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Jag hälsar dig varmt välkommen till Boden. Du har kommit till en 
kommun i ständig utveckling. Här har vi nära till allt, det är vår 
Fördel i Boden.

Vi är stolta över våra skolor och vår barnomsorg där vi ständigt strävar upp-
åt. Visionen är att bli länets absolut bästa kommunala skola. Vi tar vara på 
våra barn och barnfamiljer och erbjuder en trygg uppväxtmiljö för kom-
mande generationer bodensare. 

Miljön i centrum
För framtidens skull satsar vi på att vara miljöledande och är sedan länge en 
av Sveriges ekokommuner. Vi har världens nordligaste biogasanläggning där 
vi omvandlar ditt hushållsavfall till bränsle, både för privatpersoners fordon 
och kommunens bussar, bilar och lastbilar. I Boden är det lätt att välja cy-
kel, buss eller promenader framför bil på kortare sträckor. För att underlätta 
för arbetspendlare ser vi över möjligheten till pendeltågstrafik mellan Boden 
och Luleå, ett område med gemensam arbetsmarknad.   

Nära till både natur och shopping
Boden är en trevlig småstad med många grönområden och nära till naturen 
för fiske, promenader och skidåkning. Men förutom en naturskön kom-
mun så satsar vi på att utveckla centrumområdets affärsliv. Nya köpcentrum 
blandas med anrika affärer med målet är ett levande centrum, även efter 
kontorstid.

Tillväxt i hela kommunen
De senaste åren har många företag, små som stora, valt att etablera sig här 
i Boden. Fortfarande är kommunen och försvaret de största arbetsgivarna, 
men den privata sektorn är på stadig tillväxt och bodenandan lever i allra 
högsta grad hos våra lokala företagare. Utanför staden satsas det på land-
bygdsutveckling och också här är företagandet starkt, inte minst inom tu-
rismen.

Föreningar för alla intressen
I Boden har vi ett rikt föreningsliv. Här finns plats för alla intressen oavsett 
om du vill ägna dig åt extremsport, schack, golf, cheerleading, musik eller 
något helt annat.

När det gäller sport så kan vi bland annat erbjuda flera moderna 
idrottsanläggningar, skidspår och utförsåkning i SM-klass, ridsportanlägg-
ning, konstgräsplaner och travbana.

Fördel Boden!
Bodensarna är bra på att prata gott 
om Boden och är våra bästa ambas-
sadörer.

Jag hoppas verkligen att du kom-
mer trivas här och blir en av oss som 
sprider fördelarna med Boden över 
Sverige och världen.

Torbjörn Lidberg
Kommunstyrelsens ordförande
Tel 0921-62 111
torbjorn.lidberg@boden.se

Upptäck fördelarna 
med Boden!

Så här fungerar kommunen
I Boden bor över 27 000 människor 
som tillsammans röstar fram vilka po-
litiker som ska styra kommunen. Den 
högsta beslutande politiska försam-
lingen är kommunfullmäktige och när 
den träffas är allmänheten välkom-
men att närvara.

I kommunfullmäktige sitter politiker från de 
partier som Bodens medborgare röstat på i det 
kommunala valet. Fullmäktige träffas åtta gång-
er per år och bestämmer bland annat om kom-
munens budget, övriga nämnders reglementen, 
riktlinjer och andra övergripande beslut för 
kommunen.

Medborgarförslag
För att du som är bosatt i Boden ska kunna föl-
ja debatter och beslut i kommunfullmäktige är 
alla deras möten öppna för allmänheten och an-
nonseras ut i förväg i dagstidningarna. Mötena 
direktsänds även i Radio Boden på 98,2 Mhz. 
Du kan även lyssna på fullmäktige direkt över 

webben via adressen www.bodensradio.se.
Som bodensare har du också rätt att ge för-

slag till fullmäktige genom att lämna in med-
borgarförslag.

Kontakta din politiker
De flesta politiker i fullmäktige har sitt politiska 
uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Men det 
finns en fast politikertjänst, nämligen kommu-
nalrådet. Den personen är även kommunstyrel-
sens ordförande och nuvarande mandatperiod 
är det Torbjörn Lidberg (S) som har den tjäns-
ten.  Dessutom har Boden ytterligare ett kom-
munalråd, Bosse Strömbäck (V).

Vill du kontakta någon av dem kan du an-
tingen ringa via kommunens växel eller skicka 
e-post direkt till politikerna.

Telefonnumret till kommunens växel är 
0921- 62 000.
E-postadresser till kommunalråden:
torbjorn.lidberg@boden.se
bosse.stromback@boden.se

Kommunal e-service dygnet runt

Boden ligger faktiskt i framkant i Sverige med 
att erbjuda tjänster via webben, så kallade 
e-tjänster.
På boden.se kan du exempelvis ansöka om 
bygglov, köpa en ledig tomt, söka föreningsbi-
drag, göra felanmälningar, ansöka om skolskjuts 
eller färdtjänst och mycket mer. Där finns tjäns-
ter som är användbara för privatpersoner, fören-
ingar och företag.

Tyck till med Synpunkten
Genom vår e-tjänst Synpunkten kan du även 
lämna beröm, klagomål eller förslag till kom-
munen. Synpunkten är ett sätt för oss att få veta 
vad du som medborgare eller gäst tycker. Allt 

för att vi ska bli ännu bättre på att ge service av 
hög kvalitet. 

Säkert med e-legitimation
Totalt ligger ett 50-tal e-tjänster ute på webben. 
Allt du behöver för att använda dig av dem är 
en e-legitimation som du enkelt ordnar via en 
länk på Bodens webbplats, om du inte redan 
har en.

Genom e-tjänsterna är vi tillgängliga dygnet 
runt, precis när du har tid. E-tjänsterna och 
Synpunkten hittar du en bit ner på vår startsida 
boden.se.E-tjänsterna och Synpunkten hittar 
du en bit ner på vår startsida boden.se.

F
ot

o:
 C

hr
is

te
r 

G
al

lin

Via Bodens kommuns e-tjänster kan du exempelvis köpa en tomt eller ansöka om förskoleplats  
oavsett var du befinner dig eller vilken tid på dygnet det är.                             Foto: Mats Engfors, Fotographic

Vill du lämna synpunkter om kommunen, köpa en tomt i Boden eller ansöka 
om skolskjuts? Då kan du göra det direkt på Bodens webbplats där ett 50-tal 
tjänster finns tillgängliga precis när du har tid.
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Välkommen till den miljövänliga kommunen
Med egen biogas, många miljösmarta 
företagare, grön rutt för sophämt-
ningen och miljöcertifierade skolor är 
Boden verkligen en grön stad. Boden 
har många år som ekokommun bakom 
sig och fortsätter på samma bana in i 
framtiden.

