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I dagarna riggas det febrilt inför Militär-VM
i Boden. Invigningen sker på Arenan den 24 
mars och alla kommuninvånare välkomnas 
sedan till tävlingarna i Storklinten och Pagla för 
att se några av världens bästa skididrottare.

- Vi har bra med snö och anläggningarna är tiptop, konstat-
erar fritidschefen Staffan Eklund som har läget under hyfsad 
kontroll inför Militär-VM.

Till arrangemanget kommer cirka 400 aktiva och ledare 
från 20 nationer. Grenarna man tävlar i är skidor, skidskytte 
och skidorientering i Pagla, storslalom och slalom i Storklinten.

- Jag har alltid tyckt att vi har väldigt gynnsamma förhål-
landen här i Boden, med Storklinten, Pagla och en skidstadi-
on som har fått en kvalitetshöjning. Så självklart känns det 
jättekul att det är här nu, säger Staffan Eklund.

Se världseliten
Invigningen kommer att äga rum på Boden arena med bland 
annat militärens musikkår. Samtliga nationers lagledare bjuds 
på invigningsmingel med tilltugg och Bodens kommun ska pre-
senteras för alla. Ansvariga för tävlingarna är Försvarsmakten i 
samarbete med Skalp och Bodens skidallians.

Förhoppningen är att många kommuninvånare tar chansen 
att komma och se både lokala förmågor och världselit den 24-
27 mars. Bland andra kan nämnas de flerfaldiga OS-, VM- och 
världscupsmedaljörerna, skidskyttebröderna Fourcade, som 
förväntas komma med den franska delegationen. Från Boden 
och Sverige deltar bland andra Hemvärnets Emilia Wickbom i 
skidorientering.

Inge Andersson
Kommunalråd (S)

Catarina Ask
Kommunalråd (Mp)

Kenneth Backgård
Kommunalråd (Ns)

Anders Pettersson
Gruppledare (Kd)

Hendrik Andersson
Gruppledare (Fp)
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Nr 100 från starten 1973. 
Informationstidning från 
Bodens kommun som 
delas ut till hushåll,

institutioner m fl i Boden.

20 nationer till
Boden för Militär-VM

Program Militär-VM
Under Militär-VM finns tre programpunkter som är särskilt
publikvänliga:
Tisdag 24 mars kl 19.00-20.00 Invigningsceremoni, Boden Arena
Onsdag 25 mars kl 15.30-20.00 Skidskytte i Pagla, gratisbussar från 
Björknäsvallen (Obs! Ingen parkering i Pagla)
Torsdag 26 mars kl 18.00-19.00 Prisutdelning i centrum.
Publik är givetvis välkommen till alla tävlingar.
Hela programmet finns på http://www.forsvarsmakten.se/wmsc2015

Snart samlas några av världens främsta skididrottare i Bodens
kommun. Fritidschef Staffan Eklund välkomnar både aktiva och
publik till anläggningarna i Pagla och Storklinten.
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Vi kommer att vara en ledning med fokus på 
framtids- och utvecklingsfrågor. Dit hör bland 
annat ökad samverkan med andra kommuner, 
främst Luleå, samt ett intensifierat näringslivsar-
bete med kommunledningen som huvudansvarig. 

Vi vill nå en långsiktigt hållbar tillväxt i 
Bodens kommun. Inom tio år ska kommunen 
ha 30 000 invånare. För att nå målet måste vi 
skapa förutsättningar för byggande och företag. 
Nya bostäder och nya jobb är grundläggande om 
vi ska bli fler bodensare. Vi har byggklar mark, 
både för villor och flerfamiljshus, och tar fram 
ytterligare mark för byggnationer under året. Vi 
står väl rustade att ta emot såväl nya invånare 
som nya företag. Boden har under senare tid 
etablerat sig som en högintressant ort för drift 
av datacenter och det öppnar för efterföljare i 
supportnäringar.

Den kommunala servicen, där de största 
delarna utgörs av social service, skola och skötsel 
av offentliga ytor, ska utföras med medborgarnas 
bästa för ögonen. Servicen erbjuds i såväl kom-
munal som upphandlad regi. I en personalinten-

siv verksamhet som exempelvis äldreomsorgen är 
det extra viktigt att personalen verkligen får ägna 
sig åt sina kunder. Personalen är nämligen den 
viktigaste resursen i all serviceverksamhet. Därför 
kommer vi att inleda ett långsiktigt arbete för att 
trygga framtida behov av personal och kompe-
tens inom alla kärnområden. 

Sist men inte minst: Bodens kommun ska 
vara en kommun där alla människor är viktiga. 
Oavsett man bor i centrum eller på landsbygden. 
Om man är yngre eller äldre. Anställd, företagare 
eller arbetslös. Vi vill bygga en kommun för 
alla. Därför satsar Boden på fortsatt utbyggnad 
av bredbandsteknik. Därför satsar vi på kollek-
tivtrafik med biogas och ungdomsbusskort. 
Därför satsar vi på barnomsorg dygnet runt. 
Därför satsar vi på ökad integration av våra 
nysvenskar. God miljö, god utbildning och rika 
möjligheter till fritids- och kulturupplevelser är 
viktiga fördelar för Bodens kommun i framtiden.

I Bodens kommun ska det finnas plats för 
alla. Låt oss jobba tillsammans för det!

LEDARE 

För ett Boden
med tillväxt
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Norrbottens Sjukvårdsparti, Folkpartiet
och Kristdemokraterna har för första gången kommit överens om att sam-
verka i ledningen för Bodens kommun under mandatperioden 2015 - 2018. 
Det blir en ny och spännande resa, där vi är överens om att arbeta för
kommunens och alla invånares bästa. Ambitionen är att finna så breda 
politiska lösningar som möjligt.

Text: Anna Bergström  Foto: Mats Engfors
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Det här var trevligt, fast man måste kliva upp tidigt, tycker Mats van der 
Geer, Jonatan Söderlund och Gabriella Artursson från estetprogrammet, 
som alla har åkt från Luleå denna morgon för att hinna äta frukost på 
Björknäsgymnasiet.

Full fart i köket i ottan
är det när vård- och 
omsorgsprogrammet
ska fixa frukost till fyra 
andra program. 
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Belysningen är dämpad. På borden lyser levan-
de ljus. I den arla morgonstunden strömmar 
elever in i Björknäsgymnasiets Restaurang
Viljan. Där har elever i projektet Hel dukat upp 
en dignande frukostbuffé för sina studiekam-
rater, med hälsa och helhetstänk i centrum.

- Det här är nytt för mig. Jag äter aldrig frukost, säger Emelie 
Nyberg. Idag sitter hon som en av de första gästerna och vän-
tar på frukost på Björknäsgymnasiet tillsammans med klass-

HELhetstänk kring 
elevernas hälsa

kompisen Sanna Lundberg. Båda konstaterar att de känner 
sig piggare under en dag som inleds med skolans frukost, att 
brödet är jättegott och att smoothies inte verkar särskilt svårt 
eller tidsödande att göra om man bara har grejer hemma eller 
förbereder lite kvällen innan. 

Frukosten är en del i projektet Hel som i år omfattar tio 
klasser inom restaurang och livsmedel, vård och omsorg, estet, 
ekonomi, teknik och samhällsprogrammets ettor och tvåor. 

Under frukostveckorna får en klass i taget turas om att 
ansvara för varsin dag och servera fyra andra klasser. Eleverna 
har själva bakat bröd, gjort müsli och komponerat menyer.

- Alltså, jag blir riktigt glad när jag ser det här, säger Robert 
Bergman, lärare i idrott och hälsa, när den ena eleven efter den
andra passerar med tallrikar fyllda av färggranna frukter, 
nötter, ägg, gröt med bär och vitaminstinna smoothies, en tid 
på dygnet då de vanligtvis helst vill ligga kvar i sängen så länge 
som möjligt.

Vidare begrepp
Genom projektet Hel får totalt cirka 200 elever reflektera, 
inspireras och vägledas för bättre hälsa. De klasser som ingår 
i projektet får två timmar idrott varje vecka istället för en. Be-
greppet idrott handlar nu mer om ett helhetstänk där eleverna 
bland annat får utforma egna pass för fiktiva målgrupper och 
träna på att vara instruktörer för varandra.

Text: Anna Bergström  Foto: Mats Engfors

- Jag tycker att idrotten är mycket mycket bättre nu. Förut 
kände man att man var tvungen att prestera och aldrig var bra 
nog, men nu är det också mycket teori och alla har en chans att 
visa att man kan mycket om hälsa. Nu kan alla känna att man 
duger och räcker till på ett annat sätt än på högstadiet, och 
då vågar man också ta ut sig och satsa, säger Albin Forsberg, 
estetprogrammet.

En professionell yogainstruktör ska arbeta med eleverna, 
det blir föreläsning om kroppsideal och det planeras fjällvan-
dring, för att bara nämna några exempel.

20 procent högre närvaro
Resultatet hittills är att elever som söker till gymnasiet efter-
frågar de program som är med i Hel. 

- Närvaron på idrotten har ökat med 20 procent. Jag har 
jobbat som idrottslärare sen 1987 men det har aldrig varit så 
roligt som nu, säger Kurt Friman, som leder projektet tillsam-
mans med Robert Bergman och Kalle Grenemark med stöd av 
rektor Kathrun Magito.

Lärarna tycker sig se en ökad motivation och en gnista 
som har tänts hos många elever. Oavsett om man är en hårt 
tränande hockeyspelare eller gymnast, försöker tänka på vikten 
eller är totalt ointresserad av traditionell idrott, är målsättnin-
gen att eleverna ska få en ögonöppnare som hjälper dem i 
deras fortsatta liv.

- Den som tränar jättemycket kanske måste jobba med sin 
stress. Någon som försöker banta får lära sig att äta rätt istället 
för att inte äta alls och så vidare, säger Robert Bergman. 

Arbetet har också kraftigt stärkt samverkan mellan pro-
grammen och inom lärarkåren, samt är en del av landstingets 
stora projekt Sam, som du kan läsa om på sidan 20 i tidningen.

Albin Forsberg och Gloria Gyllroth i estetprogrammet fick under ämnet 
idrott och hälsa bland annat instruera klasskompisarna med ett eget 
pass och kostschema för en fiktiv person. ”Nu är det jättekul att gå på 
idrotten, det är både teori och praktik och alla kan visa att man kan 
mycket om hälsa”, säger Albin Forsberg. 

