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Informationstidning från 

Bodens kommun som delas 
ut till hushåll, institutioner 

med flera i Boden.

Vi lever i en tid av snabba förändringar. Under 
2015 hade vi en rekordstor flyktingmottagning, 
närmare 163 000, när stora strömmar människor 
rörde sig genom Europa – vissa ända fram till 
Sverige. 2016 stannade asylmottagningen på 
29 000.

Hur påverkar det Boden? Vi har en stor mot
tagningsverksamhet. Migrationsverket är en av 
Bodens största arbetsgivare och omsätter stora 
belopp i form av både varor och tjänster. Minskar 
mottagningsverksamheten måste människor hit ta 
annan sysselsättning. Det är kanske inte något 
unikt, men innebär stora omställningar för 
enskilda.

För Boden som samhälle finns en annan 
utmaning. Stora yrkesgrupper står inför en 
generationsväxling. Många erfarna medarbetare 
närmar sig pension och måste ersättas av yngre. 
Idag räcker ungdomarna inte till. Vi måste få en 
inflyttning av människor i yrkesverksam ålder.

Den stora resurs som finns tillgänglig är 
människor från andra länder. Att hjälpa dem in 

i samhället är en av nutidens stora och kritiska 
uppgifter. Det kommer att kräva resurser och 
insatser. Men det är också en möjlighet för vårt 
län att vara en tillväxtregion för minst en genera
tion framåt. För Boden är det en möjlighet att nå 
målet om 30 000 invånare år 2025.

Vi förbereder oss med många viktiga steg. Vi 
stärker samverkan med grannkommunen Luleå 
för en gemensam bostads och arbetsmarknad. 
Planer för nya bostäder, både i småhus och 
flerfamiljshus, tas fram. Kommunen bygger vägar 
och drar ledningar för nya bostadsområden på 
Sävastön. Vi planerar framtidens förskolor och 
skolor. Vi stärker kollektivtrafiken och söker nya 
miljösmarta lösningar i all verksamhet. Kommun 
och arbetsförmedling samverkar för att sänka 
arbetslösheten bland ungdomar. På liknande sätt 
vill vi finna sysselsättning för nya svenskar och 
för personer med funktionsnedsättning. 

Vi är inte framme, men vi tar viktiga steg åt 
rätt håll. Nu bygger vi Boden för nästa genera
tion.

LEDARE 

En budget för 
tillväxt i Boden
Bodens kommun planerar för tillväxt. Vi har ett tydligt mål: att bli 30 000 
invånare senast år 2025. För att det ska bli verklighet krävs planering och 
förberedelser. Det behövs bostäder, jobb och en bra infrastruktur. Med årets 
budget tar vi viktiga steg åt rätt håll.

Ur sidinnehållet nr 1/2017
Välvärdsmiljonerna ger ett 
välkommet tillskott sid 3
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I slutet av 2015 fick Boden ett tillfälligt stadsbidrag på 65,3 
miljoner kronor, det så kallade tillfälliga flyktingstödet. Bodens 
kommun beslutade att använda bidraget under flera år för att 
klara flyktingmottagandet och till olika integrationsprojekt och 
integrationssatsningar. För att skapa långsiktiga planerings
förutsättningar för kommuner och landsting ersätter regeringen 
det tillfälliga flyktingstödet med en permanent satsning, de så 
kallade välfärdsmiljarderna. Tillskottet ska särskilt stötta de 
kommuner och landsting som har störst behov av investeringar 
när Sverige växer. Inledningsvis fördelas tillskottet dels med 
hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända och dels i förhål
lande till antalet invånare. För Boden innebär det en utökning 
med 38 miljoner kronor 2017 som successivt sjunker till 
knappt 20 miljoner kronor 2021 när tillskottet enbart fördelas 
efter invånarantalet.

 Tillskottet har förbättrat kommunens ekonomi vilket gjort 
det möjligt att stärka utbildningsförvaltningens budget. Dess
utom har det tidigare beslutade sparkravet för alla verksamheter 
kunnat flyttas fram. 

Bodens kommun räknar med att klara en ekonomi i balans 
för 2017. Vi har satsat på integrationen och det är viktigt att 
få in nya invånare och ny skattekraft till Boden för att få ett 
ekonomiskt starkt samhälle. 

Välfärdsmiljonerna ger ett välkommet tillskott

Bodens stadsbibliotek som har en ny entré och mer yta till studierum 
som ett resultat av integrationsprojektet.

2017 kommer att gå i modernitetens tecken för lokal-
trafiken i Bodens kommun. Det kommer jobbas för att 
underlätta för dig som resenär. Både på och när du klivit 
av bussen.

Det är ett år av framgång som fortsätter för lokaltrafiken 
i Bodens kommun. Målen för 2017 sätts högt och du som 
resenär står i centrum.

Enkelt att köpa biljett
Många satsningar 2017 kretsar kring att göra det mer 
bekvämt att åka buss. Bland annat så finns numer en 

Lokaltrafikens jobb är enkelhet
Quickomat på Medborgarplatsen. På den kan du ladda 
ditt busskort och se aktuellt saldo. Där kan du också 
handha resor på Länstrafiken. 

Om du tycker mobilappar är mer du så kan du enkelt 
ladda ner appen Länstrafiken i Norrbotten. Appen kan 
hämtas från både Appstore och Google Play till din 
smarta telefon. I appen kan du köpa enkelbiljetter och 
betala med bankkort eller mot faktura.

Biljett och betalterminalerna i samtliga bussar är 
utbytta vid årsskiftet och möjliggör en snabbare och 
säkrare betalning för dig som resenär.

Trådlöst på bussar i Boden
Under första hälften av 2017 kommer bussarna i lokal
trafiken att utrustas med utrustning för WIFI. 

2016 var ett rekordår
Antalet resor med lokaltrafiken i Bodens kommun 
ökade med hela 17 procentenheter år 2016. Visionen 
är att än fler ska börja åka kollektivt och resa hållbart. 
Mycket har gjorts för att ökningen ska bli verklighet. 
Bland annat så har nya linjesträckningar gjorts, för
längd vintertidtabell, bussnavet på Medborgarplatsen 
har blivit klar och det har satsats på ungdomsresandet.Biogasbuss i Boden

Foto: Fredrik Åström



4 | Boden Bild Nr.1.2017

12 utvecklingsområden visar vägen
Den strategiska planen är politikernas verktyg för att styra 
verksamheterna och fördela budgeten till de olika nämnderna. 
Planen beslutas årligen av kommunfullmäktige för en treårs
period. Planen är giltig 2017 till och med 2019. Den 
strategiska planen bygger på en långsiktig utvecklingsplan.
   Boden har en vision att vara en hållbart växande trivsam 
småstad där vi år 2025 har genomfört en omställning till en 

långsiktig hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hänseende. Visonen talar även för att kommunen ska nå upp 
till fler än 30 000 invånare och är en växande kommun med 
utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

För att nå fram till visionen kommer arbetet fokuseras på 
följande tolv utvecklingsområden:

!?!

