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Så har det varit ännu ett 
val till riksdag, kommun 
och landsting. För Boden 

innebar det att tusentals väljare 
har sagt sitt om hur de vill att 
de olika partierna ska vara re-
presenterade i kommunfullmäk-
tige. Det parlamentariska läget 
i Boden blev den här gången 
mindre samlat än tidigare. Det 
innebär att omfattande för-
handlingar krävts för att få en 
så bred majoritet som möjligt för 
åren framöver. Förhandlingarna 
pågår som intensivast samtidigt 
med utgivningen av Boden Bild. 
Min förhoppning är att det blivit 
en bra lösning när du läser detta. 
En lösning som är den bästa för 
Bodens fortsatta utveckling. 

Budgetarbetet har förskjutits 
en månad med anledning av 
valresultatet. Det är nu viktigt att 
det slutförs på ett sakligt sätt och 
med en så bred förankring som 
möjligt. Budgeten är trots allt det 
viktigaste styrdokumentet för 
kommunens utveckling. Den är 
avgörande för satsningar på de 
viktigaste verksamheterna vård, 
skola och omsorg.

Flera tuffa år
De senaste åren har varit tuffa. 
Vi har haft krävande avtal med 
kommun- och bostadsdelegatio-
nerna. Kraftiga åtgärder har skett 
i bostadsstiftelsen med rivningar 
av många lägenheter. Resultatet 
har blivit en ekonomi i balans 
och att det fi nns ett visst tillskott 
att fördela inom våra viktigaste 
verksamheter.

Nya företag har kommit till 
Boden och fler kommer. Apo-
teksbolaget, Silentium, Win-
ternet, CDH, Väglaboratoriet 
och landstingets administrativa 
service är redan på plats. Xzakt  
är på ingående. Det finns be-
slut om ett försvarshistoriskt 

centrum i Boden. Utvecklingen 
av det gamla A8- området kom-
mer att ta fart. Om alla krafter 
samverkar vid etableringarna 
fi nns goda möjligheter att även 
befolkningsutvecklingen blir 
positiv. Till det bidrar också att 
allt fl er studenter mantalsskriver 
sig i Boden.

Resultat 2002
Vid delårsbokslutet i slutet av 

augusti pekar årets ekonomiska 
resultat på ett överskott på ca 18 
miljoner kronor. Det är drygt 
6 miljoner bättre än det vi 
räknade med när året började.

Nu ser vi årsslutet närma sig. 
Det blir tillfälle till bokslut på 
många sätt. Ett viktigt sätt är 
att använda kommande helger 
till att vila och umgås. Och sist 
men inte minst kan vi njuta av 
det traditionsenliga nyårsfyr-
verkeriet på barnvänlig tid på 
Kvarnängen. Vi ser fram emot 
ett riktigt bra 2003.

Christian Lindgren
Kommunstyrelsens 
ordförande

Fler företag väljer 
Boden
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Bodens kommun har under våren 
och sommaren 2002, utfört 
sanering på två fastigheter i Norra 

Svartbyn. Avsikten har varit att avlägsna 
den arsenik som läckt ut i marken under 
den tid då träimpregnering pågick på en 
av fastigheterna. Efter att ca 375 m3 jord 
avlägsnats från tomterna är arsenikförore-
ningar nu borta.

På de två fastigheterna tillverkades 
under åren 1960-61 impregnerade 
trästag till kraftledningsstolpar. Under 
den tid tillverkningen pågick användes 
träskyddsmedel som bland annat inne-
höll arsenik. 

Miljö- och byggförvaltningen gjorde 
flera markundersökningar under 
1990- talet. Vid dessa visade det sig 
att det fortfarande fanns arsenik kvar 
i området.

Under år 1999 beslutade regeringen 
att avsätta 550 miljoner kronor till 
efterbehandling av förorenad mark. 
I samband med det öppnades en 
möjlighet för kommunen att få bidrag 
till en sanering av fastigheterna i Norra 
Svartbyn.

Vem hade ansvaret för 
föroreningen?

Ansvarsförhållandena för efterbe-
handling av förorenade markområden 
anges i Miljöbalken. Den som bedrivit 
verksamhet som orsakat förorening är 
också ansvaring för återställningsåt-
gärder. Kan inte verksamhetsutövaren 
utföra saneringen är det i andra hand 
markägarens ansvar att återställa den 
förorenade marken.

I miljöbalkens övergångsbestäm-
melser fi nns det även regler som säger 
att verksamhetsutövare endast har 
ansvar för föroreningar från verk-
samheter som varit i drift efter den 
30 juni 1969. 

Eftersom impregneringsverksam-
heten i Norra Svartbyn bedrevs före 
1969 kunde varken nuvarande markä-
gare, tidigare markägare eller någon 
annan fysisk person ställas ansvarig 
för utrednings- och efterbehandlings-
arbetet. 

Arseniken borta i Norra Svartbyn

Kommunen sanerar
En detaljerad förundersökning genom-
fördes under vintern 2001–2002 för 
att kartlägga den exakta spridningen 
av arseniken. Där uppmättes höga 
halter av arsenik ytligt i jordprofi len. 
Det innebar risk för direktkontakt 
med människor och djur. Något måste 
därför göras. För att få en snabb åt-
gärd och eftersom ingen annan kunde 
ställas ansvarig så gick kommunen in 
som huvudman för saneringen. Schakt-
ning bedömdes som den bästa me -
toden. Ekonomiskt bidrog Natur-
vårdsverket med 90% av kostnaden.

