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LEDARE

Trots svåra ekonomiska förhållanden 
med krav på besparingar och knappa 
resurser vill vi ge våra kommunmedbor-
gare en harmoni med miljön och glädje 
i en långsiktig och hållbar tillvaro i Bo-
den.

I nationella mätningar om god mil-
jövård ligger vår kommun bra till med 
tätplaceringar såväl i länet som i hela 
landet.

Bodens satsningar på god miljö, hållbart 
boende och en hållbar utveckling har bland 
annat lett till ett miljötekniskt centrum, North 
Waste Infrastructure, som du kan läsa mer om 
i denna tidning.

Vi har även ett Kretsloppscentrum beståen-
de av Bodens kommun tillsammans med flera 
olika företagare och intressenter från Boden 
och länsstyrelsen. I det centret utvecklar vi ett 
vägvinnande koncept för att kunna återvinna 
och bearbeta våra sopor och vårt restavfall på 
ett meningsfullt, miljövänligt och hållbart sätt. 

Härigenom kan vi både skapa och ge möj-
ligheter till nya utvecklingsidéer och viktiga 
arbetstillfällen till kommunen.

Föredömlig avfallshantering
I Boden har vi även en avfallshantering med 
inriktning mot återvinning och restbearbet-
ning. Den ger inte enbart vår egen kommun, 
utan även övriga länet goda exempel, och är 
ett föredöme för oss alla i vår framtid.

En del i vår återvinning för framtiden är 
självklart vår biogasanläggning. De bekymmer 
som vi under den senaste tiden haft med till-
gången av fordonsgas i anläggningen bedömer 
vi snart vara övervunna.

Detta genom satsningar på en ny mot-
tagningsficka för matavfall, ett mellanlager 
för matavfall och en back-up anläggning med 
lagring av naturgas. Tillsammans ska dessa 
åtgärder göra så att vi undviker framtida 
driftstörningar.

Drömområde för bra livsmiljö
Men miljöbegreppet kan tolkas mycket vidare 
än så. En god och hälsosam livsmiljö med 
närhet till natur, vatten och skog är också en 
satsning för framtiden. Därför har vi nu plan-
lagt 14 nya tomter i Hornsberg, Sävast, precis 
intill vattnet. Här finns möjlighet att bygga 
sitt eget hus intill den vackra Luleälven. Bygg-
start beräknas till våren 2012.

Satsningar på stadsmiljön
Dessutom satsar vi på miljöerna inne i stan. 
För att öka attraktionen för våra butiker och 
affärer i Boden och få ett levande centrum 
bygger vi ut gågatan och centrumtorget. När 
det är färdigt kan vi visa upp miljöer som 
lockar och ger liv till centrum för våra boden-
sare, kunder, turister och besökare. Här ska 
vi alla kunna glädjas åt träd och buskar samt 
gång- och besöksvänliga områden som lockar 
oss att uppleva stadsmiljön tillsammans.

Till sist – några ord om vad som är på gång i 
Boden i övrigt:

• För kommande företagsetableringar i 
kommunen köper vi nu in över 70 hek-
tar industrimark. 

• Ett Bodenavtal mellan kommunen och 
Försvarsmakten för boende och byg-
gande vid skjutfält och övningsområden 
är på gång.

• HD-belysningen på Peab-travet har 
blivit ett lyft med kvällstrav från Boden 
i tv-sändningar över Sverige och EU.

• En motorgård startas upp i Harads i ok-
tober. Ledare Per Adelström och Sören 
Sundqvist.

• Landstinget utreder en digitalisering av 
Folkets Hus bio i Gunnarsbyn.

Torbjörn Lidberg
Kommunstyrelsens ordförande 

satsar på ett hållbart samhälle 
för framtiden
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Utbildning

Björknäsgymnasiets första kull lär-
lingar lämnade skolan i våras och 
tack vare utbildningen har flera fått 
in en fot på arbetsmarknaden. Som 
lärlingselev är man nämligen ute i 
arbetslivet under halva studietiden, 
men får samma behörighet som vid 
ett traditionellt program.

jörknäsgymnasiet är en av Sveriges 
skolor som de senaste tre åren varit 
med i försöksverksamhet med lär-

lingsutbildningar.
Eleverna på hotell och turism samt 

handelsprogrammet har haft valet att bli 
lärlingar, vilket innebär att de varit ute 
på arbetsplatser under minst halva sin 
studietid.

– Men lärlingsutbildningen har samma 
examensmål och behörighetsregler som 
de traditionella yrkesprogrammen, säger 
Åsa Lundgren, lärare handelsprogrammet 
Björknäsgymnasiet.

Vill ta ansvar
Från och med hösten 2011 är lärlings-
utbildning ett valbart alternativ inom 
gymnasieskolans yrkesprogram. Elevernas 
kurser förläggs ute på företag där lärare 
och handledare ser att kursmålen uppföljs.

– Att vara lärling innebär praktiskt 
lärande och passar elever som vill ta an-
svar och är beredda att vara ifrån klassrum 
och kompisar, säger Åsa Lundgren och 
fortsätter:

– Flera av dem har jobbat extra under 
sommaren på sina lärlingsplatser, men 

Elin Larsson går andra året på Björknäsgymnasiets handelsprogram och har valt lärlingsinriktningen. ”Jag får lära mig hur saker går till på riktigt, inte bara 
läsa om dem”, säger hon.

lärling 
– ett avstamp i arbetslivet

man kan lika gärna läsa vidare efter ut-
bildningen.

Även elever som går en lärlingsutbild-
ning har nämligen rätt att läsa in grund-
läggande högskolebehörighet.

Lära i skarpt läge
I år finns lärlingar från handelsprogram-
met i både årskurs två och tre. Elin Lars-
son, andra året på handels, är en av dem. 
Just nu är hon i en av Bodens klädaffärer 
några dagar i veckan.

– Jag är mer praktisk än teoretisk och 
kan bli less av den vanliga skolan. Det här 
är mycket bättre, jag får lära mig mark-
nadsföring och branschkunskap på riktigt, 
säger hon.
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Samhälle

Vandrar för en tryggare stadsmiljö
Boende varmt välkomna
I en trygghetsvandring kan representanter 
från exempelvis kommunen, fastighetsäga-
re, pensionärsorganisationer, kvinnojouren, 
räddningstjänsten och polisen delta. Även 
de boende i området är i allra högsta grad 
välkomna och har då en chans att vara med 
och tycka till om sin närmiljö.

Under en kväll vandrar de i grupper 
längs bestämda slingor i staden. Allt som 
kan skapa otrygghet antecknas och foto-
graferas.

– Man dokumenterar allt från dåliga 
vägbeläggningar och mörka gångtunnlar 
till platser som behöver utsmyckning eller 
är utsatta för skadegörelse, berättar Kerstin 
Chley.

Efter vandringen gör man upp en plan 
över vem som ska göra vad för att proble-
men ska åtgärdas.

Vill du veta mer? Kontakta Kerstin Chley, 
tekniska förvaltningen, på telefon 0921-
621 81.

Gemensamt grepp för 
bredband på landsbygden
Flera aktörer bygger nytt bredband i cen-
trala delar av Boden, men på landsbygden 
finns det just nu inga aktiviteter på den 
fronten. Därför har kommunledningen 
under hösten träffat företrädare för Råek, 
Edek, Bodens landsbygdsråd samt  
Luleåbyar och Luleås landsbygdsutveck-
lare. På agendan var frågan hur tillgången 
till bredband på landsbygden kan förbätt-
ras. Intresset var stort och föreningarna 
tog tillbaka frågan för att diskutera med 
styrelser och medlemmar.

En tänkbar lösning är att använda bya-
kraftsmodellen, det vill säga att utbyggna-
den sker i byns regi och med egen arbets-
insats. En viktig fråga är hur byn snabbt 
kan ta fram projektplaner för att söka 
bidrag för utbyggnaden, något som ska 
diskuteras vidare med byaföreträdarna 
under hösten. 

Mörka parker, trasiga gatlampor 
eller brist på gång-och cykelvägar. 
Det finns mycket som kan göra 
stadsmiljön otrygg. Därför genom-
förs trygghetsvandringar i Boden 
med syftet att ta reda på vilka plat-
ser som kan förbättras. 

ommunen och polisen samarbetar 
för att öka tryggheten i Boden. En 
del i det samarbetet kallas Trygg-

hetsskapande åtgärder i det offentliga 
rummet, alltså att med hjälp av fastighets-
ägare, medborgare och organisationer öka 
tryggheten vid boendeområden, gångvägar 
och parker. Redan i fjol genomfördes en så 
kallad trygghetsvandring i centrala staden 
och Sandenområdet. För en månad sedan 
var det dags igen, nu i övre stadsdelen.

– Förändringar är på gång i den här 
delen av staden, inte minst en stor inflytt-
ning av försvarsanställda. Vi vill vara med 
i utvecklingen och skapa en trygg miljö, 
säger Kerstin Chley, trafikplanerare Bo-
dens kommun.

