhet är personalintensiv. Det innebär att 
kostnaderna till största delen är personalkostnader. Kommu-
nen har även kostnader för inköp av material, exempelvis 
skolböcker, mat till skolor, barnomsorg och äldreboenden, 
samt för olika tjänster, t.ex. hyror av lokaler, telefonavgifter, 
elavgifter och försäkringar. Kommunen betalar också ut bi-
drag till privatpersoner eller föreningar. Kommunen har lån 
på �45 miljoner kronor. Det innebär att kommunen får be-
tala räntekostnader till bankerna.

Den kommunala kostnadstårtan är uppdelad i dessa bitar 
Personal  58 %
Materiel   5 %
Tjänster  �6 %
Bidrag   5 %
Räntekostnader  3 %
Avskrivningar   3 %

Så här fördelas pengarna
Fördelningen av pengarna görs av kommunfullmäktige un-
der någon av de sista månaderna på året. Då läggs de eko-
nomiska ramarna fast för kommande år. Utgångspunkten är 
dels långsiktiga mål för kommunen och dels de olika för-
valtningarnas budgetförslag. Översiktligt ser fördelningen av 
nettobudgeten för �007 ut så här

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade
samt individ- och familjeomsorg 39 %

Barnomsorg och utbildning 39 %

Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning  � %

Kultur och fritid 5 %

Räddningstjänst, gator, vägar, parkering, parker,
miljö- och hälsoskydd, näringsliv och planering  9 %

Politisk verksamhet  � %

Central administration, telefonväxel, tryckeri, 
lokaler m.m.  3 %

Bostadsverksamhet, kommunikationer,
vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering  � %

Investeringar
Under �007 beräknas investeringarna bli 85 miljoner kro-
nor. Kommunen finansierar investeringarna med egna medel. 
Inga nya lån upptas under året. 

Större investeringar är:
Reparationer i Sandenskolan  �,0 mkr
Reparationer i Lundagårdsskolan  �,0 mkr
Ombyggnad av gator och va-ledningar  8,� mkr
Trottoar- och körbanebeläggningar  4,9 mkr
Trafiksäkerhetsåtgärder  �,7 mkr
Nya exploateringsområden  5,5 mkr

Nyheter i årets budget
Det finns många nyheter i den kom-
munala verksamheten under det 
kommande budgetåret. Förändring-
arna är av alla slag och beror både på 
nya mål och på effektiviseringar och 
förbättringar. 

Här gör vi en kort presentation av an-
svarsområden i kommunen och en del 
av de förändringar som sker.

NyTT uNDER 2007

Telefonister certifieras
Även om kommunens televäxel vann 
SM under �006 så går vi vidare för att 
ge bättre teleservice. Under våren certi-
fieras telefonisterna och blir ännu vas-
sare. Motivet är att växeln är den vikti-
gaste kontaktvägen till kommunen.

Aktuella detaljplaner 
Under året arbetar vi vidare med några 
mycket viktiga detaljplaneändringar. 

Kommunledning
Kommunledningsförvaltningen 
sköter om den politiska organisa-
tionen, ekonomi, IT-service, över-
förmyndarärenden, kommunens 
personal, information, webbplats, 
konsumentvägledning, budgetråd-
givning, kommunens arkiv och 
telekommunikationer. Här finns 
också mark- och planfrågor.
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Bakgrunden till beslutet är att anta-
let elever i kommunen minskar kraftigt. 
Det innebär att dagens skolorganisation 
inte är anpassad efter nuvarande eller 
det framtida elevantalet i kommunen. 

Under �007 kommer ett antal skol-
enheter att avvecklas. Omvandlingen av 
år 7–9 enheter till år 6–9 enheter påbör-
jas. I samband med detta är ambitionen 
att öka andelen pedagogiskt utbildad 
personal i kärnverksamheten. Under 
�007–�009 kommer 30 barnskötare att 
vidareutbildas till förskollärare med lo-
kal behörighet. 

Barngrupperna i förskolan minskar
Barn- och utbildningsförvaltningen har 
börjat införandet av �6-barnsgrupper i 
förskolan. Idag är det så i 57 % av alla 
avdelningar. Merkostnaden har delvis 
finansierats med ett utökat statsbidrag 
samt med interna effektiviseringar i öv-
rig verksamhet. Ambitionen, att klara 
en ökad efterfrågan av förskola och 
samtidigt minska antalet platser per för-
skoleavdelning, ska uppnås under �008 
i hela kommunen. 

Service och tillgänglighet via 
Internet
Nu händer det mycket på webben. Nya 
tjänster kommer till hela tiden. De ska 
hjälpa personal, elever, vårdnadshavare 
och medborgare så att det blir enklare 
att få service.

Ett exempel är att föräldrar/vård-
nadshavare från och med �007 kan 
söka plats och administrera sina upp-
gifter om förskole- och fritidsplats via 
webben. Ett antal gymnasieelever har 
via webben tillgång till schema, när- och 
frånvaro uppgifter, individuell studie-
plan etc. Så småningom utvecklas det 
till att omfatta hela gymnasieskolan och 
därefter även för föräldrarna. Då ökar 
insynen för föräldrarna i elevernas stu-
diegång via modern teknik.

Antagning till gymnasiet läsåret 
07/08
Nu finns ett gemensamt sökområde 
inom Fyrkanten vid antagning till gym-
nasiet. Det innebär att alla elever inom 
Fyrkanten är förstahandssökande och 
antas efter meritvärde. 

Socialtjänsten 
Socialnämndens verksamhetsidé är 
att bistå med stöd, service, omsorg 
och vård i olika former. Det ges till 
enskilda människor och familjer 
som behöver bistånd för att skapa 
en skälig levnadsnivå eller god livs-
situation i övrigt. 

Lagar styr verksamheten
Kommunens ansvar är till stora delar 
detaljreglerat i lag. Främst är det rät-
tighetslagstiftning som ger den enskilde 
rätt till olika insatser. De viktigaste la-
garna är:

• Socialtjänstlagen
• Lagen om särskilt stöd och  

service
• Hälso- och sjukvårdslagen

Socialförvaltningen svarar för omvård-
nad och service till människor i alla 
åldrar i ordinärt och särskilt boende. 
I särskilda boenden har kommunen 
ansvar som sjukvårdshuvudman, för-
utom läkarinsatser. Några av de många 
serviceformerna är dagverksamheter, 
korttidsplatser, måltidsservice, person-
lig assistans, färdtjänst, nattpatrull och 
ledsagarservice.

Inom socialförvaltningen handläggs 
också ärenden som gäller ekonomisk 
hjälp, vård och behandling av barn och 
ungdomar, vård och behandling av per-
soner med missbruksproblem, familje-
rättsliga frågor samt familjerådgivning. 

Kvalitetssäkrad verksamhet med 
dialog
För att socialtjänsten skall fungera som 
medborgarna vill behövs ett fortlöpan-
de arbete som med god kvalitet skapar 
förtroende. Som ett led i en utvecklad 
dialog med medborgarna och kvalitets-
säkringen av verksamheten har en rutin 
för kommunmedborgarna att framföra 
såväl positiv som negativ kritik rörande 
socialtjänsten skapats. Den kallas Ros 
& Ris. Alla synpunkter registreras och 
chef för berörd verksamhet ansvarar för 
att den som har synpunkter informeras 
om möjliga åtgärder. Rosor förs vidare 
till personalen. 

Detaljplanerna för gallerian och multi-
arenan bedöms kunna vara klara under 
våren. Bland övriga aktuella detaljpla-
ner på gång kan t ex nämnas del av Sä-
vastön (nedanför Golfbanan); en detalj-
plan som bl a syftar till att tillskapa ett 
antal småhustomter vid Lule älv. 

Ny princip vid friköp av tomträtter 
Sedan en tid tillbaka tillämpas nya 
principer vid omprövning av tomträtts-
avgälder. Med hänsyn till dessa nya 
principer måste en översyn ske av nu-
varande villkor vid friköp av tomträt-
ter. Fortfarande gäller dock att friköp 
av småhustomträtter kan ske till ett pris 
uppgående till 60% av aktuellt mark-
taxeringsvärde. 

Attraktiva småhustomter 
Under fjolåret såldes fler småhustomter 
än på många år i kommunen. Totalt sål-
des 21 tomter. För att kunna möta detta 
ökade behov arbetar vi vidare med att 
kunna tillskapa fler attraktiva villatom-
ter. Förhoppningsvis kan t ex detaljpla-
nen för Hornsberg bli aktuell senare 
under året. 