Så här gick det till
Saneringsåtgärden utfördes i ett områ-
de med en storlek av cirka 1 100 kvm, 
ner till ett djup av 0,1–0,8 meter. Vid 
saneringen schaktades den förorenade 
jorden och transporterades bort för 
deponering. Under schaktningsarbetet 
pågick hela tiden provtagningar för att 
kontrollera att de schaktade områdena 
var fria från föroreningar. Alla jord-
massor, med arsenikhalter högre än 
15 mg/kg, riktvärdet för känslig mark-
användning, schaktades bort.

Totalt schaktades 675 ton förore-
nade jordmassor bort och transporte-
rades i täckta lastbilar till Kavahedens 
deponi i Gällivare. 

Därefter ersattes jorden med rena 
fyllnadsmassor av sand, grus och 
matjord.

Hur ren är marken nu?
Målet var att marken efter åtgärderna 
skulle kunna användas för bostadsän-
damål. Genom saneringen avlägsnades 
stora mängder arsenik från området. 
Den jord som är kvar innehåller 
inte mer arsenik än vad riktvärdet 
för känslig markanvändning ställer 
krav på. Saneringen har inneburit att 
den kraftigt förorenade marken, 
som tidigare medförde risk för män-
niskors hälsa och för miljön, nu är 
ren.

Saneringen i Svartbyn är ett exem-
pel på hur kommuner, med hjälp av 
statliga medel, har möjlighet att ta 
hand om gamla problemområden där 
förorenaren eller markägaren inte kan 
hållas ansvarig. Möjligheten att fi nan-
siera saneringar med statliga medel le-
der till minskade risker för människors 
och djurs hälsa, samt för spridning av 
farliga ämnen i miljön.

Vill du veta mer?
Prata med Håkan Nordin 
på mark- och plankontoret 
tel 0921-621 61.

T v ligger den tidigare impregneringen. 
Det sanerade området är nysått.
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Bjud dina 
vänner till 
Boden
• Tillhör du någon förening, ett 
större företag eller annan större 
organisation?

  Ja 

  Nej

• Brukar ni träffas för ge-
mensamma möten, samman-
dragningar, konferenser eller 
liknande?

  Ja

  Nej

• Har Ni någonsin haft möte  i 
Boden?

  Ja

  Nej

Svarar du två ja och 
ett nej så är du precis 
den vi söker. Borde 
inte just din organisa-
tion förlägga nästa 
årsmöte, konferens el-
ler liknande just här?

Tillsammans med Lu-
leå och Piteå har vi ett 
projekt för att få fl er 
större arrangemang, 
konferenser och möten 
till vår region. 

Kontakta Boden Tu-
rism på telefon 0921-34 
28 30 eller via e-post: 
info.bodenturism@
telia.com så kan vi 
tillsammans hjälpas åt 
så att just dina vänner 
får uppleva fördelarna 
med Boden.

Varje år studerar många elever på Insti-
tutionen för hälsovetenskap i Boden. 
Hälsovetenskap är en viktig del av 

Bodens utveckling. I år lockade en särskild 
”fi xardag” 17 olika organisationer och före-
tag att visa upp sig för studenterna.

Sedan flera år tillbaka har Bodens 
kommun gjort insatser för att nya 
studenter ska få en bra start i Boden. 
Guidad rundtur i Boden och bad på 
Nordpoolen har varit uppskattade in-
slag. De senaste åren har kommunen 
också arbetat aktivt för att studenterna 
ska mantalsskriva sig här. Det är vär-
defullt både för kommunens ekonomi 
och för studenterna.

I år är det ca 250 nya studenter i 
Boden. I slutet av augusti anordnade 
kommunen tillsammans med fl era or-
ganisationer, skattemyndigheten och 
lokala företag en speciell fi xardag för 
att visa upp allt som fi nns att göra i 
Boden. Där kunde studenterna också 
enkelt göra en fl yttningsanmälan.

Student på Internet
- Vi har gjort en speciell Internetsida 
för att underlätta för studenter som 
kommer till Boden, berättar kommu-
nens informationschef Nils Sundberg 
som är kontaktperson i årets projekt. 
I antagningsprocessen har studenterna 
fått en video som visar olika sidor av 
Boden för att de på ett tidigt stadium 
ska kunna känna sig hemma här.

Bland de som var intresserade av 
att få en bra kontakt med studenter-
na fanns t ex  banker, bostadsföretag, 
återvinningsmarknaden, motions- och 
träningsföretag och representanter för 
kulturlivet.

Fixardag fi xar bodensare 

förnyar
Bodens kampanj- och mark-

nadsföringsbegrepp Fördel 
Boden har funnits i 15 år. 

Det har blivit ett välkänt begrepp 
både i och utanför Boden. Ett 
vinnande begrepp ska man inte 
överge men efter så lång tid är 
det dags att göra en modernise-
ring av typsnittet. Det har gjorts 
försiktigt och för att ge fl er möj-
ligheter till användning. Så här 
ser Fördel Boden ut för framti-
den. De nya logotyperna finns 
på informationskontoret. Har 
du behov av dem kan du ringa 
0921-621 00 eller skicka e-post till 
informationskontor@boden.se.