I mindre grupper promenerar de frivilliga runt förutbestämda slingor i staden. Allt som kan uppfattas 
som otryggt dokumenteras noggrant.

K
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Grön flagg på skolor ger miljömedvetna barn
Det är nog många Bodenföräldrar 
som fått åthutning av sina barn när 
bananskalet åkt i soporna istället 
för komposten. Och det beror till 
stor del på miljöarbetet på kommu-
nens skolor och förskolor. För redan 
från småbarnsstadiet lär sig Bodens 
elever att tänka på miljön. 

På Hedens skolgård vajar en grönvit flag-
ga i vinden. Den är ett bevis på att skolan 
är miljöcertifierad med Grön Flagg. Under 
2011 ska detsamma gälla för alla kommu-
nala skolor och förskolor i Boden.

Alltså ska hållbar utveckling och miljö-
tänk vara en naturlig del av elevernas och 
lärarnas vardag.

Tänk på vattnet
Just den här terminen jobbar barnen på 
Hedens skola med vattenresurser. Det vill 
säga medvetenhet om allt från hur mycket 
vatten man använder i vardagen till vilka 
djur och växter som lever i vattnet.

– Man kan till exempel samla upp regn-
vatten i en tunna och vattna sina blommor 
med det. Då sparar man kranvatten och 
hjälper miljön, konstaterar Sofia Callert, 
som går tvåan på Hedens skola.

Miljöråd på skolan
På Hedens skola finns ett miljöråd, bestå-
ende av elever från varje klass plus peda-
goger. En gång i månaden träffas rådet för 
att gå igenom de senaste miljöprojekten 
och tycka till om kommande.

– Eleverna vill och ska vara delaktiga. 
För de yngre blir det mycket praktiskt 
arbete, som att bygga saker av återvunnet 
material eller städa undan skräp i naturen, 
säger fritidspedagog Tanja Slawik och 
fortsätter:

– Man ser hur barnen värnar om mil-
jön kring skolan, hittar de skräp plockar 
de upp och sorterar det.

”Vill inte förstöra naturen”
Och barnen själva verkar gilla arbetet för 
hållbar utveckling och har nytta av det 
både i skolan och på fritiden.

– Jag tycker det är roligt att jobba med 
miljö, för jag vill inte förstöra naturen, 
säger andraklassaren Maya Lundkvist.

Hennes klasskompis Axel Vikström 
håller med:

– Det är viktigt. Jag brukar släcka lam-
por hemma när någon glömt det och gått 
från rummet.

En grön flagga på skolgården visar att 
Hedens skola är en av Bodens alla för- och 
grundskolor som är certifierade med Grön 
Flagg.

Sofia Callert, Maya Lundkvist och Axel Vikström 
går alla i tvåan på Hedens skola och har full koll 
på det här med miljö. ”Man ska inte kasta skräp 
i naturen, då blir naturen inte glad”, konstaterar 
gänget.

Under arbetet med vattenresurser har barnen bland annat fått kontrollera vatten och vattendjur i Hedavan.
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V
Världsbutik i Gunnarsbyn

har också börjat använda Världsbutiken i 
Gunnarsbyn som grossist.

Engagemang som gör skillnad
Drygt tio personer turas om att bemanna 
butiken och caféet tisdag till fredag varje 
vecka. Sommartid är det ännu mer öppet 
och även våffelservering. Allt man tjänar 
går oavkortat tillbaka till investeringar i 
butiken.

Under årens lopp har eldsjälarna hun-
nit bygga upp många egna kanaler med 
personliga kontakter hos tillverkare av 
rättvisemärkta varor världen över. Då och 
då får butiken återkopplingar där de får 
höra hur det går och vad samarbetet bety-
der för människorna på plats.

– Man känner verkligen att man bidrar 
och att det man arbetar för går till män-

En av Sveriges fem mest välsor-
terade rättvisebutiker finns i Gun-
narsbyn i Bodens kommun. Butiken 
ägs av Gunnarsbyns församling och 
drivs på ideell basis av frivilliga.

TExT: ANNA BERGSTRöM. BILD: jENNIE NILEDE

ärldsbutiken i Gunnarsbyn har gjort 
församlingshemmet till en mötes-
plats för hela bygden. Här tar man 

en fika, sitter och pratar, handlar presenter 
och julklappar. Till ytan är inte butiken 
särskilt stor, men utbudet har gjort den 
till en av Sveriges fem största i sitt slag. 

Hit kommer busslaster 
med besökare och man 
medverkar vid stora 
konferenser med hela 
affärsutbudet. Allt fler 

Erik och Ulla-Britt Harila är två av de engagerade församlingsbor som bemannar Världsbutiken i Gunnarsbyn.

Tovade tofflor från Nepal är 
en av alla produkter i den 
ideella butiken i  
Gunnarsbyn.

MiljöTEMA
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Valfrihet inom hemtjänsten

Världsbutik i Gunnarsbyn

niskor som varken har mat eller vatten, 
säger Erik Harila, som är en av de dri-
vande i butiken.

Hustrun Ulla-Britt Harila pekar också 
på den sociala biten som butiken tillför på 
orten. 

Utvecklas mer
Grogrunden till det engagemang som 
rättvisebutiken har väckt i byn är enligt 
många församlingens präst Mogens Am-
strup Jacobsen.

– Han har många idéer och är själv 
väldigt engagerad i mycket här i bygden, 
säger Ulla-Britt Harila.

Miljösmarta appar till telefonen
Visst vet du att det finns många fiffiga miljöappar till din 
smartphone? Bra att ha om du står vid frysdisken och 
funderar på om det är okej att köpa torsk eller inte. Med 
exempelvis Naturskyddsföreningens applikation Grön Guide 
kan du snabbt få reda på svaret.

Den är gratis och hjälper dig välja klimatsmart mat, göra 
rätt i återvinningen och hitta eko och reko kläder över hela 
landet.

Dessutom kan du få gröna tips för jobbet eller råd om 
hur du förbättrar din energiförbrukning och hittar miljövän-
liga barnprodukter.

Prästen Mogens Amstrup Jacobsen, här med  
dottern Signe Jacobsen Malm, initierade idén 
med rättvisebutik i församlingens regi och gläds 
över det engagemang den har väckt.

Erik Harila är en av de tio som bemannar disken i 
Gunnarsbyns Världsbutik helt ideellt.

Rättvisemärkta produkter innebär en bättre situation för producenten  
gällande ekonomi, miljö och arbetsvillkor.

– Självklart är det kul att det har ut-
vecklats så här och troligen kommer att 
utvecklas ännu mer, säger Mogens Am-
strup Jacobsen.

Med dottern Signe sovande mot axeln 
berättar han om kvinnokooperativ i Nai-
robi som via Skype har visat hur de arbe-
tar med produkterna som säljs i butiken, 
nya kontakter som är på gång i Ghana 
och de uppskattade tovade tofflorna från 
Nepal, även där via personliga kontakter 
på plats.

Fotnot: På sidan 9 kan du läsa mer om vad 

rättvisemärkt/fairtrade är.

MiljöTEMA
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Budget

Många märken för miljön
Svanen

Nordens officiella 
miljömärke. Be-
dömer produktens 
hela miljöpåverkan 

från råvara till avfall. Kraven 
skärps hela tiden och gäller 
energi- och vattenförbrukning, 
utsläpp, hållbart skogsbruk 
samt buller- och markförore-
ningar. I dag kan allt från hotell 
och restauranger till rengörings-
medel och hela butiker bli  
Svanenmärkta.

EU-blomman/EU Ecolabel
EU:s officiella 
miljömärke. Fung-
erar på samma 
sätt som Svanen. 
Varorna och 

tjänsterna granskas ur ett livscy-
kelperspektiv från råvara till avfall. 
Produkterna ska uppfylla stränga 
miljö-, funktions- och kvalitetskrav. 
Även här skärps kraven kontinu-
erligt. För att få använda märket 
måste minst 95 procent av en va-
ras innehåll vara ekologiskt. Märket 
finns bland annat på hotell, kläder 
och tv-apparater.

Bra miljöval
Naturskydds-
föreningens 
miljömärke. 
Ställer krav på 
råvaran, samt 
hela produktio-
nen med kemi-

kalier, utsläpp och energiåtgång. 
Krav ställs också på tillverkning, 
förpackning och vad som händer 
med produkten efter användandet. 
Märkningen gäller en produkt, inte 
ett helt företag. Kan finnas på allt 
från tvättmedel till el och person-
transporter.

Varje bodensare lämnar efter sig 392 kilo sopor per år. Mycket 
av det hamnar på Bodens återvinningscentral vid Brännkläppen.

