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Boden Bild nr 2 2015
Nr 101 från starten 1973. 
Informationstidning från 
Bodens kommun som 
delas ut till hushåll,

institutioner m fl i Boden.

För kommunledningen är försommaren framför 
allt en tid av planering. I juni fastställer full
mäktige kommunens strategiska plan. Där läggs 
ramarna för kommunens verksamhet fast. 

I år görs en hel del förändringar. Planen 
kommer att gälla för hela mandatperioden och 
vi har nu valt att lägga fast ett antal utvecklings
områden där kommunen ska lägga sina största 
ansträngningar.

30 000 bodensare målet
Vår övergripande målsättning är hållbar tillväxt 
ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. 
År 2025 ska Boden ha mer än 30 000 invånare 
och vara en växande kommun med utveckling, 
trygghet och livskvalitet som främsta känne
tecken. Kommunen lägger stor vikt vid dialog, 
insyn och jämställdhet. Samverkan är ett ledord. 
Förening ar, kommun och näringsliv möts på  
gemensamma arenor och skapar aktiviteter som 
är givande för bodensarna och väcker omvärldens 
intresse. Vi får en kreativ och utvecklingsvänlig 
atmosfär med en levande centrumkärna och en 
blomstrande landsbygd. 

Tolv utvecklingsområden
De utvecklingsområden vi planerar att satsa på är:
• En trivsam växande småstad med bra bostads

miljöer, fler invånare, hållbar tillväxt och ökad 
handel

• Barnvänliga Boden 
• Boden – en plats för företagsamma 
• Integration som tillgång, byggd på språkunder

visning och egen försörjning
• Här talar vi med medborgarna, inte till dem 
• Alla är värdefulla i Boden 
• En uppdaterad verksamhet med ständig 

förbättring
• Trygg och säker vård och omsorg
• Vi arbetar tillsammans
• Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 
• Bodens kommun ska vara en attraktiv arbets

givare 
• En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

Du är välkommen att kontakta kommun
ledningen om du får några tankar av denna 
ledare. Dina synpunkter är viktiga!

LEDARE 

12 punkter för 
ett bättre Boden
Sommaren är en tid på året som många av oss ser fram emot och sätter 
stora förhoppningar till. Skolelever ser fram emot en lång ledighet från 
läxor, vissa kanske byter läxorna mot sitt första yrkesarbete. Andra av oss 
har planerat sommarens projekt – en ny altan till huset, en ny plantering i 
trädgården eller något annat. 

Ur innehållet nr.2/2015
Jag är min klients händer och fötter 4-6
Ny park för bodensarna 8
Boden växer på lika villkor 10-11
Vi kollar badvattnet åt dig 12
Ny stark näringslivsavdelning 14-15
Hela Boden i rörelse firar tio år 17
Tryggare trygghetslarm när analogt 
blir digitalt 18

På omslags-
bilden fr v: Malin 
Brunström, 
Cecilia Kvibacke 
och Lars Wiklund
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Planeringen igång för 
Kulturnatta 2015

Kulturnatta har arrangerats i Bodens kommuns regi sedan 
2013. Det första årets publikantal låg på cirka 3 400 besökare, 
för att sedan öka över hundra procent till 8 600 besökare i 
fjol! Det fullkomligt vimlade av människor överallt och tidsvis 
kunde en inte ens komma ut ur butikerna på gågatan, eftersom 
så många trängdes för att se exempelvis Haradsrevyn uppträda.

Var med och skapa Kulturnatta
Nytt för i fjol var bland annat garagerocken då parkerings
huset bredvid 43:an förvandlades till en hårdrocksscen. På café 
Hanssons varvades trubadurscenen med olika rockgrupper 
på Centrumtorget och på Medborgarplatsen kunde man köpa 
maträtter som representerades av olika nationaliteter. Totalt 
presenterades 80 programpunkter och flera hundra människor 
stod på scener runt omkring i centrala Boden. Dessutom del
a des Eyvind Johnsonpriset ut till författaren Elisabeth Rynell 
under kvällens gång. 

I år kommer Kulturnatta se ut på ungefär liknande sätt som 
föregående år, scener kommer att dyka upp på olika platser, 

Äntligen kommer sommaren och förberedelser-
na inför Kulturnatta 2015 kan börja! Scheman 
ska planeras, artister ska bokas, föreningar 
ska kontaktas och butikernas lokaler ska 
smyckas. Alla går samman för årets största 
kulturhändelse i Boden. Vill du vara med? 
Läs vidare.

inomhus, utomhus, där du minst förväntar dig. Konstnärer, 
gatuartister, musiker, skådespelare med flera kommer fylla våra 
gator med glädje och sång. Dessutom kommer Bodens kom
muns kulturstipendium delas ut under kulturnatta i år. 

Vill du vara med? Allt från volontärer till artister är väl
komna med sin ansökan på kulturnattaiboden@gmail.com

Så här har det sett ut på tidigare versioner av Kulturnatta i Boden. Mat 
från olika länder blandat med uppträdanden, eldshow och musik.

Text: Madde Lundberg 
Foto: Petra Isaksson

åretskulturnattaär den 27 augustii samband medkvällsöppet påstan. 
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Lars Burman är egentligen svetsare i grunden och van att 
arbeta med sina händer.

 Men som personlig assistent får jag istället vara någon 
annans händer, säger han.

Han började arbeta som personlig assistent av en tillfällig
het 1987. Han trivdes med yrket och har fortsatt att utvecklas 
och lära sig mer på olika arbetsplatser. Först arbetade han i 
Kåbdalis och Porjus. Under fem år var han personlig assistent i 
Harads och har även arbetat med autistiska barn på särskolan 
Pusslet i Boden.

 Jag har breddat mina kunskaper allt eftersom och har 
stannat kvar inom yrket eftersom jag trivs. 

”Få vardagen att fungera”
För fyra år sedan fick Lars Burman möjlighet att börja jobba 
som personlig assistent i hemmet hos en brukare där han är 
den enda utomstående assistenten. Lars arbetar där dagtid 
under vardagar och en anhörig tar vid under kvällar och helger.

Att vara personlig assistent är ett fritt jobb, men det är 
också ett stort ansvar. 

 Min yrkesroll innebär att få min brukares vardag att 
fungera som han vill. Ringa samtal, välja kläder, ordna färd
tjänst, frukost och lunch. Jag följer med på läkarbesök och 
tandläkarbesök. Vi blir väldigt tighta, det är nästan som med 
ens egna barn, att man kan läsa av situationer innan något 
händer och ligga ett halvt steg före, förklarar Lars Burman.

”Jag är min klients 
händer och fötter”

- När jag går hem från jobbet känner jag att jag 
har kunnat hjälpa någon, det är min belöning 
och bonus i arbetet. Att vara någons person-
liga assistent är lika viktigt som vilket annat 
jobb som helst, säger Lars Burman. Kemin viktig

Att dessutom arbeta i någons hem, som i Lars fall delas med 
brukarens fru, deras hundar och ibland den vuxna dottern 
och familjens vänner, är också en situation som måste fungera. 
Lars får följa familjens rutiner kring allt från sopsortering till 
vardagsvanor. Det är också en balansgång vad en anhörig kan 
förväntas göra som delaktig i ett hushåll och vad brukaren 
skulle ha gjort om han eller hon hade kunnat. 

 Jag tycker det är självklart att jag plockar i och ur disk
maskinen och sköter praktiska grejer när jag är där, men jag 
klipper inte gräset till exempel, förklarar Lars Burman.

Kemin måste stämma mellan alla inblandade och det är inte 
alla assistenter som passar alla brukare. 

Lars brukare är en aktiv person, vilket också gör Lars var
dag och arbete varierande.

 Jag följer med honom på allt han vill göra. 