På fi xardagen fi ck studenterna 
vid Hälsovetenskap svar på 
många praktiska frågor.
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Fixardag fi xar bodensare 
En av kunskaperna som barn 

får i skolan är konsten att läsa. 
Det är viktigt att lära sig tidigt 

och att få möjligheter att utveckla läs-
förståelsen. En person med god läsför-
måga har stora fördelar av det under hela 
livet. Inom centrala rektorsområdet pågår 
projektet Läsa för livet.

Bodens skolor med elever i år 1–3 
arbetade förra läsåret med tidig in-
tensiv läs- och skrivträning eftersom 
det är mycket viktigt  för eleverna att 
utveckla en god förmåga att läsa och 
skriva. Bristande läsförmåga får ofta 
negativa följder i form av sämre själv-
tillit och bristande motivation i skolar-
betet. Läsprojektet har fått statsbidrag 
för personalförstärkning i skolan (de 
s. k. ”Wärnerssonpengarna”). De har 
använts till att fl er pedagoger arbetat 
med elever i årskurs 1–3 som behöver 
extra träning för att få större säkerhet 
och ett bra fl yt i läsning och skrivning. 
Det framgångsrika projektet kan fort-
sätta även under läsåret 2002/03. 

Läsa för livet
I Centrala skolområdet som omfattar 
skolorna Centralskolan, Gärdessko-
lan, Prästholmsskolan, Sandenskolan, 
Skogså skola, Svartbjörnsbyns skola 
och Torpgärdsskolan, kallar vi vårt 
läsprojekt Läsa för livet. Det här 
läsåret kommer sex läspedagoger att 
arbeta i varierande omfattning. Arbe-
tet bygger på  bl a metoder som prak-
tiseras inom läs- och skrivinlärningen 
i Nya Zeeland, Reading for Life och 
Reading Recovery Programme (RRP). 
En utgångspunkt har även varit Festi-
na Lente (mycket långsamt) – metoden 
som innebär att man läser och skriver 
litet – mycket litet – varje dag.

Eleverna har förbättrat sin läs- och 
skrivförmåga och pedagogerna har 
skaffat sig nya kunskaper och erfa-
renheter under projekttiden. Utvärde-
ringen visar på ett mycket gott resultat 
för de ca 50 av våra 415 elever som  
fått delta läsprojektet.

Pro jektets positiva faktorer:

– Individuella och återkommande läs-
tillfällen motiverar eleverna till att 
arbeta med sin läsning.

– Många elever har genom bättre läs-

Läsning lönar länge

förmåga även stärkt sitt självförtro-
ende. Det ger framgång även inom 
andra områden i skolan. 

– Eleverna upplever att de förbättrar 
sin läs- och skrivförmåga och blir 
positiva till läsning och skrivning.

– Föräldrarna har en viktig roll. De har 
visat ett stort engagemang och tagit 
stor del i arbetet.

Det visar sig att den s. k. Matteusef-

fekten fortfarande gäller. Den innebär 
att den enda framkomliga vägen för att 
bli en god läsare är att läsa, ju tidigare 
desto bättre.

Vill du veta mer?
Tala med Greta Lindberg som du 
når genom kommunens växel på 
telefonnummer 0921-620 00.

Här pågår en investering. Elever 
från Gärdesskolans klass 3 läser 
för livet. Foto: Jenny Segerberg.

Bredband till byar i Boden
Under våren 2003 får fem byar i 

Boden tillgång till bredband för 
sina dataanslutningar.

Huvuddelen av företag och innevå-
nare inom områdena får bredbands-
anslutning genom att välja någon 
av de bredbandsoperatörer som 
kommer att sälja tjänster i kom-
munen. 

Förutom Boden som redan idag 
kan erbjuda bredband, kommer 
följande områden att få egen bred-
bandskapacitet, Unbyn, Skogså, 
Hundsjö, Sörbyn och Gunnarsbyn. 
Orterna sammanbinds med optisk 
fi berkabel som medger ett kapaci-
tetsutnyttjande på 1 Gbit/s.

Tjänster med bandbredder från 
10 till 100 Mbit/s kan levereras till 
företag. ADSL- tjänster med över-
föringshastighet på 0,5 till 2 Mbit/s 

kan levereras till privatpersoner och 
företag i befi ntligt telenät. För att 
Internetoperatörerna skall kunna 
garantera angiven ADSL-överfö-
ringshastighet får avståndet mellan 
kundens första telefonjack och te-
lestationen ha en ledningslängd på 
högst 4,5 km. 

Uppgifter om anslutningsavgif-
ter, månadskostnader, möjligheter 
till teknisk support kommer att 
presenteras av de operatörer och 
innehållsleverantörer, som kom-
mer att sälja sina tjänster i Bodens 
kommun.

Vill du veta mer? 
Tala med Ulf Hansson, närings-
livsförvaltningen, på telefon-
nummer 0921-629 72.
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Under hösten har det kommit 
upp informationsskyltar i 
centrala Boden. De är i gam-

mal stil och visar vanliga besöksmål. 
Sedan skyltarna satts upp har det 
kommit synpunkter på att de är svåra 
att läsa på långt håll. Informationen 
är enbart avsedd för gående och ska 
läsas på nära håll. Därför ser de ut på 
det sättet.