En trivsam växande småstad 
Bra bostadsmiljöer, fler invånare, 

hållbar tillväxt och ökad handel

Trygg och säker vård 
och omsorg

Utvecklad kvalité och ökad 
tilltro till vården och omsorgen

Boden är en plats 
för företagsamma 
En plats för företag och 
goda arbetsplatser

Bodens kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Människor ska vilja och 
kunna arbeta länge inom 
kommunen

Alla är värdefulla i Boden 
Jämställdhet, jämlikhet, kulturell 
mångfald och tillgänglighet

Tema budget
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En uppdaterad verksamhet 
LEAN genom BodenRaketen, ständig förbättring

!?!

Barnvänliga Boden 
Vi arbetar för att barnfamiljer 

ska vilja bo i Boden

Här talar vi med medborgarna, 
inte till dem 
Dialog för samverkan, inflytande, 
förtroende och valfrihet

Vi lyfter fram värdet av
offentligt finansierad verksamhet 
God service i alla skeden av livet

Integration som tillgång 
Byggd på språkundervisning 
och egenförsörjning

En kommun med långsiktigt 
stabil ekonomi 
Hållbar ekonomisk utveckling,
anpassning av resurser samt 
vård av tillgångar

Vi arbetar tillsammans
Samverkan inom kommunen, 
med andra organisationer och 
myndigheter

Den strategiska planen finns att läsa på www.boden.se

Kontinuerlig verksamhetsutveckling
– LEAN genom BodenRaketen, ständig förbättring
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Text: Xxx. Foto: Xxx

Den kommunala skatten har varit oförändrad sedan 2014. Den 
1 januari 2016 höjde Norrbottens läns landsting skatten med 
1,16 procent. Förutom kommunalskatten betalar alla invånare 
en obligatorisk begravningsavgift. Från 2017 höjs den från 
0,22 till 0,25 procent. Detta innebär att alla Bodens kommun
invånare betalar 34,19 procent i kommunalskatt inklusive 
begravningsavgift från och med 2017. 

Den högsta kommunalskatten, exklusive begravningsavgift, 
bland alla kommuner i landet är 35,15 procent och den lägsta 
29,19 procent. Genomsnittet för alla kommuner 2017 är 
32,12 procent. Kommunalskatten i Boden är därmed 
1,82 procentenheter högre än genomsnittet. 

Kommunala
skatten

0 5 10 15 20 25 30 35

Bodens
kommun

22,60
22,60

11,34
11,34

33,94
33,94

34,16
34,19

0,22
0,25

2017
2016

* Är du medlem i Svenska Kyrkan är avgiften oförändrat
0,90 procentenheter och totala skatten 35,09 %. Bor du i
Edefors församling är avgiften till Svenska Kyrkan
1,11 procentenheter.

Norrbottens
Läns Landsting

Kommunalskatt

Svenska kyrkans
begravningsavgift*

Komunalskatt  inkl.
begravningsavgift

Bodensarnas skatt 2017 i procent

Tema budget

Foto: Mats Engfors
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Satsningar på investeringar
Bodens kommun har liksom de flesta andra kommuner i landet stora investerings-
behov. I år har därför investeringsbudgeten utökats till 207 miljoner kronor.

Kommunens budget 2017 (miljoner kronor)  
Intäkter  Kostnader

Skatt och utjämning 1 785,3 Driftkostnader 2 112,9
Övriga intäkter 458,6 Avskrivningar 94,5
Räntor 2,4 Räntor 2,5

Summa intäkter 2 246,3 Summa kostnader 2 209,9

De senaste åren har budgeten varit omkring 124134 miljoner 
kronor. De stora satsningarna sker på grund av eftersatt under
håll, miljökrav, behov av nya bostäder samt förändringar av 
verksamheterna.

Det mesta av budgeten används till åtgärder i kommunens 
fastigheter, vatten och avlopp, renhållning, ombyggnad av gator 
och vägar, nya bostadsområden samt IT. Bland de större enskilda 

investeringarna 2017 är planen att Björkdungens förskola ska 
byggas ut med två avdelningar och en ny gruppbostad med sju 
platser ska uppföras. Gruppbostaden ersätter Bredåkra som 
brann ner 2015. Dessutom ska det nya bostadsområdet 
Brännan i Sävast fortsätta att byggas ut och ridhuset ska rustas 
med bland annat ett nytt tak. Renoveringen av Nordpoolen går 
in i slutskedet och ska färdigställas. 

Större investeringar 2017

Vatten och avlopp
samt avfall, 38 mkr

Åtgärder i 
fastigheter, 32 mkr

Ombyggnad
Björkdungens förskola, 24 mkr

Ombyggnad gator
och vägar, 23 mkr

Nya bostadsområden
inklusive Brännan, 
Sävastön, 15 mkr

IT, 11 mkr

Ny gruppbostad, 11 mkr

Upprustning ridhuset, 10 mkr

Upprustning av 
Nordpoolen, slutfas, 8 mkr
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Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Så här
fördelas

pengarna
2017

Större investeringar 2017

Skatteintäkter, 58%

Utjämning och 
fastighetsavgift, 19%

Intäkter från 
privatpersoner/

företag samt 
räntor, 8%

Hyror och
arrenden, 3%

Bidrag m m, 12%

Personal, 55%

Tjänster, 28%

Avskrivningar, 
räntor m m, 6%

Bidrag, 5%

Material, 5%

Utjämning, 1%

*I Övriga förvaltningar ingår fastighetsförvaltningen med 5,1 mkr, överförmyndarnämnden med 4,2 mkr, revisionen med 2,2 mkr 
samt miljö- och byggnämnden med 0,7 mkr.

Socialförvaltningen
41,3% eller 
687,9 miljoner kr

Utbildningsförvaltningen 35,2% 
eller 586,8 miljoner kr

Tekniska förvaltningen
 6,5% eller 108,8 miljoner kr

Kommunledningsförvaltningen
 6,3% eller 104,7 miljoner kr

Kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningen

4,7% eller 78,1 miljoner kr

Arbetsmarknadsförvaltningen
 3,4% eller 57,4 miljoner kr

Räddnings- och 
beredskapsförvaltningen
1,8% eller 29,7 miljoner kr

Övriga förvaltningar* 
0,7% eller 12,2 miljoner kr

Tema budget
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   För alla Bodensare 
Ett fungerande väg- och VA-nät är a och o i en växande kom
mun. Arbetet fortsätter med ledningsnät, avloppsreningsverk 
och pumpstationer under 2017. Bland annat planeras insatser 
vid Svedjans och Unbyns reningsverk och Kusöns vattenverk 
och ett omfattande avloppsledningsbyte på Sveafältet i Boden. 
Vid pumpstationen på Brännastrand påbörjas en om/ny
byggnad.

Gatu och parkavdelningen har fått utvecklingsmedel av 
Naturvårdsverket till försök med ny teknik till hållbara dag 
vattenlösningar i stadsmiljö.