Tio klasser på Björknäsgymnasiet är med i 
projektet. En ny syn på idrottslektionerna och 
frukost på skolan är två delar av Hel.

Robbans Power-bröd
Boden Bilds läsare bjuds på läraren
Robert Bergmans eget brödrecept

50 gram jäst
5 dl ljummet vatten (37 grader)
7 dl dinkelmjöl fullkorn eller grahamsmjöl
3 dl vetemjöl eller dinkelsikt
½ dl linfrön
½ dl solrosfrön
1 tsk socker
1 tsk salt

Rör ut jästen i det fingervarma vattnet, tillsätt övriga ingre-
dienser. Klicka ut 12 jämna högar på en plåt, jäs i 45 min. 
Baka brödet i 200 graders ugnsvärme i 20 min. Spraya 
vatten på brödet och strö över havregryn. Bon apetit!

”Jag har jobbat som idrottslärare sen 1987 
men det har aldrig varit så roligt som nu”, 
säger Kurt Friman, en av projektledarna i Hel.

Smoothie var en höjdare som många av elev-
erna gillade att både göra och dricka och kan 
tänka sig att göra hemma för att få en bättre 
start på dagen. Man tar vad man har och kan 
förbereda den redan kvällen innan.

Färgglatt och nyttigt när eleverna själva får 
välja ur den frukostbuffé som kompisarna 
serverar.



Om tio år ska Boden ha 30 000 invånare
enligt visionen. För att nå dit ska fokus ligga 
på jobb, integration, fysisk planering, bostads-
byggande och attraktivitet. Som stöd har 
kommunen den strategiska planen, där bland 
annat en utredning om mer ekologisk mat på 
skolorna är på tapeten.

Varje år antar politikerna i kommunfullmäktige den strategiska 
planen för kommande tre år. Efter valet 2014 antogs planen av 
våra nya politiker så sent som i november.

Den strategiska planen är ett av politikernas verktyg för att 
styra verksamheten och utgår från utvecklingsplanens vision 
att: Boden år 2025 har mer än 30 000 invånare och är en väx-
ande kommun med utveckling, trygghet och livskvalitet som 
främsta kännetecken.

För att visionen ska bli verklighet ska en kraftsamling ske 
inom utbildning och kunskap, näringsliv och arbetsliv, välfärd 
och hälsa samt människa och miljö. 

Utreder närlagat och ekologiskt
I den strategiska planen har politikerna även gett flera nya 
uppdrag till nämnderna. De vill bland annat få fram en strategi 
för att skapa tillväxt i kommunen. För att nå dit ska arbetet 
fokuseras på fler jobb, integration, fysisk planering och bo-
stadsbyggande samt attraktivitet. 

En hel del utredningar har hamnat på nämndernas bord. 
Bland annat vill våra politiker se vilka effekter och konsekvens-
er det blir om man skulle ha fler tillagningskök samt serverade 
mer ekologisk mat. De vill också se en genomförandeplan för 
utfarts- och vägbelysning på landsbygden. Samtliga uppdrag 
kan du läsa i den strategiska planen som finns på boden.se, 
klicka dig fram till Kommunen - Ekonomi.

Sverige tillfälligt upp ur svackan
Den strategiska planen innehåller även kommunens budget 
för kommande år. Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden 
påverkar ekonomin i Sverige och i och med det även hur stora 
skatteintäkter kommunen får varje år. Det starka beroendet 
av omvärlden gör att förutsättningarna kan ändras väldigt 
snabbt. Eftersom Sverige varit på väg upp ur en djup svacka så 
har skatteunderlagstillväxten varit stark och förutsättningarna 
goda. De senaste prognoserna visar tyvärr på en nedåtgående 
trend på grund av en försämrad konjunktur.

Målet är 30 000 
bodensare

Tema budget Tema budget

Visionen är att år 2025 ska 30 000 personer bo i Boden.
För att nå dit har kommunen en strategisk plan som visar vägen.
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Inför 2015 visar kommunens budget ett posi-
tivt resultat på 11,9 miljoner kronor. Under 
året kommer många investeringar göras, men 
på grund av det ekonomiska läget måste in-
vesteringsnivån ses över.

I årets budget ligger investeringsbehoven på en hög nivå med 
en budget på 133,9 miljoner kronor. Men på grund av ett 
ekonomiskt läge som förändrats efter att budgeten togs, görs 
nu en genomgång av alla investeringar. Under våren kommer 
det nya förslaget att presenteras för kommunfullmäktige.

11,9 miljoner plus
Det totala förväntade budgetresultatet på 11,9 miljoner kronor 
motsvarar ungefär 0,7 procent av de skatteintäkter och bidrag 
som kommunen räknar med att få in under året. Det är lägre 
än det långsiktiga målet på 2 procent. Därför står kommunen 
något sämre rustad om någon nämnd inte klarar av att hålla 
sin budget eller om det blir en konjunkturnedgång, det vill säga 
att landets ekonomi försämras. 

11 miljoner plus
i budgeten

Inga nya sparkrav
Ingen av nämnderna har fått några nya sparkrav i budgeten. 
Däremot har flera sedan tidigare stora utmaningar med att an-
passa sin verksamhet till de resurser man har. Exempelvis har 
socialnämnden under flera år haft problem att hålla sin budget 
och har fått på sig fram till och med 2016 för att anpassa kost-
naderna. Förutsättningarna har dock förbättras en del i och 
med att nämnden fått utökade resurser till 2015. 

Hela strategiska planen och budgeten kan du läsa på 
boden.se. Klicka dig fram till Kommunen – Ekonomi.

Bodens kommun budget 2015
(Siffrorna nedan anges i miljoner kronor)
Intäkter  Kostnader

Skatt och utjämning 1 637,1 Driftkostnader 1 957,3
Övriga intäkter 423,9 Avskrivningar 90,3
Räntor 3,0 Räntor 4,5

Summa intäkter 2 064,0 Summa kostnader 2 052,1

Foto: Fredrik Åström

Foto: Mats Engfors



Tema budget Tema budget

Kommunens intäkter 
Skatteintäkter  61 %
�Utjämning och fastighetsavgift  20 %
�Intäkter från privatpersoner/företag samt räntor  10 %
�Bidrag m m 6 %
�Hyror och arrenden  3 %

Kommunens
intäkter

Så här fördelas pengarna 2015  
Socialförvaltningen 43 % eller 677,4 miljoner kr
�Utbildningsförvaltningen 36 % eller 570,0 miljoner kr
�Tekniska förvaltningen  7 % eller 113,2 miljoner kr
�Tillväxtförvaltningen  6 % eller 99,9 miljoner kr
�Kommunledningsförvaltningen  6 % eller 90,0 miljoner kr
�Räddnings- och beredskapsförvaltningen  2 % eller 26,7 miljoner kr
�Övriga förvaltningar (se fotnot)  0 % eller 6,3 miljoner kr

Så här
fördelas
pengarna

2015Kommunens verksamhetsområden 
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade
�samt individ- och familjeomsorg  43 % eller 683,9 miljoner kr 
�Förskola och skola   35 % eller 559,0 miljoner kr 
�Räddningstjänst, gator, vägar, parkering, parker, 
�miljö- och hälsoskydd, näringsliv, planering  9 % eller 140,7 miljoner kr
�Fritid och kultur    5 % eller 82,5 miljoner kr
�Gemensam service och lokaler   3 % eller 45,7 miljoner kr
�Politisk verksamhet    2 % eller 36,9 miljoner kr
�Bostadsverksamhet, kommunikationer, 
�vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering  2 % eller 27,3 miljoner 
kr�Arbetsmarknadsåtgärder och integration  1 % eller 7,5 miljoner kr

Kommunens
verksamhets-

områden

Kommunens kostnader 
Personal   57 %
�Tjänster   27 %
�Bidrag   6 %
�Material     5 %
�Avskrivningar    5 %

Kommunens
kostnader

Socialförvaltningen 43 % eller 677,4 miljoner kr

Utbildningsförvaltningen 36 % eller 570,0 miljoner kr

Tekniska förvaltningen  7 % eller 113,2 miljoner kr

Tillväxtförvaltningen  6 % eller 99,9 miljoner kr

Kommunledningsförvaltningen  6 % eller 90,0 miljoner kr

Räddnings- och beredskapsförvaltningen  2 % eller 26,7 miljoner kr

Övriga förvaltningar (se fotnot)  0 % eller 6,3 miljoner kr

Fotnot till diagram: I Övriga förvaltningar ingår revisionen med 1,6 mkr,
miljö- och byggnämnden med 0,7 mkr samt överförmyndarnämnden med 4 mkr.

Skatteintäkter  61 %
Utjämning och fastighetsavgift  20 %
Intäkter privatpersoner/företag samt räntor  10 %
Bidrag m m 6 %
Hyror och arrenden  3 %

Vård och omsorg om äldre och funktions-
hindrade samt individ- och familjeomsorg 43 % eller 683,9 miljoner kr

Förskola och skola 35 % eller 559,0 miljoner kr

Räddningstjänst, gator, vägar, parkering, parker,
miljö- och hälsoskydd, näringsliv, planering  9 % eller 140,7 miljoner kr

Fritid och kultur 5 % eller 82,5 miljoner kr

Gemensam service och lokaler 3 % eller 45,7 miljoner kr

Politisk verksamhet  2 % eller 36,9 miljoner kr

Bostadsverksamhet, kommunikationer, 
vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering  2 % eller 27,3 miljoner kr

Arbetsmarknadsåtgärder och integration 1 % eller 7,5 miljoner kr

Personal  57 %
Tjänster  27 %
Bidrag  6 %
Material   5 %
Avskrivningar   5 %

Bodensarnas skatt 2015 i procent

 2014 2015

Bodens kommun 22,60 22,60
Norrbottens Läns Landsting 10,18 10,18
Svenska Kyrkan, begravningsavgift* 0,22 0,22

Summa 33,00 33,00
 
* Är du medlem i Svenska kyrkan är avgiften 0,9 % och totala 
skatten 33,90 %. Bor du i Edefors församling är begravningsav-
giften 0,50 % och avgiften till Svenska Kyrkan 1,11 %

Nästan alla kommunens pengar kommer från 
skatter och det kommunalekonomiska utjäm-
ningssystemet. Alltså att staten fördelar 
inkomster mellan kommunerna så att alla får 
samma förutsättningar till service för invånar-
na. Här kan du läsa var pengarna kommer från 
och var de går till.

Förutom skatter och utjämningen kommer resten av kommun-
ens intäkter från kommuninvånarna och andra som betalar för 
den service de får från kommunen, samt i hyror och arren-
den. Dessutom får kommunen en del bidrag från EU, Migra-
tionsverket, Försäkringskassan med flera.

Löner och tjänster
Hela 60 procent av kommunens budget används för att betala 
ut löner till de anställda. 27 procent av budgeten används till 
köp av olika typer av tjänster, exempelvis av friskolor, hemt-
jänstföretag och entreprenadföretag som utför verksamhet åt 
kommunen. 6 procent av utgifterna är bidrag till privatper-
soner, föreningar och företag. Resten är kostnader för lokaler 
och inköp av förbrukningsmaterial till verksamheter samt 
avskrivningar på de investeringar som gjorts. 
 

Hit går kommunens 
pengar

Mest till vård, omsorg och utbildning
I den strategiska planen, som du kan läsa mer om på sidan 6, 
bestämmer politikerna hur stor budget som nämnderna får till 
sin verksamhet. Störst budget får socialnämnden och utbild-
ningsnämnden. Tillsammans har de 79 procent av allt som 
finns att fördela ut. 

Dessa två nämnder har hand om vård och omsorg om 
äldre och funktionshindrade, individ- och familjeomsorg samt 
utbildning och förskola. Resten av nämnderna får dela på 21 
procent av budgeten som bland annat ska gå till gator och 
vägar, räddningstjänst, näringslivsåtgärder, kultur och fritid 
med mera.

Fördelningen av budgeten ser annorlunda ut när det gäller 
investeringar. Där används den absolut största delen till gator 
och vägar samt fastigheter.
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Kommunen ska ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och 
pojkar. Därför pågår just nu jämställdhetsintegrering, där vi i allt vårt 
arbete ska tänka på hur och om vi gör skillnad efter kön.

Det behövs fler boenden för äldre i Boden, något som kommunen nu 
ser över. Vilken form det blir, äldreboende, trygghetsboende eller annat 
får utredningen visa.
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Det mesta kommunen gör påverkar så klart 
dig som bodensare. Under 2015 kommer jäm-
ställdhet, billigare busskort till unga, boenden 
för äldre och nya tomter att stå i särskilt fokus 
för vårt arbete. Läs vidare för att få veta vad 
som är på gång, förutom den dagliga servicen 
som kommunen står för.

För alla bodensare

Jämställdhetsintegrering. Krångligt ord kan tyckas. Men i 
korta drag handlar det helt enkelt om att alla, oavsett kön, ska 
få samma service och bemötande från kommunen. Detta har 
kommunfullmäktige beslutat och Bodens kommun har jobbat 
med frågan sedan 2014. Nu kan du som bodensare börja mär-
ka av förändringar.

- Så här i början rör det sig om små saker. Exempelvis när 
våra byggnadsinspektörer gör hembesök så ska de inte bara 
vända sig till mannen i familjen medan kvinnan fixar fika, 
säger Birgitta Holmgren, personalstrateg i kommunen.

Ett annat exempel är den översyn av hemtjänsten som ska 
göras under året. Tittar man exempelvis på biståndshandläg-
gandet i landet i stort så är det tydligt att män får mer hjälp 
tilldelad än kvinnor.

- Det är lätt att man är kvar i gamla tänk där kvinnan nog 
klarar sig fint även på äldre dar, medan mannen som blivit än-
kling anses behöva mycket mer hjälp, säger Birgitta Holmgren. 
Kollegan Barbro Nordström fyller i:

- Det handlar inte om att göra det sämre för männen utan 
snarare se till att hemtjänstbesluten baseras på individens behov 
och inte förutfattade meningar baserade på kvinnor och män.

Slagna ängar. Något som förhoppningsvis kommer märkas är 
att större ängsytor i tätorten kommer att slås i sommar. 

Vård och omsorg 

Fler boenden för äldre. För att möta dagens och morgon-
dagens behov av äldreboendeplatser inrättar kommunen nya 
äldreboendeplatser i Harads under året. Men det kommer inte 
räcka, därför pågår ett arbete med att planera för nya boenden 
för äldre. I vilken form det blir, äldreboende, trygghetsboenden 
eller annat, får utredningen visa.

Vidare när det gäller socialomsorg så fortsätter under året 
arbetet med att komma tillrätta med de ekonomiska problem 
som förvaltningen dragits med.

- Trots en mycket ansträngd ekonomi ser jag positivt på 
framtiden eftersom kommunfullmäktige godkänt socialnämnd-
ens handlingsplan för 2015-2017. Genom den har vi en samsyn 

Det här gör kommunen 
för dig under året

om de grundläggande problem som finns i vår verksamhet och 
hur vi ska lösa dem, säger Catharina Liljeholm, socialchef. 

De ekonomiska problemen består bland annat i att antalet 
patienter i hemsjukvården har fördubblats på drygt ett år. 
Boden har även betydligt mer beviljad tid i hemtjänsten jämfört 
med brukare i likvärdiga kommuner.

Målet är att Boden ska närma sig de andra kommunerna 
etappvis under de närmaste åren. En åtgärd är att inrätta så 
kallade bedömningsteam med hög kompetens som i brukarens 
hemmiljö bedömer vilket behov hen har. 

Brukarråd för bättre kvalité. För socialnämnden är det viktigt 
att verksamheten har en god kvalité. Kvalitetslyftet inom 
äldreomsorgen är en del, en annan är brukarråd där brukare, 
anhöriga och intresseorganisationer får chans att påverka den 
dagliga verksamheten. Därför inför kommunen brukarråd i 
samtliga verksamheter under 2015.

Unga i Boden

Ungdomskort i lokaltrafiken. En efterlängtad återkomst under 
året är billigare busskort till Bodens unga. Den 16 februari 
gick säljstarten för kortet som är för dig mellan 7 och 19 år.  
Busskortet säljs på Resecentrum vid järnvägsstationen och 
kostar 100 kronor. Med kortet åker du hur mycket buss du 
vill med Bodens lokaltrafik under ett helt år. Du kan även åka 
Länstrafikens linjer inom Boden, med undantag för linje 30 och 
resor utanför kommungränsen.

Satsning för nyanlända elever. Under hösten kommer utbild-
ningsförvaltningen starta en central enhet för mottagandet av 
nyanlända elever. Där kan elevernas läs-och skrivförmåga i 
modersmålet och svenska kartläggas, samt deras kunskaper i 
begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning.

- Eleverna ska få modersmålsundervisning och studiehand-
ledning. Vi ska även kunna ge allmän samhälls- och skolinfor-
mation till deras föräldrar, säger Maria Lundgren, skolchef.

Villaägare och nybyggare

Något höjda VA-taxor. Taxan för vatten och avlopp ökar med 
sex procent för villaägare och två procent för flerfamiljshus och 
industrier. Trots ökningen kommer Boden att ha låga taxor i 
jämförelse med andra kommuner.

Fler tomter i Sävast och stan. Allt fler vill bygga eget hus så 
därför står nya tomter högt på agendan.

- Vi ska ta fram småhustomter på ett flertal tomter på 
Sävastön och även i Unbyn. Också i centrala stan måste vi ord-
na tomter och ambitionen är att vi ska lyckas med det under 
året, säger Lars Andersson, chef samhällsbyggnadskontoret.

Det finns även intressenter som vill bygga flerfamiljshus i 
Boden. Ett exempel är HSB som har kontrakt med kommunen 
för kvarteret Enen. 

- I samråd med HSB hoppas vi kunna presentera en ny 
detaljplan för området i år, säger Lars Andersson.

Även för kvarteret Biet, gamla Lundagårdsskolan, finns 
planer för ett nytt bostadsområde där det kan rymmas både 
villor och flerfamiljshus. 

Mer pengar till enskilda vägar. Kommunen ökar under året sitt 
bidrag till enskilda utfartsvägar och stadsbidragsvägar.

Foto: Petra Isaksson

Foto: Petra Isaksson

Trygghet och hälsa

Nya brandinspektörer. På räddningstjänsten har två nya bran-
dinspektörer anställts som bland annat kommer utföra tillsyn 
som det ställs krav på att en kommun ska göra. Detta kan 
exempelvis vara att se så att fungerande utrymningsvägar finns 
i olika verksamheter. 

Snabbare hjälp vid hjärtstopp. Kommunens räddningstjänst 
har nu kommit igång med hjärtstoppslarm i samarbete med 
landstinget. Det innebär att brandmän i centrala Boden kan 
åka på hjärtstoppslarm, något som kommer vara till stor nytta 
och trygghet för kommunens medborgare. Sedan tidigare åker 
räddningstjänsten i byarna kring Harads och Gunnarsbyn på 
sjukvårdslarm i väntan på ambulans, IVPA.

Räddningstjänst i samverkan. Räddningstjänsterna inom 
fyrkanten plus Kalix har idag en väl fungerande samverkan, 
vilket betyder att kommungränserna är utsuddade och närmas-
te räddningstjänst åker oavsett kommuntillhörighet. Mellan 
Boden och Luleå finns även en överenskommelse om gemen-
sam insatsledare. Denna funktion åker över hela Luleälvdal 
upp till norska gränsen. Funktionen bemannas gemensamt med 
personal från Boden och Luleå.

Föreningsbidrag för en tryggare stad. I jobbet för ett tryggare 
Boden gör föreningslivet en viktig insats. Socialnämnden ökar 
därför bidragen med 800 000 kronor till RIA-Oasen, Kvinno-
jouren samt Freda-mottagningen för våldsutsatta kvinnor och 
barn.

Utbildning i livräddning. Under året fortsätter räddnings-
tjänsten att utbilda elever i årskurs två, sex och nio i brand-
kunskap. Även organisationer och verksamheter i kommunen 

Det behövs fler tomter, både i Sävast och stan. Därför tar kommunen nu 
fram tomter på Sävastön och i Unbyn.



Tema budget

13 | Boden Bild Nr.1.201512 | Boden Bild Nr.1.2015

kan få erbjudande om utbildning i brandskydd på olika nivåer 
samt utbildning i exempelvis hjärt-och lungräddning. Kom-
munen har placerat ut ett antal defibrillatorer, som räddnings-
tjänsten sköter underhållet på. 

Räddningstjänsten kommer även synas mer ute i samhället 
generellt för att stötta och tipsa bodensarna om brandsäkerhet 
och trygghet. Man kommer även satsa på äldre med hjälpbe-
hov som bor i eget boende, för att öka deras trygghet kring 
brandsäkerhet.

Jobb och företag 

Ny mark för etableringar. Företagen i Boden har god lönsam-
het och arbetar på en större marknad vilket innebär att kom-
munen kommer behöva ta fram mer mark för expansion av 
både befintliga företag och nyetableringar.

- Det handlar exempelvis om industrimark till nya datacen-
ter men även mark till befintliga industrier som vill flytta eller 
expandera, säger Jeanette Nilsson, näringslivschef.

Hjälp mot arbetskraftsbrist. Redan i dag är arbetskraftsbristen 
inom vissa yrken påtaglig. Därför har kommunen dragit igång 
projekt för att fylla luckorna. Främst är det vård och omsorg 
inom verkstadsindustrin som saknar personal. Men tillsam-
mans med Arbetsförmedlingen, Björknäsgymnasiet, Lernia och 
andra aktörer hoppas man råda bot på det, bland annat med 
en eftergymnasial utbildning.

Samarbete och projektpengar. Inom näringslivsutvecklingen 
kommer samarbetet med närliggande kommuner att fördjupas 
under året så att hela området blir ännu mer attraktivt. Det 
leder till att fler väljer Boden som bostads-eller etableringsort. 
En ny strukturfondsperiod har också börjat vilket innebär att 
nya projekt som ska stärka näringslivets tillväxt kommer att 
startas under året.

Kultur och fritid

Havremagasinet levererar. Bodensare och besökare kan 
även fortsättningsvis njuta av högkvalitativa utställningar på 
Havremagasinet efter att samarbetsavtalet mellan kommunen 
och landstinget förlängts i tre år. Just nu visas utställningen 
Brännpunkt Barents på konsthallen så passa på att göra ett 
besök innan 19 april.

Låna själv på bibblan. På stadsbiblioteket pågår just nu ett 
arbete med att sätta igång självutlåning för att förenkla för dig 
som besökare. Tusentals böcker ska märkas om, men förhop-
pningen är att systemet ska vara igång under året.
I övrigt när det gäller bibblan så fortsätter bokbussverksam-
heten, prisad för årets bokbuss i fjol, att jobba med till-
gänglighet och för att möta den efterfrågan som finns.

Ny historieutställning. På Försvarsmuseum jobbas det febrilt 
med den nya stora utställningen som preliminärt invigs i
november. Den ska täcka garnisonen under 100 år, från 1900 
till 2000.

Kulturnatta tillbaka. Sista torsdagen i augusti kommer den 
populära Kulturnatta tillbaka. Håll ögonen öppna för program 
när det börjar närma sig.

Möte med föreningar. Under året kommer dialogmöten att 
hållas med kommunens alla aktiva föreningar. Tanken är att 
genom dem kunna förbättra kommunens stöd och service till 
föreningslivet.

I övrigt ska kommunens fritidsverksamhet se över vilka 
idrottsanläggningar som bör fräschas upp och hur man kan 
öka tillgängligheten för föreningar och enskilda bodensare.

Foto: Mats Engfors

Foto: Petra Isaksson

Samarbetsavtalet mellan kommunen och landstinget för Havremaga-
sinet har förlängts så bodensare och besökare även i fortsättningen 
kan njuta av högkvalitativa utställningar.

Till Boden kommer sex lag från restauranggymnasier runt om 
i Sverige för att tillaga vildmarksspecialiteter som vildsvinskar-
ré, vildfångad lax och laxrom från Luleälven över öppen eld. 
Den 26 mars går årets tävling av stapeln, en tävling som är den 
tredje i ordningen.

- Deltagarna bor i ett uppbyggt militärläger på Ängeshol-
men i tre dagar och under torsdagen hålls tävlingen utomhus 
vid Luleälven. Där ska ungdomarna tillaga två varmrätter och 
skapa dessa måltider över öppen eld, berättar Peter Holmbom, 
projektledare och restauranglärare, Björknäsgymnasiet.

Trädgårdh i juryn
Björknäsgymnasiet ställer självklart upp med ett eget lag 
och kommer bli bedömda av en jury bestående av flera stora 
matpersonligheter. Juryns ordförande är tv-kocken Gustav 
Trädgårdh, segrare av Kockarnas Kamp i tv4 2014 och ägare 
till en Guide Michelin-krog, Sjömagasinet i Göteborg. Han 
säger så här om tävlingen:

- Jag ser verkligen fram emot att se vilka rätter de tävlande 
lagen kommer att skapa från vildmarkens skafferi. Dessutom 
ska de tillaga dem utan elektricitet och över öppen eld, därför 
tvekande jag inte en sekund att ställa upp när jag fick frågan 
att leda juryns arbete.

Elever övar projektledning när
årets Vildmarkskock ska koras

Övning i projektledning
Arrangemanget drivs av elever från Björknäsgymnasiets samt-
liga program med handledning från lärarna. Det är Sveriges 
största gymnasieövergripande projekt där 300 elever och 100 
lärare jobbar med arrangemanget. Samtliga program på skolan 
är även representerade på tävlingsområdet för att marknads-
föra sina utbildningar för inbjudna åttor och nior från Bodens 
kommun.

Totalt förväntas mellan 1 500 och 2 000 besökare komma 
till tävlingen.

I mars möts kockelever från hela 
landet i Boden för Vildmarkens kock-
tävling. På Ängesholmen i Luleälven 
ska eleverna tillaga exklusiva mål-
tider över öppen eld med råvaror från 
vildmarken som bas. Under tävlingen 
byter Ängesholmen skepnad till ett 
militärläger á la Mash, den populära 
70-talsserien.

Tidigare år har tävlingen hållts på Rödbergsfortet och i Stor-
forsen. Nu är det Ängesholmen i Luleälven som gäller.

Sex lag från hela Sverige tävlar om att laga till vildmarksdelikatesser 
över öppen eld. 



Foto: Jakob Sjöbom
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Behovet av extra servicepersonal har ökat inom vård och 
omsorg för varje år som går. I takt med att antalet äldre som 
behöver omvårdnad blir fler har personalen minskat och upp-
gifterna breddats. 

- Det matchar Samhalls kompetens perfekt. Vår personal 
kan utföra meningsfulla serviceuppgifter som tvätt, städning, 
varutransporter, matdistribution med mera, förklarar Samhalls 
projektledare i Boden, Joakim Norström, som har lagt ner ett 
stort arbete på satsningen i Boden.

Intresset har varit stort, både från Bodens kommun, hos 
Samhalls medarbetare och Samhall centralt. 

Den senaste utvärderingen efter drygt ett halvår visar 
genomgående positiva resultat. Förbättrad arbetsmiljö, mer tid 
till omvårdnad, tryggare vårdtagare och mindre stress är några 
av kommentarerna.

Från Samhalls medarbetare uttalade man sig i ordalag som 
att ”så uppskattad som jag har känt mig de senaste månader-
na har jag inte gjort i hela mitt liv” och ”nu har jag fått mitt 
drömjobb”.

Serviceuppgifter
Uppgifterna utformas i samråd mellan Samhall, äldreboendet 
och den berörda personalen. Är det någon som är duktig på 
att sy har den personen fått ansvara för att bland annat laga 

En satsning med
många vinnare
Genom ett samarbete mellan Bodens kommun 
och Samhall har 15-20 personer fått nya jobb 
som avlastar äldreomsorgspersonalen på åtta 
boenden med serviceuppgifter. Alla berörda 
parter är mycket nöjda med samarbetet och 
Boden är nu ett referensprojekt för hela Sam-
hall Sverige.

de boendes kläder. Städning, tvätthantering, matleveranser, 
sophantering, varumottagning och underhåll är andra uppgift-
er som personalen på boendena har valt att ta hjälp med för 
att själva kunna fokusera på det som de egentligen är utbildade 
för. Detta samtidigt som Samhalls personal får meningsfulla 
jobb som verkligen behövs.

- Jag trivs jättebra. Det är varierande och spännande. Det 
känns som att jag har hittat hem, säger Linda Sundqvist, som 
har varit arbetssökande länge men är undersköterska och 
arbetsterapeut i grunden. Idag utför hon servicearbeten på 
äldreboendet Åcenter. 

Text: Anna Bergström  Foto: Mats Engfors

Ann-Britt Sundberg, nyligen pensionerad verksamhets-
chef inom kommunens äldreomsorg, har varit motorn 
från kommunens sida i samarbetsprojektet med Sam-
hall. Av Samhall har hon också utsetts till Norrlands 
eldsjäl i den rikstäckande utmärkelsen Visa vägen.

- Det här är ett projekt som både gör att människor som 
har haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden får jobb som 
de passar för, samtidigt som det avlastar vårdpersonalen så de 
kan få mer tid till en kvalitetshöjning inom äldreomsorgen, 
säger Ann-Britt Sundberg, tidigare verksamhetschef för äldre-
omsorgen i Bodens kommun.

Hon har varit med hela vägen från starten av samarbetet 
till alldeles nyligen då hon gick i pension och överlämnade ro-
dret till sin efterträdare Maiden Karlberg. Ann-Britt Sundberg 
beskriver projektet som väldigt konkret och konstaterar att det 
goda resultatet som man har arbetat sig fram till vilar myck-
et på ett nära samarbete mellan Samhalls projektansvarige 
Joakim Norström och kommunens enhetschefer.

- Det var några månaders inkörningstid för att få rätt 
person på rätt plats, personer som passade för det som de olika 
äldreboendena ville ha hjälp med. Nu fungerar det jättebra 
överallt, säger Ann-Britt Sundberg. Hennes förhoppning är att 
det tvååriga projektet fortsätter i någon form efter 2015.

- För att få en fortsättning måste man redan i höst kunna 
visa mätbara siffror och fakta på vilken kvalitetshöjning det 
ger så att socialnämnden har något att ta ett beslut på för att 
kunna göra det permanent. 

Ann-Britt Sundberg har även utsetts av Samhall AB till 
Årets Eldsjäl i Norrland i det prestigefyllda hållbarhetspriset 
Visa Vägen med motiveringen:

Ann-Britt Sundberg är årets eldsjäl i Norrland. Hon 
tilldelas priset för sitt arbete med att öppna äldreomsorgen i 
Boden för personer med funktionsnedsättningar. På ett genuint 
och inspirerande sätt har hon visat vägen till en arbetsplats 
där alla medarbetare, oavsett bakgrund, ses utifrån sina egna 
förmågor och möjligheter.