Info för 
gående

Har du en gran som du kan avvara i 
din ägo är du välkommen att ringa 
till oss på Parkavdelningen. Det 

skall vara en gran som vi bedömer som 
lämplig att bli en kommunal julgran. 

Om det är så, tar vi ner den och använ-
der den som kommunal julgran någon-
stans i kommunen. Förutsättningen är 
att vi kan ta ner den utan risk för an-
nan skada. Om det blir många granar 
som bedöms som användbara avgör 
behovet vilka som får ståta som kom-
mungranar under 2002-2003. Övriga 
bra granar får chansen nästa år. Tack 
på förhand, vi ser fram emot många 
granna granar. 

Ring parkchef Lennart Stubé 
0921-621 79, 070-329 11 79 eller 
arbetsledare Ulf Havh 0921-624 28, 
070-630 93 40.

Snart är det jul igen!

Under juli/augusti månad har den 
gamla konstgräsmattan på Björk-
näsvallen bytts ut mot  3:e genera-

tionens konstgräs. Det nya underlaget har 
snabbt blivit mycket omtyckt.

Björknäsvallens B-plan i Boden fi ck sin 
första konstgräsplan 1989. Den var av 
ett icke sandfyllt konstgräs av nylon. 
Efter många års slitage och tester har 
gräset helt tjänat ut som underlag för 
fotboll.

Utvecklingen av konstgräs har under 
90-talet tagit två väsentliga kliv framåt. 
I mitten av 90-talet kom det s.k. sand-

Nytt konstgräs på Björknäs
gräset. Då försvann problemen med 
hög friktion, hög bollstuds och att 
bollen rullar för snabbt. Under år 
2000 kom den 3:e generationens gräs 
där sandfyllningen ersattes med gum-
migranulat och sand i botten som last 
för att hålla mattan på plats samtidigt 
som det underliggande sviktlagret togs 
bort. Kostnaden för bytet på Björknäs-

vallen är ca 2 miljoner kronor.

Den nya mattan ger en betydligt 
större gräskänsla än det gamla un-
derlaget. Den kan alla som hunnit 
nyttja den nya konstgräsplanen vittna 
om. Beroende på väderlek beräknas 
planen kunna vara i drift från april 
till och med oktober månad.

Björknäsvallen är en resurs bl. a. för ungdomsfotbollen.
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Den första juli blev det en förbättring i 
konsumentköplagen. Konsumenter-
na har fått en starkare ställning.

När du handlar varor av en näringsid-
kare har du automatiskt 6 månaders 
garanti. Det är nytt i Konsument-
köplagen från 1 juli i år. Det gäller 
även om du enbart får ett kvitto hos 
näringsidkaren och ingenting avtalats 
om garantier. Spara ditt kvitto under 
2 år, så att du kan bevisa att du har 
köpt varan just i den affären och när 
du köpte den. 

Säljaren har bevisbördan
Att du har garanti på varan betyder 
att du bara behöver visa på felet, så 
ska säljaren reparera kostnadsfritt 
åt dig. Man säger att säljaren har 
bevisbördan. Kan säljaren bevisa att 
du farit fram vårdslöst med varan, då 
slipper han ifrån ansvaret om att re-
parera kostnadsfritt. Normalt slitage 
och underhåll av varor omfattas inte 
av garantiansvar.

Konsumentköplagen gäller alltid 2 
år. Efter de första 6 månader träder 
Konsumentköplagen in och gäller 
resterande tid fram till 2 år. När 
Konsumentköplagen gäller är det 
du som köpare som har bevisbördan, 
dvs du måste göra troligt att det är ett 

tillverkningsfel/ursprungsfel för att få 
kostnadsfri reparation. 

Om du t ex fått 1 års garanti, då 
har du starkare ställning under detta 
första år. Din klagorätt fortsätter fram 
till dess 2 år har gått från köptillfället, 
men andra året har du bevisbördan.

Har du fått 2 års garanti, så gäl-
ler din starkare ställning hela 2-års 
perioden, som Konsumentköplagen 
talar om. Säljaren har bevisbördan 
under 2 år.

Du kan själv bestämma 
Kunden bestämmer själv, efter 1 juli i 
år, om varan ska repareras eller bytas 
ut. Kostnaden får dock inte bli oskälig 
för säljaren.

Lagen gäller all lös egendom
Lagen gäller alltid när du handlar 
av en näringsidkare, men också när 
en säljare förmedlar varor dvs om 
en privatperson äger varan. Lagen 
är tvingande för säljaren. Den gäller 
allt du handlar, nya varor men också 
begagnade som t ex begagnade bilar 
och begagnade TV- apparater. Fel 
på begagnade varor, som säljaren 
redovisar före köpet omfattas inte 
av garanti.

Gratis rådgivning 
Konsumentsekreterare/budgetråd-
givare, Doris Larsson, hjälper dig:

– om du vill veta mer om dina rätt-
tigheter och skyldigheter när du 
handlar

– om du behöver klaga på varor eller 
reparationer

– om du vill få hjälp när du råkat i 
tvist med ett företag

– om du vill läsa Konsumentverkets 
tester

– om du vill få hjälp med att lägga upp 
din egen budget

– om du vill diskutera Skuldsanerings-
lagen och få hjälp med dina papper 
inför ansökan om skuldsanering.