Boden har länge legat i framkant när det gäller 
att satsa på miljön. Redan 2004 drog biogasan-
läggningen igång och 2007 stod den helt klar 
som den nordligaste anläggningen i världen. 
Där rötas din kompost till fordonsgas - en enda 
kompostpåse kan driva en biogasbil 2,5 kilome-
ter.

Dessutom ger rötningsprocessen restpro-
dukter i form av biogödsel och jordförbättring 
till lantbruken. De i sin tur odlar nya råvaror 
som så småningom hamnar i den där kom-
postpåsen igen. Det är kretslopp i ordets rätta 
bemärkelse.

Grön rutt
I Boden finns också ett väl utbyggt fjärrvärme-
nät som gör det både billigt och miljövänligt 
att värma upp ditt hus. Fjärrvärmen tillverkas 

nämligen i huvudsak av biobränslen och avfall.
Ett annat sätt att spara på miljön är genom 

Gröna rutten. Den går ut på att husägare i ett 
område ställer sina soptunnor och brevlådor på 
samma sida gatan. Det innebär att både ren-
hållningen och brevbäraren får avsevärt kortare 
körsträcka och med det sparas både koldioxid-
utsläpp och pengar.

Gröna rutten har redan införts i flera av 
Bodens bostadsområden och nya tillkommer 
eftersom.

Miljömedvetna skolor och fairtrade
Ytterligare ett led i miljötänket är att många av 
Bodens kommunala grundskolor har fått Grön 
flagg eller liknande miljöcertifiering. Mer om 
det kan du läsa på sidan 7.

Men det är självklart inte bara kommunens 
organisation som jobbar för klimatet, i Boden 
har vi också många klimatsmarta företagare. 
Bland annat ligger en av Sveriges mest välsor-
terade rättvisebutiker i Gunnarsbyn utanför 
Boden. Där säljs Fairtradevaror från hela värl-
den av ideella eldsjälar från Gunnarsbyns för-
samling.

Boden satsade tidigt på egen biogas som tillverkas i höga rötkammare. Visste du att du kan köra en 
gasbil i 2,5 kilometer på en enda påse kompost?                                                       Foto: Petra Isaksson

Gröna Rutten sparar både miljö och pengar när körsträckorna för sophämtningen minskar. 
                                                                  Foto: Therese Hedman

En av landets mest välsorterade rättvisebutiker ligger i Gunnarsbyn utanför Boden. Med ideella 
krafter stöttar byborna rättvisare arbetsvillkor och bättre miljö världen över.                  Foto: Jennie Nilede

         Att välja bussen istället för bilen har många fördelar. Det är tryggt, ekonomiskt
        och miljövänligt. Dessutom får du egen tid där du kan läsa, koppla av eller uppleva 
Norrbotten genom bussfönstret. Våra bussar går i hela länet, ofta med fl era turer per dag. 

www.ltnbd.se  0771-100 110

*
 Rädda gorillan
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på wwf.se/djungelfadder
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I Boden finns ett stort spann av bokningsbara aktivi-
teter. Här kan du forspaddla, åka skidor i backe och 
på längden, åka eller köra hundspann, bli sheriff för 
en dag, klättra, cykla mountainbike, fiska och myck-
et annat.

Shopping i stort och smått format
Boden är också en småstad med ett brett utbud 
av shopping i stora kedjor och små, lokala affärer. 
Missa till exempel inte gårdsbutiken Magasin 14, 
en liten butik med stort utbud av design. Design 
och heminredning finner du även på Urban Store, 
Gilla, Wulkans BoButik, Önska och Hemma hos 
Molly. Lokala råvaror och lokalt förädlade produk-
ter finner du på Vittjärvs Lanthandel. 

Du kan också fynda loppisdesign på Returidé, 
Röda Korset eller Återvinningen.

Sommarhäng på Kvarnängen
Vi har många grönområden i de centrala delarna 
av vår mysiga sommarstad. Varför inte packa pick-
nickkorgen för en skön stund på Kvarnängen? Här 
kan du inte bara ta det lugnt utan även roa dig med 
beachvolleyball och frisbeegolf.

Vill du veta mer? Kika på webben upplevboden.
nu eller kontakta Turistbyrån. Turistbyrån hittar 
du i Enter Galleria eller på telefon 0921-624 10 
och e-post info@upplevboden.nu.

Turistbyrån tipsar
Turistbyråns personal är experter på Bodenaktiviteter. Här 
tipsar de om upplevelser som passar oavsett om du är nyin-
flyttad, gammal bodensare eller turist.

På Sagateatern visas ett brett utbud av föreställningar, bland annat länets bästa program för barnteater. Foto: Therese Hedman Stefan Gunnarsson, skicklig musiker, med Boden som hemstad. 
Foto: Mats Engfors

Några av  
Bodens 
smultronställen
Öppet året runt: 
Försvarsmuseum 
NordPoolen äventyrsbad
Bodens Konstgille 
Brittas Pensionat & Treehotel
Strajk Alley bowling
Gunnarsbyns Rättvisehandel
Retro Café

Sommaröppet:
Rödbergsfortet 
Western Farms nöjespark
Sörbyns badplats med kiosk
Eyvind Johnsons stuga
Bodens Camping och Bad ute-
badet

Vinteröppet:
Skidbackarna Storklinten 
och Pagla 
Skridskor i Ishallen och Air dome

Välkommen till kulturstaden Boden

Konststaden
Havremagasinet presenterar nationella och in-
ternationella utställningar av högsta klass. Bygg-
naden är unik som konsthall och erbjuder en 
fantastisk upplevelse.

Dessutom finns Bodens konstgille som ar-
rangerar ett 15-tal utställningar varje år i konst-
hallen som ligger belägen i Enter galleria.

Musikstaden
I Boden har många kända musiknamn skolats, 
som trummisen i Glasvegas Jonna Löfgren och 
artisterna Stefan Gunnarsson och Brolle. Vi 
satsar mycket på musik i skolan genom den 
kommunala kulturskolan med egen blås- och 
symfoniorkester samt körer och musikgrupper. 

I Björksalen arrangeras regionala, nationella 
och internationella konserter av hög kvalitet med 
allt från gästspel av solister till symfoniorkestrar.

Filmstaden
Länets största biograf, Sagabiografen, har plats 
för 400 personer. Här visas film men också di-
rektsänd opera och teater. 

En mindre biograf finns i Gunnarsbyns Fol-
kets hus som dessutom arrangerar många kul-
turkvällar.

Teaterstaden 
Bodens teaterförening erbjuder ett brett utbud 
av föreställningar på Sagateatern.