 

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors

Personliga assistenten Lars Burman och hans brukare Mikael Rocklin 
har fått en nära relation. Lars vet väl vad Mikael tycker om och hur han 
vill ha det, oavsett om det gäller maträtter eller korsordslösning.
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”Nu känner man
att man lever”
Orden kommer från Mikael Rocklin, hängiven 
gitarrist och musiklärare som på senare år har 
blivit rörelsehindrad på grund av sjukdomen 
MS. Hans personliga assistent Lars Burman är 
en förutsättning för att han ska kunna fortsät-
ta att utöva sitt musikintresse. Lars arbetsdag 
som assistent följer helt Mikaels liv.

8.00 Lars Burman kommer till jobbet. Arbetsplatsen är Mikael 
Rocklins och hans hustru Lenas hem. Lars börjar med att hjälpa 
Mikael upp ur sängen. Hemmet har utrustats med tekniska 
hjälpmedel som lyft och ramper för att Mikaels liv och Lars 
arbete ska fungera bättre. Lars hjälper Mikael med morgonsyss
lorna och Mikael äter frukost.

Varje morgon löser de NorrbottensKurirens korsord som 
både motorikträning och hjärngympa. Mikael skriver själv så 
länge han orkar. När han lägger ner pennan tar Lars naturligt 
över den och när det behöver suddas är Lars där med ett sudd
gummi. Tillsammans klurar de på ord för ord i korsordet. Går 
de bet åker datorn fram och Lars hjälper Mikael att leta fakta.

Förmiddag: Förmiddagsprogrammet varierar beroende på 
vilken veckodag det är. Måndagar planerar de Mikaels radio
program Radio Rockline som han sänder sex gånger i månaden 
i Bodens närradio. Mikael väljer låtar och teman och Lars 
hjälper till att söka fram dem och sätta ihop spellistan. Mikael 
har spelat i allt från Leif Christers dansband till rockbandet Is
lossning och Mahattma Åström Band, så musiksmaken är bred. 

”Det är inte lönt att jag försöker påverka vad han ska spela, 
det är han som är chef”, skrattar Lars.

Tisdagar är det akupunktur i Boden. Onsdagar åker de och 
fikar på Opalen. Då passar de också på att kompletterings
handla mat för resten av veckan. Fredag är vilodag med mer 
korsord. 

Lars Burman har en varierande vardag i sitt yrke som personlig assistent. 
Handikappbussen tar dem in till centrum flera gånger i veckan, för att fika, 
handla och gå på behandlingar.
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Lunch: Efter fyra år tillsammans vet Lars väl vad Mikael 
gillar och vad han inte vill ha. Önskar han något särskilt som 
inte finns hemma handlar de det på onsdagar. Annars tar Lars 
av vad som finns i kylen. Den här dagen blir det en av Mikaels 
favoriter, stekt ägg med bacon och pasta. Lars serverar på en 
tallrik som han valt åt Mikael på Ikea, en snygg tallrik som 
ändå har lite kant. Mikaels gaffel har han böjt till så den ska 
passa Mikael bättre.

Efter lunch blir det en stunds vila för Mikael. Då passar 
även Lars på att ta rast och lunch. 

14.15 Eftersom det är torsdag när BodenBild är på besök 
är det veckans bästa dag, radiodagen. Nu kommer handikapp
bussen och hämtar Lars och Mikael. Lars rullar upp Mikael på 
rampen som smidigt lyfter in Mikael i bussen.

14.30 Framme på Snabelhuset i Boden. Till en början 
var det en lång, tung och inte särskilt arbetsvänlig eller säker 
procedur att få upp Mikael för trapporna till närradiostudion. 
”Jag fick dra rullstolen steg för steg hela vägen upp, och så 
samma sak hela vägen ner igen”, berättar Lars. Men för ett 
par år sedan köpte kommunen in en mobil trappklättrare som 
gjorde Lars arbetssituation, och Mikaels färd upp och ner för 
trapporna, otroligt mycket bättre. Efter att ha spänt fast 
Mikael och rullstolen enligt konstens alla regler styr Lars 
smidigt klättraren upp för trapporna på någon minut. 

Inne i studion är killarna hemmastadda. Lars slår igång 
tekniken och sätter Mikael på plats vid mikrofonen. Lars tar 
fram Mikaels studiogodis och instruerar hur han ska öppna 
burken. De testar tekniken och gör sig startklara. ”Mitt jobb 
är egentligen att se till att Mikael kommer hit och har allt han 
behöver. Men för att han skulle slippa vara beroende av olika 
tekniker som skulle komma för att öppna och sköta tekniken 
lärde jag mig det så kan vi köra själva”, förklarar Lars.

15.00 Samtidigt som Lars tänder lampan on air utanför 
studiodörren och nickar åt Mikael, tänds också något i ögonen 
på Mikael. När signaturmelodin, Rocklins eget gitarrsolo från 
sommarsamban som han själv har komponerat till hyllning av 
Boden, tonas ner av Lars, lutar Mikael sig fram mot mikro
fonen och plockar fram sin rutinerade radioröst: ”Radio Rock
line proudly presents…” Under en timmes tid delar de med 

Kommunjobbet – Personlig assistent
I BodenBild kommer vi att belysa olika typer av jobb som 
finns under Bodens kommuns paraply.  I detta nummer 
presenterar vi yrket personlig assistent. 
I kommunen finns det cirka 100 personliga assistenter 
som arbetar väldigt varierande. En del arbetar en och 
en, andra är flera som arbetar tillsammans och avlöser 
varandra dygnet runt. 
Vill du ha mer information om yrket kan du kontakta en 
av våra enhetschefer för personliga assistenter i Bodens 
kommun: Harriet Johansson 0921-62 879, Isabelle Stat-
tin 0921-78 202 eller Emma Sundqvist 0921-62 786.
Bodens kommun har alltid ett behov av personer som vill 
jobba inom personlig assistans. För att jobba som person-
lig assistent är det bra om du har utbildning inom vård 
och omsorg men stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent? 
Kontakta kommunens kompetensförsörjningsenhet via 
växeln på 0921- 62 000.

sig av Mikaels önskemusik, just denna dag en lång rad härliga 
80talsklassiker.

16.00 Radiosändningen är över. Lars stänger ner studion 
och tar Mikael i trappklättraren ner för de båda trapporna till 
handikappbussen som kör dem hem igen. De båda hundarna 
tar glatt emot dem. Hustrun Lena har också kommit hem. 
Mikael börjar vara trött men nöjd. Lars hjälper honom att 
komma in och vila en stund medan Mikaels hustru Lena lagar 
middag.

16.30 Lars arbetsdag som personlig assistent är slut.

Tack till Mikael Rocklin för att vi fick följa en dag i ditt och 
din assistents liv! 

Tips! Mikael Rocklins och andras program hör ni på 
www.bodenradio.se eller Radio Boden 98,2 MHz.

Nu kör vi! Lars Burman och Mikael Rocklin 
är som ett strävsamt gammalt par som 
munhuggs och skrattar, samtidigt som Lars 
är Mikaels händer vid mixerbordet i närra-
diostudion. Lars har själv fått möjligheten att 
sända eget program vid ett par tillfällen. ”Det 
hade aldrig hänt om jag inte hade lärt känna 
Mikael”, säger Lars. 



7 | Boden Bild Nr.2.2015

Trädgårdsavfall kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, gräs
klipp, ogräs, ris, grenar, löv, mossa med mera. Detta avfall får 
inte läggas i kärlet för hushållsavfall, det får inte heller lämnas 
i skogen eller på någon annan plats i villakvarteren. Att elda 
upp sitt trädgårdsavfall för att bli av med det är inte heller 
tillåtet. 

Dumpning av trädgårdsavfall i skogen eller på annan plats 
anses som nedskräpning enligt miljöbalken och är ett miljö
brott som kan polisanmälas.

Kompostera 
Det bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är att kompos
tera på den egna tomten. Detta får du göra under förutsättning 
att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.