Nyttiga internetadresser:
www.boden.se/konsument
www.konsumentverket.se
www.arn.se

Konsument Boden 
Stadshuset plan 2. 

Postadress: 961 86 Boden.
Telefon: 0921-621 03. 

E-post: konsument@boden.se

Nu flyttar medborgarterminalen i Ha-
rads. Från och med den 1 november 
finns den i Vårdcentralen. Där kan 

du få kontakt med flera olika myndigheter 
för samhällsinformation.

Medborgarterminalen har hittills fun-
nits i Bykrafts lokaler men eftersom 
den inte är lika tillgänglig där som på 
vårdcentralen kommer den att flyttas. 
I samband med flytten byts den också 
ut mot en terminal av modernare snitt. 
På vårdcentralen hittar du den i det 
lilla rummet direkt till höger innanför 
huvudingången.

Medborgarterminalen är en terminal 
för alla. Den används i en försöksverk-
samhet på några ställen i landet.

Varför behövs särskilda 
medborgarterminaler?

Allt fler har tillgång till Internet, men 
fortfarande saknar ca 2 miljoner i 
Sverige egen tillgång till Internet. Ge-
nom att placera ut medborgartermi-
naler - på bibliotek, medborgarkontor 
m.fl. offentliga, men även 
kommersiella miljöer - ger 
man nya grupper möjlig-
heten att kostnadsfritt 
använda myndigheternas 
webbplatser. 

Bakom försöksverksam-
heten står ursprungligen 
fem statliga myndigheter 

- Arbetsmarknadsverket 

(Arbetsförmedlingen), Centrala studie-
stödsnämnden, Premiepensionsmyn-
digheten, Riksförsäkringsverket (För-
säkringskassan) och Riksskattever-
ket (Skattemyndigheten och Krono-
fogdemyndigheten). 

I mars 2002 har Konsumentverket 
och Migrationsverket tillkommit. 

Bättre för konsumenten från 1 juli

Medborgarterminalen flyttar
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Personlig assistent 
– ett yrke i skymundan

hinder efter hjärnskada som vuxen 
orsakad av yttre våld eller kropps-
sjukdom

– Personer med andra varaktiga fysiska 
eller psykiska funktionshinder som 
inte beror på normalt åldrande. De 
ska vara stora och orsaka betydande 
svårigheter i den dagliga livsföring-
en.

Den assisterade kan själv vara ar-
betsgivare, en förening eller kooperativ 
kan vara arbetsgivare eller också kan 
kommunen lösa frågan.

Ett speciellt yrke
Yrkeskåren är en grupp som är för-
hållandevis ung och består till största 
delen av kvinnor. De flesta åldrar 
finns representerade. Man arbetar 
ofta ensam. Arbetet utförs till stor 
del i den funktionshindrades hem 
men även i andra sammanhang där 
den funktionshindrade befi nner sig. 
Ibland fi nns det andra familjemedlem-
mar i hemmet. Vissa av dem upplever 
naturligt nog att det är påfrestande 
att en utomstående person år i hem-
met. Det gör jobbet till ett arbete som 
ibland kan vara påfrestande men 
mycket givande.

Peter är personlig assistent
En av de personliga assistenterna är 
Peter Engström. Hur ser du på job-
bet? –Det är väldigt roligt och stimu-

lerande. Ingen dag är den andra lik 
och det händer ofta tokiga och roliga 
saker på jobbet, berättar Peter. När vi 
ber Peter ta fram tre positiva och tre 
negativa sidor av arbetet funderar han 
litet och säger sedan. - Det är ganska 
fritt och självständigt, man träffar 
många fantastiska människor och 
den ena dagen är aldrig den andra lik. 
Det blir aldrig enformigt. -Negativt är 
att det kan vara ett ensamt jobb om 
man ser till arbetskamrater, det kan 
vara svårt att släppa jobbet när man 
kommer hem och så tycker jag att det 
kunde vara bättre betalt.

Peter har varit personlig assistent se-
dan november 2000. Före det var han 
ledsagare/kontaktperson sedan 1997. 
Till sist Peter, vad skulle du vilja säga 
till någon som funderar på att arbeta 
som personlig assistent?

– Det är ett roligt jobb men det 
krävs att man har ett stort tålamod. 
Jag tycker att det är viktigt att man 
tar jobbet på allvar. Det är trots allt en 
människas framtid som du har ansvar 
för. Det är viktigt att du är en förebild 
för den person som du jobbar för. Som 
personlig assistent har du alltid det yt-
tersta ansvaret.

Vill du veta mer... 
... tala med Marie-Louise Nygren 
på telefon 0921-627 86.

Ålder: 24 år
Bor: villa i Svartbjörnsbyn
Familj: Fästmö Frida och strax en 
ny kommuninvånare
Senast sedda fi lm: Signs med Mel 
Gibson
Lyssnar helst på: Eurodisco eller 
annan bra dansmusik

Peter Engström
personlig assistent

Peter är personlig assistent 
åt Erik Pettersson. 
Här tränar de att räkna.

Jobbet som personlig assistent är ett 
mycket speciellt yrke. I den här arti-
keln får du  veta vad det innebär och 

träffa Peter Engström som är personlig 
assistent.

Bakgrunden till personlig assistans 
fi nns i lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (populärt kal-
lad LSS) från 1 januari 1994. Målet är 
att främja likhet i levnadsvillkor och 
skapa full delaktighet i samhällslivet 
för personer med funktionshinder som 
behöver ett stort stöd i det dagliga 
livet. Den enskilde ska i största möjliga 
utsträckning ges infl ytande och med-
bestämmande över insatserna.

En person har rätt till personlig as-
sistans om hon har stora och varaktiga 
funktionshinder som kräver hjälp med 
grundläggande behov t ex personlig 
hygien, måltider, av- och påklädning, 
kontakt med andra eller annan hjälp 
som förutsätter ingående kunskaper 
om personen.

Från den 1 januari 2001 har man 
rätt till personlig assistans även om 
man är äldre än 65 år om man fått 
den beviljad före det att man fyllt 65. 
För att få personlig assistans ska man 
tillhöra någon av följande grupper:

– Personer med autism, autismliknade 
tillstånd eller utvecklingsstörning

– Personer med betydande och bestå-
ende begåvningsmässigt funktions-

8 9



Boden Bild  nr. 3-2002 Boden Bild  nr. 3-2002

Sedan December förra året finns 
Personligt Ombud i Boden. Det är 
en verksamhet riktad till människor 

med långvarig psykisk ohälsa. Projektet är 
fi nansierat via Länsstyrelsen i högst två år. 
Om utfallet blir bra så kan det bli en fast 
verksamhet.

Inför projektansökan deltog represen-
tanter från intresseorganisationerna 
RSMH (Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa) och IFS (Intressefören-
ingen För Schizofreni), Socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san, Primärvården och Närpsykiatrin 
i utformningen av uppdraget och 
ansökan till Länsstyrelsen.

Anledningen till att Personligt Om-
bud kommit till är att det under lång 
tid visat sig att just människor med 
psykisk ohälsa far särskilt illa. De 
har svårt att få sina behov och lag-
liga rättigheter tillgodosedda. De har 
ofta svårt att själva ställa nödvändiga 
krav och blir därför lätt förbisedda. 

Möten med myndigheter sker ofta 
på myndighetens arenor och villkor. 
Ofta möts de också av fördomar och 
okunskaper från sin omgivning. Detta 
tillsammans gör det lätt att man drar 
sig undan och isolerar sig. Det leder 
också till att självkänslan blir kantstött 
och man får ytterligare svårt att föra 
sin egen talan. 

Fristående insats
Personligt Ombud är en fristående in-
sats inom socialtjänsten. Uppdragsgi-
vare är den enskilde personen. Tillsam-
mans med personen gör vi en behovs-
inventering och en planering som vi 
gemensamt genomför. Personen själv 
är med och delaktig i varje steg. Finns 
hinder för personen att delta, arbetar 
vi på fullmakt av denne. 

Personligt Ombud kan hjälpa till 
med frågor som gäller bl. a.:

–  ekonomi, t ex att söka bistånd via 
god man eller att i samråd med 

konsumentsekreteraren 
undersöka möjligheterna 
till skuldavskrivning.

– arbete/sysselsättning, 
t ex att få ett meningsfullt 
arbete. 

– fritid, t ex att få möjlighet 
att utöva någon hobby. 

– Boende. Att ha en egen 
lägenhet har visat sig vara 
långt ifrån en självklarhet, 
vi kan verka för att göra 
det möjligt. 

Bättre samverkan
Vi kan planera tillsammans 
med klienten för det stöd 
som behövs för att leva ett 
så självständigt liv som 
möjligt. Läkarkontakter 
och myndighetskontakter 
är annat som vi hjälper 
till med.

Det har visat sig att 
brister i samverkan mel-
lan olika myndigheter 
slukar mycket pengar. 
Dessutom leder det till 
att människor lätt ham-
nar ”mellan stolarna”, 
man får kanske inte rätt 

stöd och hjälp. Därför är en uppgift 
för Personligt Ombud att verka för 
bättre samverkan mellan olika myn-
digheter. Det leder till att människor 
med psykisk ohälsa tidigare får rätt 
insats och slipper fara mer illa. Det 
leder också i förlängningen till att 
våra gemensamma medel används på 
ett effektivare sätt. 

Människor med psykisk ohälsa sak-
nar ofta något att göra eller någon ge-
menskap att tillhöra. Ofta drabbas de 
av bostadslöshet p g a störningar då de 
lämnats ensamma och utan behövligt 
stöd. Deras fysiska sjukdomar ses som 
symptom på den psykiska ohälsan och 
blir kanske därför inte rätt eller inte 
alls behandlade.

Med nya insikter har man funnit 
att det visst går att återhämta sig från 
psykisk ohälsa. Det som är viktigt är 
främst fyra samverkande faktorer:

–  Man behöver känna en mening.

–  Det måste fi nnas en helhetssyn på 
människan – man har både starka 
och svaga sidor.

–  Man behöver en tillräcklig eko-
nomi.

–  Man behöver andra människor. 

En annan faktor som är av bety-
delse för återhämtning är att man 
får rätt medicin, i rätt dosering och 
i rätt tid. 

Personer som återhämtat sig från 
psykisk ohälsa hänvisar ofta till en 
avgörande faktor för deras återhämtning. 
En sådan av görande faktor kan vara 
att en myndighetsperson vågar och vill 
gå utanför sitt regelsystem och göra 
något utöver det som ingår i uppdraget. 
Detta ger en känsla av att någon gör 
något specifi kt för just mig.