En skötselplan för kommunens tätortsnära skog ska tas 
fram under 2017.
Brukarråd genomförs i socialnämndens alla verksamheter varje 
vår och höst. Brukare, anhöriga och gode män kan då påverka 
verksamheten i dialog med personal. Regelbunden kvalitets
dialog sker mellan brukare, föreningar, förvaltningsledning och 
socialnämnd.
Räddningstjänst. Genom Räddningstjänsterna Norrbotten 
samverkar vi nu mer över kommungränserna för att ge den 
bästa servicen om en olycka inträffar. Vi har tillgång till gemen
sam utrustning och räddningsuppdrag utförs av närmaste 
räddningstjänst oavsett vilken kommun den tillhör.

Räddningstjänsten vidareutbildar sin personal och ut
vecklar metoder för brandsläckning. Två nya släckbilar med 
ny teknik är inköpta och övningsfältet anpassas för nya 
räddnings metoder och minskad miljöpåverkan.

Under året utförs tillsyn i olika boendemiljöer för att före
bygga bränder.

   Vård och omsorg
Nya arbetskläder. För att ytterligare minska risk för smitt  
sprid ning inom vård och omsorg ska alla som arbetar i vård nära 
arbete från och med 2017 bära nya anpassade arbetskläder.
Nya lokaler till hemtjänsten och hälso- och sjukvårdspersonal. 
Under våren 2017 färdigställs en ombyggnation.
Kompetensutveckling och utbildning av socialförvaltning
ens personal fortsätter. Möjligheter till betald utbildning till 
bristyrken, exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och 
socionomer, erbjuds tillsvidareanställd personal inom social
förvaltningen.
Ny servicebostad och gruppbostad. En ny servicebostad 
öppnas på Hemvägen. Bredåkras gruppbostad ersätts med 
nybyggnation.
Nytt äldreboende. Ett nytt äldreboende planeras för att ersätta 
Midgårdarna. Det ska innehålla ca 120 platser, ca 30 fler än 
nuvarande, och vara färdigt vid årsskiftet 2019/2020.

   Unga i Boden
Minskad ungdomsarbetslöshet. Ökad samverkan mellan 
kommun och Arbetsförmedling, nya arbetsmetoder och arbets

sätt ska öka sysselsättningen bland unga. Fokus är individuellt 
behovsanpassade insatser för att öka studiemotivation och 
anställningsbarhet, bland annat med ökade möjligheter till 
praktik och/eller flexibla studielösningar.
Aktiviteter. Under sportlov och höstlov bjuds barn och ung
domar på ett fullspäckat program med aktiviteter inom kultur 
och idrott. 
Föräldrautbildning. Fortsatt satsning och planerad utökning av 
föräldrautbildningar även med inriktning mot integration.
Ungdomsmottagningen har fått resursförstärkning med 
 kurator och barnmorsketjänst.

   Villaägare och nybyggare
Under våren ordnas inspirationskvällar på Boden Business Park 
för nybyggare och personer som letar nytt boende. Kvällarna 
har teman som bygga nytt, inredning och utomhusmiljö.  

Under 2016 beviljades totalt 36 bygglov för nybyggnation 
av enbostadshus som förväntas börja byggas i år. Det planeras 
en datahallsbyggnad på A8området, tillbyggnad av före detta 
golfhuset i Sävast med lokaler för Filmpool nord, Treehotel 
har invigt sitt sjunde trädrum, och flerbostadshus (ersättnings
byggnad efter brand) för Wiksténs fastigheter byggs på Åbergs
leden. Arbete pågår med ett flertal detaljplaner.

Arbeten på etapp två, södra Brännan, ska genomföras 
under året och gestaltningsarbete och gallringsinsatser för ny 
lekpark på Brännan fortsätter under våren.
Fyrkantskommunerna har utvecklat en ny karttjänst, 
GIS4Web, som har tagits i drift. Under året har en kommunal 
samlad mätorganisation funnit sina former och kommunen har 
nu två mätningstekniker för kommunala mätuppgifter.

Det här gör Bodens kommun 2017

Foto: Mats Engfors
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Tema budget

Vatten. Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har 
i december 2016 fattat beslut om nya åtgärdsprogram för 
ökad tillsyn av enskilda avlopp. Inom kommunen finns ett 
flertal förorenade områden som måste prioriteras i nämndens 

tillsynsarbete. Fortsatt arbete kommer att ske för att samordna 
beslut som omfattas av både plan och bygglagen och miljö
balken, och då i huvudsak ärenden som rör enskilda avlopps
anordningar, värmepumpsanläggningar, miljöfarliga verksam
heter och byggnationer/rivningar av olika slag.

   Trygghet och hälsa 
Gratis utkörning av sand. Medborgare i Bodens kommun från 
70 år får kostnadsfri utkörning av sand vid ett tillfälle per vår 
och höst, som en fallförebyggande åtgärd som sedan flera år 
tillbaka omfattar drygt 400 hushåll och är mycket uppskattad.
Fixarna. Fixarna är en kommunal service till kommun
medborgare  70 år och äldre. Erbjudandet är i likhet med sand
utkörning ett led i kommunens arbete att förebygga fallolyckor. 
Fixarna som gör ca 900 hembesök per år hjälper till med 
enklare vaktmästartjänster, exempelvis monterar brandvarnare, 
byter glödlampor och hämtar och lämnar saker i källare eller 
vindsförråd. 
Ledstråk för synskadade. Orienteringsljud i pollare för led
stråk införs på försök under 2017 tillsammans med synskada
des riksförbund. 
Nyckelfritt och nattillsyn i hemtjänst. Som ett komplement 
till personliga besök erbjuds nattillsyn i det egna boendet via 
kamera. Ett nytt system införs också för säkrare nyckelhante
ring i hemtjänsten.

   Jobb och företag
Öppet torg. Arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats drygt  
8 miljoner kronor för utvecklingsprojektet Öppet torg. Se mer i 
separat artikel i denna tidning.
Jobbsteget. Deltagarna får arbetspraktik i fyra veckor som 
därefter övergår till ett års projektanställning förutsatt ömse

Foto Nils Lindh

Foto: Petra Älvstrand
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sidigt intresse från deltagare och arbetsgivare. Under projekt
anställningen erbjuds yrkesspecifika utbildningsinsatser och 
aktiviteter. Målet är att deltagarna ska få tillsvidareanställning 
i kommunen eller hos annan arbetsgivare, alternativt gå vidare 
till studier.
Yrkes- och lärlingsutbildningar. Lärcentrum erbjuder ett flertal 
yrkes och lärlingsutbildningar utifrån arbetsmarknadens be
hov. Antagning till utbildningarna sker successivt under året. 
Studievägledning som vuxen. Det är aldrig för sent att studera. 
 Ofta kan studierna anpassas utifrån individens behov, studier 
kan bedrivas på hel och deltid, på distans eller i klass på 
skola. Den som vill läsa enstaka kurser, gå speciell utbildning, 
bestämt sig för att göra karriärbyte men inte vet till vad, kan få 
hjälp av Lärcentrums studie och yrkesvägledare. 