– Vi kan följa samhällets trender genom avfallet vi får in,  
säger avfallsingenjör Elisabet Påhlsson.

otalt lämnar varje bodensare ifrån 
sig 392 kilo sopor varje år. Nära 
hälften av det, 185 kilo, återvinner 

kommuninvånarna själva på återvinnings-
centraler och -stationer.

Trender i soporna
Mycket av kommunens samlade avfall 
kommer till Bodens återvinningscentral 
vid Brännkläppen. Här hamnar allt från 
gamla resårmadrasser, leksaker och bilbat-
terier till gipsskivor, glasflaskor och föns-
ter. Det mesta kan återvinnas och resten 
görs i ordning för deponi.

Fakta Bodens återvinning 
• Det finns tre återvinningscentraler 

i kommunen: Centrala Boden (vid 
Brännkläppen), Harads och Gunnars-
byn. Alla är bemannade. Här kan du 
lämna allt förutom matavfall och däck. 
I Harads och Gunnarbyn kan du inte 
heller lämna latrin.

• Förutom de bemannade centralerna 
finns även 35 obemannade återvin-
ningsstationer i Boden. Här kan du 
lämna exempelvis tidningar, förpack-
ningar, små batterier och ljuskällor.

• Vill du veta mer om avfall och återvin-
ning i Boden kan du söka efter ”avfall” 
på www.boden.se. Här kan du se var 
alla återvinningsstationer ligger och hur 
du ska sortera ditt avfall. Vill du veta 
mer nationellt sett är www.sopor.nu en 
bra sida.

Vi producerar mer än ett 
kilo sopor om dagen

”Varje bodensare producerar 392 kilo sopor per 
år. Men mycket av det lämnar invånarna själva 
in till återvinning”, säger avfallsingenjör Elisabet 
Påhlsson.

Medborgarnas renoveringslust syns tydligt på 
Bodens återvinningscentral där stora mängder 
byggmaterial hamnar i väntan på återvinning.

MiljöTEMA

T

Krav
Är en 
svensk 
ekonomisk 
förening. 
Kravmärket 

sitter bara på livsmedel som od-
lats utan kemiska bekämpnings-
medel, konstgödsel eller GMO 
(genetiskt modifierade organis-
mer). Krav ställs på ekologi, bra 
djuromsorg, socialt ansvar och 
minskad klimatpåverkan. Mär-
ket finns på allt från enskilda 
livsmedel till restauranger och 
butiker.

Svanen, Krav, Änglamark eller Bra miljöval. Miljömärkena på varor och tjänster blir allt fler och det kan vara svårt att veta vad de står för. Boden Bild reder ut begreppen.
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– Vi kan tydligt se trender i samhället 
på avfallet vi får in. Till exempel märks 
det att rot-avdraget och alla heminred-
ningsprogram på tv gett renoveringarna ett 
ordentligt uppsving, säger Elisabet Påhls-
son, avfallsingenjör Bodens kommun.

Därför har en stor del av det brännbara 
avfallet som kommit till anläggningen de 
senaste åren varit just byggmaterial.

98 procent går att återvinna
Den genomsnittlige bodensarens årliga 
sopor på 392 kilo är, även om det låter 
mycket, faktiskt mindre än riksgenomsnit-
tet. Sett över hela Sverige är det 463 kilo 
per person och år som gäller.

Det innebär att vi svenskar lämnar efter 
oss 1,3 kilo avfall varje dag.

Men om alla hjälps åt att sortera sina 
sopor kan nästan allt återvinnas i slutän-
dan. Hela 98 procent av Sveriges sopor 
kan nämligen bli till energi, jord, fordons-
gas eller nytt material.
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Biblioteket är ett utmärkt utflyktsmål i sommar för både stora och 
små. Här är det fyraåriga Elias Kilpelä som bläddrar i böcker om 
tåg.

Många märken för miljön
Änglamark

Coops eget 
varumärke 
för ekologiska 
och miljö-
märkta varor. 
Varorna är 
alltså även 

märkta med Krav, Bra miljöval 
eller Svanen. Kaffe, te och 
choklad har även Rättvisemärk-
ning. Änglamarksmärket sitter 
på allt från blöjor till konserver 
och färskvaror.

Ekologiskt jordbruk
EU:s märk-
ning för 
ekologiskt 
jordbruk. 

jordbruket ska respektera natu-
rens och djurens välbefinnande 
och skapa nya möjligheter för 
landsbygden. Bland annat är 
GMO, genetiskt modifierade 
organismer, helt förbjudna. Mär-
ket är obligatoriskt för alla färdig-
förpackade ekologiska livsmedel 
från EU.

Rättvisemärkt/Fairtrade
En oberoende 
produktmärk-
ning som inne-
bär att odlaren/
producenten får 
skäligt betalt för 

sitt arbete. Målen är att odlare och 
anställda ska få förbättrade eko-
nomiska villkor, att barnarbete och 
diskriminering motverkas samt att 
demokrati, miljöhänsyn och ekolo-
gisk produktion främjas. I dag finns 
märket på allt från choklad till vin, 
rosor och bomull.

På Lärcentrum finns möjlighet att 
lära mer om både globala miljöfrå-
gor och hur det är ställt med vår 
närmiljö då miljökunskap, miljöpoli-
tik och naturkunskap står på sche-
mat.

TExT: ANNA BERGSTRöM. BILD: MAGNUS DEGERMAN

å Lärcentrum samlas Bodens studie-
vägledning och alla vuxenutbild-
ningar under samma tak. Här kan 

du läsa enstaka kurser eller hela utbild-
ningar, på heltid, halvfart eller distans. 
Totalt tar cirka 1 000 personer per år del 
av Lärcentrums verksamhet.

I det breda utbudet finns även möjlig-
heten att studera miljöfrågor som kommer 
in i naturkunskap och biologi och de mer 
specifika ämnena miljökunskap och miljö-
politik.

– Vi tittar bland annat på växthuseffek-
ten och globala miljöproblem, men också 
övergödningen i Bodensjöarna och vad 
vi själva får i oss via maten, säger läraren 
Lasse Carlsson.

”Vädra egna tankar”
Bland studenterna finns både yngre elever 
som läser upp betygen och andra intres-
serade. Ofta lockar miljöämnena fram 
intressanta diskussioner.

 – Det är då det är som bäst, när elev-
erna får fundera lite och vädra sina egna 

tankar, menar Lasse Carlsson, som också 
gläds över att se att de yngre eleverna har 
fått en ökad miljömedvetenhet på senare 
år.

I miljökurserna varvas teori och prak-
tiska experiment med studiebesök på 
exempelvis Brännkläppen, värmeverket 
och biogasanläggningen. Man arbetar med 
kretsloppstänkande, återvinning och tittar 
på hur vi bryter banorna i naturen, orsak 
och konsekvens.

 – Det är kunskap som kan vara bra att 
ha även som vanlig konsument i dagens 
samhälle, säger läraren Maria Rendahl.

Aha-upplevelser
Lärarna upplever ofta hur eleverna får en 
aha-upplevelse när de börjar reflektera 
över sin egen konsumtion och vad de får i 
sig genom maten.

Miljölära 
på Lärcentrum

Lärarna Maria Rendahl, Lasse Carlsson och Helena 
Marttala inspirerar eleverna till ökad miljömedveten-
het, både om globalt miljöfrågor och lokalt.

Miljöfakta – Visste du att… 
• Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning räcker stålet till 2 200 nya personbilar varje år. 
• Vatten på flaska är ungefär tusen gånger dyrare än det som rinner ur kranen. 
• I-länderna släpper ut tio gånger så mycket koldioxid per person jämfört med U-länderna. 
• Det svenska kärnavfallet bestod ifjol av ett kilo per person.
• Inflödet av solenergi till jorden är nästan 10 000 gånger större än hela vår nuvarande energi-

användning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas
• Om alla i Sverige körde med rätt lufttryck skulle vi förbruka 30 miljoner liter mindre bränsle 

varje år. Det motsvarar en bilresa på cirka 12 000 varv runt jorden.
• En ko måste äta tio kilo växtprotein för att producera ett kilo kött. 
• 95 % av en skrotad bil återvinns

Källa: Miljöportalen, www.miljoportalen.se

 

– För någon vecka sen träffade jag en 
av mina gamla elever som läste miljökun-
skap här på Lärcentrum. Hon läser nu en 
miljöutbildning på universitetet. Hon hade 
blivit så pass intresserad av miljö under 
sin tid hos oss. Det känns kul att kunna 
påverka på det sättet, säger läraren He-
lena Marttala.

MiljöTEMA

P

FSC
En interna-
tionell med-
lemsorgani-
sation som 
verkar för ett 
miljöanpas-
sat, socialt 

ansvarstagande och ekonomiskt 
livskraftigt bruk av skog. FSC står 
för Forest Stewardship Council 
och märket finns bland annat på 
trädgårdsmöbler och trägolv som 
kommer från certifierat skogs-
bruk.