Lämna till Återvinningscentralen (ÅVC)
Trädgårdsavfall kan även lämnas till Återvinningscentralen i 
Boden (Brännkläppen) och i Harads. Dit lämnas också stub
bar, stammar och stockar. 

Ta hand om ditt
trädgårdsavfall
på rätt sätt
I takt med vårrensningar på tomten ökar också 
problem med trädgårdsavfall som slängs i 
skogen, eldas upp eller läggs i tunnan för 
hushållsavfall. Bästa sättet att ta hand om 
trädgårdsavfall är att istället kompostera eller 
lämna till en återvinningscentral.

Från den 2 mars 2015 gäller nya renhållningsföreskrifter i 
Bodens kommun. Föreskrifterna reglerar hur avfalls och slam
hantering ska ske, hur ansvaret fördelas samt undantag från 
föreskrifterna och anmälan om eget omhändertagande. 

Några nyheter jämfört med tidigare:
• Anmälan om uppehåll eller ansökan om befrielse från 

avfallshämtning ska lämnas till miljö och byggnämnden. En 
avgift för handläggning ska betalas enligt kommunens taxa.

• Ansökan om förlängt tömningsintervall eller befrielse 
från kommunal tömning av slamavskiljare, slutna tankar, 
fosforfilter eller minireningsverk ska lämnas till miljö och 

Nya renhållningsföreskrifter
byggnämnden. En avgift för handläggning ska betalas enligt 
kommunens taxa.

• Kompostering av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är 
tillåten i hela kommunen under förutsättning att det kan ske 
utan olägenhet för omgivningen. Trädgårdsavfall som inte 
komposteras ska lämnas till kommunens återvinningscen
tral. 
Läs mer i renhållningsföreskrifterna på kommunens hem

sida boden.se. Sök på ”renhållningsföreskrifter” i sökrutan 
uppe till höger.

Trädgårdsavfall
Det är absolut förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i 
skogen.
Det är även förbjudet att elda upp trädgårdsavfallet.
Lämna istället in det till en av Bodens återvinnings- 
centraler.

Varje vår dumpas trädgårdsavfall ute i naturen, något som är absolut 
förbjudet. 

ÅVC har öppet vardagar samt extra öppethållande vissa 
lördagar under våren, se öppettider i miljöalmanackan eller på 
boden.se. Sök på Återvinningscentral i rutan uppe till höger.

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta samhällsbygg
nadskontorets via växeln, telefon 0921620 00.

Foto: Bodens kommun
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Ny park för bodensarna

Under sommaren blir Bodens nyaste park, 
stadshusparken, klar. Den närliggande stad-
sparkens färger kommer att återfinnas i den 
nya stadshusparken i bänkar, armaturer och 
växtval. Dessutom tillkommer en fontän med 
historia som ska bjuda in bodensarna till en 
stunds avkoppling i sommarvärmen. 

Parken ligger precis utanför gamla delen av stadshuset, mot 
bussgatan. Som huvuddekoration står fontänen Släktens tårar, 
eller Lejonbrunnen som den också kallas. Denna gjutjärns
fontän skänktes till Bodens stad 1928 av fabrikör K A Edman. 
I  NSD den 28 juni 1928 kunde man läsa att: 

”Hr Edman erbjuder sig att bekosta såväl konstverket samt 
vatten och avloppsledningar från detsamma, staden får endast 
svara för tillsyn och vård samt erforderligt vatten.”

Stulet lejon
Fontänen prydde från början sin 
plats strax intill nuvarande Pump
torget. Där stod den fram till 1964 
då vandaler stal lejonet. Det åter
fanns dock senare, men fontänen 
såldes ändå till en privatperson.

Gåva till kommunen
För något år sedan kom så en dam in till kommunen med ett 
gammalt foto där fontänen syntes. Hon undrade var den var 
nu och det blev starten på ett aktivt sökande. Till slut hit
tade kommunens parkavdelning den i ett privat kallförråd. 
Fontänen donerades tillbaka till kommunen av Mats Sundkvist 
och snart kan du se den själv i nya stadshusparken.

Statyn Mor och barn som har funnits sedan 1962 kommer 
även den att finnas kvar i parken, men på ett nytt ställe.

Ungefär så här är det tänkt att parken ska se ut. Flaggplatsen blir kvar, 
men med planteringar, bänkar och fontänen Släktens tårar i mitten.

Illustrationer: Bengt Holmkvist
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Känner du till någon som borde belönas för ett bra miljö-
arbete? Du kan nominera en person, grupp, förening eller 
ett företag som kandidat.

Miljöstipendiet på 10 000 kr delas ut under Skördedagarna i augusti 
till den eller de som på ett framträdande sätt arbetat med att för
bättra miljön i Bodens kommun. Det kan vara såväl stora som små 
insatser.
Förslag på kandidater, med motivering, lämnas senast 30 juni till:

Samhällsbyggnadskontoret
Bodens kommun
961 86 Boden
E-post: sbk@boden.se

Välkommen med ditt förslag!

Årets
miljö-

stipendiat

NOMINERA

Åk längre med 
färdtjänsten
Den första juli utökas färdtjänstområdet i Boden. 
Då får du rätt att resa inom kommunen och även 
fem mil in i angränsande kommuner, räknat från 
kommungränsen. Det innebär att du exempelvis kan 
resa till Luleå, Piteå, Älvsbyn, Jokkmokk, Överkalix 
och Kalix.

Du betalar vanlig färdtjänstavgift och måste 
boka resan senast ett dygn i förväg. 

Observera att under hösten kommer färdtjänst
korten att upphöra. Du kommer då att få visa legiti
mation till chauffören i samband med resan.

Har du frågor om färdtjänst?
Då kan du kontakta kommunens 
färd tjänsthandläggare.

Telefon: 0921-629 98, 782 46
Telefontid: Vardagar 08.00-09.30
E-post: fardtjansten@boden.se
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På Södra Lillgärdan i Sävast har 17 tomter 
sålts och byggnation planeras. I sitt arbete in-
för och under planeringen av området och även 
i de fortsatta mötena har samhälls byggnads-
kontoret haft ett medvetet jämställdhets-
perspektiv.

Där kvinnan vill bo, dit flyttar familjen är ett påstående som i 
sig kanske inte är särskilt jämställt. Men om man förutsätter 
att traditionell kommunikation med potentiella tomtköpare 
har utformats med tanken att det ska tilltala mannen med 
tekniska detaljer, och dagens husbyggare oavsett kön väger in 
andra värden i sina val, har man helt klart en del att vinna på 
att tänka och arbeta jämställt i den kommunala approachen.

Det har samhällsbyggnadskontoret tagit fasta på och på ett 
medvetet sätt integrerat jämställdhetstanken i sitt arbete i både 
stort och smått.

Jämställt planarbete
Ett exempel är planläggningen och försäljningen av tomterna 
på Södra Lillgärdan i Sävast. Redan i ett tidigt skede tittade 
man på trygghet och säkerhet.

 Vi ville planlägga så det skulle vara enkelt för alla att ta 
sig dit med kollektivtrafik och ha säkra gång och cykelvägar, 

Boden växer på
lika villkor

nära till skola och lekplats, säger Malin Brunström, plan
arkitekt.

När tomterna skulle presenteras använde samhällsbygg
nadskontoret sig av olika informationskanaler för att nå så 
brett som möjligt. Informationsmöten har hållits på nya sätt 
och marknadsföringen har också gjorts på mässor där man har 
samlats in synpunkter och mött intressenter på nya arenor.

 Vi har även haft en viss form av uppsökande verksamhet 
på årsmöten och i föreningar för att nå målgrupper som vi 
kanske inte når annars. Att vi finns på Facebook och kan ha 
en dialog med medborgarna där har nog också betytt en del. 
Vi har fått många likes och många har varit med i flödet där, 
säger Cecilia Kvibacke, mark och exploateringsingenjör.