Översiktsplan Boden 
Nuvarande översiktsplan för Bodens 
kommun är till stor del inaktuell. Över-
siktsplanen visar kommunens översikt-
liga syn på mark- och vattenanvänd-
ning inom kommunen. En översyn av 
denna planeras att påbörjas under året. 
Arbete med ett övergripande detaljpla-
neprogram avseende området från före 
detta A8/Ing3/AF1 mot Lorven/Åbergs-
området har påbörjats i syfte att ligga 
till grund för översyn av markanvänd-
ningen. 

Barn och utbildning 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
ger pedagogisk verksamhet och om-
sorg av god kvalitet i en helhet för 
barn och ungdomar i åldern �–�9 
år. Vi lägger grunden för och främjar 
ett livslångt lärande där dialog och 
delaktighet är en väg till utveckling. 
Vi bygger en skola för framtiden.

Anpassningar med hänsyn till 
elevutvecklingen
Barn- och utbildningsnämnden har fat-
tat beslut om strukturella åtgärder för 
att förbättra kvalitet och resultat i sko-
lan. De ska genomföras under perioden 
�007–�009. 
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Bra arbetsmiljö för alla
Ett tydligt ledarskap ska föra verksam-
heten framåt och skapa en bra arbets-
miljö för alla medarbetare. Genom ord-
ning och reda samt respekt för gällande 
rutiner och riktlinjer skapas effektivitet 
och trygghet i organisationen. Det gene-
rella chefsuppdraget har tydliggjorts och 
en individuell utveckling av ledarskapet 
sker under �007 genom handledning, 
mentorskap och coaching.

Budget 500 miljoner
Socialnämnden har ca � 300 anställda 
och en budget för �007 på ca 505 mil-
joner kr.

Ett av de viktigaste målen är en eko-
nomi i balans och att använda de till-
gängliga resurserna på bästa sätt till 
nytta för bodensarna. Kunskap, med-
vetenhet och ansvar hos chefer och 
medarbetare bidrar till god ekonomisk 
hushållning.

Nytt demenscentra på Erikslund
Ett nytt demenscentra ska inrättas vid 
Erikslund med 54 boendeplatser, 9 kort-
tidsplatser samt dagverksamhet. Inom 
dessa platser inrättas en särskild enhet 
för psykogeriatrisk vård. Projekterings-
arbetet och ombyggnationen startar un-
der våren �007. Verksamheten planeras 
starta under april �008.

Det nya centrat kommer att ge bättre 
möjligheter för demenssjuka att vårdas 
av personal med rätt kompetens och i 

rätt miljö. Den som fortfarande kan bo 
kvar hemma kan delta i dagverksamhe-
ten och/eller växelvårdas på korttids-
boendet till dess att en inflyttning på 
boendet är aktuell. För den som flyttar 
in väntar ett boende med aktiviteter ut-
formade efter den enskildes behov med 
personal som har speciell kompetens för 
demenssjukdom. Den som inte längre 
har förmåga att delta i dagverksamhet 
kommer över till en ny avdelning med 
personal som man känner igen. Det rum 
man flyttar till kommer då att så långt 
det är möjligt vara möblerat som tidiga-
re och den personal som möter har man 
redan lärt känna, allt för att underlätta 
övergången till rätt vårdform. 

En ny boendeform, det s.k. mel-
lanboendet, med 7 platser har startat i 
slutet av �006. Mellanboendet ska ta 
emot utskrivningsklara patienter från 
Sunderby sjukhus som inte kan flytta 
hem direkt. Det kan vara personer med 
stort hjälpbehov där det behövs mer tid 
för att utreda vilka förmågor som finns 
kvar och vilken boendeform som passar. 
Det görs i väntan på beslut om personlig 
assistans eller om en anpassning av bo-
staden behövs. Det nya mellanboendet 
är ett komplement till korttidsboendet 
som har en kortare vårdtid om högst 
tre veckor. På mellanboendet kan man 
stanna upp till tre månader.

Fixarkalle börjar 
En ny tjänst inrättas. Den heter Fixar-
kalle och ska hjälpa äldre med enklare 
servicetjänster i hemmet. 

Ett IT-baserat planeringssystem prö-
vas inom hemtjänsten för att öka flexi-
bilitet och effektivitet i organisationen. 
Avsikten är även att förbättra uppfölj-
ningen av insatserna hos vårdtagaren. 

Ny typ av stödboende för funktions-
hindrade startas upp under �007. Mål-
gruppen är personer som inte har behov 
av traditionell gruppbostad utan klarar 
eget boende med vissa stödinsatser.

Nytt behandlingscentrum på 
Hemvägen
Ett behov av att samlokalisera behand-
lingsinsatserna för personer med miss-
bruksproblem har resulterat i ett nytt 
behandlingscentrum på Hemvägen. 
Verksamheten omfattar 5 platser i be-
handlingshem samt öppenvård i egen 
regi. 

Ingegerd blir äldreinformatör
En äldreinformatör anställs för att väg-
leda äldre och deras anhöriga i myndig-

Ingegerd Antonsson, äldreinformatör. 
Foto: Niklas Persson

heternas verksamhet, inte enbart den 
kommunala. Särskilda stimulansmedel 
ska bekosta det här unika försöket un-
der ett års tid. Syftet är att den som sö-
ker information ska kunna vända sig till 
en person i stället för att hänvisas runt.

Samarbete mot missbruk
Missbruksenheten har, i samarbete med 
Luleå kommun och landstinget, startat 
en ny avancerad metod, s.k. case ma-
nager. Syftet är att ge stöd till personer 
med mycket svåra problem med miss-
bruk och psykisk störning. Arbetet in-
riktas på dem som har det allra svårast 
och ofta är föremål för vård eller fängel-
sestraff. Båda kommunerna ansöker om 
medel för fortsatt arbete med att utbilda 
personal och genomföra metoden. 

Kultur- och fritid
Bodensarna ska erbjudas ett omfat-
tande och varierat utbud av kul-
tur- och fritidsaktiviteter. Verksam-
heten ska stimulera till ett aktivt 
deltagande. Barn och ungdomar, 
jämlikhet och jämställdhet är sär-
skilt viktigt. Föreningslivet har av-
görande betydelse för kommunens 
alla innevånare och ska prioriteras 
där verksamheten frigör mänskliga 
resurser och på så sätt bidrar till 
såväl den enskilda människans som 
samhällets utveckling.

Turistanläggningar
Storklintens vintersportanläggning, Pag-
la skidstadion och Nord Poolens familje-
bad är kommunens besöksanläggningar.
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gårdar i glesbygd, hyresbidrag mm. Stor 
vikt läggs på barn, ungdomar och funk-
tionshindrade både vid bidragsgivning-
en och kommunens egna arrangemang.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunens huvudarenor för idrott är 
Hildursborgs idrottshall och Björknäs-
vallens fotbolls-, friidrotts- och tennis-
arenor, ishallen och ridhuset. Det finns 
även övriga anläggningar för utomhus-
idrott, t.ex. is- och fotbollsplaner.

Fritidgårdar
Fritidsgårdarna i kommunen är Ungdo-
mens hus, ungdomslokalen i Edeborg 
i Harads och Perbackagården i Svart-
björnsbyn. 

Allmänkulturell verksamhet
Den omfattar bl.a. allmänkultur, arrang-
örsstöd, egna arrangemang och stöd till 
studieorganisationerna.

Bidrag och övrigt stöd
Utöver det betydande lokalstöd som 
föreningslivet får vid nyttjandet av lo-
kaler och anläggningar lämnas direkta 
ekonomiska bidrag och stöd bland an-
nat i form av aktivitetsstöd, särskilt stöd 
till handikappade, anläggningsbidrag, 
bidrag till samlingslokaler och bygde-

Bibliotek
Biblioteksverksamheten finns vid huvud-
biblioteket och filialen i Harads samt via 
bokbussen. Därutöver görs uppsökande 
verksamhet som riktas mot dem som 
inte själva kan ta sig till biblioteket. Via 
kommunens webbplats finns självbetjä-
ningstjänster för bibliotekslån.
   

AKTuELLT uNDER 2007

Aktiva ungdomar
Sedan två år bedriver Ungdomsrådet 
verksamhet i Boden. För närvarande 
är det �0 ungdomar i åldern �3–�5 år 
som är med och arbetar med ungas in-
flytande och delaktighet i det som sker 
i kommunen. Ungdomsrådet arrangerar 
även drogfria tillställningar, t.ex. Ung-
domens dag. 

ungdomsfullmäktige startar
Under våren �007 genomförs Ungdoms-
fullmäktige i Boden för första gången. 
Det görs på prov och förhoppningen är 
att det slår väl ut så att det kan perma-
nentas. Ungdomarna arbetar ute på sko-
lorna med att skriva motioner, som se-
dan överlämnas till beslutsfattare i kom-
munen vid en ungdomsfullmäktigedag.

Bättre snö och lift i pagla
Den nya konstsnöanläggningen i Pagla 
har inneburit att spårslingorna kan gö-
ras färdiga för träning och tävling be-
tydligt tidigare på säsongen. Den nya 
liften från �006 tas nu i bruk.

Björknäsvallens uterink nu klar
Den planerade investeringen för att 
konstfrysa uterinken genomfördes och 
färdigställdes under �006. Det har för-
bättrat förutsättningarna för ungdoms-
verksamheten.

Media förnyas
Huvudbiblioteket ska vara en resurs 
för kommunens kultur- och kunskaps-
utveckling. Det görs bl.a. genom att lö-
pande komplettera och förnya utbudet 
av media. 

Besöksanläggningar utvecklas och 
avvecklas
Vi fortsätter arbetet med att utveckla 
våra turistanläggningar Nord Poolen, 
Pagla skidstadion och Storklinten både 
kapacitetsmässigt och kvalitativt. Ytter-
ligare utbyggnad planeras av snökanon-
anläggningen i Pagla för att klara kom-
mande stora arrangemang. 
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Bodens Camping & Bad har sålts 
och övergick från och med � januari 
till annan huvudman. Detsamma gäller 
Storklintens vintersportanläggning från 
� juli.  

Förutom de särskilda verksamhets-
områdena ska vi erbjuda ett så brett och 
högkvalitativt allmänt kulturutbud som 
möjligt. Vi ska fortsätta att prioritera 
barn, ungdomar och funktionshindrade 
vid bidragsgivningen och vid kommu-
nens egna arrangemang. 

Miljö och bygg 
Miljö- och byggnämnden har ett 
brett verksamhetsfält, som bl. a. 
omfattar handläggning av ärenden 
om bostadsanpassning och bygglov, 
tillsyn inom områdena djurskydd, 
miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd, livsmedel och naturvård.

Förändringar för skyddsrumskontroll
Det finns ca 300 skyddsrum i vår kom-
mun. De kontrolleras vart tionde år. En 
ny lag trädde i kraft � september �006. 
Den innebär att all verksamhet med 
skyddsrum, som tidigare legat på kom-
muner och länsstyrelser, förts över till 
Räddningsverket. Anbudsupphandling 
av besiktningarna har gjorts. Miljö- och 
byggnämnden har valt att inte lämna an-
bud. Kommunen kommer därför inte att 
arbeta med kontrollen i fortsättningen.

Fokus på hundar
Under året kommer vi att rikta fokus 
på hur hundarna i kommunen har det. 
Hundhållning med cirka fem hundar 
eller fler kommer att kontrolleras. Det 
görs i projektform gemensamt med lä-
nets övriga kommuner.

Ny taxa för djurskydd 
Nämnden har tagit beslut om en ny 
taxa för djurskydd. Den gäller från � 
januari �007 och avgiften tas endast ut 
efter gjorda inspektioner. Tidigare togs 

en årlig avgift ut som djurhållaren fått 
betala oavsett om inspektioner gjorts el-
ler inte. 

Flexibel taxa för livsmedelskontroll
Livsmedelsverket har antagit en ny s.k. 
riskbaserad taxa för livsmedelskontroll. 
Den utgår från verksamhetens omfatt-
ning och kontrollbehov. Taxan trädde i 
kraft � januari �007. 

Under året kommer livsmedelskon-
trollen att inriktas på godkännanden 
och registreringar av livsmedelsverk-
samheter. De klassificeras enligt den nya 
taxan där framräknad kontrolltid styr 
avgiften. Ett litet företag med mindre 
känslig livsmedelshantering kontrolle-
ras mindre och betalar därmed en lägre 
avgift än ett större företag med högre 
riskfaktor för sin livsmedelshantering.   

Tillsyn av avloppsreningsverk
Riktad tillsyn över kommunens av-
loppsreningsverk kommer att ske i pro-
jektform tillsammans med länets övriga 
kommuner.

Bättre för bärplockare
Under årets bärplockningssäsong kom-
mer tillsyn att riktas mot organiserat 
boende för bärplockare. Ofta inkvarte-
ras de av bärplockningsföretagen i ned-
lagda skolor, bygdegårdar, församlings-
gårdar etc. Ventilationen är inte så sällan 
dålig liksom utrymningsvägar, toaletter 
och hygienutrymmen. Livsmedelshante-
ringen är också ofta mycket bristfällig. 
Boende som är sämre än vad som nor-
malt motsvarar vandrarhem kommer 
inte att accepteras.

Entrén till försvarsmuseet. Foto: Tomas Bergman

e-Service– för högre  
servicenivå och tillgänglighet
Ett webbformulär för dispensansökan 
för avfallshämtning och slamtömning 
har utvecklats inom projektet eServi-
ces Norrbotten. Du kan nu fylla i din 
ansökan direkt på webben och få ett  
automatiskt beslut inom någon minut 
via e-posten. 

Nu fortsätter arbetet med kartlägg-
ning av andra tänkbara e-processer 
inom miljö- respektive byggverksam-
heterna för att öka möjligheterna till 
självservice för kommunmedborgarna 
och för ett effektivt resursutnyttjande 
inom kommunen. 

Näringsliv 
Det är av stor betydelse att Bo-
denföretagen växer. Näringslivs-
förvaltningen har även fokus på 
nyföretagande och att på olika sätt 
marknadsföra Boden som bostads- 
och verksamhetsort. Boden har just 
nu ett växande näringsliv på bred 
front. En tillväxt i Bodens företag 
är en förutsättning för att Boden 
ska utvecklas vidare. Tillväxt inne-
bär en lönsam utveckling för det 
enskilda företaget. Det handlar ex-
empelvis om ökad omsättning, fler 
sysselsatta eller en större marknad. 
För att få ett klimat där företagen 
växer och är lönsamma erbjuder 
näringslivsförvaltningen service till 
företagare som vill utveckla sitt fö-
retag samt speciella insatser i form 
av projekt och aktiviteter.
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Fler företag måste starta i Boden för att 
vi ska få ett växande och brett närings-
liv. Näringslivsförvaltningen erbjuder 
konkret stöd och hjälp till människor 
som vill starta företag, bland annat ge-
nom utbildning och rådgivning. Det är 
även viktigt att det finns aktiviteter med 
långsiktiga mål som handlar om atti-
tydpåverkan och kompetensutveckling 
på bredare front. Exempel på detta är 
företagsamhet i skolan samt att visa upp 
framgångsrika företagare.

Bilden av Boden
En av näringslivsförvaltningens uppgif-
ter är att sprida bilden av Boden som en 
god bostads- och verksamhetsort. Detta 
gäller såväl bilden utåt som bodensarnas 
egen bild. Alla de positiva faktorer som 
finns bör lyftas fram och den särskilda 
profil vi har göras tydlig. 

Internationell handel
Boden behöver fler företag som verkar 
på en internationell marknad. För att 
nå dit krävs goda exempel, kompetens 
och erfarenhet av internationell handel.  
Näringslivsförvaltningen kan genom 
olika insatser hjälpa till och underlätta 
denna process. Deltagande i transna-
tionella EU-finansierade program är en 
viktig källa till nätverk och projektfi-
nansiering.

Samarbete med universitetet
Luleå Tekniska Universitet innebär en 
möjlighet till drivkraft för ekonomisk 
tillväxt och utveckling. Näringslivsför-
valtningen stödjer innovationsverksam-
heten i kommunen genom att stimulera 
samarbetet mellan näringslivet och uni-
versitetet. I samarbetet är universitetets 
centrumbildningar, områden med hög 
tillväxtpotential samt insatser som leder 
till stärkt konkurrenskraft särskilt vik-
tiga. De centrumbildningar som finns 
idag är Centrum för riskanalys och 
riskhantering, Winternet, Centrum för 
långsiktigt digitalt bevarande och Cen-
trum för distansöverbryggande hälso- 
och sjukvård.

Lokal mobilisering
Näringslivsförvaltningen stödjer det ar-
bete som pågår med lokal mobilisering,
samverkan mellan företag, boende och 
föreningar. En viktig del i detta är att 
behålla service och tjänster på lands-
bygden. På landsbygden får byautveck-
lingsgrupper stöd i form av byapeng och 
medel för olika utvecklingsprojekt. Stöd 
ges till butiker i glesbygden för att be-

hålla en god kommersiell service. Målet 
är att skapa en miljö där kreativitet och 
företagande utvecklar förutsättningarna 
för människor att leva och bo.

NyTT 2007

Insatser för invandrare
Under året lanseras olika integrations-
åtgärder som i samverkan med andra 
aktörer syftar till att underlätta invand-
rares situation i samhället. Ett viktigt 
led i det är samordning av olika aktö-
rers insatser till invandrare. Verktygen 
är bland annat svenska för invandrare 
(SFI), praktik, tidig meritvärdering och 
validering, vägledning till arbete och ut-
bildning. Under �007 införs ett system 
med introduktionsersättning som ska 
underlätta för invandrare att hitta egen 
försörjning.

Lyft för handeln
Förhoppningen är att den planerade gal-
lerian börjar byggas under �007. Dess-
utom ska insatser för att utveckla han-
deln genomföras. Det gäller inte minst 
satsningar för att locka fler köpstarka 
turister till Boden. 

Winternet
Winternet har ombildats till en ekono-
misk förening med Bodens kommun, 
Norrbottens läns landsting och Han-
delskammaren som medlemmar. Detta 
innebär att Bodens kommun får infly-
tande över en kraftfull resurs för häl-
sorelaterad forskning och utveckling. 
Under �007 planeras en utveckling av 
Winternets verksamhet. Det medför att 
enheten får en tydligare roll i kommu-
nens tillväxtarbete. 

Internationell test- och 
övningsverksamhet
I Boden finns Sveriges största garnison. 
Här finns en stor erfarenhet och kun-
skap om tjänstgöring under extraordi-
nära förhållanden. Det finns alltså stor 
erfarenhet av att verka i internationella 
krishärdar. Det finns mycket god kom-
petens och lång erfarenhet av att orga-
nisera komplexa övningar. Infrastruktu-
ren för övning, utbildning och testverk-
samhet är väl utbyggd. Möjligheterna 
att få hit både civil och militär test- och 
övningsverksamhet borde vara goda.

Försvarsmuseet
Försvarsmuseets utställningar och akti-
viteter ska vidareutvecklas under �007. 
Bland annat kommer familjeprofilen att 

stärkas genom en satsning på aktiviteter 
för barn. Marknadsföringen av museet 
kommer att öka och riktas till strate-
giskt viktiga målgrupper.

Lärcentrum
Lärcentrum är den naturliga fysiska mö-
tesplatsen för vuxnas lärande i Boden, 
både för den enskilde bodensaren och 
för det privata och offentliga närings-
livet. Utbudet av utbildning på lärcen-
trum kommer att utvecklas och breddas 
mot ett mer yrkesinriktat innehåll. 

Teknisk förvaltning
Tekniska förvaltningens uppgifter 
består bland annat av att ordna 
lokaler för kommunens olika verk-
samheter och att producera mat till 
äldreomsorg, omsorg och skola. Vi 
sköter om parker och lekparker, 
underhåller kommunens gator och 
gång- och cykelvägar så att de är 
trafiksäkra och i så gott skick som 
möjligt. Vi producerar friskt vatten 
och tar hand om avloppsvattnet. 
Andra viktiga delar av verksamhe-
ten är avfallshantering och kollek-
tivtrafik.

Lägst i länet trots avgiftshöjning
Avgiften för vatten och avlopp höjs med 
cirka 5 % vilket innebär att kostnaden 
för en normalvilla blir ungefär �00 kr 
dyrare per år. Trots höjningen är Bodens 
vatten- och avloppsavgifter lägst i länet. 

Anläggningsavgifterna, det vill säga 
priset för anslutning till kommunens 
vatten- och avloppsledningsnät, är oför-
ändrade. 

Tack vare den goda vattenkvaliteten 
och kommunens låga avgifter finns det 
en fortsatt efterfrågan från boende med 
egna brunnar om att få tillgång till kom-
munens vatten. Därför har � miljoner 
kronor avsatts för att ansluta nya abon-
nenter till kommunens ledningssystem.

Harads avloppsreningsverk kom-
mer att byggas ut och även rustas upp, 
främst för att kunna ta emot avloppet 
från slakteriet.

Ombyggnad av gator och vatten- och 
avloppsledningar
Under �007 planeras ombyggnad av 
Stenhuggaregatan, Prinsgatan och Jä-
gargatan. Gränsvägen, Strutsgatan och 
Korpgatan kommer att färdigställas.
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Ombyggnaden av vatten- och av-
loppsledningar fortsätter på Sandenom-
rådet med Floragatan och Travbanega-
tan samt på Erikslund med Jägargatan 
och Södra Skogsgatan. Dessutom fort-
sätter satsningen på att genom mindre 
ombyggnader förbättra vatten- och av-
loppsledningsnätet.

Avfallsverksamheten drabbades un-
der fjolåret av betydande kostnadsök-
ningar. Det blev höjd avfallsskatt, infö-
rande av förbränningsskatt och BEAB:s 
höjning av priset för det brännbara av-
fall som lämnas till värmeverket. Näs-
tan hälften av den totala kostnaden ut-
görs av ersättningar till BEAB. Priset för 
brännbart avfall är närmare 900 kr per 
ton. Tyvärr ökar mängden brännbart 
avfall. Därför måste åtgärder vidtas för 
att få till en bättre sortering av återvin-
ningsbart materiel, som tidningar, re-
klam, kartong, hårdplast mm. För att 
stimulera till bättre källsortering utreds 
en viktbaserad taxa. Renhållningsav-
gifterna är oförändrade från �006 och 
de är lägst i Norrbotten.

Anläggningen för produktion och 
tankning av fordonsgas tas i drift under 
våren. Tankstationen finns på Lavettvä-
gen inom före detta A8-området.

Cirka 300 hushåll i Södra Svartbyn 
kommer under ett år att testa så kall-
lade biopåsar, av nedbrytbar plast, för 
det komposterbara avfallet. Försöket 
ska visa om biopåsarna bättre klarar 
problem med fastfrysning och lukt än 
de nuvarande papperspåsarna.

Fria bussresor fortsätter
Sedan maj �005 har barn och ung- 
domar folkbokförda i Boden möjlighet 
att för en engångsavgift på 50 kr köpa 
ett busskort som gäller Bodens Lokal-
trafik. Från och med � januari �007 
gäller det även på Länstrafikens bussar 
inom Bodens kommun. Förmånen gäl-
ler till och med den dag man fyllt �0 år.  
Resor över kommungräns sker mot 
Länstrafikens gällande taxa för hela 
sträckan med undantag av linje �� 
(Brännberg) och linje 44 (Harads) där 
resa debiteras från/till centrala Boden. 
Fria resor gäller inte nattbussarna.

Under senvåren �007 kommer Bo-
dens Lokaltrafik att införa ett helt nytt 
kommunikations- och biljettsystem där 
bland annat biljettmaskinerna i bus-
sarna byts ut och nytt busskort införs. 
Ungdomarnas busskort byts ut kost-
nadsfritt. Mer information om det kom-
mer senare.

Lekplatser i byar
Byaföreningar kommer även för �007 
att ha möjlighet att ansöka om lekut-
rustning till sina lekplatser.

Kommunal ledningsplats i 
stadshuset
Den kommunala ledningsplatsen ska 
flyttas från räddningsstationen till stads-
huset. Ledningsplatsen ska fungera vid 
”allvarlig störning” i samhället och 

kräver avbrottsfri elkraft och förhöjd 
säkerhet för tele- och datakommuni-
kation. För den elkraften görs en fast 
reservkraftanläggning som säkrar hela 
elkraftbehovet i stadshuset. Den place-
ras mot Kvarngatan. Televäxelrummet 
säkras ytterligare och utrustas med au-
tomatiskt brandsläckningssystem. Data-
hallen får en säkrare placering och även 
installationerna säkras för störningar 
och brand. 

Skollokaler rustas upp
Sandenskolans lokaler för fysik och bio-
logi ska moderniseras. Den yttre miljön 
på Korpen- och Sandenskolan kommer 
dessutom att anpassas för undervisning 
i klasserna sex till nio. Ventilationen i 
den gamla delen av Hedens skola byggs 
om så att kravet på högre effektivitet 
och värmeåtervinning uppfylls.   

Räddningstjänst
Räddnings- och beredskapsförvalt-
ningen kallas i dagligt tal för rädd-
ningstjänsten (det gamla begreppet 
”brandkåren” lever dock kvar i 
folkmun). Förvaltningens huvud-
uppgift är att dygnet runt arbeta 
med säkerhet och trygghet för dem 
som bor och vistas i kommunen. 

Räddningstjänsten arbetar med 
förebyggande åtgärder mot bränder 
och andra olyckor. Det görs t.ex. 
genom information, rådgivning och 
utbildning i brandskydd. Givetvis 
görs också räddningsinsatser vid 
inträffade bränder, olyckor och till-
bud. Dessutom samordnar vi kom-
munens beredskapsplanering och 
riskhantering.

Verksamheten leds och administreras 
från huvudbrandstationen i Boden. 
Dygnet runt finns beredskap med två 
brandstyrkor i Boden (heltid och del-
tid) och en brandstyrka i Harads (del-
tid). Styrkorna är dimensionerade för 
att självständigt klara standardinsatsen 
rökdykning vid brand i bostad. Det 
finns alltid �6 brandmän och befäl i be-
redskap i kommunen. Dessutom finns 
ett räddningsvärn utan beredskap i 
Gunnarsbyn. Totalt utfördes drygt 400 
utryckningar �006. 

Från och med �/7 �004 har Sverige 
fått en ny räddningstjänstlag ”Lagen 
om skydd mot olyckor”. Den orsakar 

Kommunens parker sköts av tekniska förvaltningen. Bland andra Eyvind Johnsons min-
nesplats vid Kungsbron.

Bättre sortering av avfall krävs
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ett stort jobb för räddningstjänsten med 
anpassning till den nya lagen.

Det innebär att vi vässar organisatio-
nen för att stödja den enskilde, företag 
samt fastighetsägare med utbildning, 
rådgivning samt information om vad 
det nya brandskyddsarbetet innebär och 
vilka skyldigheter som finns.

Räddningstjänsten samverkar med 
Fyrkantskommunerna samt Östra Norr-
botten i räddningstjänstfrågor. Det inne-
bär bl.a. att kommungränserna är utsud-
dade och närmaste räddningstjänst åker 
för att hjälpa en nödställd.

Kommunens arbete med riskhante-
ring har börjat ge resultat. Det visar sig 
bl.a. genom att kommunen fått något 
lägre försäkringspremier. Den premieå-
terbäring som vi får används till skade-
förebyggande åtgärder. 

NyTT uNDER 2007
Räddningstjänsten jobbar vidare med 
att möta kommunens medborgare med 
information, rådgivning samt utbildning 
så att varje fastighetsägare och nyttjan-
derättsinnehavare kan jobba effektivt 
med sitt brandskydd.

Vi kommer även att jobba för att få 
tillbaka IVPA (i väntan på ambulans) 
som tidigare funnits i Gunnarsbyn. 
Samtal förs med landstinget om det.

Under året kommer en brandbil i 
Gunnarsbyn att ersättas med en moder-
nare.

Räddningstjänsten kostar varje bo-
densare 740 kr per år.

Charlotta  
ny på Konsument Boden

Doris Larsson, som går i pension, hälsar Bodens nya konsumentvägledare Char-
lotta Rosell (till vänster) välkommen och önskar henne lycka till.  
Foto: Christer Gallin

Konsumentvägledare Doris Larsson 
fyller 65 år och går i pension den 
9 mars. Hon har varit kommunens 
konsumentvägledare, budget- och 
skuldrådgivare sedan 1977 när kom-
munen startade konsumentverk-
samheten.

– Det har varit underbara år, lärorika 
och roliga, säger Doris, jag vill passa 
på att tacka alla kommunens invåna-
re för många intressanta och givande 
möten.

Är det något du minns särskilt? 
– Jag kommer att tänka på en kvin-

na som berättade för mig att hon bru-
kar tänka så här när något inträffar; 
”Undrar vad Doris skulle ha sagt om 
det här”. Då känns det att man haft 
en viss betydelse.

Bodens nya konsumentvägledare 
heter Charlotta Rosell och är �9 år. 

Hon är född i Boden och delvis upp-
vuxen i kommunen. Charlotta bor 
just nu i Luleå med sambo och 4-årig 
son. Hon avslutade en civilekonomisk 
utbildning med inriktning mot mark-
nadsföring våren �006. Parallellt med 
studierna läste hon även juridik. Hon 
har varit anställd sex år hos Teliaso-
nera AB, där dagliga kundkontakter 
i form av kundservice, försäljning och 
reklamationer tillhörde de främsta ar-
betsuppgifterna. Charlotta kommer 
att arbeta med konsumentrådgivning 
samt budget- och skuldrådgivning, 
precis som tidigare konsumentvägle-
dare gjorde. 

– Jag är en utåtriktad person, säger 
Charlotta och jag ser fram emot att 
få möta och hjälpa Bodens kommuns 
invånare.

Skogsbranden i Bodträskfors orsakade 
stora kostnader.
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Kommunfullmäktige 2007–2010

Olle Lindström (m), 
Heden, tel 65� 5�

Åke Eltoft (m), 
Sveafältet, tel 563 59

Bo Hultin (m), 
Sveafältet, tel 550 ��

Åsa Wikström (m), 
Vittjärv, tel 640 77

Rigmor Åström (m), 
Ubbyn, tel 34 0� 4�

Eva Smedetun (m), 
Centrum, tel ��0 80

Egon Palo (m), 
Trångfors, tel 657 95

Johan Sellin (m), 
S Svartbyn, tel �49 ��

Lars-Gunnar Holmquist (m), 
N Stadsdelen, tel 7�3 �3

Hans Holmqvist (m), 
Bodsvedjan, tel ��6 4�

Göran Ahlman (m), 
Råbäcken, tel 48 30 45

Johan Johansson (m), 
S Svartbyn, tel �55 7�

Bo Lindström (m), 
Hedsvedjan, tel 654 �6

Bo Elmgren (m), 
Sanden, tel �75 89

Helena Nordvall (m), 
Centrum, tel 503 3�

Bosse Strömbäck (v), 
Erikslund, tel 503 �4

Vivi-Anne Svensson-Hedberg  
(m), Centrum, tel �87 44

Gunnel Notelid (v), 
Sveafältet, tel �96 90

Rasmus Joneland (v), 
Erikslund, tel 509 85

Inger Westman Arvesen (v), 
Fagernäs, tel �64 98

Birger Juntti (v), 
Fagernäs, tel �6� 60

Linda Gabrielsson (v),  
Centrum, tel 070-667 43 

Kenneth Backgård (ns), 
Trångfors, tel 656 ��

Tony Karlsson (v), 
Centrum, tel �5 05 77

Anders Sundström (ns), 
Harads, tel 09�8-�07 �9
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Mariann Jornevald (ns), 
Bodforsen, tel 070-633 05 6�

Göran Hedberg (ns), 
S Svartbyn, tel �08 0�

Åke Schylander (c), Gun-
narsbyn, tel 09�4-��� 30

Roger Bohman (c), 
Buddbyn, tel 60� �3

Carola Larsson (fp), 
Centrum, tel �70 7�

Catarina Ask (mp), 
Hamptjärnmoran, tel 653 �5

Eivy Blomdahl (s), 
Erikslund, tel �43 37

Torbjörn Lidberg (s), 
Svartbjörnsbyn, tel �98 �3

Anna-Lena Vestin (s), 
N Stadsdelen, tel ��3 33

Leif Pettersson (s), 
Centrum, �6� 59

Karin Liljestrand (s), 
Ubbyn, tel 34 00 �8

Christer Carlsson (s), 
Sanden, tel �05 4�

Anna- Karin Nylund (s), 
S Svartbyn, tel �3� 83

Lars Nilsson (s), 
Centrum, tel 65� �9

Anneli Wikström (s), 
Torpgärdan, tel 509 ��

Jan-Olov Bäcklund (s),  
Torpgärdan, tel 48 0� 64

Maria Bandh (s), 
Sävast, tel 7�� 4�

Hans Rolfs (s), 
S Svartbyn, tel �07 96

Inger Billenman (s), 
Prästholmen, tel �97 83

Patrik Degerman (s), 
Gunnarsbyn, tel 09�4-��3 �5

Lena Nilsson (s), 
Centrum, tel 559 �0

Erland Johansson (s), 
Centrum

Anders Pettersson (kd), 
N Svartbyn, tel �86 79

Maria Selin-Fjellström (kd), 
Sävast, tel 735 �4

under perioden 
finns valteknisk 
samverkan mellan 
m, v, ns, c, fp och 
mp samt mellan s 
och kd.
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”En dörr in” är mottot när all vuxenut-
bildning från fem olika platser i Boden 
flyttar in i före detta Vårdhögskolans 
lokaler och bildar Lärcentrum. Här 
finns idag cirka 500 personer och ännu 
fler är på väg in.

tExt/foto: AnnA BERgstRöm

Ska du eller studerar du redan på dis-
tans? Har du gedigen kunskap i ditt 
yrke men inga papper på vad du kan? 
Vill du gå en utbildning där det är svårt 
att få ihop en hel grupp till i Boden? Har 
du nyligen kommit till Sverige och vill 
ha hjälp att så snart och bra som möj-
ligt komma in i det svenska samhället? 
Behöver du en utbildning som utformas 

efter dina behov och förutsättningar? 
Eller driver du ett företag som behöver 
specialutbilda viss kompetens?

Vänd dig till Lärcentrum!
Genom en och samma dörr och i samma 
entré lotsas du till rätt person och verk-
samhet oavsett vilken typ av lärande 
du är i behov av. På Lärcentrum finns 
dessutom studie- och yrkesvägledare, 
ungdomssamordnare och integrations-
samordnare. Totalt arbetar omkring 35 
personer här med omkring 500 stude-
rande.

Från sommaren �007 finns även Nä-
ringslivsförvaltningen i samma byggnad 
med allt vad det innebär i form av fö-
retagsrådgivning, nyföretagarstöd med 
mera.

Distansstudier och validering
För den som bedriver egna studier på 
distans och vill vara i en lärande miljö 

Lärcentrum  
samlar vuxenutbildning

Anita Hedberg, enhetschef för Lärcen-
trum, och Birgitta Nilsson, rektor för 
vuxenutbildningen, öppnar en och samma 
dörr till all vuxenutbildning i Boden.

I dag rör sig cirka 500 personer inom Lärcentrum och fler är på väg in.
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Översta raden från vänster: Karla Mattsson lärare, Barbro Almqvist, Suwit Meesangrat, Hemen Abbas, Josefin Backman, Linda Her-
lin och läraren Louise Wikström. Sittande från vänster: Galina Zottcheva, Natela Backman, Suphalak Sakaowitchaya, Shirin Doski 
och Wilai Lambertsson. Foto: Ingvar Degerman

tio klara assistenter

Vid jultid tog tio personliga assistenter 
vid Lärcentrum i Boden sin examen. De 
har gått en ettårig utbildning med så-
väl teoretiskt som praktiskt innehåll. 

De teoretiska avsnitten har behandlat 
arbetsmiljö, etik och livsfrågor, medi-
cin/omvårdnad och social omsorg. Ut-
bildningens syfte har varit att ge en bred 
yrkeskompetens. Under utbildningen 
har de studerande gjort fördjupningsar-
beten inom valfria områden, exempelvis 
Downs syndrom, demenssjukdomar, 

DAMP, ADHD och autism. De flesta 
har sedan tidigare arbetat som person-
liga assistenter och har sett utbildningen 
som ett kvalitetsbevis på sina yrkeskun-
skaper. Utbildningen har gett och en 
fördjupning och vidareutbildning. 

finns grupprum och studieplatser med 
uppkoppling till läroplattformar. Lär-
centrum samordnar den kommunala 
ungdomspraktiken upp till �0 års ålder 
och handläggningen av feriearbete för 
ungdomar.

Validering, en process som bedömer, 
värderar, dokumenterar och erkänner 
kunskaper och kompetens som en per-
son besitter, oberoende av hur de förvär-
vats, är ett viktigt inslag. Den förkortar 
utbildningstider och bidrar också till att 
erkänna vikten av det informella läran-
det.  

Inom området finns även en restau-
rang.

– Lärcentrum är inte bara en fysisk 
mötesplats utan även en motor i sam-
hället, som ska underlätta för både det 
privata och offentliga näringslivet och 
för individen att hitta rätt dörr, säger 
enhetschefen Anita Hedberg.

Styrs av efterfrågan
Lärcentrum arbetar utifrån efterfrågan 
och behov. Oftast föregås en utbildning 
av en direkt förfrågan eller önskan från 
en bransch eller ett företag som är i be-
hov av specifik personal.

Man har även ett nära samarbete 
inom Fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå 
och Älvsbyn) som möjliggör samord-
ning av utbildningar inom ett och sam-
ma upptagningsområde.

Flera på plats
I dag bedrivs kommunens grundlägg-
ande och gymnasiala vuxenutbildning 
samt sfi (svenska för invandrare) här. 
Hela vuxenutbildningen från Björknäs-
gymnasiet har flyttat hit förutom ett par 
kurser med laborativa moment. Ibland 
tar man även in gästlärare från Björk-
näsgymnasiet.

– Jag märker att man får fler sponta-

na besök här än när man satt på Kungs-
gatan, både av personal och studerande, 
säger Birgitta Nilsson, rektor för vuxen-
utbildningen.

Förhoppningen är att fler aktörer 
inom vuxenutbildning ska hitta hit och 
även fler företag. Än finns mycket out-
nyttjad plats kvar i före detta Vårdhög-
skolans lokaler.

– Jag tror att ett Lärcentrum betyder 
mycket för Boden, säger Birgitta Nils-
son. Anita Hedberg tycker att det är 
glädjande att vuxenutbildningens roll i 
samhällsutvecklingen, att skapa tillväxt, 
har kommit i fokus.

– Det här ger oanade ökade möjlig-
heter både för individens utveckling och 
för näringslivet, säger hon.
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Benkraft 
sparar miljön
Genom att medverka i aktiviteten 
”Cykla och gå till skolan” har barnen 
på Mårängskolan och Torpgärdsskolan 
sparat 4,1 ton koldioxid. Det har barnen 
gjort genom att gå eller cykla till skolan 
istället för att bli skjutsade med bil. 

Barnen har fått räkna sin färdsträcka 
mellan skolan och hemmet och varje 
vecka har alla barns sträckor räknats 
samman. Barnen har sedan fått rita in 
sin sträcka på en stor illustrerad euro-
pakarta. På kartan genomför de en kli-
matsmart resa från sin skola och fort-
sätter ut i Europas städer. När barnen 
tillsammans har gått eller cyklat �770 
mil har de besökt �8 städer i Europa 
och fått ta del av information om trafik-
regler och hjälmanvändning. 

Mårängskolans barn har tagit sig 
runt hela Europakartan och hann även 
gå ytterligare en gång till Stockholm 
som är första staden att besöka på kar-
tan. De har tagit sig ca �860 mil under 
�� veckor. Torpgärdsskolan har tagit sig 
ca �000 mil på 6 veckor. Barnen är nu 
mellan Wien och Belgrad och vi hoppas 

att de fortsätter sin klimatsmarta resa 
hem nu under våren.

Aktiviteten genomförs i projektet 
”Framtidsvägen”. Det är ett samarbets-
projekt mellan kommuner i Norr- och 
Västerbotten och Vägverket Region 
Norr. Syftet med projektet Framtidsvä-
gen är att genomföra aktiviteter som 
uppmärksammar och stimulerar till val 
av miljöanpassade transportmedel som 
t ex cykel, gång, kollektivtrafik, samåk-
ning, bilpooler etc. På det här sättet ser 
fler nyttan med att låta barnen gå eller 
cykla till skolan istället för att skjutsa 
dem med bil. 

Trafiksäkerheten kring skolan blir 
också bättre om bilantalet minskar 
där och det gör även att barnens hälsa 
blir bättre. Vill man inte låta barnen gå 
själva kan man starta en ”Vandrande 
skolbuss”. En vandrande skolbuss är ett 
organiserat samgående där flera familjer 
turas om att följa sina egna och andras 
barn till och från skolan. 

Vill ni starta en vandrande skolbuss kan 
ni kontakta Lisa Stridsman på Gatuav-
delningen tel 09��-78� 33. 

Vandrande skolbuss. Illustration: Peter Jönsson

Klimatsmart Haradsskola vann 4 000 
Barnen och personalen på Harads sko-
la, Sörgården, vann 4000 kr i tävlingen 
”Till skolan utan bil”. Prispengarna 
ska användas av hela skolan till nytta 
för rörelse, hälsa och/eller trafik. 

Under tävlingsdagen den �9 september 
gällde det för så många som möjligt 
bland personal och elever att ta sig till 
skolan med egen kraft eller med buss. 

På den vinnande skolan var det hela 
97 % som var klimatsmarta. 

Tävlingen ordnades av Bodens kom-
mun och Vägverket Region Norr under 
Europeiska trafikantveckan i september. 
Alla låg- och mellanstadieskolor i kom-
munen fick delta i tävlingen där pengar 
och reflexvästar stod på spel. Bodenbo 
bidrog med reflexvästar som lottades ut 
bland deltagande skolor och det var tre 
skolor som vann västar; Svartlå skola, 
Svartbjörnsbyns skola och Centralsko-
lan. 

Europeiska trafikantveckan ordnas 
varje år i Europa och det var andra året 
som Bodens kommun deltog. Tanken 
med veckan är att visa på alternativa 
färdmedel till bil. På korta sträckor kan 
man istället gå, cykla eller ta bussen, det 
vill säga vara klimatsmarta.

Glada vinnare på Sörgården i Harads.
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Internationell vår i Boden
Bli inte förvånade om ni under våren 
i Boden får höra ungdomar som talar 
franska eller lankesiska, eller om ni 
träffar något barn från Sri Lanka som 
jublar över att se snö och is för första 
gången i sitt liv! under våren 2006 
åkte en av Sandenskolans klasser till 
Frankrike och en annan till Sri Lanka. 
Nu kommer fortsättningen på projek-
ten och det är dags för oss i Boden att 
få besök från dessa länder.  

Den �8 mars kommer tjugo elever och 
fyra lärare från högstadieskolan Claude 
Bernard i Grand Quevilly, Frankrike. 

Eleverna kommer att bo hos elever vid 
Sandenskolan och kommer under besö-
ket att ha dessa elever som sina värdar. 
Den franska klassen stannar till den 4 
april.

Den �9 april kommer sjutton elever, 
fyra lärare och en rektor från Sri Lanka. 
De tillhör en skola i fiskebyn Palanga-
thure-Kochchikade, nära Negombo. 
Eleverna går sista året på högstadiet och 
är ��–�6 år. Sandra Nordberg i Boden, 
som varit nyckelperson i grundandet av 
projektet, har som barn bott i samma by 
och gått på just den här skolan innan hon 
kom till Sverige. De 
lankesiska eleverna 
kommer att bo med 

elever vid Sandenskolan, samt någon 
elev vid Björknässkolan som reste till Sri 
Lanka våren �006. Den lankesiska klas-
sen stannar i Boden till den � maj.

De franska och lankesiska eleverna 
och lärarna besöker Sverige för för-
sta gången. Tack vare våra elevers fina 
ambassadörskap under resorna våren 
�006, kommer de hit med en positiv bild 
av både Boden och Sverige. Vi som ar-
rangerar besöken hoppas därmed att vi 
alla ska hjälpas åt att ge våra gäster en 
så fin tid som möjligt i vårt land och vår 
stad.

Undervisning utomhus vid skolan i Palangathure-Kochchikade.

vad vet du om bilden?
Bodens nya brandstation vid Brogatan 
invigdes �944. Brandchef var Thor 
Strandberg från �94� fram till sin död 
�965, därefter anställdes den tidigare 
brandchefen för Överluleå kommun, 
Sigvard Nordlund. På bilden ser vi 
brandbilar uppställda framför brand-
stationen som idag är Ungdomens hus. 
Men vilka är de uniformsprydda män-
nen? Finns det någon historia kring 
brandstationen eller fordonen?

tipsa om det som händer 
Det händer inget i Boden. Så låter det 
ibland. Men det är knappast sant, det 
vet vi. Problemet är att det är svårt att 
veta om, när och var. Du kan hjälpa 
till. Gå in på Bodens webbplats www.
boden.se och klicka på Det händer i 
Boden upptill på sidan. Då kommer du 
till Evenemangskalendern. Där finns en 
ingång som heter Tipsa oss om evene-
mang. När du klickar på den så kan 
du skriva in ett nytt evenmang som se-
dan kommer ut till din publik på nätet 
och ibland även på infartsskyltarna till  
Boden. 

Om någon har uppgifter om bilden så kan ni vända er till kommunarkivarien Gunilla 
Lundman tel 0921-621 20. Vi kommer att lotta ut bildmappen ”Mötesplatser” bland 
uppgiftslämnarna.
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Temperaturen på jorden blir allt högre. 
Boven i dramat är till största delen 
människan. Det är utsläppen av växt-
husgaser som påverkar klimatet. ut-
släppen kommer främst från förbrän-
ning av fossila bränslen. Då det är vi 
människor som påverkar klimatet kan 
vi även minska utsläppen och vända 
den negativa utvecklingen. Genom 
medvetna val och handlingar i varda-
gen kan vi åstadkomma betydande 
resultat. 

De största utsläppen kommer från väg-
trafiken och vår energianvändning. Det 
ger negativa konsekvenser för miljön 
och ekosystemen. Det räcker med en 
temperaturökning på några få grader 
för att hela jordens klimatsystem ska 
sättas ur spel.

Så här kan utsläppen minskas 
Alla kan bidra till att minska koldiox-
idutsläppen och de flesta åtgärderna är 
enkla. Om alla bidrar ger de en stor ef-
fekt totalt sett. I hemmen finns en mängd 
olika apparater som slukar energi. Ap-
parater i standby-läge har visat sig vara 
riktiga energitjuvar. Om alla hushåll 
i Sverige stängde av hemelektroniken  
istället för att låta den stå på standby-
läge skulle vi spara in hushållsel för 
��0 000 småhus under ett år. Genom att 
stänga av apparaten med strömbrytaren 

eller dra ut sladden ur väggen sparar du 
energi. När du köper nya elapparater är 
det bra att titta på energiåtgången och 
välja de mest energieffektiva produkter-
na, energiklass A drar minst energi.

En tredjedel av koldioxidutsläppen i 
Sverige kommer från trafiken. Genom 
att ibland avstå helt från bilen eller köra 
bränslesnålt kan vi sänka både utsläp-
pen och de privata utgifterna. Enkla in-
satser som att ha rätt lufttryck i däcken 
och använda motorvärmare är lönsamt 
både för dig och miljön. 

Det lönar sig att ha på motorvärma-
ren en och en halv timme vid tempera-
turer under –�5 grader och en timme 
mellan –�5 och 0 grader. Även när tem-
peraturen stiger upp till +�0 grader är 
motorvärmaren lönsam men då bör mo-
torvärmaren bara vara på tjugo minuter 
innan avfärd. Varje kallstart innebär 
ökad bränsleförbrukning och ökade av-
gasutsläpp. Ett annat tips är att plocka 
bort all onödig vikt på bilen som t.ex. 
takboxen när den inte används. Bäst är 
förstås om du kan låta bilen stå och ta 
cykeln på korta turer. Det finns även al-
ternativ för längre resor, samåk till job-
bet med kollegor eller ta buss.

Maten som äts i Sverige transporte-
ras långa sträckor innan den når kon-
sumenterna. Genom att köpa mat som 
produceras i närområdet hjälper du till 
att minska utsläpp som kommer från de 
långa transporterna. Det är även bra att 
välja miljömärkta produkter t.ex. Sva-
nen eller Bra miljöval.

Hur stor miljöpåverkan ger din livs-

stil? Gå in på www.boden.se/klimp och 
räkna ut din miljöpåverkan i miljömä-
taren.