Vi kan också skryta med länets bästa barn-
teaterutbud. Sedan 2013 har Boden Sveriges 
första EKO- friluftsteater Kläppenteatern.

Litteraturstaden
Eyvind Johnson, Nobelpristagare i litteratur, 
kommer från Boden. Hans födelsehem är beva-
rat och kan besökas sommartid. På biblioteket 
finns också en särskild avdelning för författaren. 
Dessutom delar kommunen ut ett litteraturpris 
till hans minne vartannat år.

Bibliotek och Försvarsmuseum
Bodens bibliotek skiljer sig från många andra 
bibliotek genom att vara placerat i en galleria, 
Enter. Det innebär ett lättillgängligt bibliotek 
med allt från böcker och ljudböcker till en 
mediejukebox.

Försvarsmuseet är ett modernt och levande 
museum. Personalen arbetar pedagogiskt mot 
skolor, lärare och barn och erbjuder utställning-
ar i flera nivåer.

På Sagateatern kan du se dans och teater men 
även direktsänd opera från New York.

Foto: Lennart Jönsson

Boden är en fantastisk kulturkommun och har en lång och stolt tradition av 
musik, konst, teater och litteratur som fortfarande lever och utvecklas. Här kan 
du läsa mer om Bodens kultur.

Konst:
havremagasinet.se
bodenkonstgillet.se

Musik:
boden.se – sök på Musik-
gymnasiet
bodensorkesterforening.se

Film:
boden.fh.se
facebook.com/folketshus-
gunnarsbyn

Teater:
boden.riksteatern.se
klappenteatern.se

Litteratur:
bibblo.se/boden-artiklar/
eyvind-johnson

Bibliotek och museum:
bibblo.se/boden/blog
forsvarsmuseum.se

Havremagasinet bjuder på både nationell och internationell 
konst i den vackra byggnaden som tidigare var lagerlokal för 
militärens hästfoder.                                              Foto: Havremagasinet
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Sommarskoj mitt i Boden

Några minuters promenad från gågatan i cen-
trala Boden ligger Kvarnängen och Bränna-
strand där det hålls många aktiviteter under 
sommaren, bland annat marknader och festiva-
ler. Här finns också härliga gräsmattor att slå sig 
ner på i sommarsolen.

Fortsätter du förbi Kvarnängen kommer 
du till Björknäs hembygdsområde. Området är 
framförallt på sommaren ett populärt tillhåll för 
bodensare och turister som då bor i kyrkstugor-
na. Strax intill kyrkstugorna ligger ett område 
med gamla byggnader från Boden, härbren, 
långloge, smedja, restaurangen Norrigården och 
en bagarstuga som man kan hyra för att baka 
bröd.

Utomhusbad i centrum
Fortsätter du lite längre bort på Björknäs fri-
luftsområde kommer du till Bodens Camping 
och Bad. Det är ett tempererat utomhusbad 
med vattenrutschbanor, strömkanal, bubbel-
pool, vattenkanoner, broar och bastu. Här finns 
också särskild barnpool för de minsta och stora 
gräsytor för solbad. 

Intill utomhusbadet finns minigolf, ten-
nisbanor och Björknäsvallens idrottsplats. 
Härifrån går också ett omfattande system av 
motionsslingor ut i Bodenskogarna. Mitt mel-
lan hembygdsområdet och friluftsområdet på 
Björknäs ligger också den nybyggda EKO- te-
atern Kläppenteatern.

Här är det lätt att 
älska vintern

Vare sig du bor i centrala Boden eller utan-
för har du nära till vinteraktiviteter. Bland 
annat kan Boden skryta med en av Sveriges 
ledande tränings- och tävlingsanläggningar för 
skidsport och skidskytte. Anläggningen ligger i 
Pagla, bara några kilometer från centrum. Här 
finns även liftförsedda skidbackar, pulkbacke 
och eldstäder.

Även snöskoterfantaster har ett eldorado i 
kommunen, där många skoterleder tar dig ut i en 
varierad natur med skogar, berg och fiskevatten.

Storklinten – nöjesfält på snö
Och vill du åka alpint är det bara några 
mil till Storklinten som har länets brantaste 

backar utanför fjällområdet, plus backar för 
nybörjare och yngre skidåkare. Här finns 
familjebacke, off-pist, en spännande skogs-
slinga, härliga slalom- och telemarksbackar, 
kälkbackar samt trygga småbackar och barn-
liftar. Dessutom finns flera mil av underbara 
längdspår. Storklinten har många olika ned-
farter och liftar samt restaurang, skoterleder, 
stugor, husvagnscamping och skiduthyrning.

Vildmarksterräng
I området kring Storklinten finns också mas-
sor av fina fiskesjöar där ni kan tillbringa 
vackra vårvinterdagar vid pimpelhålet. Ni be-
höver inte trängas, det kan vi lova!

I Storklinten kan de mer vågade testa hoppen. Annars går det precis lika bra att mysa vid eldstäderna, 
åka utförs utan hopp eller ta en längdskidstur i skogarna.             Foto: Therese Hedman

Björknäsområdet bjuder på bassängbad och ett alldeles eget isberg, även mitt under varmaste högsommaren.                                                                                                                 Foto: Lennart Jönsson

Under sommaren anordnas marknad och skör-
defest för invånare och besökare i Boden.                 

Foto:  Fredrik Åström

På Kvarnängen hålls många aktiviteter  under 
sommaren. Här är en cirkusskola i farten.  

Foto: Therese Hedman
Debatten om kyla kontra värme brukar dra en skarp gräns mellan 
människor. Men en sak är säker - i Boden är det enkelt att gilla vintern ef-
tersom det går att göra så mycket med den.

I centrala Boden ligger Brännastrand, Kvarnängen, Kyrkbyn, Björknäs hem-
bygdsområde och Björknäs friluftsområde. Hela området är som gjort för pick-
nick, idrott eller bara en skön promenad längs vattnet. 
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Är du vuxen och
vill studera?

Behöver du en utbildning eller kurs
som utformas efter dina behov och

förutsättningar?

Driver du företag som behöver
specialutbilda viss kompetens?

Välkommen till Lärcentrum
Hedenbrovägen 2
tel 0921-627 52 

eller e-post 
larcentrum@boden.se

Utbildningsförvaltningen
Lärcentrum

www.boden.se/larcentrum

Sugen på att studera?
utbildningar som passar de flesta!

På Framnäs folkhögskola i Öjebyn har vi

Allmän linje

Musiklinje (klassisk, jazz, pop/rock, folkmusik)

Neurolinjen för dig som har en förvärvad
                                  hjärnskada

Personlig assistentutbildning

0911-23 11 00      www.framnas.nu

av fortbildning för yrkesverksamma assistenter!
Vi kan också erbjuda ett brett utbud

Baskurs
Samhällsinriktning
Konstinriktning

Konferens, möte eller fest?
Vi kan erbjuda fina lokaler

och god, hemlagad mat
i en avstressande miljö!