22 minuter till Luleå
Tomterna utformades utifrån de synpunkter som samhälls
byggnadskontoret hade fått in. Bland annat efterfrågades 

Cecilia Kvibacke, Lars Wiklund och Malin Brunström från Samhällsbygg-
nadskontoret har tillsammans med sina kollegor inom mark, plan och 
bygg haft tydliga jämställdhetsaspekter i sitt arbete med bland annat 
Södra Lillgärdan, ett grepp som gav bra utslag. När tomterna släpptes 
var alla tingade inom 1,5 timme.

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors
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- Våra verksamheter ska ge samma service, 
bemötande, myndighetsutövning, resurs-
fördelning med mera till alla kvinnor, män, 
flickor och pojkar. Dessutom ska jämställd-
hetsperspektivet finnas med i all planering, 
beslutsfattande och uppföljning, säger Barbro 
Nordström som ansvarar för samordningen av 
kommunens jämställdhetsintegrering tillsam-
mans med Birgitta Holmgren.

2015 är det kanske lätt att tycka att det är en självklarhet att 
förslag, beslut och bemötande ska vara lika oavsett om vi är en 
hon, han eller hen. Men det är kanske inte alltid så självklart. 
Många gamla normer lever kvar per automatik.

Jämställd tanke i dagliga arbetet
Men Bodens kommun är en av landets kommuner som har 
skrivit under på att vi aktivt ska arbeta för jämställd medbor
garservice, lika vård och samhällsservice oavsett kön. Jäm
ställd  hetsperspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet i alla 
verksamheter och i alla led av:  
• beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut
• planering och beredning
• det praktiska genomförandet
• uppföljning och utvärdering av genomförandet
• förändringsprocesser

  Att arbeta med jämställdhetsperspektiv i verksamheter 
och beslutsfattande innebär att synliggöra ”vem får vad, på 
vilka villkor och varför”, förklarar Birgitta Holmgren.

Jämställdhetsintegrering, vad är det?

Jämställdhetsintegrering Bodens kommun
Den 27 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige i 
Bodens kommun att underteckna Europeiska dekla-
rationen om jämställdhet mellan män och kvinnor 
- CEMR. Genom att underteckna deklarationen har 
Bodens kommun formellt tagit ställning för principen 
om jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar.
Samtliga kommuner i Norrbotten och Norrbottens läns 
landsting har undertecknat deklarationen.

 Det här handlar också om att analysera hur det berör, inte 
bara säga att man tänker jämställt, tillägger Barbro Nord
ström.

Ungdomsgård för alla
Konkreta exempel kan vara att ungdomsgårdarna ska upp
muntra aktiviteter som tilltalar både killar och tjejer utan 
förutfattade meningar eller att ha ett jämställt perspektiv i 
samhällsplaneringen.

När det fattas beslut om bistånd i hemtjänsten ska 
bedömningen av hjälpbehovet vara densamma oavsett om det 
är en kvinna eller en man som behöver hjälp i sitt hem, eller 
om den som ansöker om stöd lever tillsammans med en kvinna 
eller man. 

Att vi inte längre har kommunala tjänstemän, utan tjänste
personer och att kultur och näringslivssekreterare nu kallas 
utvecklare, är andra exempel och bara en början på arbetet.

stora tomter och därför är dessa på 1 2001 600 kvadratmeter. 
Beskrivningen av området gjordes också med lite nya grepp. 
Pendlingstiden till jobb i Luleå var ett argument som vissa 
intressenter genast satte sig för att testköra för de tvivlade på 
att det verkligen inte tog mer än 22,5 minuter mellan Sävast 
och Luleå.

Allt detta sammantaget med att det kanske också var rätt 
plats till rätt pris gav resultat. Till skillnad från en del andra 
områden och tomter som kommunen har haft ute till försälj
ning länge var alla 17 tomterna på Södra Lillgärdan tingade 
inom loppet av en och en halv timme då de släpptes. En tomt 
kom tillbaka men var sedan bokad på nytt något dygn senare.

Mer stöd till husbyggare
I de fortsatta mötena med nya tomtägarna har Bodens kom
mun också haft en genomgående tanke att bemöta alla berörda 
på samma sätt. En så enkel sak som att de tidigare alltid skrev 
mannens namn högst upp på adressen vid utskick från kom
munen har ändrats. Till uppstartsmöten kallas uttalat båda 
parter om det är ett par. Mötena genomförs mer i dialog i ett 
tidigt skede än att tomtägarna ska komma in med ett färdigt 
förslag som kommunen antingen ska godkänna eller förkasta. 

 Kravspecen på nya husägare är tuff, där vill vi vara ett 
stöd, säger Cecilia Kvibacke.

Den 15 juli får de nya ägarna tillträde till sina tomter. 
BodenBild kommer att följa arbetet och se hur Boden växer 
och området tar form.
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Varje sommar görs kontroller av de badplatser som miljö och 
byggnämnden har registrerat i sin tillsyns och kontrollplan. 
Det är badplatserna i Aldersjön, Degerbäcken, Gemträsk, 
Harads, Lakaträsk, Norriån, Rasmyran, Sandträsk, Svart
björnsbyn, Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Ubbyn, Unbyn, 
Valvträsk och Vändträsk.

Koll på hela Europas vatten
Av dessa är Aldersjön registrerad som EUbad, vilket bland  
annat innebär att minst tre vattenprover ska tas under bad
säsongen. Det ska också finnas en badvattenprofil för bad
platsen och en skylt på badplatsen som visar vilken badvatten
kvalitet som råder.  

När prover har tagits och analyssvaren är färdiga registre
ras dessa på Folkhälsomyndighetens webbplats Badplatsen, 
badplatsen.folkhalsomyndigheten.se

Där kan du hitta den senaste informationen om alla bad
platser i hela Sverige. Via en länk kan man även finna resultat
en från samtliga EUbad i Europa, vilket kan vara intressant 
inför stundande semesterresa.

Mer information om Bodens badplatser finns också på 
kommunens egen webb, boden.se. Skriv in Strandbad i sök
rutan uppe till höger så kommer du rätt.

Det går också bra att ringa till samhällsbyggnadskontoret 
på telefon 0921622 56 om du har några frågor.

Vi kollar badvattnet åt dig

Kommunen håller koll på ditt badvatten, de senaste resultaten 
kan du se på badplatsen.folkhalsomyndigheten.se

Foto: Petra Isaksson

Hallå konsument finns till för dig
Har jag ångerrätt när jag handlar på nätet? 
Vad gäller när garantitiden gått ut eller när 
tågresan blir försenad? Den sista mars 
öppnade Sveriges nya upplysningstjänst 
Hallå konsument. Nu är svaret på din 
konsument fråga alltid nära.

31 mars 2015 öppnade Hallå konsument i Konsumentverkets 
regi, en tjänst för alla konsumenter i Sverige. Du som kon
sument kan kontakta Hallå konsument på det sätt du själv 
trivs med. Antingen genom att besöka webbplatsen hallakon
sument.se eller via telefon, epost, chatt, brev eller på Face
book.

Oberoende information
Hallå konsument ger oberoende och lättillgänglig informa
tion till konsumenter om frågor före och efter köp. Det kan 
handla om konsumenträttigheter eller hur man gör hållbara 
val. Tjänsten hjälper till med övergripande information, men 
om du inte känner att du får ett fullständigt svar finns ett brett 
stöd bakom. Samarbete med kommunernas konsumentverk

Vill du ha koll på badvattnet i din sjö så här 
under sommaren? I så fall kan det vara bra 
att veta att kommunen gör kontroller av 16 
Bodensjöar och resultaten kan du läsa själv 
på Folkhälsomyndighetens webb Badplatsen.

på din fråga.