Nya åkattraktioner på Nordpoolen. Två nya attraktioner har 
färdigställts under hösten 2016 och står redo nu. Det orangea 
röret är en lugnare resa där badgästen själv kan välja tema på 
färden. Det gröna röret är en mer fartfylld upplevelse för de 
allra äventyrligaste. 
Ökat stöd till föreningar. Kultur, fritids och ungdoms
nämnden satsar mer på stöd till föreningslivet, till exempel 
kultur arrangemangsstöd. Anslaget har också höjts till studie
förbunden.
Mer halltider till föreningarna. För att skapa fler halltider för 
föreningarna beläggs pjäshallen med idrottsgolv som lämpar 
sig för till exempel fotboll och innebandy. 
Höjt medieanslag biblioteket. Kultur, fritids och ungdoms
nämnden höjt medieanslaget för inköp av mer litteratur till 
biblioteket.
Ny förvaltningsorganisation. Kultur, fritids och ungdoms
förvaltningen har inför 2017 genomgått omfattande struktur
förändringar i syfte att bättre kunna understödja föreningslivet 
i Boden och på ett effektivare sätt utföra de åtaganden som 
förvaltningen har. 

   Integration
Arbetsmarknadsförvaltningen tar emot nyanlända som fått 
permanent uppehållstillstånd. Handläggarna vägleder och 
hjälp er den enskilde i kontakten med andra myndigheter, 
ansökan om förskola, skola, bostad eller andra frågor som blir 
aktuella när uppehållstillståndet kommer.
Civilsamhället. Arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats 
bidrag till projekt för ökad integration till studieförbund. Bi
draget innehåller också stöd till ett stort antal idrottsföreningar 
och andra ideella föreningar för aktiviteter för våra ny anlända. 
   Det handlar om allt från riktade idrottsaktiviteter för 
barn och unga till samtalsgrupper för kvinnor, hälsoprojekt, 
samhälls orientering, drogförebyggande insatser, anordnan
de av praktikplatser med språkträning samt förberedande 
entreprenörs program.
Yrkesinriktad svenska. Lärcentrum erbjuder yrkesinriktad 
svenska för invandrare. Insatserna ska korta vägen till egen
försörjning och etablering i samhället. Exempel på pågående 
och planerade insatser är språkstöd inom vård och omsorgs
utbildning, storhushållsutbildning samt lokförarutbildning för 
andraspråkselever.
Arbetsmottagande. För att säkerställa framtida personalbehov 
och verksamhetskvalitet har socialnämnden startat projektet 
Introduktion och fadderskap för anställda och praktikanter 
med svenska som andra språk.

Integrationsbibliotekarie. Bilioteket har en integrations
bibliotekarie som ska anordna träffar för nyanlända och 
erbjuda hjälp att hitta rätt bland bibliotekets flerspråkiga 
litteratur sortiment. 
Ungdomscoach. På Ungdomens hus finns en flerspråkig ung
domscoach för att främja integration och riva språkbarriärer 
mellan ungdomar, med spännande gruppaktiviteter där alla 
ungdomar är välkomna under 2017.
Odlingslotter och fiske. Förhoppningen är att kunna erbjuda 
odlingslotter till Bodensarna säsongen 2017. Integrations
projektet fiske i Svartbyträsket fortsätter under 2017.

Inkubator. För utvecklingen av bland annat spel och film star
tas en inkubator på Boden Business Park våren 2017. Inkuba
torn ska finnas i Ehuset och i samma lokaler ska ett så kallat 
coworkingspace finnas där man som företag eller organisation 
kan hyra en arbetsplats under flexibla former. 

   Kultur och fritid
Vinnande koncept. Flera favoriter i repris. Kulturnatta genom
förs i vår och kulturscenen under sommarmånaderna med ett 
brett kulturutbud på stan. Valborg firar vi som vanligt den 30 
april och den 6 juni firas nationaldagen på Försvarsmuseum 
och Kvarnängen. I juli 2017 blir det Boden Alive. Författar 
och berättarmässan Eyvind2017 sker i november. Ett antal 
sommar och vinteraktiviteter är inplanerade för centrum, till 
exempel en isbana och snöskulpturer.
Ballonguppstigning. Försvarsmuseet visar Bodens historia med 
hjälp av ny teknik. Besökande ska kunna uppleva en ballong
uppstigning och se hur Boden växte fram, byggandet av kaser
ner och logementen, bostadshus och forten, och se hur Boden 
utvecklats sedan 1910talet, ur en ballongsoldats perspektiv, 
1 000 meter upp i luften.

Foto: Petra Älvstrand
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Socialförvaltningens individ och familjeomsorg i Bodens  
kommun har öppnat en livsstilsmottagning för att i ett tidigt 
skede och utan registrering kunna fånga upp och vägleda 
dig som funderar över osunda vanor som påverkar livet och 
familjen. 

En överkonsumtion av alkohol eller läkarförskrivna 
beroende framkallande mediciner sker i alla sociala samhälls
grupper och åldrar. Framför allt har läkemedels och bland
missbruket ökat på senare år, många gånger dolt bakom andra 
sjukdomstillstånd. Ändå är det belagt med mycket skuld och 
skam. Speciellt när barn är inblandade.

 Tidigare har vi inte kommit i kontakt med den här 
målgruppen förrän det har gått ganska långt. På livsstilsmot
tagningen kan vi ge råd och hjälp i ett tidigt skede, medan det 
med enklare medel går att göra en positiv förändring, förklarar 
Maria Eriksson, teamchef vid team stöd, individ och familje
omsorgens samlade öppenvård. 

Livsstilsmottagningen finns i socialförvaltningens ljusa och 
gemytliga lägenhet på Garvaregatan i centrala Boden. Där hålls 
även andra träffar under veckorna. Platsen erbjuder ett enklare 
steg att gå över tröskeln för att få råd i ett vanligt hyreshus, 
än att besöka socialtjänsten i Stadshuset och be om hjälp. På 
livsstilsmottagningen möts du av professionella behandlare 
med kompetens, erfarenhet och sekretess. Du kommer frivilligt, 
ensam eller tillsammans med någon om du vill, på bokad tid, 
13 samtal och det är kostnadsfritt. 

När vet du då om du är i riskzonen? Vad är sunt och vad är 
osunt?

 Om du mer än en gång har stannat upp och funderat över 
negativa konsekvenser kopplade till alkohol eller läkemedel, 
så finns det anledning att prata om det, säger Jenny Fahlgren, 
som håller i livsstilsmottagningen tillsammans med Therese 
Sehlstedt.

De lyssnar på dina skäl till besöket och hjälper dig att 
kartlägga dina vanor. De tar emot dig villkorslöst och pratar 
om det som du vill prata om. De ger råd och hjälper dig vidare 
utifrån din egen situation och dina behov.