Svanen, Krav, Änglamark eller Bra miljöval. Miljömärkena på varor och tjänster blir allt fler och det kan vara svårt att veta vad de står för. Boden Bild reder ut begreppen.

BodenBild – 9
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Rädda historien  
– en ny utställning på 
Försvarsmuseum
Det är inte bara den nutida och 
framtida människan som berörs av 
miljöföroreningar och klimatföränd-
ringar. Även vår historia, vårt kultur-
arv påverkas. I veckan öppnar en ny 
utställning på Försvarsmuseum om 
just hur byggnader, hällristningar 
och annat påverkas av miljön.
 

en 15 oktober öppnar en ny ut-
ställning, Rädda historien, på För-
svarsmuseum Boden. Den handlar 

om hur miljöförstöring och klimatföränd-
ringar påverkar vårt kulturarv. 

I takt med förändringar i vår miljö 
förstörs kulturskatter som ligger i jorden. 
Ovanför jordytan vittrar hällristningar 
och statyer av sten sönder och byggnader 
och platser översvämmas. 

Miljövänlig utställning
Rädda historien visar också hur männis-
kan alltid påverkat och påverkas av sin 

miljö, från stenåldern fram till idag. Besök-
arna får även tips på vad man kan göra för 
att rädda våra kulturskatter genom att leva 
klimatsmart.

Utställningen är skapad av återvunnet 
eller miljövänligt material och producerad 
av Historiska museet i Stockholm.

Tidigare har den ställts ut på Historiska 
museet samt Göteborgs stadsmuseum.

Museichef Annakarin Rönnbäck visar upp en tysk hjälm från andra världskriget, upphittad i Nordnorge 
1962. Rosten på hjälmen visar tydligt hur kulturföremål påverkas av miljön de befinner sig i.

Bidrag för 
klimatsmarta val
Tänk på att det finns flera miljösmarta 
bidrag du kan få! Ett exempel är miljö-
bilspremien som innebär att du som 
köper en ny miljöbil slipper betala for-
donsskatt under fem år.

För dig som har bostadshus eller 
företag och är sugen på solenergi finns 
också stöd att söka. Då vänder du dig 
till länsstyrelsen som kan bevilja upp till 
60 procent tillbaka av investeringskost-
naden vid installation av solceller som 
utvinner elektricitet.

Ska du köpa solfångare för produk-
tion av varmvatten kan du även då 
söka ett liknande bidrag från länssty-
relsen.

Dessutom kan du använda rot-av-
draget till arbetskostnader för borrning 
av bergvärme, grävning av jordvärme, 
byte av panna eller liknande. Läs mer 
om rot på www.skatteverket.se.

MiljöTEMA

Miljömärkt tidning
Visste du att tidningen 
du nu håller i din hand 
är en Svanenmärkt 
trycksak? Det innebär att 
vårt tryckeri har låg en-

ergianvändning och bra rutiner för sitt 
miljöarbete. Tryckeriet har också bytt 
ut miljö- och hälsofarliga kemikalier 
mot mindre skadliga. Dessutom ska 
allt från tryck till papper och toner vara 
miljöanpassat och tidningen ska vara 
återvinningsbar.

Lägger du Boden Bild i papperså-
tervinningen när du bläddrat klart kan 
den bli material till nya tidningar. Kli-
matsmart!

bild miljöbil, sol?
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den goda arbetsplatsen  
                                   – en mässa för arbetsmiljön
Miljöbegreppet kan omfatta mer än 
vår natur. För den moderna männis-
kan är arbetsmiljön minst lika viktig. 
Därför anordnar Bodens kommun 
en mässa med just arbetsmiljö som 
tema: Den goda arbetsplatsen. Med 
bland annat inspirerande föreläs-
ningar på schemat riktar sig mässan 
till både ledare och medarbetare.

ed tanken att inspirera arbets-
platser i hela Norr- och Väster-
botten till en bra arbetsmiljö ar-

rangeras mässan Den goda arbetsplatsen 
på Boden Arena om en dryg månad.

Bakom arrangemanget står Bodens 
kommun.

– Vi vill att våra anställda ska ha en 
trygg och utvecklande arbetsmiljö. Som 
ett led i det arbetet gör vi den här mässan 
för att belysa vikten av en bra arbetsmiljö, 

oavsett om det handlar om kommunen el-
ler privata företag, säger Patricia Karlsson, 
chef socialförvaltningens utvecklingsenhet.

Mässa och inspiration
Förutom själva mässan där allt från hälso-
vägledare till fackliga organisationer och 
kontorsmaterialföretag ställer ut, kommer 
flera seminarier att hållas.

Under båda mässdagarna finns möjlig-
het att kostnadsfritt lyssna på inspirerande 
föreläsningar; bland annat från före detta 
elitidrottaren Anna-Karin Lindkvist som 
ska prata om hälsa, eller Mats Lundin 
som kommer prata om verksamhetsut-
veckling med lean-filosofin.

Carin Götblad föreläser
Dessutom erbjuds möjligheten att betala 
för en heldagskonferens med tre välkända 
föreläsare; Carin Götblad, länspolismäs-
tare och årets chef 2008, Ola Schenström, 
mindfullnessexpert samt Kay Rung, speci-

alist på konflikthantering och non violent 
communication.

Pris för arbetsmiljöarbete
I samband med mässan ska även Bodens 
kommuns första arbetsmiljöpris delas 
ut. Alla kommunala arbetsplatser har 
haft chans att nominera en person, chef, 
facklig företrädare eller arbetslag som på 
något sätt bidragit till en bra arbetsmiljö. 
Dessutom delas ett hederspris ut till nå-
gon som gjort en extraordinär insats för 
arbetsmiljön.

– Vi vill att människor som gör bra sa-
ker för sina kollegor känner sig uppmärk-
sammade, säger Patricia Karlsson.

Mässan Den goda arbetsplatsen ar-
rangeras mellan den 17 och 18 november 
på Boden Arena.

Vill du veta mer eller kanske anmäla dig 
till heldagsföreläsningen? Gå då till 
www.godaarbetsplatsen.se

Arbetsmiljö är en viktig del av vår vardag. Därför arrangerar Bodens kommun mässan Den goda arbetsplatsen på Boden Arena mellan den 17 och 18 november.

MiljöTEMA
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Ekologiskt 
och närproducerat i Vittjärv

Lokala och långväga kunder
I bagaget har hon erfarenheter från olika 
arbetsplatser. Bland annat har hon lagat 
mat på en förskola som var helt vegetarisk 
och ekologisk och har arbetat på ett café 
med en alldeles egen prägel. I den sedan 
länge stängda lokalen intill väg 97 i Vitt-
järv såg hon möjligheten att förena både 
café och det ekologiska under ett och 
samma tak.

Nyligen har hon också kompletterat 
med att en dag i veckan plocka fram sina 
kunskaper som shiatsuterapeut i en lokal 
hemma på gården.

Kunderna i butiken är dels vittjärvs-
bor och förbipasserande som behöver en 
närbutik, men också kunder som är ute 
efter ekologiska eller gammeldags speci-
alprodukter och presenter med smak av 
Norrbotten.

I Vittjärvs lanthandel möter den 
gammeldags genuina känslan ett 
modernt helhetstänk med lokal-
producerat, ekologiskt och hälsa i 
fokus. 

TExT: ANNA BERGSTRöM. BILD: jENNIE NILEDE

ina Olofsson Medin, som startade 
Vittjärvs lanthandel för drygt ett år 
sedan, har alltid brunnit för ekolo-

giska produkter, friskvård och hälsa. Hon 
är uppvuxen i en företagarfamilj, men 
hade inte några som helst tankar på att 
starta eget. Men när det hade pratats nog 
länge om att det behövdes en butik i Vitt-
järv slog hon till.

 – Plötsligt kände jag bara ”varför 
inte?”, berättar hon.

Under lanthandelns första år har allt fler kunder lockats av det närproducerade och ekologiska sortimentet.

Ett miljötänk i sortimentet gör Nina Olofsson 
Medin till en av alla Bodenföretagare som jobbar 
för miljön och klimatet.

MiljöTEMA
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Ekologiska alternativ
 – Tanken från början var att butiken och 
caféet skulle vara helt ekologiska, men 
det går tyvärr inte än. Däremot känns det 
viktigt att det finns ekologiska alternativ, 
förklarar Nina Olofsson Medin, som för-
söker ställa både sig själv och andra frå-
gan – vad gör alla miljögifter med oss?

Hon talar passionerat och engagerat 
om att hitta en balans i livet och glädjen 
över att få dela med sig av det hon lärt sig 
under sin egen livsresa.