Kontaktvägar Hallå konsument
Vägledningen är öppen vardagar kl 917. 
Du når Hallå konsument via:
• Webb: hallakonsument.se
• Telefon: 0771 – 525 525
• Epost: info@hallakonsument.se
• Facebook: facebook.se/hallakonsument
• Brev: Hallå Konsument, Konsumentverket, 

Box 48, 651 02 Karlstad

samhet, de fyra 
konsumentbyråer
na och tolv olika 
myndigheter bidrar 
till expertis inom en 
mängd områden. Du 
som konsument kan 
känna dig trygg i 
att alltid hamna hos 
någon som kan svara 
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Har du hunnit spana in de nya (gamla) fotogra-
fierna vid Bodån? Om inte rekommenderas en 
promenad längs vattnet där du kan se foton ur 
Bodens sporthistoria.

Bildbyte vid Bodån

Som brukligt på våren byts bilderna längs gångstråket 
vid Bodån ut. På de nya bilderna visar vi delar av Bodens 
sporthistoria. Visste du exempelvis att man har kört 
isracing med häst på Bodträsket en gång i världen? 
Eller haft fotbollsderbyn iförd höga hattar och stiliga 
mustascher? Alla foton kommer från Bodens kommuns 
bildarkiv.

Efter ett förslag från ungdomsfullmäktige har 
Bodens kommun jobbat fram en egen app. 
Den hjälper dig som bodensare att bland 
annat kommunicera med oss på kommunen, 
använda e-tjänster, kolla matsedlar och se 
lediga jobb i Boden.

Under hösten 2014 kom det in förslag om en kommunapp från 
ungdomsfullmäktige till Bodens kommun. De första förslagen 
har efter hand fyllts på från andra håll. Behovet av en annan 
sorts kommunikation än vanlig webb har alltså varit uppenbar. 
En mobilapp kan möta de behoven på ett bra och interaktivt 
sätt.

 En mobilapp ligger i tiden och är precis vad som mättar 
kommunikationsbehov vi får höra om, säger Fredrik Åström, 
kommunikatör vid kommunikationsenheten Bodens kommun.

Vad Bodens invånare vill ha
De mest populära tjänsterna från Boden.se finns också att nå 
genom appen. Fredrik Åström säger så här:

 Vi har lyssnat på ungdomarnas kommunikationsbehov 
eftersom de är huvudmålgruppen för appen. Sen har vi valt att 
presentera de mest efterfrågade sidorna från webben i appfor
mat. Information om vanliga frågor och sökta telefonnummer 
har kommit från vår växel.

Bodenappen är här!
I appen går det även att söka 

evenemang, använda etjäns ter, 
läsa eböcker, felanmäla, söka 
busstider, hitta kommunens you
tubekanal samt kommunala 
facebooksidor och mycket 
mer.

Du kan även se 
vad som serveras på 
kommunens skolor och 
förhoppningen är även 
att elever inom kort ska 
kunna anmäla sin från
varo genom appen.

Ladda hem appen 
så här
Du hittar appen hos 
Google play och App 
store. Sök bara på 
Bodens kommun och 
klicka på installera.

Har du frågor eller förslag på vilka ytterligare tjän
ster du vill se i appen, hör av dig till Fredrik Åström på 
kommunikations enheten via 
fredrik.astrom@boden.se 
eller 0921–621 15.

I Bodenappen kan du komma åt e-tjänster, 
se matsedlar, läsa e-böcker och mycket 
mer. Allt för att kommunens service ska 
vara enklare att komma åt för dig som 
bodensare och turist.



14 | Boden Bild Nr.2.2015

Bodens kommuns näringslivsverksamhet har 
under våren flyttat till det nya tillväxtkontoret. 
Det består av näringsliv, kommunikation och 
marknadsföring och ligger under kommun-
ledningsförvaltningen. En positiv anda, ge-
mensamma politiska mål och stark förankring 
ute i företagen är parollen för det nya närings-
livsarbetet.

Här är kommunens näringslivsenhet i den nya organisationen. En 
stark förankring ute bland företag är ett av ledorden för arbetet. Från 
vänster: Eilif Wisten, Victoria Furskog, Jeanette Nilsson, Michaela 
Strömberg och Maria Johansson. Saknas på bilden gör Leif Engström.

 Tanken är att näringslivsfrågorna ska göras ännu tydligare 
och flyttas närmare kommunledningen nu, säger Jeanette 
Nilsson, som blir tillväxtchef i den nya organisationen.

Förutom att bodensarna kommer att hitta näringslivs
avdelningen i kommunhuset istället för på Centralskolan som 
tidigare, kommer kommunens företagare och medborgare 
också att märka ytterligare satsningar på företagandet i kom
munen.

 Bland annat tar vi fram en treårsplan som bygger på ett 
nära samarbete med Företagarna. Tillsammans med dem ska vi 
genomföra en rad aktiviteter och samla in synpunkter. Det blir 
både i form av allmänna möten och mer personliga träffar med 
enskilda företagare i kommunen för att få fler att engagera sig 
och få arbetet starkt förankrat, säger Jeanette Nilsson.

Mot samma mål
Näringslivsverksamheten kommer också att arbeta ännu mer 
med att strukturera upp sina företagsbesök runt om i hela 
kommunen, vilket också kommer att märkas ute i företagen.

 Det känns roligt att det är så tydlig struktur i hela orga
nisationen och att både politiker och tjänstemän jobbar för 
gemensamma mål. Allt syftar till att vi ska bli fler i kommunen 
och då behövs fler jobb och fler bostäder, säger Jeanette Nilsson.

Som en av många som pendlar in till arbete i Boden från 
andra orter ser hon Boden som en naturlig del i ett större 
expansivt sammanhang, där kommungränser inte ska spela 
någon stor roll.

 Bor man i Solna klagar man ju inte över att man inte har 
allt som Stockholm har, utan man drar nytta av närheten till 
allt. Samma sak måste vi göra här, i positiv anda ska vi lyfta 
fram de fina miljöer och allt som finns här i kombination med 
allt som finns inom pendlingsavstånd.

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors

Ny stark näringslivsavdelning
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Tydliga ansvarsområden 
i nya organisationen
För att göra det så enkelt som möjligt för före-
tagen som finns, vill komma till eller starta nytt 
i Boden har de fem näringslivsutvecklarna fått 
ett antal uttalade ansvarsområden. 

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors

Alla näringslivsutvecklarna i den nya organisationen har funnits 
på den tidigare tillväxtförvaltningen och har redan ett stort 
nätverk inom det lokala näringslivet. För att ytterligare förstär
ka tydligheten för företagen som vill ha hjälp i specifika frågor 
har näringslivspersonalen i den nya organisationen fått uttalade 
områden att ansvara för.

Framtidens företagare
Michaela Strömberg
0921-629 71 eller michaela.stromberg@boden.se
Ung Företagsamhet, exjobb Boden och 
career center vid Luleå tekniska universitet 
Mötesplatser | Marknadsföring, webb

- Jag ska skapa ytor för företagen att träffa varandra och 
förhoppningsvis göra affärer ihop, på olika platser och tidpunk-
ter som är tillgängliga för fler. Vi kommer att fortsätta stötta och 
arbeta med Ung Företagsamhet för att fler unga ska få testa att 
driva företag. Det är viktigt eftersom dagens unga är framtidens 
företagare i Boden. Jag hoppas också att fler företag i Boden 
ska dra nytta av närheten till Luleå tekniska universitet och den 
hjälp man kan få där. Det kan vara alltifrån exjobb till kurser 
där företag går in med specifika uppdrag som studenterna kan 
jobba med som projekt. Där är jag länken mellan företagen 
i Boden och de kontakter som de behöver på Luleå tekniska 
universitet.

Landsbygdsutveckling 
och entreprenad
Leif Engström
0921-629 72 eller leif.engstrom@boden.se
Projektfinansiering | Landsbygdsutveckling/före-
tagsutveckling utanför tätorten | Spira/Mare

- Jag ska bland annat jobba med SpiraMare 2020 som omfattar 
Boden, Luleå, Piteå, Kalix, Älvsbyn och Haparanda söder om 
E4-kusten. Vi ska jobba med lokalt arbete enligt leadermetoden. 
Det är en metod för att utveckla landsbygden. I varje område 
tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man 
ska prio ritera för insatser under kommande programperiod. 
Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer 
i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden 
innebär att det är du som bor och verkar i området som driver 
och påverkar utvecklingen. Nu har vi en ny program period 
med 44 miljoner kronor som jag ska hjälpa Bodens kommuns 
företagare att ta del av.

Enklare för företagen
Maria Johansson
0921-629 75 eller maria.johansson@boden.se 
Etableringar | Utbildningar | Förenkla för företag

- Det här med att förenkla för företagen i deras kontakter med 
kommunen är något som jag verkligen brinner för. Jag vill kun-
na samordna våra resurser på olika sätt. Till exempel kan vi se 
till att vi träffar företagaren tillsammans från flera olika förvalt-
ningar när det behövs för att underlätta och bespara tid för den 
som vill nå oss. Vi ska även förbättra dialogen med företagen 
och göra informationen från kommunen ut till företagen bättre.
 

Stadskärnan är Bodens skyltfönster
Victoria Furskog
0921-623 68 eller victoria.furskog@boden.se
Hållbar näringslivsutveckling/miljöteknik 
| Handelsutveckling, kontaktperson för Före-
tagarna handelssektionen | Exportutveckling

- Mötet med stadens kärna är en viktig faktor i beslut om famil-
jens nya bostadsort såväl som vid valet av etableringsort för 
företag. Därför är det viktigt att stadskärnans alla målgrupper 
får tycka till och vara med i utformningen av det skyltfönster 
som ska spegla dem. Under hösten påbörjar Bodens kommun 
det strategiska arbetet med en handelsutredning. Det första 
steget är en invånardialog och bildandet av fokusgrupper för att 
vi ska få en bild av vad kommunens invånare vill att stadskär-
nan ska erbjuda.

Ett växande näringsliv
Eilif Wisten
0921-628 21 eller eilif.wisten@boden.se 
Affärsutveckling och rådgivning | Turism 
Nyföretagande | Företagsanalys och finansiering

- Bodens kommun har många småföretag som skulle kunna 
expandera med rätt hjälp, analys och rådgivning. Mitt jobb är 
bland annat att hjälpa dem att hitta rätt vägar till finansiering 
oavsett om det gäller en ny företagsidé eller ett etablerat företag 
som vill ta ett steg vidare. Inom turismen anser jag att hela 
Bodens kommun har otroligt mycket att komma med redan 
idag, som vi kan bygga vidare på och utveckla ytterligare. Ska vi 
få kommunen att växa måste vi också underlätta nyföretagandet 
ännu mer.
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Det senaste dialogmötet hölls i Sörbyn under april, då ett 50
tal föreningsrepresentanter slöt upp hos hembygdsföreningen. 
Bland annat presenterades besökssiffror från hela 2014, som 
visade att 239 744 personer besökte olika kulturevenemang 
under året.

Turnéstöd från popkonsult
Under mötet presenterades kulturenhetens två nya medar
betare; Behnaz Ghoncheh, chef för Försvarsmuseet samt 
Cecilia Mörk, kulturutvecklare. Även BD pops nya popkon
sult Elin Grunditz fanns på plats. Hon berättade om BD pops 
verksamhet och att hon som konsult kan hjälpa musikgrupper 
att få turnéstöd, feedback och mycket annat. 

Kulturenheten passade även på att flagga för Kulturnatta 
som i år äger rum den 27 augusti. De föreningar, företagare 
och kulturutövare som vill delta är välkomna att höra av sig 
till projektledare Madde Lundberg på 
kulturnattaiboden@gmail.com.

Anmäl dig till nästa möte
Nästa dialogmöte hålls i centrala Boden under hösten. Är du 
medlem i en förening som sysslar med kulturverksamhet? I så 
fall är du välkommen att höra av dig 
till kulturenheten på telefon 0921
624 90.

Mingel med
kulturföreningar
på dialogmöte
Två gånger varje år träffas Bodens kulturfören-
ingar och Bodens kommuns kulturenhet för 
dialogmöte. Syftet är att skapa en mötesplats 
för kulturföreningarna där nya idéer kan upp-
stå, men ger även en möjlighet för kommunen 
att informera om vad som är på gång.

Samtidskonst från den afrikanska kontinent-
en, Bodenkonstnärer efter Bodenskolan och 
en historisk inblick om när larvfötter ersatte 
hästskor. Det är temat för de nya utställningar-
na på Havremagasinet, som hade vernissage 
den 6 juni.

Havremagasinets stora internationella utställning heter Entry 
prohibited to foreigners och speglar hur mobilitet påverkar och 
förändrar människan. Deltar gör konstnärer från bland annat 
Libanon, Kenya, Etiopien, Sydafrika, Frankrike och Sverige

Konsthallen lyfter även fram sju konstnärer med Boden
anknytning i utställningen Efter Bodenskolan. Där ställer 
Simon Berg, Bengt Frank, Kerstin Hedström, Marianne Wik
ström, Lena Ylipää, Anita Ylipää samt Eva Zettervall ut sina 
verk.

Även en fotoutställning finns för beskådan när Bengt Per
sons fotografier om när bandvagnen ersatte hästen i försvaret 
visas upp i utställningen Från hästskor till larvfötter.

Utställningarna pågår mellan 6/6 – 27/9. För mer informa
tion, kika på havremagasinet.se

Internationella
konstnärer till 
Havremagasinet
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Text och foto: Madde Lundberg

Ett 50-tal representanter från Bodens kulturföreningar samlades med 
kulturenheten i Sörbyn för dialogmöte.

 Cecilia Mörk, nyanställd 
kulturutvecklare Bodens kommun, 

presenterade sig på mötet.
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Lunchtillluncharrangemanget invigs på Kvarnängen kl 12.00 
av Catarina Ask, ordförande för Rådet för trygghet och hälsa. 
Under torsdagseftermiddagen erbjuder idrottsföreningar och 
företag provapåaktiviteter och roliga utmaningar till långt 
fram på kvällen. Det kommer att finnas aktiviteter för alla 
åldrar, alla banor öppnas upp och tävlingen för att kora Årets 
aktivaste arbetsplats i Boden drar igång.

På fredagen går Garnisonmilen av stapeln med start klock
an 09.00. I år finns det fler öppna klasser än tidigare. En nyhet 

Hela Boden i rörelse firar tio år
Boka in 10 till 11 september i din kalender 
redan nu! Då är det nämligen dags för tioårs-
jubileet av Hela Boden i rörelse. Gå, lunka, 
löpa eller rulla valfri sträcka, oavsett var du är 
i kommunen.

är att högstadie och gymnasieelever får egna tävlingsklasser. 
Även på fredagen är banorna och arbetsplatstävlingen 

igång fram till avslutningen av aktivitetsdygnet kl 12.00. 

Instagramtävling
Kan du inte komma in till Kvarnängen kan du ordna aktivi
teter och utmaningar där du är och delta i tävlingar via Insta
gram under #helabodenirörelse.

Besök vår Facebooksida: facebook.com/helabodenirorelse 
där fylls det på med aktiviteter och information ända fram till 
starten! Har du en fråga – skicka epost till hbr@boden.se eller 
ring Bodens kommuns växel 092162 000.

Bakom arrangemanget står Bodens kommun, Norrbot
tens idrottsförbund, Norrbottens handikappidrottsförbund, 
Försvars makten Boden och Strand Fysiocenter.

 Mina barn berömmer mig och säger att jag gjort en livsstils
förändring. Idag tränar jag regelbundet och deltar i några mo
tionslopp per år, säger Leif Nordström som gillar att springa, 
åka skidor och kompletterar med gym under kalla vinterdagar.

Motion gör att människor mår bra
Leif Nordström märker tydlig effekt av träningen. Han säger 
att han mår mycket bättre än förr och njuter av att träna. Mo
tion har blivit en vana som han inte vill vara utan. Sedan några 
år tillbaka är han ordförande i Norrbottens idrottsförbund. 
I den rollen är det självklart att propagera för att motion ger 
bättre hälsa och ett rikare liv för både unga och gamla.

Norrbottens idrottsförbund är med och arrangerar Hela 
Boden i rörelse tillsammans med bland andra Bodens kommun, 
ett arrangemang som man vill ska locka privatpersoner lika 

Leif Nordström utmanare
i Hela Boden i rörelse
Leif Nordström har gjort en stark resa. Sedan han gick i pension från 
tjänsten som chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Bodens kommun 
har han investerat i sin egen hälsa. Konditionen har förbättrats avsevärt 
och midjemåttet har krympt i takt med att motionsrundorna blivit läng-
re. Den 11 september planerar han att springa Garnisonsmilen under 
Hela Boden i rörelses 10-års jubileum.

väl som företag, skolor och försvarsmaktens anställda. När ar
rangemanget startade för 10 år sedan var Leif Nordström med 
och stöttade det i rollen som tjänsteman på kommunen.

Utmanar politiker att springa stafett 
Hela Boden i rörelse är en manifestation för att få människor 
att börja röra på sig och Leif uppmanar alla Bodensare att vara 
med på någon av de aktiviteter som erbjuds.

 Bodens kommun vill profilera sig som en folkhälso och 
idrottskommun. Därför tänker jag utmana Bodens politiker 
att sätta ihop 3mannalag och springa stafett. Det är en viktig 
symbolhandling att även politikerna är med och sätter Boden 
på kartan som en folkhälsokommun och jag hoppas att det blir 
napp, säger Leif Nordström hoppfullt.

Den 10-11 september är det dags för Hela Boden i rörelse, boka in 
10-års jubileet i din kalender redan nu!

Foto: Christer Gallin

Text: Annemari Johansson. Foto: Inga-Lill Nordström
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De nuvarande trygghetstelefonerna är analoga och går över det 
fasta telefonnätet. Det är en gammal teknik som kan slås ut 
vid exempel ett åskoväder och behöver bytas ut. För att möta 
utvecklingen och göra larmkedjan säkrare genomför Bodens 
kommun ett teknikskifte under 2015. De nya trygghetstele
fonerna är digitala och kommunicerar över det digitala nätet. 
Deras funktion kan övervakas kontinuerligt och eventuella fel i 
apparaten eller kommunikationen kan upptäckas och åtgärdas 
snabbare.

Tryggare trygghetslarm 
när analogt blir digitalt
Säkrare för dig som har trygghetslarm och 
lättare för kommunen att kontrollera att larmen 
fungerar. Det är de två viktigaste fördelarna 
när kommunen byter ut alla analoga trygghets-
telefoner till nya digitala. Drygt 600 användare 
berörs av bytet.

600 larm byts ut
 Kommunens personal kommer att testa mobiltäckningen vid 
installationen och har även planerat för alternativa lösningar 
om det skulle bli problem i något område, säger projektledare 
Helena Samuelsson på socialförvaltningen.

I Boden ska 600 trygghetstelefoner bytas ut. Bytet kommer 
att ske successivt och beräknas vara helt genomfört under året. 
Vi börjar med att de som får nya beslut om trygghetslarm får 
nya apparater installerade. Kommunens personal kommer i 
god tid att ta kontakt med dig som redan har trygghetstelefon 
installerad och komma överens om tid när de kan komma hem 
och byta utrustningen. 

Funktionen densamma
De nya larmen fungerar på samma sätt som de nuvarande. 
När du trycker på larmknappen går larmet till en larmcentral 
som vid behov tar kontakt med hemtjänstpersonal som gör ett 
besök hemma hos användaren.

Eftersom kommunen står för abonnemanget i de nya 
trygghetstelefonerna kommer själva larmanropet inte kosta 
dig något. Om själva avgiften av larmen ska ändras är upp till 
kommunfullmäktige.

Under året kommer Rådet för trygghet och 
hälsa bland annat jobba förebyggande mot 
droger hos unga. Rådet ska också jobba med 
Sam-projektet för att främja den psykiska häl-
san hos Bodens barn och unga.

Efter valet har Rådet för trygghet och hälsa fått en ny ledning 
med kommunalrådet Catarina Ask, (Mp) som ordförande och 
Egon Palo (M) som vice ordförande. 

Under 2015 ska rådet fokusera på att arbeta med trygghet 
och säkerhet, förebyggande arbete mot droger hos unga och 
Samprojektet.

Disa för alla
I det landstingsfinansierade Samprojektet, som ska främja psy
kisk hälsa hos barn och unga, är Boden pilotkommun. Arbetet 
i projektet går vidare med en stor mängd aktiviteter och ett 
engagerat arbete ute i många olika verksamheter.

Rådet för trygghet och hälsa fokuserar på unga
Bland annat har Disagrupper, som tidigare bara funnits för 

tjejer, startats på högstadiet även för killar och blandade grup
per. Disa är en metod som hjälper tonåringar att förstå och 
hantera sina handlingar, tankar och känslor samt ger verktyg i 
stresshantering och stärker självkänslan.

Lämna tips under skördefesten
Rådet jobbar även med Bodens kommuns alkohol och drog
politiska program, som är under revidering och kommer att 
uppdateras. Arbetet beräknas att vara klart för beslut i kom
munfullmäktige under hösten 2015.

Rådet för trygghet och hälsa kommer finnas med under 
Skördefest och miljödagarna 2830 augusti vid korsningen 
KyrkgatanIdrottsgatan. Där kan du lämna dina tips på hur 
Boden ska kännas tryggare, säkrare och hälsosammare.

Rådet stöttar givetvis även Hela Boden i rörelse, som i år 
firar 10årsjubileum. Mellan 1011 september går arrange
manget av stapeln från lunch till lunch. Läs mer om jubileet på 
sidan 17.

Carola Johansson och Birgitta Ajax, Bodens kommun, är i full gång 
med att installera de nya trygghetslarmen ute bland bodensarna.

600 trygghetstelefoner ska bytas ut till de nya digitala versionerna, en 
säkrare lösning både för kund och kommun.
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Ett näringsrikt vatten gynnar algtillväxt, speciellt i kombina
tion med starkt soljus, värme och lugnt väder. Därför är det 
viktigt att vi inte belastar våra vatten med mer näring från 
dagvatten, bristfälliga avlopp och liknande. 

Bodens kommun arbetar aktivt för att begränsa och hålla 
nere näringsmängden i Svartbyträsket, Bodträsket och Budd
byträsket. Bland annat pumpas näringsfattigt vatten från 
Luleälven in i Svartbyträsket. Det ger ökad omsättning och 
minskad näringbelastning. Kommunen inventerar även enskilda 
avloppsanordningar i sjönära områden för att upptäcka brister i 
anläggningar som påverkar naturen med näringsläckage.

För uppföljning av sjöarnas tillstånd genomförs årliga 
provtagningar och analyser av vattnet.

Kampen mot algerna i Bodens sjöar
Sedan 1980-talet har Svartbyträsket, Bod-
träsket, Buddbyträsket och Vittjärvsträsket 
drabbats av algblomning i olika grad. För att 
minska problemet pumpar kommunen bland 
annat in näringsfattigt älvvatten till Svartby-
träsket och inventerar avloppsanläggningar i 
sjönära områden.

Undvik bad i algblomning
Det kan gå bra att bada i vatten med algtillväxt, men undvik 
att svälja vatten och se till att duscha efteråt. Undvik helt att 
bada vid kraftig algtillväxt eller algblomning. En tumregel är 
att skippa badet om siktdjupet är mindre än en meter till följd 
av algerna.

Barn får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån 
vatten med algblomning. Vissa plankton är giftiga och kan 
vara farliga att få i sig.

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos män
niska och djur: Illamående, kräkningar, diarré och eventuellt 
feber, hudirritationer och ögonbesvär. Sök läkarhjälp om någon 
uppvisar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller kontakt 
med algblommande vatten. Vanligtvis krävs det större mäng
der vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var 
uppmärksam på symptom. 

Husdjur, boskap och vilda djur som dricker vatten med 
kraftig algtillväxt eller algblomning kan bli allvarligt sjuka och 
till och med dö. 

Foto: Freeim
ages.com

För 17 år sedan började Bodensarna sortera 
sina sopor och lägga brännbart och matavfall 
i två olika tunnor. Sedan dess hämtas avfallet 
med två så kallade tvåfacksbilar, som behåller 
avfallet uppdelat hela vägen till slutstationerna.

Så sorteras ditt 
avfall i bilen

Sedan 1998 sorterar vi i Boden vårt hushållsavfall som sedan 
hämtas och körs till värmeverket eller Svedjans biogasanlägg
ning. Men hur fungerar egentligen sopbilarna, det ser ju ut som 
om allt töms i samma behållare?

Bilarna som hämtar ditt avfall är så kallade tvåfacksbilar. 
Det finns bara ett hål när avfallet töms ner, men hålet delas av 
med en flyttbar lucka som styr materialet till rätt fack.

Bodens kommun jobbar hårt för att minska risken för
algblomning. Bland annat pumpas näringsfattigt älvvatten
in i Svartbyträsket.

Algblomning
Algblomning sker när växtplankton massförökar sig. 
Starkt solljus, värme och lugnt väder ger goda förut-
sättningar för algblomning. Dessutom behöver algerna 
näringsämnen som kväve och fosfor för att föröka sig. 
   Algblomning känns igen på ökad grumlighet och grön 
till brun missfärgning av vattnet. Allt grumligt vatten beror 
dock inte algblomning; losslitna alger och ansamling av 
pollen kan ibland likna algblomning. En omfattande alg-
tillväxt påverkar sjön på flera sätt. Alger som dör sjunker 
till botten vilket stimulerar tillväxten av förruttnelsebak-
terier. Dessa kan orsaka exempelvis syrebrist i djupare 
vatten, vilket i sin tur leder till fiskdöd. 
   Om du upptäcker kraftig algblomning i våra Bodensjöar 
vill vi att du meddelar kommunens samhällsbyggnadskon-
tor genom kommunen växel, 0921-62 000.

Ditt brännbara avfall och matavfall hålls alltså avskilt inne 
i bilen. När det sen är dags för lossning finns det två tömnings
luckor längst bak, så att brännbart avfall kan tömmas på 
värmeverket medan matavfallet lämnas till Svedjans biogas
anläggning. Så även om allt verkar lastas in i samma öppning 
på sopbilen, så hamnar ändå allt avfall på precis rätt ställe i 
slutändan.

Foto: Bodens kommun

Foto: 
Elisabet Påhlsson
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Juni
1-14 Karin Gustavsson ställer ut textilkonstverk. 

Bodens konstgille
1-30  Barnutställning Rörelse. Försvarsmuseum
4 CrossNature Kvarnängen
5-7 Bio Spy. Saga
6  Motorkulturdagen. Retro café.
6	 Nationaldagsfirande.	Försvarsmuseum
6  Invigning rutt 616. Södra älvdalen
6  Vernissage sommarens utställningar. 

Havremagasinet
8 Sommargympa. Kvarnängen
10 Sommarkväll på Gruvberget
10-14 Bio Jurassic world. Saga
11 CrossNature Kvarnängen
12-13 Trav. Bodentravet
12 Dans i Björknäsparken
13-14 Bodens sommarspel. Björknäsvallen
13  Travfest. Western Farm
14 Trädgårdsloppis. Bodentravets parkering
15 Sommargympa. Kvarnängen
16-18 Dagsläger för barn. IOGT-NTO Råbäcken
17 Undervattensstädning. Aldersjön
17 Bio Spy. Saga
18 CrossNature Kvarnängen
18 Bio Jurassic world. Saga
19	 Midsommarfirande	hembygdsområdet
19	 Midsommarafton	på	Laxholmen
20	 Midsommarfirande	Harads	Kläppgården
20	 Musik	på	Laxholmen
22 Tältläger för barn. IOGT-NTO Råbäcken
22  Sommargympa Kvarnängen
24 Café sommarkväll. Rörvikskyrkan
25 Kvällsöppet Bodens centrum
25-26 Bio Terminator: Genisys. Saga
25 CrossNature Kvarnängen

26-28	Northern	sun	bike	meet.	Western	Farm
26 Dans i Björknäsparken 
27	 Musik	på	Laxholmen
29 Sommargympa Kvarnängen

Juli
1-31 Barnutställning Rörelse. Försvarsmuseum
1 Café sommarkväll. Rörvikskyrkan
1 Dans i Björknäsparken
2 CrossNature Kvarnängen
3 Dans i Björknäsparken
4 Cykelloppet Broarna runt. Bodträskfors
4	 Musik	på	Laxholmen
6 Sommargympa Kvarnängen
8 Café sommarkväll. Rörvikskyrkan
9 CrossNature Kvarnängen
10 Dans i Björknäsparken
11	 Sommar	Julis	och	allsång.	Lassbygården
11	 Musik	på	Laxholmen
13 Sommargympa Kvarnängen
15 Café sommarkväll. Rörvikskyrkan
16-18	Sommarcupen	handboll
16-19 Tivoli Kvarnängen
16 CrossNature Kvarnängen
17 Dans i Björknäsparken
18	 Musik	på	Laxholmen
20 Sommargympa Kvarnängen
22 Café sommarkväll. Rörvikskyrkan
23 CrossNature Kvarnängen
23 Norgedagen Bodens centrum
24-26 Bodens sommarmarknad. 

Hembygdsområdet
24 Dans i Björknäsparken
25-26 Hembygdsdagar. Hembygdsområdet
25	 Musik	på	Laxholmen

26 Öppen trädgård runt om i Boden
27 Trav, Bodentravet
27 Sommargympa Kvarnängen
29	 Eyvind	Johnson-dagen.	Björkelund
29 Café sommarkväll. Rörvikskyrkan
30 CrossNature Kvarnängen
31 Dans i Björknäsparken

Augusti
1 Unbyn alive. Unbyn
1 Retrorallyt. Retro café
1-2 Barnutställning Rörelse. Försvarsmuseum.
1	 Musik	på	Laxholmen
1	 Auktion	och	loppis.	Svartbjörnsbyn
3 Sommargympa Kvarnängen
5-31	 Bert	och	Eva	Linné	ställer	ut	målningar.	

Bodens konstgille
5 Café sommarkväll. Rörvikskyrkan
6 CrossNature Kvarnängen
7 Dans i Björknäsparken
14 Trav, Bodentravet
14 Dans i Björknäsparken
21 Dans i Björknäsparken
22 Kamrumjoggen. Bodträskfors
22-31	Face	the	facts.	Utställning 

Försvarsmuseum
27 Kulturnatta. Bodens centrum
27-29	Load	up	north.	Boden	arena
27 Kvällsöppet. Bodens centrum
27 Trav, Bodentravet
28-30	Skördefest	och	miljödagar.	Hembygds-

området
28 Dans i Björknäsparken
29 Boden cruising

Det här händer i Boden i sommar
Foto: Mats Engfors

[Gruppförsändelse	till	alla	hushåll	i	Bodens	kommun]

Vill du veta mer om evenemangen? 
Kika på upplevboden.nu