 Sedan vi startade livsstilsmottagningen i höstas har vi haft 
ganska många besökare, och de flesta har aldrig varit i kon
takt med socialförvaltningen förut. En del har kommit några 
gånger, andra bara en. Men det har varit väldigt positivt, varje 
person vi kan hjälpa till ett bättre liv innan det går för långt är 
en vinst, säger Maria Eriksson.

Vill du veta mer om livsstilsmottagningens service? 
Kontakta öppenvårdsbehandlare Jenny Fahlgren eller 
Therese Sehlstedt på 0921626 46 eller 627 78.

Livsstilsmottagning
– en ny väg i livet
Lider du av högt blodtryck, sömnproblem eller andra besvär, och misstänker att det 
kan ha med din konsumtion av alkohol och/eller beroendeframkallande läkemedel 
att göra? Du är inte ensam. Kommunens livsstilsmottagning kan ge professionell 
hjälp och råd utan att du behöver besöka socialkontoret.

Jenny Fahlgren, behandlare och Maria Eriksson, teamchef öppnar 
dörren till livsstilsmottagningen på Garvaregatan i Boden.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors
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Livsstilsmottagningen i 
Boden ger professionellt stöd 

till dig som känner att du 
har ett osunt bruk av alkohol 

eller läkemedel. Besöket 
är frivilligt, villkorslöst och 

dokumenteras inte.
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Louise Pedersen är född och uppvuxen i Svartbjörnsbyn i 
Boden. Hon arbetar som drifttekniker på Sunderby Sjukhus och 
bor sedan ett par år tillbaka i en hyrd bagarstuga i Sunderbyn 
tillsammans med sambon Mikael Hedlund.
Louise är en riktig bodenpatriot och har till och med tatuerat in 
Bodens kommunvapen på överarmen.

 Alltså, jag gillar tatueringar. Och jag ville visa min kärlek 
till Boden. Så jag gjorde den här, i Boden såklart, skrattar 
Louise.

 Jag har alltid trivts bra när jag växte upp i Boden. Det är 
ett rikt föreningsliv och finns mycket att göra. Jag har nog testat 
det mesta – dykning, innebandy, fotboll, handboll, luftgevärs
skytte, ishockey. Jag är också med i nykterhetsrörelsen som har 
många aktiviteter i Boden.

Hon pratar med värme om vår fina kommun Boden som 
en härlig sommarstad, ett fint centrum, bra vinteraktiviteter i 
Storklinten och samtidigt en lagom litenhet.

Inspiration på mässa
När hon och sambon började känna sig trångbodda och redo 
att skaffa något eget drogs blickarna åter mot Boden och alla 

goda minnen. De besökte husmässan på Kulturens hus och 
idéerna började spira.

 Vi kom fram till att ett gammalt hus som ska repas kan 
kosta nästan lika mycket som att köpa tomt och bygga nytt om 
man satsar här i Boden. Närheten till Luleå var viktig eftersom 
vi jobbar åt det hållet båda två. Då blev Sävast mittemellan 
perfekt, säger Louise.

 Det blir 15 minuter till jobbet för Louise, och ungefär 20 
minuter för mig, säger Micke.

Valde noga
Tillfället kom när Bodens kommun började släppa nya tomter 
på Sävastön. Det unga paret studerade tomterna noggrant och 
valde ut vilka som var mest intressanta inför första tomtsläppet.

 Vi anade att de skulle försvinna snabbt med tanke på 
hur bra läget var och att kommunen hade satsat hårt på att 
marknadsföra det. Vi hade valt ut tomter närmast älven och 
hörnet, och mobiliserat flera som skulle hjälpa till att vakta när 
tomterna släpptes. Vi satt redo vid varsin dator och den enda 
som hann få en tomt var jag, säger Louise.

De fick inte exakt den de hade satt högst på listan, men 
nästan, och är nu förväntansfulla inför fortsättningen, vilka 
grannar det blir och se när det börjar byggas på området.

Drömmen är nära
 Det ska bli så skönt! Vi bor två personer och tre djur på 42 
kvadrat. Nu kommer vi att få precis som vi vill och slipper 
börja med att renovera. Vi kan flytta in direkt och bo 1020 år 
innan något måste göras. 
De väntar i skrivande stund på bygglov och så snart de kan ska 
de börja bygga sin Smålandsvilla med öppen planlösning, i 1,5 
plan på totalt 150 kvadratmeter och ett efterlängtat dubbel
garage. Kanske har deras dröm blivit verklighet redan innan 
jul. 

”Boden är bäst helt enkelt”
Det konstaterar Louise Pedersen, som nu slår 
ner bopålarna på en av de nya tomterna på 
Sävastön tillsammans med sambon Mikael 
Hedlund. De flyttar från andra sidan kommun-
gränsen med 15-20 minuters pendelavstånd 
till sina jobb i Sunderbyn och Luleå och ser 
närheten till flyget och hela världen som en 
stark fördel.

Louise Pedersen och Mikael Hedlund är två 
av de lyckliga tomtägare som slog till vid ett 
av tomtsläppen på Brännan i Sävast. Här 
ska de bygga sitt drömhus med utsikt över 
älven.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors
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Björknäsgymnasiet har sedan många år tillbaka arbetat i inter
nationella projekt inom språk, restaurang och olika program
överskridande projekt. Kontakter finns nästan i alla länder.
I år pågår tre Erasmus+projekt på skolan, där elever från 
estetiska, restaurang och livsmedels, vård och omsorg samt 
introduktionsprogrammet kan delta. Naturvetenskapliga pro
g rammet arbetar med ett Nordplusprojekt. Både lärarna som 
arbetar med dessa projekt och rektorerna ser det som väldigt 
utvecklande för både skolan och verksamheten.

Jämställdhet
Nyligen förärades skolan med gäster inom ramarna för 
projekt et Erasmus+projektet Imagine, där Sverige, Rumänien, 
Italien, Spanien, Kroatien och Frankrike deltar. I sina hemlän
der hade alla förberett workshops som de på plats på Björknäs
gymnsiet höll för varandra två gånger om dagen. Eleverna 
bodde hemma hos familjer i Boden och fick lära känna vårt 
land, klimat, mattraditioner och livsstil. De lyckades till och 
med pricka in ett av vinterns mest magnifika norrsken.
 Det är en utmärkt kulturell erfarenhet för alla att mötas så 
här. Det är också intressant för oss lärare och rektorer att få 
se det svenska utbildningssystemet, säger projektkoordinatorn 
Ana Huzjak Kisivan från Kroatien.

Internationella möten på Björknäsgymnasiet
Ett 30-tal elever, lärare och rektorer från fem 
olika länder besökte Boden och Björknäs-
gymnasiet under våren. Temat var jämställd-
het, ett ämne som alla ländernas deltagare 
hade förberett att presentera på olika vis.

 Vi utbyter tankar och idéer om jämställdhet och det är 
väldigt intressant att höra allas syn, säger Andrea Solórzeva, en 
av eleverna från Spanien.

Ludvig Grenholm från Boden tillägger att de många gånger 
vrider och vänder på frågorna och kommer fram till att den 
grundläggande synen är lika fast alla uttrycker det på olika 
sätt. 

 Vi har också fått uppleva väldigt mycket nya saker, åkt 
skidor, ätit älgkött, och palt, säger Cristian Dracinschi från 
Rumänien.

Den franska läraren Catherine Bourjin beskriver det stora 
arbetet alla elever lägger ner mellan mötena i de olika länder
na. Innan projektet är över 2018 ska alla länder ha stått värdar 
med olika teman varje gång. 

Internationell kör
Besöket i Boden präglades också av skolans esteter.
 En timme om dagen har vi tränat med en internationell kör, 
berättar estetläraren Anna Morin.
Det arbetet utmynnade i ett mäktigt framförande av en kör be
stående av ett 80tal personer som framförde Imagine av John 
Lennon och Pride av U2, till ett arrangemang av Hans Östlund 
och Håkan Wyöni. Nästa gång eleverna ses blir i Italien.

Ludvig Grenholm, Boden, och Andrea Solórzeva, Spanien, 
var två av eleverna som möttes och diskuterade jämställdhet 

ur olika perspektiv.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors
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Under drygt två års tid har Bodens kommun deltagit i ett pro
jekt via Skolverket för att öka naturvetenskap och teknik i för
skolan. Det har resulterat i flera nya arbetssätt som underlättar 
vardagen och undervisningen på de 18 deltagande förskolorna.
 Vi tar inte bort det gamla utan kompletterar det beprövade 
med nya saker, förklarar EvaLotte Gustafsson, som har varit 
kommunens representant i projektet och ansvarat för den interna 
fortbildningen av ett 50tal kollegor.

Tillsammans med barnen på avdelningen Bläckfisken på 
Strandens förskola visar hon bland annat hur barnen kan träna 
logiskt tänkande, sortering, ordningsföljd, koder och planering 
med roboten Bluebot. På ett uppritat rutschema lägger hon 
ut bilder på olika saker som rimmar, och barnen får i uppgift 
att programmera roboten så den går från katt till hatt. Fyra
åring arna klarar detta galant och är snabbt inne i den lärande 
leken. En annan robot är den färgkodade oxobot. Barnen ritar 
mönster i olika färger på ett papper och roboten följer linjerna. 
De har även kommit på att de kan bygga tunnlar som roboten 
får gå igenom. 

Egen Ipad
Egna Ipads till personal och till förskoleavdelningarna har 
öppnat för ytterligare pedagogiska vinster.
 Vi har utvalda pedagogiska spel som vi kan använda. För 
barn med andra modersmål kan vi använda ljud och bilder för 
att de ska lära sig de svenska orden, eller de kan lyssna på en 
saga på sitt språk, säger Helena Lindström, förskollärare.

Med appen Aurasma kan barnen till exempel arbeta med 
film och rörliga bilder, få ljud till stillbilder och se och höra 
sitt eget lärande med QRkoder. Andra exempel är att göra 

BILD KOMMER

Ökad digitalisering i förskola och skola
Fyraåringar som tränar räkning och rim med robotar och använder appar till arbeten 
med ljud och bild är exempel på digitala verktyg i vardagen på bland annat Strandens 
förskola i Boden. 18 förskolor har utbildats i digitalisering. Under våren ökar 
digitaliseringen även inom skolan.

digitala böcker om barnet, där även barnets röst finns med i 
olika  åldrar och blir ett minne som de kan få med sig för resten 
av livet.

Skolans tur
Under året ska även de digitala verktygen öka i skolan. 
 I första skedet kommer samtliga elever i årskurs sex att 
utrustas med en personlig bärbar dator och de lägre stadierna 
förstärks med surf/läsplattor. Det innebär att elever i årskurs 
tre till fem får en ökad tillgänglighet till de befintliga digitala 
resurserna, säger Stefan Svanberg, chef på IT och studie
administrativa avdelningen.

Målet är att alla elever i Bodens kommun, från första klass 
till och med sista året på gymnasiet, ska ha ett personligt digi
talt verktyg tillgängligt för sitt skolarbete inom tre år.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors

Barnen leker 
fram kunskapen 
med tekniska 
hjälpmedel.

Robotar och appar är 
nya verktyg i under-
visningen på kommun-
ens förskolor.
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ByggX

Den senaste upphandlingen av livsmedel har delats upp geo
grafiskt så att även lokala och mindre anbudsgivare ska kunna 
vara med. Det innebär bland annat att Gunnarsbyns lanthandel 
och Coop i Harads under 2017 ska börja leverera livsmedel till 
äldreboende och skola på orten.

 Vi har medvetet anpassat upphandlingen för att möjlig
göra för de mindre lokala handlarna och företagen att kunna 
lämna anbud och därefter gått ut med upphandlingarna. Det 
har funnits ett stort intresse lokalt att vara med och lämna  
anbud till kommunen nu när den nya uppdelningen har gjort 
det möjligt. Avtalen gör det enkelt att köpa in livsmedel och  
bidrar till att de lokala butikerna kan leva vidare, säger  Theresa 
Hägglund vid upphandlingsenheten på Bodens kommun. 

 Det här är verkligen landsbygdsutveckling. Det är bland 
det bästa som kommunen har gjort för landsbygden. För oss 
betyder det ett bra tillskott, säger Vivianne Karlsson, butiks
chef på Coop Nära i Harads, som nu har leveranser till byns 
skola och äldreomsorg varje vecka.

Hon framhåller också miljöaspekten med kortare transpor

Lokalt och ekologiskt i 
kommunens nya livsmedelsavtal
Under 2017 har butikerna i Harads och Gunnarsbyn börjat leverera livsmedel till 
kommunens lokala skolor och äldreboenden. Petterssons Chark i Boden har fått 
ett avtal på drygt tre miljoner per år på svensk ekologisk köttfärs. Kommunen ökar 
också andelen ekologiska livsmedel. 

ter, och möjligheten att kunna komplettera snabbt och nära om 
det behövs.

Mer ekologiskt
Även det lokala Bodenföretaget Petterssons Chark hade möj
lighet att vinna sin del av upphandlingen på över tre miljoner 
kronor per år, för svensk ekologisk köttfärs. Avtalet omfattar 
leverans till alla kommunala grundskolor och gymnasieskolan, 
samt till hela kommunens äldreomsorg och hemtjänst.

Kommunens mål är att 30 procent av livsmedlen som köps 
in ska vara ekologiska. Ett steg i den riktningen är att upp
handla ekologisk frukt, grönsaker och mejeriprodukter separat. 
Avtal för inköp av ekologisk frukt är tecknat med Svensk 
Cater. Norrmejerier kommer även i fortsättningen att leverera 
ekologisk mjölk och mejeriprodukter till kommunen. I det nya 
avtalet med Norrmejerier ingår även ost. 

Flera andra livsmedelsupphandlingar pågår och kommer att 
bli klara under året.

Text: Anna Bergström. Foto: Fredrik Åström
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Teknikprogrammet på Björknäsgymnasiet arbetar kontinuer
ligt med att hitta inspirerande utmaningar för sina elever. Det 
 resulterade nyligen i att Boden kvalificerade sig i den svenska  
uttagningen som vårt lands representant i en världsom
spännande innovationstävling. 

Eleverna Erik Holmbom, Elias Olofsson, Ammar Ajdinovic 
och Gábor Bugár valde att göra en prototyp av en flytväst till
verkad av PETflaskor.  Med plastflaskor, silvertejp, skosnören 
och plastband lyckades de fläta samman behovet av säkrare 
färd för flyktingströmmarna över Medelhavet, med det växan
de berget av sopor som det går att göra något vettigt av.

Björknäselever bäst i Sverige 
i innovationstävling
Fyra elever på Björknäsgymnasiets Teknik-
program har blivit bäst i Sverige och represen-
terat  Sverige i den internationella innovations-
tävlingen DECA Idea Challenge 2016. 
Produkten – en flytväst gjord av PET-flaskor.

Tillsammans med över 2000 bidrag från ett dussin länder 
visade de att det går att skapa nyttosaker av återvinning. 
   Se elevernas youtubefilm om innovationen på:

https://www.youtube.com/ 
watch?v=DdEwNymFGf4&sns=em

Grattis önskar Bodens kommun!
Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors
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Foto: Maria Lindgren

 Världsrekord i blockflöjtspelare samlade 
på Medborgarplatsen.

Dataspel är långt mer än virtual reality. Spelvärlden är vår 
verklighet på riktigt, och här för att stanna. Spelindustrin väx
er otroligt snabbt, omsätter stora pengar och hittar hela tiden 
nya användningsområden. Brandsäkerhetsutbildning, avan ce
rade tekniska reparationer och fysisk träning är några exempel  
på hur dataspel kan användas till ren nytta för näringsliv och 
hälsa. Esporten växer också mycket snabbt världen över.
Initiativet till ett kluster för utveckling av dataspelsbranschen 
kom från Skellefteå kommun för ett och ett halvt år sedan. 
Arctic Game Lab bildades och består idag även av Piteå, 
Boden och Luleå kommuner.

Intressant för Boden
 Vi tyckte att det var väldigt intressant och en möjlighet att 
växa inom en ny nisch, säger Jeanette Nilsson, som är ord
förande i Arctic Game Lab och brinner för att bryta fördomar
na mot spel och visa på nyttan och de affärer det kan skapa.

Mattias Bergqvist som arbetar under Bodens Utveckling 
på Boden Business Park har till uppgift att bland annat driva 
Arctic Game Lab och dataspelsbranschen framåt här.

 Det här är ju platsobundet och kan göras med knapp
tryck från vilken by som helst ut till hela världen. Det är extra 
tilltalande för oss här i norr, säger Mattias Bergqvist.

Nya tider – nya möjligheter
Strategi, logik, grafik, ljud, programmering, story, lansering och affärer. Låter det 
intressant? I så fall är kanske spelindustrin något för dig? På Boden Business Park 
planerar Arctic Game Lab en fysisk mötesplats för kreativa näringar med målet att 
öppna dörren till norra Sverige i den snabbt växande spelindustrin.

Skapa kontakter
Tanken är att projektet, som har fått projektmedel från EU:s 
strukturfonder, ska knyta till sig kompetenser och rikta de 
stora speltillverkarnas blickar mot norra Sverige.

En del i det arbetet är att anordna så kallade Game Labs, 
där olika kompetenser möts för att skapa tillsammans och knyta 
kontakter. Ett sådant event hölls på Boden Business Park i höstas.

 Det kom ungefär 30 personer totalt varav 8 var från 
Boden. Från lördag morgon till söndag kväll skapades spel där 
personer i olika åldrar och med helt olika bakgrund bidrog 
med varsin del, berättar Mattias Bergqvist.

Föreläsning och mötesplats
I februari har det också hållits föreläsningar på Vetenskapens 
Hus av spelföretag som arbetar med bland andra Google och 
Walt Disney. Efter föreläsningen samlades nyckelpersonerna, i 
Arctic Game Lab på Boden Business park för att konkretisera 
planen för 2017.

Det pågår även planering av ett fysiskt hem för de kreativa 
näringarna för att föra samman olika kompetenser som på oli
ka sätt kan delta i utvecklingen av spelindustrin. 250 kvadrat
meter i Ehuset på Boden Business Park i Sävast ska fyllas med 
allt från arbetsplatser som kan hyras på kortare och längre tid, 
till ytor för möten och gemensamma arbeten.

Mot nya mål. Jeanette Nilsson, 
ordförande i Arctic Game Lab, 
och Bodens representant Mattias 
Bergqvist, ser alla möjligheter för 
Boden att ta en plats på spelin-
dustrins snabbt växande karta.
På Boden Business Park planeras 
en fysisk mötesplats, ett hem, 
för de kreativa näringarna att 
mötas på och utveckla nya 
affärer.

Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors
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Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors

Öppet torg – en väg in, kort väg ut
Arbetsmarknadsförvaltningen i Bodens kommun 
har fått 8 miljoner från Europeiska Sociala 
fonden till det tvååriga projektet Öppet torg. 
Projektledare är Eilif Wisten som bland annat 
ska arbeta för att skapa en fysisk central plats 
i Boden för alla som vill hitta nya vägar på 
arbetsmarknaden och samla de verksamheter 
och myndigheter som ska bistå med väg-
ledning.

Projektet Öppet torg beviljades i december och startades direkt 
efter årsskiftet. Det pågår till 2019 och vid rodret sitter Eilif 
Wisten, med många års erfarenheter från kommunens närings
livs och tillväxtarbete.

 Jag tar med mig mitt nätverk och mina kunskaper in i det 
här. Jag ska först kartlägga det som görs och finns och fungerar 
bra idag, för att sedan optimera och hitta nya utvecklingsmöj
ligheter, säger han.

I samarbete med de instanser som finns ska projektet skapa 
nya vägar, samarbetsmöjligheter och metoder för att hjälpa fler 
in på arbetsmarknaden. Målet är att:

• Minska ungdomsarbetslösheten.
• Etablera ett fysiskt vägledningscentrum där kommunmed

borgarnas behov sätts främst.
• Öka möjligheterna till anställning för personer som har liten 

arbetslivserfarenhet eller står långt från arbetsmarknaden.
• Etablera arbetsintegrerade sociala företag.
Öppet torg ska minska gränserna mellan de myndigheter och 
verksamheter som arbetssökande idag kastas mellan. Berörda 
myndigheter och organisationer ska arbeta med en gemensam 
handlingsplan för varje individ och tillsammans erbjuda en väg 
in, oavsett personens bakgrund och mål. En fysisk mötesplats 
ska fungera som den naturliga vägen in i systemet där de olika 
kontakterna ska finnas samlade. Exakt var den hamnar ska 
också arbetas fram under projekttiden.
Den stora målgruppen är arbetssökande ungdomar, utlandsföd
da samt personer som hamnat långt från arbetsmarknaden på 
grund av långtidssjukskrivningar, funktionsnedsättningar med 
mera.
Individbaserad kompetensutveckling, matchmaking mellan 
företag/kommun/organisationer och arbetssökande, kartlägg
ning av fler arbeten som kan utföras av personer som behöver 
enklare stöttning i sitt arbete, språkverkstad och entreprenör
verkstad är några konkreta exempel på olika delar av genom
förandet. Arbetsmarknadsförvaltningen är projektägare och 
projektet kommer att genomföras i samverkan med flera andra 
aktörer och civilsamhället.

Eilif Wisten skapar nya vägar som projektledare för Öppet torg.
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När de senaste tomterna släpptes på Sävastön var radion på 
plats och bevakade på kommunkontoret. Handläggarna på 
Bodens kommuns samhällsbyggnadskontor var spända och 
hoppades att all teknik skulle fungera. Tidigare i höstas hade 
44 tomter gått i väg på bara någon dag. Nu skulle ytterligare 
22 ut. Klockan nio gick startskottet. Det rasslade till och upp
daterades friskt. Och pang, efter två minuter var allt över. Alla 
tomter var tingade.

 Det var lite som julafton, man väntar och väntar och 
så blev det som antiklimax när allt var över så fort, skrattar 
Cecilia Kvibacke, som tillsammans med sina kollegor, bland 
andra Malin Brunström, gläds över det växande intresset och 
framtidstron i Boden.

aochd 
arkitektkontor 

Boden 
växer
När nya tomter släpptes på Sävastön var alla 
tingade på två minuter. Under 2017 släpps 
ytterligare tomter här, byggrätter är på gång för 
nytt äldreboende och bostäder i anslutning till 
Björknäsområdet. Det planeras också hur den 
framtida stadsdelen Rörvikstaden kan 
utvecklas.

Stort samarbete
Samhällsbyggnadskontoret har fått mycket positiv respons för 
de senaste årens arbetssätt, snabba beslut och korta handlägg
ningstider. Malin Brunström och Cecilia Kvibacke är två av de 
delaktiga i det omfattande samarbetet som har lett till många 
positiva satsningar i vår kommun.

 Det är häftigt att få vara med och utveckla kommunen 
och kommunens historia, säger Malin Brunström.

 Vi på samhällsbyggnadskontoret driver arbetet från ax 
till limpa, där vi från markförvärv, planering, exploatering och 
avslutningsvis försäljning med efterföljande bygglov jobbar 
tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala bolag 
och tar ansvar för hela kedjan, säger Cecilia Kvibacke.
Det senaste tomtsläppet på Brännan utgjorde etapp två av 
tre och 22 tomter av totalt 78. Den tredje omgången plane
ras senare under 2017. Etapp ett fick tillträde den 1 februari. 
Etapp två får tillträde i juli. Nya gator kommer att växa fram 
på Sävastön – Solskensvägen, Regnbågsgatan, Norrskensgränd 
med flera. 

Nytt äldreboende i centrum
För en långsiktigt hållbar stadsplan är en förtätning av centrum 
en avgörande del.

Förutom privat byggande som redan pågår i Boden satsar 
även kommunen på centrala byggnationer. Det område som 
det närmast tittas på är intill Strike Alley och Bodenbo, där 
det idag är tennisplaner, en grusplan och gräsytor. Målet är att 
bygga ett nytt fräscht äldreboende här med 120 centrumnära 
platser i 46 våningar. Motionsspåret som går i närheten kom
mer inte att påverkas, och tennisplaner kommer fortfarande att 
finnas i Boden.

Nya bostäder i Rörviksstaden
Ett nytt område planeras också på Prästholmen, som i den nya 
planen får namnet Rörviksstaden, efter dess gamla namn Rör
viken. Där planeras också nya bostäder, en blandad bebyggelse 
med radhus och flerfamiljshus i vacker miljö med utsikt över 
vattnet.

Alla insatser på mark och exploateringssidan är ett led i 
kommunens mål att 2025 vara 30 000 invånare. För att uppnå 
det behövs 2000 nya bostäder och 1000 nya arbetstillfällen. 

Nya planen för Björknäsområdet.

Text: Anna Bergström. Illustrationer: aochd
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Majbrasor ska placeras på en lämplig plats så att elden inte 
kan spridas till exempelvis omgivande gräs eller byggnader. 
Placera inte brasan så nära bebyggelse och vägar att röken or
sakar olägenheter. Tele och kraftledningar får inte heller vara 
i närheten av brasan. Tänk på risken för flygbränder, gnistor 
som följer med röken och faller ner långt bort och kan antända 
annat brännbart material. Ha alltid tillgång till brandredskap 
och vatten.

Endast kvistar, grenar och rent trä får läggas på brasan. Elda 
inte impregnerat och målat trä, masonit, spillolja, gummi och 
plastmaterial eller annat avfall, sopor och skräp. Detta skapar 
giftiga och hälsofarliga rökgaser som är skadliga för människors 
hälsa och miljön. Att elda avfall eller sopor i majbrasor är även 
förbjudet enligt miljölagstiftningen. 

För att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kom
mun har kommunfullmäktige beslutat (år 2004) om Lokala 
föreskrifter. Utöver bestämmelserna i miljöbalken och för
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller 
alltså även dessa lokala föreskrifter.

Att tänka på vid majbrasan

Tomgångskörning max 1 min

Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill 
bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa 
kan vara att kratta isär glöden och vattna ordenligt. 

Glöm inte bort igelkottarna
Genom att lägga lite extra tid på att kontrollera majbrasor tar 
vi hänsyn och visar omsorg till de vilda djuren i vår närhet. 
Högar med ris och kvistar utgör perfekta boplatser för igel
kottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. Många 
igelkottar har inte vaknat än och risken finns att de har sin 
vintervila i majbrasan.  Även om riset har samlats ihop nyligen 
måste den kontrolleras. Flytta rishögen en bit och sök igenom 
den innan den tänds på. Är rishögen stor så använd en lång 
planka för att häva upp den. 

Foto: Patrik Öhman

§ 5 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas 
igång utomhus i högst 1 minut inom kommunen. Detta gäller inte 
om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö, 
om motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets 
ändamålsenliga brukande- driva annan anordning (på fordonet) än 
sådan som avser uppvärmning.
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> Läs mer på närhetsliv.se

Sportlovsveckan är alltid en uppskattad paus i skolan. En möjlighet att ägna
sig åt någon av alla sportlovsaktiviteter Boden erbjuder. Men alla har inte 
haft sportlov. Någonsin. Men det spelar ingen roll. Här kan och får man prova
att ha sportlov. Prova att åka skridskor, skidor eller dricka varm choklad i
en snödriva. I Boden har vi nära från ord till handling. Vi har ett fantastiskt
bra och nära samarbete med Bodens många olika föreningar.
Det är det vi kallar Närhetsliv.
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> Läs mer på boden.se/loviboden
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