Insatsen Personligt Ombud är kost-
nadsfri och vi arbetar fristående från 
myndigheter. Vår uppgift är att arbeta 
för att den enskilde får sina lagliga 
rättigheter och behov tillgodosedda.

Här fi nns vi: 
Personligt Ombud fi nns på Stu-
regatan 18 d, 961 33 Boden. 
Vi nås säkrast Måndag-fredag: 
8.30-10.00 på tfn: 0921-100 90.

Personligt Ombud i Boden

Gösta Åhl eller Marie 
Lundqvist kan bli ditt per-
sonliga ombud i Boden.
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Slåtterängen 
kapar köer

En ny förskola startar på Säv-astön 
den 15 november. Den får lokaler 
på Trånga gatan 36 B. Med den 

försvinner de köer som funnits i Sävast 
och på Sävastön det senaste året.

Ombyggnationen har dragit ut 
på tiden, men avdelningen är re-
dan igång med personal och barn 
i Strandens förskolelokaler på 
Prästholmen.

Idag är 19 barn inskrivna och i de 
nya lokalerna ryms 36 barn. Slåt-
terängens förskola använder endast 
nedre planet av huset.

På övre planet startar Allmän 
förskola den 1 januari 2003. Den 
är tre timmar per dag och riktar sig 
till 4- och 5-åringar med försko-
lans läroplan som grund. Allmän 
förskola gäller de barn som idag 
inte omfattas av kommunal barn-
omsorg. Redan inskrivna barn har 
denna gruppverksamhet på sina 
ordinarie förskolor.

De barn som är placerade i fa-
miljedaghem omfattas naturligtvis 
också av reformen. Där är kravet 
att föräldrarna kan lämna och 
hämta sina barn från den allmänna 
förskolan.  

Barn i förskola och familjedag-
hem får en taxesänkning med 30%. 
För hemmavarande barn är den all-
männa förskolan avgiftsfri.

På Trånga gatan 36 B öppnar Slåtter-
ängens förskola

Samarbete ger styrka, det är en san-
ning som gäller än. Särskilt tydligt 
är det i årets by Sörbyn/Sundsnäs. 

Där har resultatet blivit en fi n badplats 
i ett naturskönt område vid Vitträskets 
strand och en utveckling av ett anrikt 
folkparksområde.

Upprinnelsen till det stora samarbets-
projektet var en ansökan till Bodens 
kommun om att få bli årets badplats. 
Kultur- och fritidsnämnden sa ja till 
den och därmed kom ett bidrag på 
20 000 kr att bli startplåten för arbetet. 
Men i byn ville man mer. En första 
etapp planerades till en kostnad av 
ca 70 000 kr. Det var här som samar-
betstanken föddes. Ganska snart insåg 
arbetsgruppen som bestod av Paul 
och Erja Andersson samt Carina och 
Gunnar Hansson att det inte heller 
räckte med att få ihop pengarna utan 
att det krävdes arbets-, material- och 
maskininsatser för att ro projektet 
iland.

Alla har bidragit
Resultatet blev över förväntan. -Jag 
är klart imponerad, säger kultur- och 
fritidschefen Leif Nordström, som 
följt projektet. Här ser man hur sam-
manhållning och egna resurser kan 
användas på ett fantastiskt sätt.

- Det känns som om alla bidragit 
med någonting, säger Rolf Svanberg 
och Elis Sundberg, som är två av 
eldsjälarna. Jaktklubben, fi skeklub-
ben, utvecklingsgruppen, Sörby IF, 
företagare, hantverkare och enskilda, 
alla har dragit sitt strå till stacken. Nu 
är del 1 klar men visst fi nns det pla-
ner för framtiden. Ett hopptorn, nya 
bryggor och en minigolfbana är sånt 
som står högt på önskelistan. När det 
kan bli av är osäkert, allt beror på hur 
fi nansieringen kan lösas.

- Minst 250 frivilliga dagsverken 
har satsats i projektet, berättar Paul 
Andersson. Inte minst viktig var den 
arbetsinsats som PRO stod för. De för-
såg oss med god mat så att vi andra 
kunde ägna all tid åt själva jobbet.

Bestående resultat
När nu första etappen är klar så fi nns 
det ett praktiskt resultat i en upprus-
tad anläggning. Ett kanske viktigare 
resultat är att gemenskapen har stärkts 
i byarna och att det blivit ett positivt 
tänkande överlag. -Det är bra att ha i 
det fortsatta arbetet, säger Rolf. Kan-
ske kan vi skapa ett ännu mer besökt 
turistmål. Vi har ju redan rödingfi ske 
i Vitträsket, bra arrangemang i Sörby-
parken och nu en toppenfi n badplats.

Samarbete ger resultat

Matlaget som gav bränsle i 
projektet. Övre raden från vänster: 
Lisbeth Lind-Svanberg, Margaretha 
Hansson, Gunnel Hansson och 
Ingegerd Bergenstråhle-Lind. 
Med på bilden finns även delar 
av arbetskraften: Linda Wikman 
(håller diplomet ”Årets By”)Nina 
Andersson och Rolf Svanberg. 
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Du kan du göra din felanmälan 
av trasiga gatubelysnings-
lampor uder dygnets alla 

timmar till en röstbrevlåda med tel. 0921-
628 07. 

Du behöver endast svara på telefonrös-
tens frågor:

• I vilket bostadsområde är felet?

• Ange närmare gatuadress.

• Typ av fel och omfattning.

Gatuavdelningen lyssnar av alla med-
delanden varje dag, bedömer åtgärder 
enligt kommunens riktlinjer och bestäl-
ler reparation av våra entreprenörer.

Det här är 
bedömningsgrunderna:   

Omedelbar åtgärd eller inom 3 dagar:

• Fel som utgör fara för liv eller egen-
dom.

• Fel på styrsystemet för belysnings-
central.

• Omfattande lampbortfall (t.ex. 
gruppfel eller utslagen belysnings-
central)

Åtgärder inom 4 veckor:
• Punktbyte av enstaka belysnings-

punkter på landsbygden (vägverkets 
vägar). 

• Punktbyte på övriga vägar då 2 el-
ler fl era belysningspunkter i rad har 
slocknat.

Åtgärder inom 8 veckor:
• Punktbyten av enstaka belysnings-

punkter under perioden september 
- februari.

Fel som inte åtgärdas:
• Punktbyten på gång- och cykelvägar 

och bostadsgator under perioden 
mars - augusti.

Fel som inte åtgärdas utöver 
förebyggande underhåll 

(tillsyn):
• Punktbyten på enstaka belysnings-

punkter på trafi kleder som inte utgör 
fara ur el- eller trafi ksäkerhet.

Hittar du rätt?

1

När det blir en fi n sommar så 
rör vi på oss mer än vanligt. I 
år kanske det blev en semes-

terresa till någon annan del av landet 
eller turer i den egna omgivningen. 
Det fi nns mycket vackert att se och 
uppleva i Boden men det är lätt att 
bli hemmablind. Vissa detaljer lägger 
vi inte märke till trots att de funnits 
där länge. Boden Bild har gjort en tur 
i Boden med omgivningar och hittat 
motiv ur lite udda kameravinkel. Kän-

ner du igen bilderna? Då kan du vara 
med i bildtävlingen och tävla om tre 
fi na priser som garanterat bidrar till 
att du får syn på detaljer långt bort.

Skicka ditt svar (Bildens nummer 
och var motivet fi nns) till Boden Bild, 
Informationskontoret, 961 86 Boden. 
Märk kuvertet ”Bildtävling”. Du kan 
också skicka svaret som e-post till 
informationskontor@boden.se. Ange 

”Bildtävling” som rubrik. Vi vill ha 
svaret senast den 15 november 2002.

Så gick valet i
Boden 2002 

Valdeltagandet i kommunfullmäk-
tigevalet i Boden var 80,5 %. Det 
är 1,7 % lägre valdeltagande än 

1998. De senaste valen har valdeltagan-
det varit mellan 80% - 85%. 

Mandatfördelningen i Bodens kom-
munfullmäktige (49 mandat) blev 
följande: 

Socialdemokraterna 20 (- 2) 

Norrbottens sjukvårdsparti 9 (+1) 

Vänsterpartiet 6 

Moderata Samlingspartiet 6 

Centerpartiet 2 

Folkpartiet 2 (+1) 

Kristdemokraterna 2 (- 1) 

Miljöpartiet 2 (+1) 

Det nya kommunfullmäktige till-
träder den 1 november 2002. Nya 
styrelser och nämnder börjar arbeta 
från den 1 januari 2003.

2
3

4

7

65

Felanmälan av trasig gatubelysning
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Husen på Bränna

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

H                  usgruppen på bilden tillhör ett av Bodens 
                   många hemman. Husen låg bakom gamla 
               posthuset vid Kungsgatan 20 och revs 
                 omkring 1950.

Det högra huset är en s.k. Norrbottensgård som 
går att spåra långt tillbaka i tiden. Den flyttades 
till nuvarande plats i slutet av 1700-talet eller i 
början av 1800-talet. På Manhemsområdet fanns 
stamhemmanet för Boden nr 2. På 1763 års ref- och 
delningskarta fanns endast åkermarken men inga 
hus markerad.  De andra två husen som omsluter 
gårdsplanen är troligen yngre. 

I huset till vänster startades Bodens första fotoateljé 
år 1887 av  Maria Hällgren. Hon hade gått i lära 
på en av Stockholms fotoateljèer och lärt sig yrket. 
Maria Hällgren hade ett kortare samarbete med 
Maria Vikström från Piteå men även Johan Hällgrens 
dotter Teresia arbetade där några år.

Vid Hällgrens död våren 1893 övertogs ateljèn av 
fotograferna Maria Lundgren och Alma Isaksson.

I en annons från 31 maj 1895 kan man läsa att 
Jakob Elof Harnesk verkställer fotografering i ateljérn 
vid fru Hällgrens gård f.o.m. 1 juni.

Huset i mitten användes åren 1885-1897 som 
postkontor.  Postmästare verksamma på Bränna var 
Jöns Svensson åren 1884-1894 och han efterträddes 
av Gustaf Sundén år 1896. Efter tiden på Bränna 
flyttades posten till Kungsgatan 24. Lägg märke till 
unionsflaggan i bildens mitt, den talar om att bilden 
bör vara tagen 1905 eller tidigare.

Arne Isaksson
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