På Försvarsmuseum får du veta det mesta om 
norra Sveriges försvarshistoria. De flesta av ut-
ställningsföremålen kommer från svenska för-
svarsmakten, allt från riktiga stridsvagnar och 
fordon till vapen, uniformer, gamla filmer och 
foton.

Utställningar för små besökare
Museet riktar sig också till yngre besökare. Med 
jämna mellanrum kommer nya utställningar 
och aktiviteter för små bodensare, som exem-
pelvis en lagom tuff hinderbana eller en tur i 
spökkällaren.

För att se vilka utställningar som är aktuella 
just nu, gå in på Försvarsmuseums webbplats, 

forsvarsmuseum.se.

Bodens roll i världen
Försvarsmuseet sätter in Boden och Nordkalot-
ten i ett större perspektiv. Resan går från den 
stora mobiliseringen under första världskriget, 
via mellankrigstiden till andra världskriget och 
kalla kriget för att landa i en lugnare värld där 
det svenska försvarets uppgifter förändras för att 
kunna användas i fredsbevarande uppgifter på 
alla kontinenter.
I museet finns även kafé och butik.

Kontakta Försvarsmuseum på 0921- 62 800 
eller surfa in på forsvarsmuseum.se

På Försvarsmuseum får du veta det mesta om norra Sveriges försvarshistoria.
Foto: Tomas Bergman

Museets utställningar riktar sig till både stora och små så varför inte ta med barnen eller 
barnbarnen på ett besök.                                                                                   Foto: Therese Hedman

Försvarsmuseum 
– en tidsresa för barn  
och vuxna

Bodens Försvarsmuseum bjuder på en resa i svensk försvarshistoria genom krig 
och fred från slutet av 1800-talet fram till idag. Dessutom finns det flera ut-
ställningar på museet för små besökare med spring i benen.
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Som vuxen bodensare har du stora 
möjligheter att utvecklas. En väg är 
via vuxenutbildningen på Lärcentrum 
där alla elever har individuella stu-
dieplaner anpassade efter mål och 
livssituation. Det är aldrig för sent att 
utbilda sig.

Det finns många anledningar att studera som 
vuxen. Du kanske vill komplettera gymnasie-
betyg, vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde 
eller helt byta yrkesinriktning.

Vuxna har helt andra förutsättningar för 
att utbilda sig än gymnasieelever. Man kanske 
har familj eller blivit arbetslös och snabbt måste 
ändra karriärriktning. Alla som läser på Lärcen-

trum har därför individuella studieplaner, an-
passade efter sina egna behov.

Många olika nivåer
I nuläget utbildar sig cirka 1 000 bodensare via 
Lärcentrum, där du kan studera på grundläg-
gande, gymnasial och eftergymnasial nivå samt 
särskild utbildning för vuxna. Undervisningen 
är gratis men du betalar själv dina läromedel, 
resor och mat. På Lärcentrum finns även kurser 
i svenskundervisning för invandrare.

Dessutom kan Lärcentrum erbjuda dig ut-
bildningar i samarbete med vuxenutbildningar-
na i Luleå, Kalix, Piteå och Älvsbyn.
Läs mer om vuxenutbildningen på 
www.boden.se/larcentrum.

Det är aldrig för sent att 
studera

På Lärcentrum utbildar sig omkring 1 000 bodensare i allt från klassiska gymnasieämnen till yrkesut-
bildningar.                                                                                                          Foto: Petra Isaksson

Miljö och musik i Bodens förskolor och skolor 
Många av Bodens skolor har en tydlig 
inriktning mot miljö. Men även mu-
sik är tongivande i den kommunala 
utbildningen, från lågstadiet till gym-
nasiet.

Bodens många projekt för en hållbar miljö 
märks även hos de yngsta bodensarna då de 
flesta kommunala förskolor och skolor är certi-
fierade med Grön flagg eller likvärdig miljöcer-
tifiering. Det innebär att hållbar utveckling och 
miljötänk är en naturlig del av elevernas vardag. 
Bland annat hålls miljöråd på flera av skolorna 
där barnen går igenom de senaste miljöprojek-
ten och får tycka till om kommande.

Satsning på musik
I Boden finns förskolor, dagbarnvårdare, 
grundskolor, gymnasieskola, kulturskola och 

vuxenutbildning. Förutom miljö är musik ett 
genomgående tema för grundskolan och upp-
åt, något som Boden är känt för. Hösten 2013 
startade en gratis kulturskola med inriktning 
musik, dans och drama.

Förutom det har alla elever i årskurs två och 
tre musikundervisning där de får prova på in-
strument, sjunga och uppträda. I fyran kan de 
sedan välja ett individuellt instrument och börja 
spela i en ensemble. Det finns många olika in-
riktningar, bland annat rock och pop, stråk- el-
ler blåsorkester samt körsång.
Och vill eleverna satsa på musiken när de blir 
lite äldre finns det musikestetiska programmet 
på Björknäsgymnasiet.

Extra idrott på schemat
Självklart är också idrott och rörelse viktigt. 
Många skolor har extra idrott på schemat. Det 

innebär att eleverna dagligen har någon form 
av rörelse, exempelvis fotboll, promenad eller 
brännboll. Skolorna har egna hallar och planer 
för idrott, men har också tillgång till kommu-
nens idrottsanläggningar som ishallen, badet 
NordPoolen och Hildursborgs sporthall.

I Boden satsar man på elevers välbefinnande 
och har insett, med hjälp av aktuell forskning, 
att friskvård är viktig även för andra delar än 
idrottsresultat. På gymnasiet satsar man på nå-
got som kallas HEL- projektet där målet är att 
varje elev ska ta ansvar för sitt eget välmående.

Fristående alternativ
I Boden finns även flera fristående förskolor, 
familjedaghem och skolor att välja bland. Dessa 
skolor har en annan ägare, så kallad huvudman, 
än kommunen. De fristående skolorna har till-
stånd av Skolverket att bedriva verksamhet och 

finansieras med den kommunala elevpengen. I 
Boden finns Fria Emilia, Mimers Brunn Vitt-
järv, Norrskenets friskola och Svartlå fristående 
skola. 

De fristående förskolorna har tillstånd från 
utbildningsnämnden och finansieras också av 
kommunen. I Boden finns BarnCompaniet, 
förskolan Fröet, Svartlå förskola, Vittjärvs för-
skola, N Svartbyns förskola och Skogså försko-
la. Dessutom finns sex familjedaghem i enskild 
regi; Anna Enberg, Theresa Lundmark samt fy-
ra familjedaghem i Sävast under företaget Små 
Hopp i Boden.