Lokalproducerat
En annan nisch som lockar allt fler besök-
are till butiken är det stora utbudet av 

 Nina Olofsson Medin förenar sina cafédrömmar med ekologiskt engagemang i Vittjärvs lanthandel.

lokalproducerade produkter. Här finns ost 
och charkuterier från Jokkmokk, helt eko-
logiska produkter från Luleå konfektyr 
och Bensbybagaren, rybsolja från Avan, 
hudvård från Jokkmokk och grönsaker 
från Kusån, röding från norrbottniska 
fjällsjöar och lammkorv från Lule älvdal. 
Efter att ha blivit uppmärksammad i riks-
täckande press har även långväga kunder 
hittat henne och beställt specialprodukter 
till andra håll i landet.

– Det är bra att kunna visa hur mycket 
naturliga ingredienser det faktiskt finns, 
utan onödiga tillsatser och färgämnen, 
menar Nina Olofsson Medin.

Det var budskapet som slogs fast med en 
blandning av humor, musik och klokskap 
när TV-meteorologen Pär Holmgren med 
elmoppeteam stannade i Bodens kommun 
och byn Svartlå.

TExT OCH BILD: ANNA BERGSTRöM

Med ett uppblåsbart jordklot under ena armen och 
gitarren i den andra har Elmopedturnén under året 
gjort nedslag på olika platser i Sverige, från Tom-
marp i söder till Haparanda i norr. I Norrbotten var 
det Piteå och Svartlå som förärades med deras 
besök innan de nådde slutdestinationen.

Lätt att slå ifrån sig
Meteorologen Pär Holmberg och musikern Staf-
fan Lindberg varvade sång och musik med humor 
och talande fakta för att inspirera till ett coolare 
jordklot. Med inslag som ”En munter sång om vår 
snara undergång” satte åhörarna ibland skrattet 
lite i halsen.

 – Idag beter vi oss som om vi hade ett och ett 
halvt jordklot. För att få vårt fungerande samhälle 
måste vi ta från våra barn och barnbarn, slog Pär 
Holmberg fast.

För oss här i norra Sverige kan växthuseffekten 
göra att det blir varmt och skönt. Men problemen 
som uppstår i andra delar av världen påverkar även 
oss. Det är lätt att slå ifrån sig och ibland kan det 
kännas enklare att stoppa huvudet i sanden.

Holmberg och Lindberg beskrev Moder jord som 
en äldre dam i ”klimakteriet”. Hon börjar få värme-
vallningar, i båda pooler.

Snart hemlösa?
De uppmanar till uppvaknande, engagemang att 
göra det man kan i sin egen tillvaro och att politiker 
ska bli bättre på att samarbeta över partigränserna 
i miljöfrågor och tänka årtionden framåt.

 – Klimatproblemen löser man inte på en man-
datperiod. Det är en global fråga som alla måste 
vara med för att lösa. Att ägna sig åt miljöfrågan 
är som att betala hyran. Gör man det inte har man 
snart ingenstans att bo…

”Allt sprids – ingen-
ting försvinner”

Pär Holmberg och Staffan Lindberg roade och oroade 
med sitt budskap under Elmoppeturnén.

BodenBild – 13
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Fler ska tjäna 
pengar på sopor
Förutom miljöfördelarna med ett hållbart samhälle 
finns det mycket pengar att tjäna på avfall. Miljöteknik, 
som det kallas, är ett område för framtiden. Bodens 
kommun är med i matchen genom projektet North Waste 
Infrastructure.

orth Waste Infrastructure är namnet på ett nytt projekt som 
Bodens kommun driver. Boden Bild frågade näringslivschef 
Jeanette Nilsson vad projektet innebär.

Vad är North Waste Infrastructure?
– En ny satsning i Norrbotten. Projektet ska koppla ihop företag  
och miljöteknisk forskning för att skapa miljölösningar och arbets-
tillfällen. Stor fokus ligger på att få restprodukter nyttiga, som att 
göra konstruktionsmaterial ur återvunnet gummi. Men det kan  
också handla om att utveckla förbränning och bränsle till fordon.

Hur ska det gå till?
– Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har fyra forskar-
team som jobbar med att ta fram lösningar och ny kunskap inom 
området. Näringslivsförvaltningen i Bodens kommun och Ragn-Sells 
kopplar sen ihop intresserade företag med forskarna för att jobba 
fram affärsidéer.

Vad innebär projektet, konkret?
– Nya företag, fler jobb, bättre miljö och nya produkter. Målet är 
också att vi ska få mindre kostnader för vårt avfall och att forskning-
en kommer på nya sätt att använda restprodukter från industrierna.
Vi kommer även hålla workshops och utbildningar för att öka kun-
skapen om miljöteknik och visa vilka affärsmöjligheter som finns.

Vilka är med i projektet?
– Bodens kommun, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, 
Ragn-Sells och näringslivet. Finansieringen kommer från EU, lands-
tinget, länsstyrelsen och kommunen.

Hur länge pågår projektet?
– Vi har kommit igång nu under 2011 och håller på till 2013. 

Näringslivschef Jeanette Nilsson berättar om Bodens kommuns nya projekt 
North Waste Infrastructure.

uppmanar 
unga att 
fundera och 
agera
Fundera – Agera är två ledord för Mind the bag, 
en butik som sticker ut i mängden med varu-
märken man är ensam om i Boden. Rättvise-
märkta skor i conversestil och egna produkter 
som säljs till förmån för ett barnhem i Thailand 
är några av greppen man har tagit.

TExT: ANNA BERGSTRöM. BILD: jENNIE NILEDE

14 – BodenBild

Fundera – Agera. Uppmaningen riktar sig till butikens kunder och 
tar sig bland annat uttryck i rättvisemärkta organiska tygpåsar.

MiljöTEMA
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ind the bag har lyft miljö- och 
rättvisetanken till en ny nivå 
med killar och tjejer mellan 15 

och 30 år som huvudsaklig målgrupp. 
Filosofin är att man inte ska handla fair-
trade bara för att göra gott, utan för att 
man hittar en vara man vill ha som råkar 
vara rättvisemärkt. Ett exempel är skor i 
conversestil tillverkade i organisk bomull 
med FSC-certifierad latexsula (från ett helt 
fairtrademärkt företag), som dessutom är 
uppbyggda i foten till skillnad från många 
andra modeskor i dag.

Sockar för barnhem i Thailand
Mind the bag säljer också sockarna Soul-
socks som de köpte upp av ett UF-företag 
i Luleå. För varje såld strumpa går tio 
kronor till ett barnhem i Thailand, ett 
barnhem som personalen i butiken själva 
har varit och besökt.

 – Jag ville ge tillbaka något till barn 
och ungdomar som inte har det lika bra 
som vi och inte kan göra det jag har gjort, 
säger butiksägaren Joel Andersson.

I skrivande stund håller han just på 
att förhandla med intressenter som vill ta 
över butiken medan han själv ska lägga 
krutet på sin andra snabbt växande rö-
relse Städakuten.

 – Jag vill kunna jobba helhjärtat, inte 
bara äga butiken. Och man kan inte jobba 
helhjärtat på två ställen, säger han, men 
har förhoppningen att butiken ska fort-
sätta i samma anda även efter ägarbytet.

”Medvetenheten har ökat”
Vid sin sida i uppbyggnaden av Mind the 
bag har han butiksansvariga Theres Hans-
son som har ett brinnande engagemang 
för butikens profil och urval av produkter.

 – Intresset och medvetenheten för det 
här har ökat. Man märker att det är en 
viss typ av människor som köper det. Men 
det handlar om en inställning både från 
tillverkare och konsumenter, menar hon.

Rättvisa indiansmycken
Andra exempel på med-
vetna satsningar som buti-
ken gjort är att trycka egna 
fairtradepåsar i organisk 
bomull och att ta in speci-
altillverkade smycken från 
en indianstam. Tanken på 
miljö och rättvisa genomsy-
rar det mesta. Och även om 
inte allt i butiken är rättvi-
semärkt eller ekologiskt så 
är Mind the Bag en av pus-
selbitarna i bilden av Boden 
som en miljöstad.

 – Jag tycker det är 
skithäftigt att Boden är en 
kommun med ett sådant 
miljötänk. Att framföra 
Boden som en miljöstad gör 
staden intressantare och det 
finns potential att göra mer, 
konstaterar Theres Hans-
son.

Theres Hansson, butiksansvarig 
på Mind the bag, ser stor poten-
tial i att marknadsföra Boden 
ännu mer som miljöstad.

Joel Andersson startade Mind the bag med målet att sticka 
ut i mängden och erbjuda varumärken som inte finns i 
andra butiker i Boden. Bland annat säljer butiken produk-
ter till förmån för ett barnhem i Thailand och man väljer 
ekologiskt och rättvisemärkt där det går.

Sneakers behöver inte vara dåliga för 
miljön, i alla fall inte om de görs i orga-
nisk bomull med miljömärkt latexsula.

”Skithäftigt att Boden 
är en kommun med ett 

sådant miljötänk.”