KLIMP är kommunens bidrag
Bodens kommun arbetar med klimat-
förbättrande åtgärder bland annat i ett 
Klimatinvesteringsprogram som kallas 
KLIMP. I projektet är målet att minska 
utsläppen av växthusgaser och elanvänd-
ning. Det görs i en rad olika delprojekt 
som pågår runt om i kommunen. 

Tack vare ett av delprojekten kom-
mer vi att, inom kort, kunna tanka 
gasfordon med biogas vid en tankan-
läggning i Boden. Gasen framställs av 
avloppsslam och matavfall från Boden 
och miljövinsterna blir stora. Avfallet 
ger den största gasproduktionen och 
därför vill man inte få in exempelvis 
kläder, skor och verktyg i processen. 
Det är viktigt att hushållen endast läm-
nar matavfall i behållarna för kompos-
terbart avfall, ingenting annat. 

Kommunen har flera gasfordon som 
kommer att drivas med biogas som är 
förnyelsebart och effektivt. Man hop-
pas även att bodensarna deltar genom 
att köpa miljöbilar som drivs med gas. 
Inom en snar framtid kommer det att 
finnas flera tankstationer med gas bland 
annat i Luleå, Piteå och Skellefteå. Bio-
gasen är inte bara ett effektivt drivme-
del, den är även miljövänlig och ger mer 
kvar i plånboken för användaren. Bio-
gasanläggningen i Boden kommer snart 
att sättas i drift. Du är välkommen till 
invigningen i maj. Se annonser i press. 

nödbromsa  
mot växthuseffekten

fAKtARutA
Växthuseffekten finns både naturligt och genom män-
niskans verksamhet på jorden. Den naturliga växthusef-
fekten uppkommer när solens kortvågiga strålning når 
jorden och en del av den ”studsar tillbaka” ut i rymden. 
Några av strålarna fångas upp av atmosfären, hav, mark 
och växtlighet och återsänds sedan som långvågig vär-
mestrålning. Atmosfären är inte lika genomskinlig för 
de långvågiga strålarna som för de kortvågiga. Detta gör 

att en del av värmen hålls kvar innanför atmosfären och 
det är detta som är den naturliga växthuseffekten. utan 
växthuseffekten skulle jorden vara en iskall och livlös 
planet. Men som det är nu så ökar halterna av växthus-
gaser vilket gör att värmen stannar kvar nära jordytan. 
Det är detta som gör att den onaturliga växthuseffekten 
uppstår och gör att temperaturen stiger på jorden och 
förändrar levnadsförhållandena för allt liv på jorden.

Illustration: Lisa Stridsman.
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Nu har du chansen att prova en biogasbil. Svara på frågorna så kan du 
vinna en helg med en gasbil eller ett 40-resors busskort med lokaltrafiken 
i Boden.

fråga 4
Om alla i Sverige valde att koka vat-
ten i vattenkokare istället för på spi-
sen skulle vi spara mycket energi. Hur 
många småhus hushållsel skulle det 
motsvara på ett år?

1  165 småhus
X    165 000 småhus
2  16 500 småhus

fråga 5
Vad kan du i första hand tänka dig att 
ändra på i ditt vardagliga liv för att bi-
dra till klimatförbättringar? 

 Gå och cykla på de korta resorna

  Ändra uppvärmningssystem 

  Gå med i bilpool

  Samåka 

  Åka buss

  Köpa en miljöbil 

  Köra ecodriving

  Stänga av hemelektronik, ej på 
standby-läge

  Annat ________________________

_____________________________

_____________________________

 

Vinn en helg med en biogasbil   

fråga 1
Vilket är det effektivaste sättet att 
rena fordonsavgaser från koldioxid?

1   Katalysator
X  Det går inte att rena bort koldioxid 

från fordonsavgaser
2 Bränslecell

fråga 2
Energiförbrukningen i en villa är en 
stor utgift och det finns därför pengar 
att spara i detta område. Om man 
sänker inomhus temperaturen från 
22 till 20 grader i en normalvilla, hur 
mycket pengar tror du att man sparar 
på ett år?

1 cirka 150 kr 
X  cirka 15 000 kr
2  cirka 1500 kr

fråga 3
De första 5 kilometrarna förbrukar 
medelbilen hela 1,4 liter per mil. Om 
du har 5 km till jobbet och cyklar fram 
och tillbaka istället för att köra bil hur 
mycket pengar sparar du i runda tal 
per månad?

1   400 kr
X   4 kr
2  40 kr

skicka in ditt svar till  
Bodens kommun, Gatuavdelningen, 961 86 Boden  

eller e-post till lisa.stridsman@boden.se  
Vi vill ha ditt svar senast 2 april 2007. Märk svaret ”KLIMP”.  

Vinnarna presenteras på www.boden.se/klimp och i Annonstidningen den 11 april.

Nu öppnar dygnet runt service på In-
ternet inom förskoleverksamheten och 
skolbarnomsorgen i Bodens kommun. 
Det gäller alla föräldrar med barn i åld-
rarna 0 till 12 år. 
Du som bor i kommunen eller är på väg 
att flytta till Bodens kommun, kan i för-
väg ansöka om en plats för ditt barn i 
förskola eller fritidshem. 

På portalen finns information om 
riktlinjer, regler, taxor mm. för förskole- 
och fritidshemsverksamheten i Bodens 
kommun. Du kan även räkna ut kost-
naden för en plats.

När du ansöker via webben skapas 
ett användarkonto så att du kan följa 
ditt barn i verksamheten. Du kan även 
ändra scheman och skicka inkomstupp-
gifter. Som inloggad kan du få informa-
tion riktad till föräldrar vid respektive 
enhet till exempel veckans aktiviteter.

Har du redan en plats för ditt barn i 
förskole- eller fritidshemsverksamheten 
kan du gå in och begära ett användar-
konto via portalen.

Allt detta kan du göra via http://dex-
ter.boden.se 

Gå in på rutan Genvägar, välj Barn-
omsorg och pröva dig fram. Om du får 
problem med att hitta in kan du kon-
takta Stefan Svanberg tel 09��-6�4 66.

Det här är ett enkelt sätt att följa sitt 
barn när man själv har tid.

snabb 
skolservice 
på nätet
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gRuPPföRsÄnDELsE tILL HusHÅLL I BoDEns Kommun

axplock ur  
bodens utbildningshistoria
Många känner säkert till historien bakom Folkhögskolan i Boden. 
Det var I �9 officeren Emil Melander, som tjänstgjorde vid I �9 när 
de fanns i Notviken. Han var djupt religiös och ansåg att utan god 
utbildning finns ingen framtid. Han bestämde sig för att bygga en 
folkhögskola i Boden och finansiera den i stort sett själv, men ett 
krav fanns med i uppgörelsen. Hans bror Yngve skulle bli skolans 
förste rektor. Så blev det också och skolan byggdes där nuvarande 
Hildursborgs sporthall är byggd.

Nya folkskolan var begreppet förr på det vi idag kallar Central-
skolan. Första året var �903, men året innan användes skolan till 
Boden-utställningen, dåtidens Nolia-mässa. 400 utställare fanns på 
plats. På bilden ser vi skolans första elever. Bilden är tagen från Gar-
nisonsgatan. 

Bodens Hushållsskola låg i nedre delen av staden, ungefär där 
polisstationen är idag. Här på bild var den utsatt för de översväm-
ningar som drabbade Boden.

Folkskolan Lundagård finns med på en tidig bild. Det är många 
barn som gått i skolan sedan den byggdes. 

Den kommunala mellanskolan vet jag föga om, den finns som vy-
kortsmotiv och någon ur läsekretsen kanske har mer upplysningar 
att lämna. På baksidan står bara, -idag har jag klarat tentan i matte, 
skönt!

Läroverket i Boden känner de flesta igen. Här har många elever 
fått sin utbildning genom åren. Likaså vid det som på vykortet kall-
las Nya folkskolan i Boden men trots allt är Sandenskolan. Det är 
poststämplat �955 och någon skriver en hälsning och berättar att 
denne är lärare på en hjälpklass för hörselskadade elever.

Alla skolor i Boden är inte fångade på vykortsbilder. Det var be-
tydligt vanligare förr att ta dessa som motiv än vad det är idag. 

Eilert Gezelius
Bilder ur densammes vykortssamling 

Bodens Hushållsskola.

Nya Folkskolan.
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