Ann-Britt visade vägen

Projektet med Samhall
2014 höjdes kommunalskatten med 25 öre. Höjningen finans-
ierade Samhall-projektet samt att nattbemanningen utökades 
på alla äldreboenden.

Kostnaden för Samhalls servicetjänster i äldreomsorgen 
uppgår till drygt 5 miljoner kronor per år. Avtalet är på två år
och ska utvärderas under hösten 2015 inför en eventuell 
förlängning. 

Fakta om Samhall
Samhall i Boden har cirka 100 anställda varav ungefär hälften 
arbetar med Samhalls egen produktion av bland annat höljen 
till gasolflaskor och pumpar till flytande tvål. Produkterna 
exporteras till närmare 30 länder från Island och Färöarna i norr 
till en polarstation på Sydpolen.

Andra hälften av personalen arbetar med tjänster inom 
städning, fastighetsskötsel, mattransporter med mera. De nya 
tjänsterna inom äldreomsorgen tillsattes både av befintlig per-
sonal och nyanställda.

- Det känns väldigt positivt med personalen också och jag 
hoppas att jag får fortsätta jobba här, säger hon.

Vägg i vägg, på Ågården som står i förbindelse med 
Åcenter, har hon jobbarkompisen Susanne Fors från Samhall. 
Susanne var med i den första rekryteringsprocessen till tjänster-
na våren 2014 och är nu utbildad driftledare med heltidsarbete 
måndag till fredag.

- Det hade jag verkligen inte trott för ett par år sen. Det 
känns så skönt att ha normal lön och något meningsfullt att 
göra igen. Senast idag fick jag höra från en i personalen att 
”det är så skönt när ni är här så man kan duscha de boende 
utan att behöva titta på klockan hela tiden”. 

Det bekräftas av Tina Suotokorva och Carina Ögren som 
vid Boden Bilds besök assisterar de boende med lunch. 

- Vi får mer tid till de boende och mindre stress, säger de.

Höjd lokalskatt
Satsningen har finansierats genom den höjda lokalskatten och 
kommunpolitikerna har varit eniga över blockgränserna. Pro-
jektet pågår till och med december i år, men förhoppningen är 
att de goda resultaten ska leda till en permanent fortsättning.

- Jag tror stenhårt på idén, sen om det är Samhall eller 
Bodens kommun som inrättar servicepersonal i äldreomsorgen 
återstår att se, säger Joakim Norström.

- Det är jättekul att vara med och starta det här i Boden 
som ett referensprojekt inom Samhall Sverige. Det följs från 
Stockholm och är en föregångare för andra platser där det är i 
sin linda nu, säger han vidare.

“Vår personal kan utföra meningsfulla serviceuppgifter”, förklarar Sam-
halls projektledare i Boden, Joakim Norström

Susanne Fors och hennes kollegor på Samhall får äldreboendena i 
Bodens kommun att blomstra i dubbel bemärkelse genom att avlasta 
vårdpersonalen med servicetjänster.

Tvätthantering och klädvård är några av de uppgifter som Linda 
Sundqvist har från Samhall inom äldreomsorgen i Boden. 

Samhall finns på åtta av kommunens boenden.



Pengar och privatekonomi berör 
alla. I dagens samhälle ökar 
hushållens skuldsättning allt 
mer, och många lever som över-
skuldsatta, det vill säga att deras 
skulder blivit så stora att de är 
svåra att klara på egen hand. 
Det finns dock hjälp att få hos 
kommunens budget- och skuldråd-
givare, som här i Boden är Anna 
Nilsson. 

Vad gör du som budget- och
skuldrådgivare?
- Jag jobbar med att hjälpa människor att 
ta tillbaka kontrollen över sin ekonomi. Vi 
börjar alltid med att upprätta en budget där 
vi går igenom inkomster och utgifter. Finns 
det sedan skuldproblem så hjälper jag till att 
hitta möjligheter och alternativ ur den svåra 
situationen.

Anna hjälper dig 
med frågor om 
ekonomi och skulder

Vem är det som hör av sig till dig?
- Jag möter alla typer av människor, både 
de som redan har upplevt problem med 
ekonomin, och de som bara har frågor eller 
funderingar.
- Många som hör av sig har redan haft 
problem med skulder i många år, kanske finns 
även skulder hos Kronofogden. De är ofta 
intresserade av att söka skuldsanering, vilket 
är en hjälp man kan få enligt Skuldsanering-
slagen. Ansökan om skuldsanering skickas till 
Kronofogden och jag hjälper till när det gäller 
att sammanställa den. Om man beviljas skuld-
sanering så lever man på existensminimum i 
fem år, betalar det man kan av sina skulder 
och efter de fem åren avskrivs resterande del 
så att man blir skuldfri. Även under skuld-
saneringsperiodens fem år finns jag som stöd 
och hjälp om man har några funderingar.

Är det svårt för många att söka hjälp?
- Jag märker att fler och fler söker hjälp i ett 
tidigt skede, innan skuldproblematiken har 
hunnit så långt. Alltför många dröjer ändå 
med samtalet till mig och en orsak kan vara 
att man inte vet om att hjälpen finns att få. 
Det är viktigt att veta att alla kommuner har 
en skyldighet att erbjuda budget- och skul-
drådgivning. En annan orsak till att samtalet 
om hjälp dröjer är ofta att det är ett svårt 
steg att ta, att erkänna att man har problem 
med ekonomin. Det är en hel del skamkänslor 
förknippat med att vara svårt skuldsatt, vilket 
gör att många inte söker hjälp.

Vad kan du ge för råd till människor
som upplever problem med ekonomin?
- Det viktigaste är att söka hjälp så snart som 
möjligt. Hör av dig till mig så kan vi tillsam-
mans hitta en väg att komma ur problemen 
och få kontroll på ekonomin. Något annat 
som är väldigt viktigt är också att prata med 
sina fordringsägare, att inte bara strunta i att 
betala om pengarna inte räcker.

Men som sagt, tveka inte att ringa mig om 
du har frågor kring skulder eller privateko-
nomi. Jag nås på telefon 0921-629 29.

På valborgsmässoafton 
eldas tusentals majbrasor 
runt om i landet. Tyvärr 
följer en hel del farliga 
ämnen upp med röken och 
askan för att sen regna till-
baka över oss och naturen. 
Tänk därför efter innan du 
slänger skräp på brasan.

När plast, gummi och tex-
tilmaterial förbränns sprids 
föroreningar och tungmet-
aller med röken och askan 
och rinner ut i naturen när 
det regnar. Textil och elek-
tronik kan även innehålla 
bromerade flamskyddsmedel 
som är svårnedbrytbara 
och lätt tas upp av levande 
organismer. 

Takplast, presenningar, 
rör samt andra plastproduk-
ter kan sprida tunga miljö-
gifter som PCB och dioxiner. 
Limmade träprodukter 
som masonit, MDF och 
spånskivor påverkar också 
miljön negativt. Koppar från 
kablar eller vattenrör funger-
ar som en katalysator och 
orsakar ännu större mängd 
miljögifter.

Därför är det viktigt att 
du rensar ut allt skadligt
material från majbrasan 
innan du börjar elda och i
stället lämnar det på en åter-
vinningscentral.

Detta kan du elda:
Löv, ris, vass, halm, grenar, 
stubbar samt rent, omålat 
och oimpregnerat trä.

Detta ska du inte elda: 
Plast, gummi, textil, try-
ckimpregnerat trä, läder, 
rep, spånskivor, laminatträ, 
masonit, MDF-plattor, elek-
tronikplast, kablar, vatten-
rör, kopparplåt, gipsskivor, 
skumgummi, möbler, däck 
och annat skräp.

Miljövänlig
majbrasa

Foto: Christer Gallin
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Kolla in bibblans 
vårprogram
Vill du träffa en Augustprisad författare, lära dig 
mer om bin eller ta med barnen på babysång? Då 
ska du ta dig till Bodens bibliotek under våren.

Under vårvintern och våren är det full aktivitet på Bodens 
stadsbibliotek. Till exempel kan du lyssna till Kristina Sand-
berg, Augustprisvinnare, när hon berättar om sitt författarskap 
och hemmafruns idéhistoria med utgångspunkt i sin roman-
trilogi om Maj. Den 27 april kommer Kristina Sandberg till 
Boden.

Clea om att skriva utan ord
På mer veckobasis är det aktuellt med babysång nästan varje 
onsdag samt språkcafé varannan onsdageftermiddag. Där får 
du möta nya människor från olika kulturer för fika och samtal 
på svenska om allt mellan himmel och jord. Dessutom fortsät-
ter boktipsarfrukosten en gång i månaden under våren. 

Ytterligare en författarföreläsning blir det den 26 mars när 
bodensaren Clea Halin berättar hur man skriver en bok om 
man inte pratar med vanliga ord utan istället använder symbol-
språket bliss. Hennes bok Jag är Clea Hallin består av två delar 
där den ena är skriven i bliss och den andra i vanlig text. 

Biodling i Harads
Även på Harads bibliotek blir det föreläsning under våren. 

Den 13 april kommer nämligen Tage Jacobson och berättar 
om bin och biodling. Förutom en historisk återblick pratar han 
också om honungens användbarhet och hur det är för våra bin 
i dagens kulturlandskap.

Detaljerat program för biblioteket finns på bibblo.se.
Klicka dig fram till Kontakta - Boden.

Nya tomter på 
Sävastön
Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta 
fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde mellan 
Storgärdan och Maran på Sävastön. I det nya området, 
med arbetsnamnet Brännan, föreslås ett 70-tal tomter 
för friliggande hus, radhus, parhus och kedjehus.

På Sävastön och i Sävast finns bara ett fåtal lediga kommunala 
tomter kvar. Efterfrågan på tomter i området är hög och Lars 
Andersson, samhällsbyggnadschef Bodens kommun, menar att 
det är viktigt att kommunen kan fortsätta erbjuda bra tomter i 
attraktiva lägen.       

- Brännan har ett mycket bra läge med sin närhet till älven, 
skogen, skola och barnomsorg och inte minst till kollektivtrafik 
med täta turer till Luleå och Boden, säger Lars Andersson.

Lekytor och småbåtshamn
Området där de nya tomterna föreslås är sedan tidigare plan-
lagt för bostäder. Tanken med den nya detaljplanen är att mer i 
detalj reglera hur området får bebyggas. Kommunen vill säker-
ställa att delar av skogsområdet, som sedan tidigare är planlagt 
för bostäder, istället behålls som rekreationsområde.