MiljöTEMA

M
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Mindre 
miljöpåverkan 
med avancerad 
lärteknik
Hur minskar man miljöpåverkan av 
en utbildning där eleverna faktiskt 
måste få lära sig köra tunga for-
don? Björknäsgymnasiets byggpro-
gram vet svaret – en grävmaskins-
simulator. Inget bränsle, olja eller 
avgaser. Lite el är allt som krävs.

leven Camilla Vågstedt skumpar 
fram och tillbaka i takt med att 
grävaren tar sig fram över den 

ojämna marken. Både fötter och händer 
är upptagna med att manövrera den stora 
maskinen.

Fast i själva verket kommer hon inte en 
millimeter framåt, utan sitter på ett rörligt 
säte framför en skärm. Platsen är ett litet 
rum inne på byggprogrammets linje för 
anläggningsmaskiner.

– Sedan i våras är vi är en av två skolor 
i landet som har en sån här grävmaskins-

simulator. Miljöfördelarna är flera; ingen 
bränsle- och oljeförbrukning och inga 
avgaser, säger läraren Micke Engström 
och fortsätter:

– Sen är det betydligt säkrare för elev-
erna. Plus att de kan öva även om det är 
30 minusgrader ute, vilket man inte kan 
göra i en riktig grävare.

Som på riktigt
Simulatorn består av exakt de spakar, 
pedaler och reglage som finns i en grävare 
av modell Volvo EC 210. Till och med 

tänk på det enskilda avloppet, för din och miljöns skull

sätet är detsamma. På den stora skärmen 
framför föraren syns en digital version av 
utsikten från förarhytten och utifrån det 
manövrerar man maskin och skopa.

När eleverna sen sätter sig bakom spa-
karna på en riktig maskin är tanken att de 
ska känna sig trygga och ha fått in rörel-
serna i ryggmärgen.

– Det är väldigt bra att börja med si-
mulatorn innan man kör riktiga fordon, 
man vågar mer. Sen är det ju kul också, 
konstaterar Elina Lundberg, andraårselev.

Camilla Vågstedt och Elina Lundberg är två av eleverna på Björknäsgymnasiets byggprogram, anlägg-
ningsmaskiner, som använder sig av simulatorn.

Om du köper ett hus med enskilt 
avlopp blir du ansvarig för den 
avloppsanordning som finns i fast-
igheten. För din egen och miljöns 
skull är det viktigt att du vet vad 
som gäller.

TExT: STIG jOHANSSON

När du köper ett hus som inte har kom-
munalt avlopp blir du ansvarig för det 
enskilda avlopp som är installerat i huset. 
Därför är det viktigt att du tar reda på 
hur avloppsanordningen ser ut, om den 
har tillstånd eller inte och hur den ska 
skötas och underhållas. Det är också 
viktigt att känna till avloppets kapacitet 
så att inte belastningen blir för stor och 
avloppsvatten släpps ut i naturen, vilket 

kan leda till övergödning och förstört 
dricksvatten.

Kan kosta att åtgärda
Är det enskilda avloppet dåligt måste det 
åtgärdas, vilket kan innebära höga kost-
nader. Därför är det viktigt att du tar med 
detta i din kostnadskalkyl när du köper 
ett hus med enskilt avlopp.

Se även till att så mycket dokumenta-
tion som möjligt över avloppsanordningen 
följer med vid köpet. Ju mer du vet desto 
lättare är det att lösa eventuella problem 
och uppgradera avloppet om det kommer 
nya krav.

Om dokumentation saknas kan du 
be säljaren berätta det de vet om anord-
ningen så att du känner till hur den är 
uppbyggd.

Du kan också vända dig till kommu-
nens samhällsbyggnadskontor som kan ta 

Fakta –Vad du behöver veta om avlopp inför husköp 
• Se till att du vet om avloppsanordningen 

har tillstånd och hur gammalt det är. 

• Om tillstånd saknas tänk på vilka krav som 
ställs på anordningen vid en inventering 
och vilka kostnader det innebär.

• Ta reda på vilken typ av anordning det är. 
Finns slamavskiljare/trekammarbrunn, 
sluten tank, minireningsverk? Hur ser den 
efterföljande reningen ut? Finns det några 
ritningar? 

• Vad kostar avloppsanläggningen i drift? 
Hur ska anordningen skötas och vilken 

MiljöTEMA
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Miljöstipendiet för 
snygg och smart 
källsortering

tänk på det enskilda avloppet, för din och miljöns skull

Smart källsortering gjorde Victoria 
och Stefan Strömbäck till årets 
miljöstipendiater i Boden. De har 
utvecklat Sortify, en designad pap-
perskorg för återvinning som kan 
placeras i offentliga miljöer utom-
hus.

TExT: MARGARETA jOHANSSON.

Bodens kommuns miljöstipendium på  
10 000 kr tilldelades i år Victoria och 
Stefan Strömbäck med företaget Återvin-
ningslösningar i Norr. De har utvecklat 
Sortify, en papperskorg för källsortering 
utomhus i offentlig miljö.

Sortify är ett exempel på hur kombina-
tionen av vacker design, goda materialval 
och ett pedagogiskt och miljövänligt tänk 
gör det enkelt, praktiskt och lönsamt att 
samla in avfall i våra offentliga miljöer.

På gång är även ett källsorteringssys-
tem för offentliga inomhusmiljöer som 
flygplatser, tågstationer, gallerior och 
kontor.

”Stipendiet en bekräftelse”
Victoria och Stefan var på bröllopsresa 
när stipendiet delades ut under Skördefest- 
och miljödagarna i augusti. 

Men Boden Bild fick tag på Viktoria 
via e-post. 

– Under de senaste tre åren har vi job-
bat hårt med att utveckla och få ut Sortify 
på marknaden. Ska vi sortera hemma 
måste vi vara konsekventa och sortera 
även utomhus. Stipendiet är en bekräftelse 
att vi är på rätt spår. Vi tackar så mycket 
och lovar att fortsätta med hårt arbete för 
miljöns skull, skriver hon.

Just nu finns Sortify i 70 kommuner 
runt om i landet, från Kiruna i norr till 
Ystad i söder.

Bodens kommun gratulerar – till både 
bröllopet och en lyckad satsning för mil-
jön!

Sortify är en smart, snygg källsortering i offentlig utemiljö.

Årets miljöstipendiater Stefan och Victoria Strömbäck.

fram eventuella uppgifter på fastighetens 
avloppsanordningar.

Fakta –Vad du behöver veta om avlopp inför husköp 
arbetsinsats krävs av den som bor i huset?

• Dokumentation om avloppsanordningen 
som är bra att ha är: En kopia av tillstån-
det för avloppsanordningen samt ritningar. 
Uppgifter om vem som har installerat 
anordningen och eventuellt vad det är för 
fabrikat på de produkter som ingår. Drift- 
och skötselinstruktioner.

• En anmälan eller ansökan ska alltid läm-
nas in till miljö- och byggnämnden innan 
du ändrar eller nyanlägger ett enskilt av-
lopp.

MiljöTEMA
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Konsumentråd

Som nybliven pensionär passar  
Ulla Hellström på att testa livet som 
företagare. Idag har hon sin egen 
lilla butik Daggkåpan i Svartlå, där 
hon säljer rättviseprodukter och 
supermat från hela världen.
TExT: ANNA BERGSTRöM. BILD: jENNIE NILEDE

Rättvisemärkt kaffe har funnits hos fa-
miljen Hellström i drygt 30 år. Tanken på 
solidaritet och global helhetssyn är också 
en självklarhet. Det som däremot har 
smugit sig på alltmer på senare år är ett 

ökat intresse för rawfood och den så kall-
lade supermaten.

Bra för kroppen
Begreppet är stort i USA och många Holly-
woodstjärnor lovordar den nya dieten 
som ännu inte är lika stor i Sverige. Kort-
fattat handlar det om råvaror med ex-
tremt högt näringsinnehåll och mineraler 
och substanser som är bra för en mängd 
funktioner i kroppen.

– Vi fuskar och äter annat också men  
vi börjar varje dag med en riktig energi-
smoothie, förklarar Ulla Hellström och 
bjuder på en morgondrink med ingre-
dienser som gojibär, rå kakao, bipollen, 
macapulver, spirulinaalger och andra 
nyttigheter som ska kunna påverka allt 
från immunförsvar till åldrande och olika 
sjukdomssymptom. 

Hjälp från Entreprenörscentrum
Ju mer hon lärde sig om supermaten, de-
sto starkare växte sig tanken på att sprida 
det till andra och samtidigt arbeta med 

ekologiska och rättvisemärkta produk-
ter. Påeldad av dottern som också gick i 
starta-eget-tankar befann sig Ulla Hell-
ström plötsligt på en utbildning på Entre-
prenörscentrum i Boden. Som före detta 
lärare satt hon åter i skolbänken.

 – Men som lärare var man van att 
ofta hamna på utbildningar så det var 
bara skojigt, ler hon.