Mer information om utbildningsutbudet hittar 
du på www.boden.se/utbildning.

I Bodens skolor får dina barn en bra grund för framtiden. Musik och miljö är två teman som kännetecknar de kommunala skolorna.                                                                                  Foto: Petra Isaksson
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Bodens väg från spridda gårdar till stad
Som nyinflyttad kan det vara bra att 
få en glimt av hur staden Boden växte 
fram ur dåtidens bondgårdar och byar. 
Det kan också vara intressant att veta 
hur militären och sjukvården präglat 
nutidens Boden, även om mycket har 
förändrats de senaste decennierna.

Redan för 7 000 år sedan levde människor i 
trakterna av det som nu är Boden. Området låg 
då i en vik nära havet, innan landet höjdes och 
kustlinjen började likna den vi ser i dag.

Men det dröjde till början av 1500-talet 
innan Boden, eller Bodebyn som den då 
hette, kom till. Först bestod byn av ett flertal 
bondgårdar. De gårdarna växte sen ihop till 
Svartbjörnsbyn, Heden, Svartbyn och Sävast 
som nu är förorter till Bodens centrum.

Kyrkan mitt i byn
Från 1500-talet gör vi ett hopp till 1823, då 
Överluleå församling bildades. Kyrkan stod 
 färdig 1831 och var viktig för Bodens by som 
ett naturligt centrum. 

I slutet av 1800-talet drogs järnvägen mellan 
Malmfälten och Luleå samt stambanan förbi 
byn, som då började växa. När sedan Bodens 
fästning uppfördes 1901 tog expansionen or-
dentlig fart.

Fort i Bodens berg
Placeringen av Bodens fästning berodde på byns 
strategiska läge med många korsande trafik-
leder. Fästningen var en imponerande försvar-
sanläggning i bergen runt om Boden och var i 
drift från början av 1900-talet till slutet av år-
hundradet. Idag visas delar av Bodens fästning 

för allmänheten, exempelvis är Rödbergsfortet 
öppet för turister.

Militären dominerade stadslivet
Med fästningen blev Boden landets viktigas-
te och största militärort. Ingenjörtrupperna 
med förbandet Ing 4 var först på plats år 1904 
och därefter kom A 8 och I 19. Boden fick en 
mycket stor ökning av befolkningen och alla 
värnpliktiga gjorde så att kafé- och nöjeslivet 
blomstrade. Fram till i dag har omkring 300 
000 personer gjort militärtjänst här.  

Sveriges modernaste lasarett
Med den militära utbyggnaden kom också ett 
sjukhus, Garnisonssjukhuset eller Garnis, som 
det kom att heta i folkmun. Det öppnades 
1911 och tog även emot civila patienter. 

Boden fick sin militära prägel i början av 1900-talet, något som fortfarande märks. Boden är nu en grön stad, både sett till militärer och miljötänk.                                                               Foto: Lennart Jönsson

46 år senare, i januari 1957, tog landsting-
et över helt och Garnis utvecklades till ett av 
landets modernaste och mest välutrustade cen-
trallasarett. 

Stora förändringar
I slutet av 1999 beslutade dock landstinget att 
stänga Bodens sjukhus och öppna ett nytt i 
Sunderbyn, något som innebar en stor omställ-
ning för kommunen. Samtidigt drog försvaret 
ner i Boden med färre jobb för officerare och 
 civilanställda.

Men de senaste decennierna har ett nytt 
samhälle vuxit fram i Boden, med en stadig 
grund i historien.

Lätt att bygga eget i Boden
I Boden finns fina byggklara tomter 
till försäljning. Du behöver inte stå 
i kö eftersom först till kvarn gäller. 
Dessutom ingår anslutningsavgift för 
vatten och avlopp i tomtpriset.

Samtliga lediga tomter finns att se på vår webb-
plats boden.se/tomter. Via den länken kan du 
även boka din tomt för köp genom vår e-tjänst, 
dygnet runt. 

Fritt val
Bodens kommun kan erbjuda byggklara tomter 
för alla smaker – vare sig du vill bo i stan, i vil-
lakvarteret eller på landsbygden. De mest aktu-
ella områdena just nu är Öfvre Sanden, centralt 
beläget vid Bodån, och Hornsberg, invid Lule 
älv i Sävast. 

Hos oss är det du som köpare som bestäm-
mer om du vill bygga med hjälp av en husleve-
rantör eller bygga ett lösvirkeshus. Tomterna är 
generellt stora och passar olika hustyper. Kom-
munens bygginspektörer svarar gärna på dina 
frågor om husplacering, utformning och typ av 
husgrund.

Snabb handläggning
Ett bygglovärende för nybyggnad av ett enfa-
miljshus tar normalt två till fyra veckor, under 
förutsättning att handlingarna är kompletta och 
byggnationen följer detaljplanen. 

För mer information om tomtförsäljningen, 
aktuella detaljplaner, bygglovsfrågor och annat, 
kontakta kommunens samhällsbyggnadskontor 
på telefon 0921-621 58. Lediga tomter hittar du på boden.se/tomter. Ingen kö - först till kvarn gäller. Här kan du se en 

översikt av det nya bostadsområdet Öfvre Sanden.               Foto: Bodens kommun, illustration MAF arkitektkontor



Företagaranda i Harads 
skapar världsnyheter

Det finns ett gott klimat för näringslivsutveck-
ling i Boden. Förändringarna med militären 
och garnisonssjukhuset har frigjort och stimule-
rat bodensarna till nya lösningar. En av styrkor-
na är samarbetet, den så kallade Bodenandan. 
Nätverk breder ut sig inom flera branscher, ex-
empelvis turism och besöksnäring.

Stora dragplåster
Och just turismen är ett växande område i 
Boden. Här finns vacker natur och bra infra-
struktur till resten av länet, landet och världen. 
I kommunen har vi flera stora dragplåster som 
Treehotel, Kläppenteatern, Western Farm, 
NordPoolen, Sörby turism och konferens, För-
svarsmuseum, Bodens camping och bad, Röd-
bergsfortet med flera. Dessutom finns bransch-
föreningen Boden Turism som utvecklar och 
marknadsför den lokala turismen.

Gallerior i centrum
Även centrala Boden är i en utvecklingsfas. 
För några år sedan invigdes Galleria Enter mitt 
på Gågatan och år 2013 öppnade köpkvarter 
43:an sina dörrar med lägenheter ovanpå i kors-
ningen Kyrkgatan/ Kungsgatan.

Förutom galleriorna finns redan kaféer, te-
ater, bio, danslokaler, bowling och bibliotek i 
Bodens centrala delar. I närheten finns också 
det nyrenoverade och tillbyggda hotell Boden-
sia. Besökare i Boden kan alltså bo centralt, 
shoppa, gå på teater och äta i samma kvarter.

Samarbete för framtiden
Varje företags investeringsbehov och utveck-
lingsplaner länkas samman med de kommunala 
förvaltningarnas framförhållning i markfrågor, 
byggbara industritomter, handläggningstider, 
infrastruktur med mera. Motorn i processen är 
entreprenörerna och kommunens tillväxtför-
valtning.

I Harads vågade makarna Britta 
Jonsson Lindvall och Kent Lindvall 
satsa på en unik idé – att bygga 
fristående hotellrum uppe bland 
träden. Tack vare det lockas nu 
människor från hela världen till byn.

Treehotel i Harads är ett utmärkt exempel 
på företagarandan i kommunen. Fem mil 
utanför centrala Boden har nämligen Britta 
Jonsson Lindvall och Kent Lindvall satsat 
på att bygga moderna, designade hotellrum 
uppe i träden, ett projekt som väckt upp-
märksamhet världen över.

Prisad världsnyhet
I Harads bor omkring 600 personer, men 
tack vare parets satsning så har orten blivit 
känd från Japan i öst till USA i väst. I nulä-
get är sex rum plus en bastu klara. Förutom 
sovrummen så invigdes konferensrummet 
Dragonfly under 2013. Tanken är att ut-
vecklingen i Harads ska fortsätta.

För sin satsning utnämndes Britta och 
Kent av näringslivsstyrelsen till Årets lands-
bygdsföretagare 2010. Samma år fick deras 
hotell även utmärkelsen Årets uppstickare 
av näringslivsorganisationen Rese-och Tu-
ristnäringen i Sverige.

2011 fick de dessutom en av de finaste ut-
märkelserna i branschen – Stora turismpriset.

Treehotels designade hotellrum uppe bland träden i Harads skogar har fått uppmärksamhet 
 världen över.                                                                                                  Foto: Peter Lundstrom, WDO  www.treehotel.se

Bodens centrum expanderar och bjuder dig på shopping, caféer, restauranger och upplevelser.      
                                                                                             Foto: Alf Lindbergh

Kent Lindvall och Britta Jonsson Lindvall, paret 
bakom Treehotel.

Boden är i ständig utveckling. Centrala stan omstruktureras för en bättre fram-
tid och i byarna satsar driftiga entreprenörer på turismen. Samarbete mellan 
våra företagare än vanliga och dragplåstren till Boden många.

En modern stad  
i utveckling

Sveriges första EKO- friluftsteater Kläppenteatern finns i Boden.               Foto:Ulf B Jonsson

Foto: Peter Lundstrom, WDO  www.treehotel.se
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Oavsett om du vill ägna dig åt Försvarsmakten på heltid, deltid eller fritiden så finns det platser för dig.
Foto: Mats Carlsson, Norrbottens regemente

Bodens garnison

Heltidsanställda soldater som flyttar till Boden 
förstärker inte bara insatsförbanden utan skapar 
också möjligheter till utveckling av samhället 
till nytta även för dem som inte väljer ett yrke 
inom Försvarsmakten.

Hur mycket vill du satsa?
Försvarsmakten behöver människor med olika 
intressen och förutsättningar. Det finns många 
erbjudanden, beroende på hur mycket tid du är 
beredd att satsa. Grunden till en karriär i För-
svarsmakten börjar med en 9-15 månader lång 
utbildning. Den inleds med en grundläggande 
militär utbildning under 3 månader, sedan föl-
jer en befattningsutbildning på 6-12 månader 
som är riktad mot det du ansökt till och ansetts 
lämpad att göra.

Heltid
Vill du jobba heltid inom Försvarsmakten kan 
du göra det som gruppchef, soldat eller sjöman. 
Vill du göra officerskarriär så finns det tre vägar 
att gå. Den första är inriktning till taktisk offi-
cer, som främst sköter ledning och planering i 
vardagen. 

Den andra är inriktning till teknisk officer 
som planerar och genomför reparationer samt 

underhåll av försvarsmaktens materiel. Den 
tredje är specialistofficer inom en mängd områ-
den; du blir en fackman.

Deltid
Många vill göra skillnad men också ha kontakt 
med näringslivet. Då kan du bli gruppchef, sol-
dat eller sjöman på deltid.

Du gör då först en 9- 15 månader lång sol-
datutbildning där du får en förbandstillhörighet 
och en utbildning riktat mot din arbetsuppgift 
i förbandet. När detta är klart så återgår du till 
ditt civila arbete eller studier. Du kommer sen 
att kallas till tjänstgöring några veckor per år.

Fritid
Hemvärnet, de nationella skyddsstyrkorna, ut-
gör en omfattande del av svenskt försvar och 
har moderniserats avsevärt på senare år både vad 
avser materiel och uppgifter. Om du tycker att 
fyra till åtta dygns tjänstgöring per år är lagom 
kan du söka grundläggande militär utbildning 
med inriktning mot hemvärnet. Du kommer 
då att ingå vid ett förband på eller nära din he-
mort. I Boden finns Norrbottens hemvärnsba-
taljon.

Vill du inte gå den grundläggande militära 

Du känner säkert till Bodens garnison - militärstaden som har lång historia 
med soldat- och förbandsutbildning. Inget är sig dock likt sen tidernas begyn-
nelse, annat än att hela Sverige ska försvaras. Numera har vi anställda och 
kontrakterade soldater med ett flertal engagemangsnivåer, från heltid till fritid. 
När du läst igenom artikeln hoppas vi att du upptäcker något som passar dig. 
Vi behöver kompetens inom många områden.

utbildningen kan du istället ansöka om med-
lemskap i någon av de elva frivilligorganisatio-
nerna, som Brukshundsklubben, Lottakåren, 
Kvinnliga bilkåren med flera för dig med
specialintressen.

Det finns som du märker många möjlighe-
ter till engagemang i vårt, för det är ju ditt och 
mitt, försvar på den nivå som passar dig. Från 
heltidsengagemang i insatsförbanden till några 

dagars utbildning och utveckling i Hemvärnet 
med dess avtalsorganisationer. 

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss 
för personlig information.
Kontaktuppgifter:
www.försvarsmakten.se/i19,
www.försvarsmakten.se/a9 eller
www.försvarsmakten.se.

DÅ JAG BLIR VUXEN

SKA JAG OCH MIN HAMSTER

BO I ETT SLOTT…

Hjälp barn med cancer
För tjugofem år sedan var barncancer praktiskt taget
obotligt. Idag botas ca 75 procent av alla cancersjuka
barn. Detta tack vare forskning som lett till bättre
behandlings- och vårdmetoder. Barncancerfonden
fortsätter stödja forskning och andra insatser med sikte
på att inga barn ska drabbas av cancer. 

postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40

www.barncancerfonden.se 

Det är en naturlig rättighet:

Att våga njuta av solen.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens arbete
med att försvara våra naturliga rättigheter. Ge
ditt bidrag via postgiro 90 19 09-2.

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKLIGHET

rekryterar soldater

Besök oss på Facebook
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Om du har intresset  
har Boden föreningen
Boden är en av de mer föreningstäta kommunerna i landet. 
Om man lägger ihop antalet medlemmar i alla föreningar ser 
det ut som om alla bodensare är föreningsanslutna. Så är det 
förstås inte, utan många är med i flera föreningar. Därför är 
chansen stor att du hittar en förening som passar just dig.

I Bodens finns allt från forskar- och hembygdsföreningar till 
föreningar för människor intresserade av draghundar, fotografe-
ring, bushido, cheerleading, schack, trädgårdar eller mat och dryck.

På boden.se hittar du länkar till alla Bodenföreningar som 
har en egen hemsida.

I Boden finns föreningar för allt från sport till musik, konst, dans och interaktiv teater.  

Boden har allt för dig

Framtidens  
medarbetare  
i Bodens 
kommun

Vi har många av Sveriges mest 
meningsfulla jobb. Inför framtiden 
behöver vi fler duktiga och 
engagerade medarbetare som 
vill vara med och utveckla våra 
verksamheter.

Fotograf Mats Engfors

Fritid Kultur Näringsliv Unga
Hos oss kan du kolla om 
idrottshallar är lediga och 
även boka tider. Driver ni 
en idrottsförening och vill 
veta vilka stöd som finns, 
kontakta oss.   
Ring Agneta 0921-62313

Kultur arbetar för att synlig-
göra det rika kulturutbudet 
som finns i Boden. Hos oss 
kan föreningar söka bidrag 
för att anordna kulturevene-
mang.   
Ring Ingrid 0921-62490

Funderar du på att starta fö-
retag eller driver företag och 
behöver hjälp att utveckla 
företaget så kontaktar du oss.  
Vi kan också hjälpa dig med 
finansieringslösningar. 
Ring Siv 0921-62941

Vill du som ungdom vara 
med och påverka det som 
händer i Bodens kommun  
eller behöver du hjälp med 
att fixa ett arrangemang så 
kontaktar du oss. 
Ring Göran 0921-62332

Tillväxtförvaltningen 
Centralskolan, Kungsgatan 41 
0921-620 00 vx, tif@boden.se
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Det är kanske inte konstigt att NordPoolen är 
så populärt. Här finns nämligen något för alla. 
En äventyrsdel, javisst, men även en traditionell 
motionsbassäng samt avkopplande bastu- och 
bubbelbad.

Tropikerna tur och retur
Att besöka NordPoolen är som att göra en tur 
till tropikerna där det alltid är 30 plusgrader i 
vattnet. På badet finns flera häftiga åkattraktio-
ner, exempelvis röda och blå rören, vildforsen 
och vattenfallet. 

Kämpa emot eller flyt med strömmen i den 
underjordiska kanalen, njut en stund i bubbel-
poolerna och ångbastun eller simma ut i någon 
av de två utomhusbassängerna. Vi kan lova att 
det är en upplevelse, speciellt vintertid!

Den som känner sig som Tarzan kan avre-
agera sig på klätterväggen vid den djupa delen 
av äventyrsbassängen. På klippan just ovanför 
 ligger poolkaféet.

Simma, simma, simma
En av finesserna med NordPoolen är att här 
finns det något för alla smaker. Intill äventyrs-

delen ligger en 25-meters motions- och täv-
lingsbassäng med sex banor, varav minst två 
 alltid är öppna för motionssim. Här finns också 
en speciell grund barnbassäng som är perfekt 
för den som vill lära sig att simma.

Avdelning för njutare
Avskild från det övriga badet ligger relaxavdel-
ningen med flera sorters bastubad, bubbelpool, 
utomhuspool samt servering. Här kan du få 
 vara med på en aufguss, en underbar upplevelse 
som är svår att beskriva. Aufguss är ett nytt sätt 
att basta där du lotsas genom olika upplevelser 
med hjälp av en bastuvärd. Lukt, syn, hörsel, 
känsel och smak - upplevelsen blir total och alla 
sinnen berörda. I relaxen kan du också kopp-
la av i lugn och ro, sjunka ner i en däcksstol, 
dricka något  läskande. Du kan också äta fru-
kost, lunch eller middag.

Kontakta NordPoolen på 0921-624 00 om du 
vill veta mer, eller kika in på
www.nordpoolen.com 
www.facebook.com/nordpoolen

Familjebadet lockar 
besökare från när och fjärran

Foto: Mats Engfors 
På NordPoolen finns både avslappnande bastubad och häftiga vattenrutschbanor.

Foto: Lennart Jönsson Foto: Petra Isaksson

NordPoolen har i många år rankats högt bland landets äventyrs- och 
familjebad. Här har flera miljoner besökare haft bra badväder varje dag i 
över femton år.
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Välkommen till Svenska Kyrkan i Boden!

I nöd och lust • I vardag och helgdag • I tro och tvivel • I med- och motgång

☎ 0921-775 00  ☎
www.svenskakyrkan.se/boden

Vi erbjuder dig allt från enklare  
tandvård till implantat och  
tandblekning. Ring för ytterligare  
information och tidsbokning.
Varmt välkommen.

Leg.Tandläkare Urban Broström  
0921-55900
Leg.Tandhygienist Anne Nordin  
0921-53190

Upplev världen på 
Bodens bibliotek

I fräscha lokaler kan du i lugn och ro 
botanisera bland allt som biblioteket har 
att erbjuda. Vi har förutom böcker även 
dagstidningar, tv-spel, musik, e-böcker, 
ljudböcker och ett stort antal populära 
tidskrifter.

Ta med en ljudbok hem
Tidningsrummet utanför biblioteket har 
öppet även på söndagar när biblioteket är 
stängt. Här finns förutom dagstidningar 
även Mediejukeboxen där du kan ladda 
ner ljudböcker, språkkurser och annat 
utan kostnad. Även Internetdatorerna är 

placerade här.
För att kunna låna behöver du ett bib-

liotekskort. Bibliotekskortet gäller natur-
ligtvis även på vår filial i Harads och på 
bokbussen. Genom ett samarbete mellan 
biblioteken i Norrbotten kan du med ditt 
bibliotekskort även låna och lämna igen 
böcker på övriga kommunbibliotek i länet. 

Besök oss även gärna på webben. 
På bibblo.se kan du bland annat läsa om 
 aktuella arrangemang, söka och reservera 
böcker, få boktips och se våra öppettider.

Biblioteket är ett utmärkt utflyktsmål för både  stora och små.                         Foto: Elisabet Andersson

Bodens stadsbibliotek ligger mitt i centrum i Enter galleria. På galleri-
ans övre plan utgör biblioteket en lugn oas i vardagsstressen. Här finns 
något för alla åldrar, gammal som ung.

 Rädda pandan
Bli Pandafadder på wwf.se/pandafadder
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VI TAR  
HAND OM DIG
VÄLKOMMEN TILL LANDSTINGETS HÄLSOCENTRALER I BODEN.

Björknäs hälsocentral 
Idrottsgatan 3 
961 64 Boden 
tfn: 0921-109 06 
 
Erikslunds hälsocentral 
Gammelängsgatan 2 
961 67 Boden 
tfn: 0921-130 45 

www.nll.se

DÄR DIN
HÄLSA ÄR 
CENTRAL

Sandens hälsocentral 
Sturegatan 20 A 
961 33 Boden
tfn: 0921-130 03
 
Jourcentralen 
(Sandens hälsocentral) 
Om du blir sjuk på kvällen, 
natten eller under helgen. 
Ring 1177
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Hitta ditt närmaste apotek på www.kdapotek.se

Välkommen förbi Kronans Apotek 
Här kan du hämta ut ditt recept, handla receptfria läkemedel samt 

hitta ett brett utbud av kroppsvård och egenvårdsprodukter.

Vill du vara med och
påverka i din nya

hemkommun?

Hör av dig till
Moderaterna i Boden!

0921-102 82 

Försvarsmuseum Boden
Granatvägen 2
Tel. 0921-628 00
www.forsvarsmuseum.se
info@forsvarsmuseum.se

Vi behöver dig som blodgivare!

Du som är mellan
18–60 år

Anmäl Dig nu!
Blodtappningsenheten i Boden

Björknäs Hälsocentral
Telefon 0921-662 60, 662 61

www.geblod.nu

Stadins Glas AB
Mejerigränd 2, 961 61 BODEN
Jour tfn 0921-169 00, 550 73
www.stadinsglas.se

Boden är värt
att försvara

Välkommen till Boden!
Kom med hos oss som

medlem
Ring 157 50

www.boden.sap.se

Vi är 
ett ungt parti 

som satsar 
på framtiden.

När du vill att dina 
åsikter skall höras!

www.sjukvardspartiet.nu
Tel. 0921-515 40

UPPLEV VÄRLDEN PÅ BODENS STADSBIBLIOTEK
Bodens stadsbibliotek ligger mitt i centrum i
Enter galleria.

På gallerians övre plan utgör biblioteket en lugn
oas i vardagsstressen. Här finns något för alla åld-
rar, gammal som ung. I fräscha lokaler kan du i
lugn och ro  botanisera bland allt som biblioteket
har att erbjuda. Vi har förutom böcker även
dagstidningar, Tv-spel, musik, e-böcker, ljud-
böcker och ett stort antal  populära tidskrifter.

Tidningsrummet utanför biblioteket har öppet även på söndagar när biblioteket
är stängt. Här finns förutom dagstidningar även Mediejukeboxen där du kan

ladda ner ljudböcker, språkkurser och annat utan kostnad. Även Internet-
datorerna är placerade här.

För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort. Bibliotekskortet gäller natur-
ligtvis även på vår filial i Harads och på bokbussen. Genom ett samarbete mellan
biblioteken i Norrbotten kan du med ditt bibliotekskort även låna och lämna
igen böcker på övriga kommunbibliotek i länet. 

Besök oss även gärna på webben. På Bibblo.se kan du bland annat läsa om
 aktuella arrangemang, söka och reservera böcker, 
få boktips och se våra öppet -tider.

Välkommen in!
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Upplev Boden

Här hittar
du Apoteket
på din ort.

apoteket.se 

Öppettider
Mån-fre 9-19
Lör 9-16,Sön 12-16

Öppet alla dagar- året om!

Apoteket Laxen, vid Coop Forum. 
Kungsgatan 42, Boden

När du som förälder
behöver en annan

mamma eller pappa
att prata med.

Rädda Barnens
Föräldratelefon

020-786 786

Apotek Lavskrikan
Ugglegatan 14 , Boden
www.apoteksgruppen.se

Välkommen till ett lite 
personligare apotek!
Nu även öppet söndagar
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Välkommen till ett lite 
personligare apotek!
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Hämta läkemedel på recept och handla receptfritt 
Goda råd av klok och välutbildad personal

Stort sortiment och bra priser
Öppet alla dagar

KOM IN TILL OSS!!!
VI HAR MÅNGA FINA JULKLAPPSTIPS!

Apoteket Lavskrikan
Vid Ica Kvantum, Boden
www.apoteksgruppen.se

I vår egen julkalender har vi varje dag en produkt
som den dagen säljs med 40% RABATT 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Vi har som vanligt öppet årets alla dagar

Välkommen!
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Testa dina kunskaper om 
Boden och vinn fina priser! 
Svaren på alla frågor hittar du 
i tidningen.

1. En av Sveriges bästa tränings- 
och tävlingsanläggningar för 
skidskytte finns i Boden. Vad 
heter området där den ligger?

2. På kommunens webbplats 
kan du utföra flera e-tjänster. 
Nämn tre exempel på dessa 
e-tjänster.

3. Vad kallas bastuupplevelsen på 
NordPoolens relaxavdelning?

4. Vilket hotell fick Stora Turism-
priset 2011? 

5. Vilket år påbörjades bygget av 
Bodens fästning?

6. Vad heter Bodenförfattaren 
som fått Nobelpris?

7. I Boden finns Sveriges första 
EKO- friluftsteater. Vad heter 
den?

8. Vilken epok omfattar utställ-
ningarna på Försvarsmuseum?

9.  Vad kallas miljöcertifikatet som 
flera av Bodens skolor fått?

10. Vad heter länets största  
biograf?

Skicka dina svar på e-post 
till:
kommunen@boden.se

Eller med vanlig post till:
Kansli och informationskontoret
Bodens kommun
961 86

Skriv ”Nyinflyttad” som ämne på 
e-brevet eller brevet. Dragning av 
vinnare sker löpande under tiden 
juni 2013 till maj 2014.

Boden på Internet: www.boden.se

Tippa och vinn!
Samhällsbyggnadskontoret
Copyright Bodens kommun