Detaljplansförslaget öppnar för ett 70-tal tomter där man 
kan bygga friliggande hus, parhus, radhus och kedjehus. En 
variation av tomter kommer att erbjudas där tomtstorlek och 
läge styr husens höjd och storlek. Inom området föreslås också 
ytor för lek samt en småbåtshamn.

Infarterna till det nya bostadsområdet kommer att ske från 
Övägen och den gång- och cykelväg som idag går genom områ-
det föreslås flyttas närmare Luleälv.

Nästa steg
Arbete pågår just nu med att upprätta detaljplanen. Den ställs 
sedan ut för samråd och granskning under våren och planeras 
att antas av kommunfullmäktige under sommaren 2015. Håll 
utkik på kommunens webb boden.se för löpande information 
om Brännan.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:
> Lars Andersson, samhällsbyggnadschef, 0921-621 43
> Malin Brunström, planarkitekt, 0921-622 83

Augustprisvinnaren 
Kristina Sandberg 
är en av författarna 
som gästar Bodens 
stadsbibliotek under 
vårterminen.

Foto: Maria Annas

På Sävastön planeras ett 70-tal nya tomter för friliggande hus,
parhus, radhus och kedjehus. Illustrationer: Ramböll



Boden är en liten stad med 
många möjligheter. Nu vill vi på 
kommunen se dina guldkorn från 
Boden. Målet är att lägga upp en 
webbsida med bodensarnas egna 
bilder där vi kan tipsa varandra 
om Bodens smultronställen.

Bilder tagna av invånare är viktiga för vår ge-
menskap och för vår framtid. Din bild är den 
som formar budskap och relationer till Boden. 
Det är fördelen med Boden.

Bilderna kommer väljas ut av information-
skontoret och publiceras på en specifik sida på 
boden.se som heter Din Bodenbild.

Tänk på innehållet
Självklart kommer vi inte att publicera bilder 
som innehåller något som upplevs stötande. 
Det får dock gärna hända något i de bilder 
du skickar in. Landskap är väldigt fina som 
omväxling men det är roligt om man ser 
att något händer när bilden tas. Så tänk en 
extra gång på innehållet du förmedlar genom 
bilden.

Skicka dina bilder till Fredrik Åström, 
kommunikatör på informationskontoret, på 
e-post: fredrik.astrom@boden.se.

Genom att tidigt ge stöd till barn som har svårt med talet 
eller språket kan man förebygga läs- och skrivsvårigheter 
och andra inlärningssvårigheter i skola och förskola. Som 
en resurs för Bodens pedagoger i det språkliga arbetet 
finns nu Språkoteket.

På Elevhälsan i Boden finns sen 2014 Språkoteket. Här samlas erfarenheter och 
kunskap för att stötta pedagoger från förskola till gymnasiet i jobbet att utveck-
la sin undervisning för att kunna möta elever med grav språkstörning.

Lån av material 
Exempelvis kan kommunens pedagoger ta del av Språkotekets resurser, som att 
låna material och få specialpedagogiskt stöd kopplat till det. Pedagogerna kan 
alltså testa arbetsmaterial på sina förskolor och skolor och sedan bestämma sig 
för ett eventuellt köp. Förutom bra språkligt stöd till eleverna blir det också en 
mer effektiv användning av utbildningsförvaltningens pengar.

Språkotekets mål är att öka språkliga aktiviteter i förskola och skola 
och sprida kunskaper för att förebygga, anpassa och kompensera språkliga 
svårigheter bland barn och unga. Visionen är att erbjuda återkommande kom-
petens- och fortbildningsinsatser inom området. 

Språkoteket under utbyggnad
Språkoteket startades som en del i ett projekt av specialpedagogerna Anna-Kar-
in Tano och Catarina Björnsson. Inriktningen var att främja tillgänglig under-
visning för elever med grav språkstörning och finansierades delvis med medel 
från Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Språkoteket kommer att byggas ut och utvecklas de närmaste åren av spe-
cialpedagogerna på Elevhälsan.

Språkoteket hjälper 
pedagoger att hjälpa

Visa din bästa 
bild av Boden
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Nu sker en jättesatsning i Boden för att få in 
fler ungdomar i motorsporten och för att göra 
sporten mer tillgänglig för funktionsnedsatta. 
I projektet North Power får unga och personer 
med funktionsnedsättning bygga, meka och 
köra tävlingsbil under handledning.

14 ungdomar är med i projektet, döpt till NMS North Power. 
Huvudsysselsättningen är att bygga tävlingsbilar för folkrace 
samt ta licens, träna och tävla. Gänget kommer bland annat att 
bygga en bil för rullstolsburna så att fler personer med funk-
tionsnedsättning ska kunna tävla i folkrace.

Grundtanken är att få in fler med funktionsnedsättning-
ar i motorsporten samt att hjälpa unga komma igång med 
bilsport, något som ofta är dyrt och svårt att börja med.

Miljonstöd
Av deltagarna finns sex stycken tjejer som fått en 
kvinnlig förare som mentor. Dessutom är två tekni-
ker anställda för att jobba med ungdomarna och 
flera föräldrar hjälper också till.

Totalt har projektet 3,7 miljoner kronor från 
Allmänna arvsfonden till sitt förfogande. Projek-
tet sker i samverkan med Norrbottens Motor-
sällskap, föreningen Attention, förbundet 
för ett samhälle utan rörelsehinder 
(DHR) och Bodens kommun.

North Power
hjälper bodensare 
in i motorsporten

Vill se ändrade regler
I projektet ska föreningarna Attention och DHR även titta på 
tillgängligheten på olika tävlingsanläggningar.

NMS North Power ska även uppvakta Svenska Bilsport-
förbundet angående reglerna för rullstolsburna inom folkrace. 
Detta eftersom man i nuläget måste sälja sin bil efter en 
tävling, om man får ett bud på den. Men för en rullstolsburen 

som byggt om en bil blir det problem om hen blir av med 
bilen efter tävling. Det hoppas projektet kunna ändra på.

Projektet har även fått medel av Sisu Idrottsutbildarna 
och Norrbottens Idrottsförbund.

Här är stora delar av gänget tillsammans med sina handledare.
Från vänster ses Rasmus Ingelund, Rickard Sällström, Mattias Eriksson, 
Kristoffer Nordberg, Jokke Lidberg, Linn Sandin, Gunnar Eriksson, Göran 
Ahlström, Sebastian Jaakola, Mikael Sundström, Timothy Sjöö, Conny 
Sällström och Rickard Eriksson.

Linn Sandin är en av sex tjejer som är 
med i projektet. Med en kvinnlig föra-
re som mentor ska hon och de andra 
få meka och köra folkracebil.

Tidigt stöd är viktigt om ett barn har svårt med tal eller språk. Till sin hjälp i arbetet
med eleverna har Bodens pedagoger Språkoteket med dess specialpedagoger.

Foto: Freeim
ages.com

Foto: Maria Johansson



Sam-projektet ska förebygga 
psykisk ohälsa hos länets unga. 
Boden och Haparanda är pilot-
kommuner för projektet.

Foto: Freeimages.com
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Bodens kommun 
satsar på app
Snart blir det ännu enklare för dig som 
har en smart telefon eller surfplatta att 
kontakta kommunen och få kommunal 
information. Innan sommaren kommer 
Boden-appen, en applikation till din mo-
bila enhet som gör Bodens kommun mer 
tillgänglig.

Under en tid har Bodens kommuns infor-
mationskontor och IT-kontor jobbat med 
innehåll och layout till en kommungemensam 
applikation för mobiler och surfplattor. Under 
våren kommer en första version att lanseras. 

Under applikationens första levnadstid 
kommer små ändringar att göras kontinuer-
ligt, så kom gärna med åsikter.

- En mobil applikation ligger helt rätt i 
tiden och jag tror det kommer att underlätta 
kommunikationen mellan invånare och kom-
munen, uttrycker Fredrik Åström, kommu-
nikatör på informationskontoret vid Bodens 
kommun.

Tanken är att även viktiga meddelanden, 
som en trafikolycka eller ett strömavbrott, ska 
kunna gå ut via appen.

SAM vill förbättra
ungas psykiska hälsa
Andelen unga som mår dåligt ökar, särskilt bland flickor. 
Därför tar Norrbottens läns landsting krafttag för att före-
bygga psykisk ohälsa hos våra unga. Boden och Haparanda 
är pilotkommuner i det treåriga projektet Sam.

I en ny rapport om skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norr-
botten uppgav hela 16 procent av flickorna och knappt
4 procent av pojkarna i ettan på gymnasiet att de ofta eller 
alltid är nedstämda. Inläggningarna för depressioner och 
ångestrelaterade tillstånd ökar och även om självmorden 
minskar i befolkningen i stort gäller det inte för unga 
män och kvinnor. I Norrbotten har självmorden bland 
unga kvinnor tvärtemot ökat de senaste åren. Det är
här Samprojektet kliver in för att skapa förändring.

”Bryta negativ utveckling”
Sam, som står för samverka, agera och motivera, drog igång i augusti 2014. 
Projektet jobbar för att öka förståelse, kompetens och samverkan samt för att 
motivera fler att lyfta frågorna kring psykisk hälsa.

- Vi agerar för alla norrbottningars rätt till ett gott liv och för att varje ung 
människa ska ses som betydelsefull. En människas psykiska hälsa påverkar i 
hög utsträckning dennes livssituation, syn på sig själv, sin roll i samhället och 
sina möjligheter till delaktighet, säger Linda Moestam, ledare i Samprojektet 
och fortsätter:

- För att bryta den negativa utvecklingen krävs att vi kompletterar våra 
insatser för personer som redan drabbats av psykisk ohälsa med förebyggande 
insatser. Och att vi jobbar tillsammans!

Tänka med unga
Projektet är helt och hållet förebyggande och riktar sig till alla barn och unga 
mellan 0 och 20 år. Målet är att arbeta både med yrkesverksamma som möter 
barn och unga samt att tillsammans med unga lyfta fram idéer och skapa 
förutsättningar för ungas delaktighet.

Under januari arrangerades inspirationsdagar i Boden och Haparanda som 
uppstart för projektet.

- Vi har även utbildat Disa-instruktörer som redan är igång och jobbar med 
samtliga elever som går åttan i Boden, säger Linda Moestam.

I projektet samverkar Norrbottens läns landsting med bland annat Läns-
styrelsen i Norrbotten, Kommunförbundet, Helprojektet på Björknäsgymnasiet 
samt lokala styrgrupper i Boden och Haparanda.

Under våren kommer Boden-appen som gör kom-
munens tjänster mer tillgängliga för bodensarna.

Kommunen
omorganiserar
Under våren omorganiseras delar av kommun-
en. Bland annat skapas en arbetsmarknads-
förvaltning som ska ansvara för arbetsmark-
nadsfrågor, integration och vuxenutbildningen.

Från april bildas en ny förvaltning och flera nya kontor i kom-
munens organisation. Målet är ökad samverkan och effektivitet 
inom kommunen. 

- Vi vill skapa en helhetssyn för kommunens verksamhet 
utifrån de mål och den vision våra politiker har för Boden. I 
slutändan är det för att vi ska kunna leva upp till medborgar-
nas förväntningar, säger Anders Sandberg, kommunchef, och 
fortsätter:

- Vi bygger upp en modern linjeorganisation där bodensar-
na ska få tydliga svar och hjälp i sina ärenden. Organisationen 
förändras 1 april, men arbetet är inte klart med det utan det 
är då det börjar. Vi ska skapa en ny kultur och arbeta efter 
ständig förbättring.

Ny förvaltning i april
En arbetsmarknadsförvaltning skapas. Här ska ett samlat an-
svar för kommunens verksamhet inom arbetsmarknad, inte-
gration och vuxenutbildning ligga. Vuxenutbildningen inom 
Lärcentrum* samt integrationsfrågorna flyttas alltså från 
utbildningsförvaltningen till den nya arbetsmarknadsförvalt-
ningen. 

Det pågår även en utredning om enheten för sysselsättning 
och arbete ska flytta från socialförvaltningen till den nya ar-
betsmarknadsförvaltningen. Förhoppningen är att ett beslut är 
taget i frågan innan 1 april.

Rent lokalmässigt kommer Lärcentrum och integrationsen-
heten att flytta till Sandenskolan i april.

Näringslivsutveckling
Även i stadshuset sker förändringar i april. Här delas kans-
li-och informationskontoret upp till ett kansli och ett tillväxt-
kontor. Till det sistnämnda flyttar näringslivsfrågorna från till-
växtförvaltningen. Det nya tillväxtkontoret, som ligger direkt 
under kommunledningen, ska också innehålla kommunikation, 
marknadsföring och kommunens telefonväxel.

Av nuvarande tillväxtförvaltningen bildas en kultur-, fri-
tids- och ungdomsförvaltning. 

Tekniska förvaltningen har delat upp sig
Redan vid årsskiftet fick Bodens kommun en ny förvaltning 
– fastighetsförvaltningen. Den kom sig av att tekniska för-
valtningens fastighetsavdelning omformats till just en egen 
förvaltning. Ett 50-tal medarbetare tillhör numer fastighets-
förvaltningen, vars uppgift är att administrera och sköta om 
kommunens fastigheter. Skolor, äldreboenden, förskolor och 
liknande ligger nu på fastighetsförvaltningens bord. 

*Lärcentrum innehåller SFI (svenska för invandrare), lärlings- 
och yrkesutbildning, utbildning för vuxna, vuxenutbildning 
inom områdena grund-, sär- och gymnasieskola.

Innan årsskiftet tillträdde Staffan Eklund som 
fritidschef i Bodens kommun. Med en bak-
grund inom Försvarsmakten och som förbunds-
kapten i skidskyttelandslaget, knyts alla hans 
engagemang samman när militär-VM i dagarna 
anordnas i Boden.

- Jag har hållit på med nästan alla idrotter utom basket och 
handboll, konstaterar Staffan Eklund, som kom till Boden från 
Skellefteå i samband med värnplikten.

Efter ett antal år som officer vid idrottsplutonen på I19 och 
sedan inom idrott och friskvård på LV7 blev han förbunds-
kapten för svenska skidskyttelandslaget. Under sina 14 år hade 
han hela tiden sin fasta bas i Boden, men med många resdagar 
per år.

Nu är cirkeln sluten. Han är tillbaka på hemmaplan i 
Boden och arbetar med fritid och idrott, denna gång på kom-
munal nivå som fritidschef i Bodens kommun.

Länk åt kommunen
Han ser sig som en naturlig länk mellan kommunen, det mili-
tära systemet och elitidrotten och hoppas att det kan tillföra 
fördelar för Bodens kommun även i den framtida organisa-
tionen.

- I min drömvärld ser jag att det blir mer mässor och större 
arrangemang i Boden, gärna ett större sommar- och ett stort 
vinterarrangemang till varje år, som maskinmässan och mil-
itär-VM till exempel. Och att de föreningar som finns i Bodens 
kommun får möjlighet att jobba runt dessa och på så vis bli mer 
solida. Det såg vi runt O-ringen, hur många föreningar som fick 
ta del av det och vilket fantastiskt arbete som lades ner då.

Staffan Eklund är tillbaka i Boden efter 14 år som förbundskapten i skid-
skyttelandslaget. Som fritidschef hoppas han på fler stora arrangemang i 
Boden i framtiden, även för att gynna det lokala föreningslivet.

Tillbaka till Boden

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors
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Britt-Marie Loggert Andrén (S)

Linda Isaksson (M)
linda.isaksson@boden.se

Camilla Svanberg (S)
camilla.s.svanberg@gmail.com

Maria von Schantz (M)
maria@vonschantz.se

Ingemar Karlsson (S)
ingemar.416@gmail.com

Bosse Strömbäck (V)
bosse.stromback@boden.se

Eivy Blomdahl(S)
eivy.blomdahl@boden.se

Rigmor Åström (M)

Inger Mattsson (S)

Bosse Englund (V)

Janne Bäcklund (S)
jan-olov.backlund@boden.se

Inger Vestman - Arvesen (V)
inger.westman-arvesen@boden.se

Kurt Pettersson (S)
kurt@sunderby.fhsk.se

Rasmus Joneland (V)

Leif Petterson (S)
leif.pettersson@riksdagen.se 

Anders Sundström (Ns)
anders.h.sundstrom@boden.se

Lars Nilsson (S)

Kenneth Backgård (Ns)
kenneth.backgard@boden.se

Lena Goldkuhl (S)

Catarina Ask (Mp)
catarina.ask@boden.se

Lennart Synnergren (S)

Gösta Eriksson (Mp)

Margit Dyrander (S)
margith.dyrander@gmail.com

Anders Pettersson (Kd)
anders.pettersson@boden.se

Torbjörn Lidberg (S)
torbjorn.lidberg@boden.se

Hendrik Andersson (Fp)
hendrik.andersson@boden.se

Sonia Harr (S) Lill-Marie Lundström (C)
lili-marie.lundstrom@
centerpartiet.se

Veronica Svalenström (S) Arne Gustafsson (Sd)
arne.n.gustafsson@

sverigedemokraterna.se

Olle Lindström (M)
olle.lindstrom@boden.se

Bernt Drugge (Sd)
bernt.drugge@

sverigedemokraterna.se

Johan Johansson (M)

Göran Åström (Sd)

Daniel Rönnbäck (M)
daniel.ronnback@boden.se

Robert Lund (Sd)
robert.lund@

sverigedemokraterna.se

Bo Hultin (M)
bo@hultin.pp.se

Jeff Ahl (Sd)

Egon Palo (M)

Susanne Ström (Sd)

Åke Eltoft (M)
a.eltoft@telia.com



Kommunalrådet Ragnar Bergmark skrev första ledaren i Boden Bild 
1973. Här beskådar han arbetet med att rensa vegetation i Boden-
sjöarna. Foto: Harry Larsson

1985 invigs Björknässkolan, nu Björknäsgymnasiet, och konstverk över-
lämnas som invigningsgåvor. Foto: Kent Dahlin.

1988 firar Malmbanan sitt 100-årsjubileum med pompa, ståt och 
ånglok. Foto: Sören Häggroth

1995. Nordpoolen invigs. Foto: Lennart Jönsson

1991. Gångtunneln vid järnvägsstationen målas av Anders Hjortenklev. 
Foto: Kent Dahlin

1996. Ofrivillig, men pr blev det för Boden när hyreshus på Sveafältet 
inte riktigt rasade som det var tänkt. Foto: Kent Dahlin
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I din hand håller du nu det 100:e numret av 
tidningen Boden Bild. Det är alltså ingen dag-
slända utan en tidning med traditioner. Till en 
början kom tidningen två gånger per år men 
sedan 2002 kommer den tre gånger. Den finns 
nu också på kommunens webbplats boden.se. 
I den här artikeln ska vi titta tillbaka och ge 
några glimtar från de gångna åren. Det började 
1973.

- Med detta informationsblad vill kommunens styrelse nå ut 
med information till medborgarna inom Bodens kommun. 
Vikten härav är påtaglig i vår tid och de kommunala förtroen-
devalda jämte tjänstemännen äro mycket angelägna om att in-
formationen når ända ut till den enskilde och på ett riktigt sätt.

Så inledde kommunalrådet Ragnar Bergmark, som var 
den tidens starke politiker i Boden, ledaren i första numret. 
Innehållet i övrigt i ledaren skulle kunna vara ur dagens Boden 
Bild. Han tar upp svårigheten att satsa inom alla områden om 
man inte har en tillväxt. De två viktigaste frågorna var bost-
adsbyggandet och den industriella utvecklingen.

En skillnad ser vi längre fram i tidningen och det är kom-
munens budget som då var 121 miljoner. 2014 var den siffran 
1 900 miljoner. 

1970-tal
1975 startar utbyggnaden av Sävast. I visionen skulle området 
ha 7 000 invånare fram till 1985. Då, på 70-talet, bodde 350 
personer där jämfört med 3 388 idag. Få kunde vid den tiden 
ana att tyngdpunkten så starkt skulle förflyttas mot Sävast i
och med det senare beslutet att länssjukhuset skulle ligga i 
Sunderbyn.

100 nummer
i backspegeln

Därför är det stökigt i stan
är en rubrik som kunde vara hämtad från idag. Då var det fjär-
rvärmeutbyggnaden som startade och idag byts ledningar ut.
Yrkesförarutbildningen startar vid Stureskolan. Det skulle med 
åren visa sig vara en riktig satsning som fortfarande låter tala 
om sig. 1 100 elever går i den kommunala musikskolan under 
ledning av Patric Sundqvist.

1977 börjar utredningen om att bygga en gymnasieskola på 
Björknäsområdet. Året därefter kommer den nya bokbussen. 
Framsidan till första numret 1978 visar jublande elever från 
Gunnarsbyn som får en ny låg- och mellanstadieskola. Den 
kommunala busstrafiken blir permanent.

1980-tal
I april 1981 börjar bodensarna sortera avfallspapper. Som alla 
vet blev det början till en omfattande sortering av allt avfall. 
Björknässkolan, senare Björknäsgymnasiet, börjar ta form och 
de konstverk som finns i skolan planeras.

1988 var ett händelserikt år
Vi bläddrar vidare och ser i nummer 1 1988 att det händer
mycket i Boden det året. Malmbanans 100- årsjubileum, invi-
gning av servicehuset Björken och under sommaren Cykeltur-
istveckan i samarbete med Luleå, Piteå och Älvsbyn. 

Bodens konsthall utvecklas vidare. För den som vill bada 
invigs Björknäs Camping och Bad. Båtfolket får en ny båtled 
mellan Boden och Luleå i Lule älv. Riksdagen besöker Norr-
botten och Boden i juni. Boden börjar också ta emot flyktingar, 
till att börja med 30 personer per år.

Under hösten är det val och kommunstyrelsens ordförande 
blir Erik Stenberg. Vid årets slut föds platsvarumärket Fördel 
Boden som blev 25 år 2014 och är ett av de äldsta och mest 
etablerade i Sverige. Året är slut men festandet går vidare när 
Boden firar 70 år. 1989 öppnas Svedjefortet för turister.

1990-tal
Alla kommuner vill oftast ha tillväxt. Fram till 1993 har Boden 
växt och det året toppar befolkningen med 30 570 personer. 
Senare år följs det av en minskning och idag bor det 27 800 
personer i kommunen.

Axplock från början av 1990- talet
1991 målas gångtunneln under Bodens järnvägsstation av kon-
stnären Anders Hjortenklev. Utredningen om länssjukvårdens 
lokalisering startar och blir en följetong under många år tills 
sjukhuset till slut hamnar i Sunderbyn. Frågan engagerar mån-
ga bodensare.

1993 kommer återvinningsstationerna och 1995 startar 
Bodens återvinningsmarknad. Samma år invigs Skapa företags-
by i Sävast.

 

Barnens år startar nyårstradition
1995 är det Barnens år i Boden och det blev en tradition som 
både är uppskattad och håller i sig. 

Nordpoolen invigs och Boden blir Årets kommun.
I december 1995 invigs Nordpoolen som senare skulle bli 
en besökssuccé och en riktig magnet för både bodensare och 
besökare. Det blir också ett lyft för ridsporten när Bodens 
ridhus invigs. Nya skidstugan i Pagla öppnar. Innan året är 
slut blir Boden Årets kommun 1996 för sitt aktiva arbete för 
landsbygdens utveckling.

Husen som inte föll
Vintern 1996, närmare bestämt den 15 februari, blir Boden en 
turistattraktion rikare. Sprängarna Lars Haglund och Östen
Johansson blev senare Bodenambassadörer för sin insats att 
inte lyckas spränga höghusen på Sveavägen. Så mycket humor-
istisk pr har inte Boden fått på länge.

Bättre luft i Boden gav limerick och inflyttning
Miljö- och byggförvaltningen utlyser en tävling om att skriva 
en miljöberättelse på temat om luft och miljö. Oscar Hollström 
vinner en klass med sin limerick: ”Det kom en pojke från 
Flarken, han flanerade runt i stadsparken, han tyckte gräset var 
grönt och att solen lyste skönt, men att folk kastat skräp på 
marken”. I en undersökning om varför man flyttar in till Boden 
betonar luleborna att just miljön är en viktig faktor.

Text: Nils Sundberg / Redaktör för 60 av de 100 numren

100
nummer

från startenbodenbild 1973-2015

1995. Nyårsfyrverkerierna börjar skjutas på barnvänlig tid kl. 17.00.
Foto: Christer Gallin.



1999. Inför millennieskiftet ordnades Hoppets bro över hela världen, så 
även i Boden. Foto: Nils Sundberg

2006: Försvarsmuseum invigs. Foto: Jennie Segerberg

1999. Bodens sjukhus Garnis stängs när Sunderby sjukhus öppnas.
Foto: 11: Lennart Rutqvist

2009: Enter galleria invigs. Foto: Alf Lindbergh

2012. Grön rutt utökas inom kommunen och spar både tid och
miljö när sopbil och postbil bara behöver åka längs ena sidan gatan. 
Foto: Therese Hedman
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Puls i Sävast
Pulsprojektet startar i Sävastklasserna och det ligger i framkant 
både när det gäller undervisningsmetoder och dataundervisning 
redan i årskurserna 4-6.

Boden på Internet 1997
Idag känns det nästan overkligt hur Internet exploderat som 
informationskälla. Men faktum är att kommunerna i Norr-
botten började lägga ut information på egna webbplatser 1997. 
Då var tanken ett gemensamt utseende för alla men så blev det 
inte och nu känns tanken helt orealistisk.

”Bokslut och framtidstro vid sekelskiftet”
Det är rubriken på kommunalrådet Christian Lindgrens ledare 
i sista numret på det gamla seklet. Det finns hot om neddrag-
ningar inom försvaret och Bodens sjukhus (i folkmun kallat 
Garnis därför att det tidigare var ett garnisonssjukhus) stänger. 
Men också framtidstro med bland annat uppfinningar, kultur 
och företagande. Sekelskiftet firas med fackeltåg, Bodenrevyn, 
fyrverkeri och det internationella inslaget Hoppets bro som 
ordnas över hela världen. När det nya seklet till slut kom så var 
det inte mycket som inte fungerade. Många var oroliga i förväg 
och många förberedelser gjordes. Om det är tack vare dem eller 
hur mycket som ändå skulle fungerat lär vi aldrig få veta.

2000-talet
I början av 2000-talet presenteras det ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet som ska skapa goda livsvillkor för 
ungdomar. En minnessten blir rest på Kvarnängen till minne av 
skidlöparen Sven Utterström, en av de många framgångsrika 
bodensarna.

2002 firas 10-årsjubileum för projektet Ryska barn i Boden 
där barn från Apatity får komma till Boden under några som-
marveckor.

Soldathemmet i Luleå hamnade i Boden
Om det kan man läsa i nummer 3 2003. Så kan man faktiskt 
säga eftersom det redan 1894 startades en insamling för att 
bygga ett soldathem i Notviken där I19 låg på den tiden. Kung 
Oscar II lade själv en grundplåt på 500 kronor därav namnet 
OII. Men det blev inget bygge där utan det kom istället till 
stånd med invigning i Boden 1912.

Lärcentrum, Försvarsmuseum och biogas
I mitten av första decenniet kan vi läsa om att Lärcentrum star-
tar 2005 och om det nya Försvarsmuseet som invigs 2006. Det 
året öppnar också världens nordligaste tankstation för biogas i 
Boden och det långsiktiga miljöarbetet tar ännu ett stort steg.

Ungdomsfullmäktige startar 2007
Ett stort steg för ungdomars inflytande var ungdomsfullmäk-
tige. Där kan ungdomar träffa politiker och tjänstepersoner för 
att på så sätt framföra sina åsikter. Ett konkret exempel på att 
det kan ge resultat är att isbanan vid Träffpunkten i Sävast blev 
asfalterad och bättre för issport. Sedan 2007 har Boden gått 
vidare och visat framfötterna både lokalt och nationellt i det 
framgångsrika ungdomsarbetet.

Bodendialogen kommer 2008
I arbetet med att ta fram en ny vision och utvecklingsplan för 
Boden arrangerar kommunen Bodendialogen. Den blev ett
uppskattat inslag och många idéer kom fram. Utveckling-
splanen tas av kommunfullmäktige 2009.

Modernare formgivning från 2009
Nu blir Boden Bild klart förändrad i utseende och layout. 
Större bilder, varierat typsnitt och kort och gott ett modernt 
magasin. 

Boden 90 år
Boden firar 90 år som stad. Bakgrunden ser ut så här: På nyårs-
aftonen 1918 hade många människor samlats på Pumptorget 
för att gå i fackeltåg till kyrkan. De har fått veta att deras sam-
hälle ska få stadsrättigheter. Det blir ett firande med pompa 
och ståt. Men det dröjer till 1930 tills kung Gustav V kom på 
besök. Idag finns hans namn på stenen vid Kungsbron. 

Kända bodensare
2009 öppnar Enter galleria och även Bodens nyrenoverade 
stadsbibliotek. Invigningstalare är ingen mindre än bodensonen 
och Svenska akademins ständige sekreterare Peter Englund. 
Han säger bland annat att Bodens stadsbibliotek var platsen 
där allting började för honom.

2010-tal
I de kommande numren av Boden Bild lyfts några kända 
bodensare fram på omslagen. Det är Thomas Deutgen, Chris-
tian Samuelsson, bagarbröderna Kraus och Mimmi Hammar.

O-ringen igång redan 2011
Då kan man följa planeringen av det som skulle bli en brak-
succé två år senare. Samtidigt pågår övningen Barents rescue 
där fyra länder samövar och där Boden har en central roll.

Bredband till många byar och Grön rutt
Det handlar en artikel om 2012. Utbyggnaden av bredband tar 
fart det året. Samtidigt införs grön rutt som betyder att posten 
och tekniska förvaltningen kortar körsträckor genom att sam-
manföra postlådor och avfallsbehållare vid hämtning.

Cirkeln sluts
De senaste åren kommer servicepunkter till Harads och Gun-
narsbyn och till sist läser vi i nummer 2 2014 att Boden får 
nytt centrum. Tankarna går då automatisk tillbaka till början 
av den här artikeln och rubriken Därför är det stökigt i stan.
100 nummer av Boden Bild blir inte bara kommunal informa-
tion utan också en lokal historielektion om än med utvalda 
delar. 

2014. Bodens centrum byggs om när ledningar ska bytas ut. Foto: Mats Engfors



»En fördel är
den levande landsbygden«

Det finns en varm hjälpsamhet i Boden som är oumbärlig för
möjligheten att utveckla idéer och driva företag. Inget är omöjligt
att genomföra. Här ges möjlighet att erbjuda det som är äkta
i en levande landsbygd. Det ger kraft till nyskapande och gör
människor nyfikna på vår del av världen.

BRITTA JONSSON-LINDVALL