Världen i en källare
Hon poängterar att hon ännu bara driver 
butiken på hobbybasis och känner sig för 
innan hon beslutar om och i så fall hur 
hon ska utveckla verksamheten. Butiken 
har hon i villan hemma i Svartlå, med egen 
ingång och öppettider efter förfrågan.

Här erbjuder hon en palett av rätt-
visemärkt choklad, marmelader, masco-
badosocker och kaffe, alla tänkbara 
ingredienser till energirika smoothies 
samt desserter som är rena hälsobomber. 
På väggen hänger en gammal skolkarta 
över världen, som nu möts här i hennes 
källare i Svartlå. 

supermat och rättvisa i ny butik i svartlå

Som pensionär blev före detta läraren Ulla Hellström företagare på 
hobbybasis. I hennes källare i Svartlå möts nu supermat och rättvise-
märkt från hela världen.

Efter en kurs på Entreprenörscentra öppnade Ulla 
Hellström den lilla butiken i Svartlå.

Rättvisemärkta barnkläder innebär bland annat att producenterna fått skäliga löner och att barnarbete 
är förbjudet i tillverkningsprocessen.

MiljöTEMA

Ullas super-smoothie, ett stort glas

• Blötlägg 1 fikon och ca 1 msk gojibär i vatten över 
natten eller ett par timmar. Sätt allt i mixern till-
sammans med ½ banan, 1 krm – 1 tsk spirulina, 
1 tsk kakaokross och valfria frukter och bär.

• Tillsätt superfrukt eller bär som äpple, päron, vin-
bär, blåbär, jordgubbar eller mango.

• Kör alltsammans med så mycket vatten som fyller 
glaset.

• Vill du tillföra ännu mera nyttigheter finns Camu 
camu, Acai, hampaprotein, bipollen, maca (för 
kvinnan), suma (för mannen).
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Kristallkulan  
snart klar för framtiden
Myshörnor, skotorkar och kristallkronor 
börjar komma på plats i den nya Kristallku-
lans förskola. På grund av förseningar med 
leveranser och byggnationer har invigningen 
skjutits upp, men inom en snar framtid kan 
rektor Desiré Nordvall fylla de ljusa lokalerna 
med barn och pedagoger.

– Både stora och små längtar så oerhört 
efter att få flytta in. Sedan starten av höst-
terminen är de inhysta i tillfälliga lokaler, men 
de är redan igång med sina riktiga arbets-
grupper, säger hon.

Medan det sista arbetet pågår inomhus så 
busas det redan ute på förskolegården. Ute-
miljön har varit klar sedan terminsstarten och 
Kristallkulans framtida barn har kunnat nyttja 
alla roliga lekanordningar under hösten.

– Det roligaste med att flytta in här blir att 
ha nära till den stora rutchkanan, konstaterar 
femåriga Fanny Isaksson. 

Både barn och vuxna längtar efter att få flytta in i 
den nya förskolan. Men redan tidigt i höstas kom 
de fina lekparkerna på gården till användning.

skolchef som inte räds 
utmaningar
Sedan juni är Maria Lundgren ny 
skolchef i kommunen. Efter 20 år 
inom skolans värld i både Kalix och 
Luleå har hon nu övertagit rodret 
för Bodens skolor.

– Att få chansen att leda en för-
valtning ser jag som en otrolig ut-
maning. Det blir nog inte häftigare 
än så, säger hon.

aria Lundgren kommer närmast 
från en tjänst som för- och 
grundskolechef i Luleå kommun. 

Men i grunden är hon lärare i SO-ämnen 
och svenska, och började undervisa direkt 
från universitetet som 21-åring.

– Bara det var en utmaning, att som 
så ung få respekt från eleverna. Men jag 
gillar utmaningar! Allt går. Det tar bara 
olika lång tid, säger Bodens nya skolchef 
som nu har 20 års erfarenhet från skol-
världen med sig.

”Måste lyfta blicken”
Varför sökte du dig till Boden?

– Jag tilltalas av möjligheterna här. Det 
finns mycket att göra inom skolan och vi 
måste lyfta blicken för att hitta rätt även 
på lång sikt.

– Den stora utmaningen, som de flesta 
kommuner lever med, är ett vikande elev-
underlag. Men jag är lösningsfokuserad 
och vill hitta den klokaste vägen efter 
förutsättningarna.

Brinner för IT
En av Maria Lundgrens hjärtefrågor för 
skolan är IT, i ett väldigt vitt begrepp.

– Det gäller att skolan hänger med i 
samhället och elevernas vardag. Med IT 
menar jag inte bara datorer och i-pads, 
utan ett sätt att jobba i våra lärmiljöer.

Avslutningsvis, eftersom det här är ett 
miljönummer av Boden Bild, vilket är ditt 
bästa klimattips?
– Åk mer buss! Jag busspendlar själv från 

Sunderbyn. Ju fler som åker desto bättre 
kommunikationer får vi.

Maria Lundgren är Bodens kommuns nya skolchef 
sedan juni.

 I väntan på att Kristallkulan ska bli helt färdig 
har barnen fått tid att bekanta sig med utemiljön. 

Sedan terminsstarten har lekparkerna utanför Kristallkulan 
varit klara, något som Erik Rynlid, Fanny Isaksson och Lisa 

Elfstrand passat på att utnyttja.

Utbildning
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Elevhälsan 
är med  
Bodens unga 
från start

– Det handlar om allt från språ-
ket till den sociala miljön.

Stärka unga tjejer
Ett annat förebyggande arbete som 
Elevhälsan driver är Disa, en kurs 
för tjejer i årskurs åtta, detta år på 
Sandenskolan.

– 15–20 procent av Sveriges 
unga tjejer mår dåligt, det är fyra 
gånger mer än killar i samma 
ålder. I Disa får tjejerna lära sig 
förebygga stress och nedstämd-
het genom att läsa sig hur tanke, 
handling och känsla hänger ihop, 
säger Pia Edeskär, skolkurator.

Elevhälsan följer kommunens elever 
från förskolan och upp genom gym-
nasiet med målet att alla Bodens 
unga ska må bra. I Elevhälsan finns 
flera olika kompetenser som jobbar 
för att uppmärksamma och stötta 
elever med särskilda behov. Men 
de jobbar även förebyggande, bland 
annat med att minska stressen hos 
unga tjejer.

tt öka närvaron på lektionerna, 
göra skolan tillgänglig för elever 
med utländsk bakgrund och mins-

ka negativa tankar hos unga tjejer är några 
av arbetsområdena för Bodens Elevhälsa 
just nu. Från det att eleverna börjar för-
skolan och tills de lämnar gymnasiet finns 
Elevhälsan med dem för att förebygga 
problem samt hjälpa och stötta vid behov.

– Elever och föräldrar behöver inte ha 
något stort problem för att prata med oss, 
det kan räcka med en enkel fundering, 
säger Anna Sahlin, skolsköterska. 

Skolan tillgänglig för alla
I Elevhälsan ingår flera olika yrken som 
skolsköterskor, skolkuratorer och special-
pedagoger. Skolpsykolog och skolläkare 
tas in vid behov. Även skoldatateket ingår 
i Elevhälsan.

Totalt jobbar ett 20-tal personer i tea-
met, där det förebyggande arbetet är en 
viktig del.

– Vi har prioriterade områden för varje 
år. Förra året handlade det om att höja 
elevernas närvaro i skolan och i år ska vi 
fokusera på hur förskolan och skolan kan 
göras tillgänglig för elever med utländsk 
bakgrund, säger Anna-Karin Tano, speci-
alpedagog och fortsätter:

Pia Edeskär, Anna Sahlin och Anna-Karin Tano jobbar som respektive skolkurator, skolsköterska och 
specialpedagog. Tillsammans med 17 kollegor utgör de Bodens Elevhälsa.

Fakta Elevhälsan i Boden
Med sina blandade kompetenser kan Elevhälsan 
göra allt från medicinska och psykologiska till 
psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Genom Elevhälsan drivs även Komet, en för-
äldrautbildning för kommunikation och konflikt-
hantering.

Vill du som elev, förälder eller pedagog komma 
i kontakt med elevhälsan är det lättaste sättet 
att prata med närmsta skolsköterska eller kura-
tor. De kan sen hjälpa dig vidare. Annars kan du 
ringa kommunens växel på 0921-62 000.
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undersökningar visar hög kvalitet inom kommunens hemtjänst

Tatueringar och piercingar fortsätter 
att öka i popularitet. Den senaste 
tiden har vissa även börjat tatuera 
hemma, utan tillräcklig kunskap 
eller hygien. Socialstyrelsen varnar 
nu för skador och smittspridning om 
man anlitar en kroppskonstnär på 
amatörnivå.

TExT: EMMA SUNDqVIST. 

roppskonst som tatuering och 
piercing har under de senaste årti-
ondena blivit mycket populärt och 

ses på kändisar, idrottsmän och vanliga 
människor i alla yrken och samhällsklas-
ser. Men det är viktigt att de som tatuerar 
och piercar är proffs med kunskap och 
kontroll.

Populariteten har nämligen medfört att 
amatörer utför verksamheterna. Socialsty-
relsen ser därför en risk i att skador och 

smittspridning ökar när personer som inte 
har tillräcklig kunskap utför ingreppen.

Infektionsrisk
Det finns flera risker med att tatuera och 
pierca sig. När nålar sticks ner i huden 
kan de föra med sig bakterier och orsaka 
infektioner. Man kan också bli allergisk 
av tatueringsfärg, piercingsmycken eller 
de produkter och redskap som används 
vid ingreppet. Huden kan även skadas 
så att det bildas ärr. Ytterligare risker för 
infektioner finns också vid eftervården av 
kroppskonst.

Kommunen håller koll
Den som vill starta en tatuerings- eller 
piercingsalong måste enligt miljöbalken 
anmäla sin verksamhet till kommunen 
och utföra egenkontroller. Kommunen gör 
även tillsyn för att se att egenkontrollen 
är bra. På så sätt ska du som kund känna 
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kroppskonst  
ska göras av proffs

dig trygg och veta att lagar och regler, som 
smittskyddslagen, följs.

De flesta tatuerare är väldigt seriösa med hygien-
krav och säkerhet. Men i takt med att hobbytatu-
eringen ökar blir också risken för infektioner och 
skador större. (Personen på bilden har inget med 
texten att göra.)

Kommunens hemtjänst håller hög kvalitet. I alla fall om man frågar kun-
derna själva, vilket har gjorts i två olika undersökningar.

– Det är ett glädjande resultat. Vi kämpar ju i konkurrens, vilket är bra 
och får oss att lyfta blicken, säger Josef Öz, chef Bodens kommunala hem-
tjänst. två separata undersökningar får kom-

munens hemtjänst bra betyg av sina 
kunder. Den ena undersökningen är 

gjord av Socialstyrelsen, som jämfört hem-
tjänst i landets alla kommuner.

I undersökningen fick kunderna gra-
dera sin hemtjänst efter 12 olika faktorer, 
allt från mat till trygghet och bemötande.

– Vi ligger över riksgenomsnittet på tio 
punkter, bland annat information, mat 
och vårdinsatser. På övriga två punkter, 
trygghet i hemmet samt inflytande, place-
rar sig Boden på riksgenomsnittet, berät-
tar Josef Öz, verksamhetschef Bodens 
kommuns hemtjänst.

Nöjda eller mycket nöjda kunder
Den andra kvalitetsundersökningen gjorde 

kommunens administrativa avdelning i vå-
ras. Då fick Bodens 529 hemtjänstkunder, 
varav 92 har privata alternativ, betygsätta 
sin service på fem punkter: Nöjdhet, möj-
lighet att påverka, bemötande, trygghet 
och tillgänglighet.

– Vår kommunala hemtjänst fick väl-
digt bra betyg och hävdar sig väl i kon-
kurrensen. Alla resultat pendlade mellan 
fyra och fem, alltså nöjd och mycket nöjd, 
säger Josef Öz och fortsätter:

– Självklart finns det förbättringsom-
råden. Vi vill bli ännu bättre och ska bli 
bodensarnas självklara val.

”Makt åt kunden”
I Boden finns nu totalt sex hemtjänstutfö-
rare, inklusive kommunens egen.

Hur ser du på konkurrensen?
– Jag välkomnar den. Möjligheten att 

välja ger kunderna makt och det är bra. 
Det ställer krav på oss att hela tiden visa 
att vi håller en bra kvalitet. Konkurrens 
får oss att lyfta blicken, men framför allt 
får våra kunder god omsorg och service, 
säger Josef Öz.

Verksamhetschef Josef Öz gläds över att kommu-
nens hemtjänst får bra betyg av kunderna.

I
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Fler får chans till skuldsanering
Nu finns det bättre möjligheter att 
få skuldsanering. I juli ändrades 
reglerna vilket innebär att även en-
skilda företagare har samma möjlig-
het till skuldsanering som privatper-
soner. Ändringarna innebär också 
att skuldsanering kan beviljas i ett 
tidigare skede.

TExT: ANNA NILSSON

I dag kan många tveka när det gäller att 
starta företag av rädsla att misslyckas och 
gå i konkurs. För den företagare som får 
problem, till exempel på grund av dålig 
konjunktur, kan en konkurs leda till en 

skuldbörda som hon eller han inte har en 
chans att klara av. Med den nya möjlig-
heten att söka skuldsanering som aktiv 
företagare vill regeringen minska risken 
med företagande och uppmuntra till ökat 
entreprenörskap.

Snabbare sanering
Den andra stora förändringen kring skuld-
sanering är att skuldernas ålder inte längre 
är avgörande för Kronofogdens bedöm-
ning. Tidigare var de skuldsatta tvungna 
att vänta en tid innan de kunde beviljas 
skuldsanering, men nu kan skuldsanerings-
perioden påbörjas snabbare. Tidiga insatser 
gör att personen har större förutsättningar 

att snabbt bli fri från sin skuldbörda och 
komma på fötter igen. Detta ger också 
större utdelning till fordringsägarna.

Få hjälp med din ansökan
Kronofogden förväntar sig fler an-
sökningar och räknar med att bevilja 
skuldsanering till fler än tidigare. Klart är 
att behovet finns, eftersom många lever i 
skuldproblem.

Om du vill ansöka om skuldsanering, 
eller har frågor kring skulder eller privat-
ekonomi, är du välkommen att kontakta 
kommunens budget- och skuldrådgivare 
Anna Nilsson på telefon 0921-629 29 el-
ler e-post anna.m.nilsson@boden.se. 

Anna Nilsson är budget-och skuldrådgivare i kommunen och hjälper dig gärna om du har funderingar kring exempelvis skuldsanering.

Konsumentråd

Berätta vad du tycker genom Synpunkten
Bodens kommun vill bli ännu bättre på att 
ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha 
många synpunkter på våra verksamheter 
och en bra dialog med bodensare, besö-
kare och övriga. Ett sätt för dig att ge kom-
munen förslag, beröm eller klagomål är att 
använda dig av Synpunkten.

På vår startsida www.boden.se finns en 
länk till Synpunkten. Här hittar du instruktio-
ner och ett enkelt formulär där du kan skriva 
ner din åsikt.

Du kan vara anonym, men om du lämnar 
dina kontaktuppgifter får du ett svar från oss 
med hur vi kunnat tillgodose dina synpunkter.

(Uppgifter du lämnar via Synpunkten ersätter 
däremot inte överklagande av myndighets-
beslut.)
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skolbarn  
från 40-talets 
Boden
Marie Drake har hittat flera gam-
la skolkort i sin pappa Dan Lars-
sons gömmor och delar här med 
sig av dem till Boden Bilds läsare. 

De två första bilderna föreställer barn 
från skolan i Mellanån som byggdes 
för att barnen från Krokfors och Lillån 
skulle få lika långt till skolan. Innan 
gick barnen en termin på respektive 
ort.

Byarna ligger i närheten av Bod-
träskfors.

Kanske känner du igen någon av 
personerna på korten? Skicka i så fall 
e-post till Boden Bilds redaktör
therese.hedman@boden.se eller ring 
0921-621 36 och berätta.

Fotot är taget 1940 eller 1941. 
Lärarinnan Ulla Engelmark poserar 

med barnen. De som är kända på detta 
kort är: Dan Larsson, andra från höger 
på tredje raden. Snett framför honom, 

bakom pojken som böjer på sig, 
står Elon Engström.

Ett tag efter att Ulla Engelmark slutat efterträddes hon av Louise Björnerud, som är med på detta 
kort, taget 1946. Här är några fler namn kända: Flickan längst fram med solglasögon heter Valborg 
Engström. Pojken längst fram till höger 
är Erling Karlsson. Bredvid lärarinnan 
högst upp, från vänster till höger: Gerd 
Engström, Elsy Larsson, Sigfrid Larsson 
och Dan Larsson.

Sitt sjunde skolår gick Dan Larsson i Klusån.  
Lärarinnan hette Siri Nilsson och bredvid henne står 

Ingvar Lundström, Rune Larsson, Eilert Karlsson, 
Karl-Einar Långström och Efraim Isaksson.

På främre raden står Ingun Forsberg, Arild Lång-
ström, Dan Larsson och Greta Forsberg.
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”Det bästa är    
  harmonin”

www.boden.se

För oss som bor här.
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Jag trivs i min stad och här finns allt jag behöver. Jag 
möter trygga, professionella och härliga människor 
varje dag. Staden lever ett lugnt tempo med yrkesliv  
och fritid harmoniskt förenade. Den militära verk-
samheten lever i symbios med samhället och är en 
bas för kompetent arbetskraft och ledarskap för 
Bodens fortsatta utveckling.

Olof Granander

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN


