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Med Boden Bild i din hand har hös-
ten redan gjort intåg. Gula löv lyser 
på asfalt och gräsmattor. Tempera-
turen kryper nedåt, hösten infinner 
sig, och vi tänder lampor på kvällen. 
Ända in i september värmer solen 
gott och bodensarna sitter gärna 
ute på stadens serveringar, vilken 
sommar vi haft!

Några exempel är: Bluesfestival, Boden 
Marknad, Skördefest, Spionopera på 
nybyggda Kläppenteatern, Kulturnatta, 
Nordisk Caravan kongress på Boden 
Camping utställningar på Havremagasi-
net, deltagarsuccén O-ringen, V75, SM i 
pistol, Lappen Cup i Handboll är händel-
ser som gjort att Boden levt upp som kul-
tur-, idrotts- och arrangemangsstad.

Det ideella är en viktig bild
Från kommunledningens sida är vi stolta 
och tacksamma över allt arbete, engage-
mang och sponsring som lagts ned för att 
skapa bra arrangemang och upplevelser i 
sommar i Boden. Arbete och engagemang 
som i många fall är helt ideellt, men som 
samtidigt är en konkurrensfördel även för 
näringarna i vår kommun. Ett exempel på 
detta är alla de volontärer och föreningar 
som bidrog till genomförandet av värdens 
största orienteringstävling O-ringen, som 
nu utgör en kompetent kärntrupp av ar-
rangemangsvärdar för kommande aktivi-
teter. Vad kan Boden bjuda på härnäst?

Centrumlösningen
Vi har under året som gått fått ett nytt 
köpcentrum. Det har förekommit omfat-
tande gaturegleringar och byte av det 
gamla VA-, El- och Fjärrvärmesystemet i 
centrum. 

Frågan om en trafiksäker miljö för alla, 
handelns tillgänglighet, ny bussterminal, 
biltrafik, parkeringar samt förbättringar 
för de gående, rörelsehindrade och cyklis-
ter har stått i Focus. 

Beslutet om placeringen av busster-
minalen på Kungsgatan ser till de flesta 
av önskemålen för en trafiksäker trivsam 
centrummiljö.

Annorlunda i år
Nytt för i år är kommunens satsning på 
tidig snö i Boden. Genom att tillverka snö 
under våren, lagra den över sommaren 
och sedan preparera spår så snart tempe-
raturen tillåter. Det innebär att säsongen 
för motionärer och eliten i skidåkning, 
hundspann, skidskytte med mera kan 
starta tidigare. Förutom möjlighet till 
träning och rekreation med träningsläger 
i Paglaområdet skapas förutsättningar 
för en extra gren inom besöksnäringen. 
Kommunen samarbetar med försvaret och 
förhandlar om en ny bana för jaktskytte, 
det hoppas vi ska lösa sig.

Vi får inte glömma näringslivet
Parallellt med detta pågår andra sats-
ningar för att stärka Bodens näringsliv. 
Förutom PON:s och Willys etableringar 
syftar även bredbandsdragningen på 
landsbygden, arbetet med att få till stånd 
etablering av datahallar till utveckling och 
tillväxt i kommunen. Tillsammans kan 
vi; medborgare, kommunorganisation 
och företag skapa framtidens livskraftiga 
Boden.

Låt färgerna lysa upp hösten

Torbjörn Lidberg             Bosse Strömbäck
kommunalråd (s)             kommunalråd (v)
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O-ringen

E

I en Schweizisk skola fick en klass 
till uppgift att skriva om en stad de 
verkligen trivs i. Sofia Larsson heter 
en tretton år gammal flicka som har 
kopplingar till Boden. Hon bor nu-
mer i Zürich, Schweiz, och hon trivs 
otroligt bra i Boden. Hennes farmor 
och farfar bor här och hemma hos 
dem spenderar Sofia gärna sina 
lediga stunder.

fter att Sofia börjat skolan fick hen-
nes farföräldrar ett mail med ett 
dokument bifogat. Det dokumentet 

var den skoluppgift som Sofia skrivit. De 
ville såklart att vi skulle få ta del av dessa 
underbara lovord. Det som följer är en 
sammanfattning av hennes skoluppgift.

Mängder av platser
Tidigare har Sofia besökt mängd platser 
och har bland annat varit bosatt i Kina 

och nu närmast alltså i Schweiz. Det ställe 
som fångar hennes tankar är dock Boden, 
dit hon mer än gärna kommer och upp-
skattar alla fyra årstider. 

I skolan hade de en uppgift där det 
skulle skrivas om en stad där de trivs. En 
del av uppgiften var också att ta med allt 
som går att göra där och varför man trivs 
så bra just där. Sofia som är uppväxt i 
Västerås och som har bott på så många 
olika ställen valde alltså att skriva om 
Boden. Det hon nämner som det kanske 
bästa med staden är att alla, verkligen 
alla, årstider kan tas till vara på. 

Trivs här oavsett årstid
På sommaren är bergen vackra då de 
speglas i älven och på vintern är samma 
berg vackra när man kan köra skoter 
längs med dem. Hon uppskattar även att 
under sommarhalvåret kunna åka båt på 
älven och att man på vintern kunna åka 
skidor på den.

En del av hennes brev, som känns väl-

digt personligt, handlar om att hon verkli-
gen uppskattar då farfar kommer med en 
kopp varm choklad om vintrarna. Det och 
högtiderna är något som Sofia verkligen 
vurmar för. Hon verkligen njuter av att 
fira midsommar i Boden, i brevet jämför 
hon det med firandet av USA:s national-
dag den fjärde juli.

Hektiskt och lugnt i Boden
Som lugnande aktivitet rekommenderas 
skolungdomar i Schweiz att besöka de  
caféer som finn i Boden. Sofia nämner i 
sitt brev klassikern Café Rävasten i Vänd-
träsk och det nygamla Ruter Retro Café, 
som du hittar på gamla A8-området. 

Hennes sista ord och uppmaning är; 
”om du varit i Paris, London och New 
York så kanske du vill hitta ett lugnare, 
mindre överbefolkat ställe, åk då till  
Boden.” 

Boden är Sofias pärla
Sofia Larsson med sin Pärla. FOTOmONTAGE
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Bodens kommuns miljöstipendium 
delas årligen ut till enskild eller 
organisation som på ett framträ-
dande sätt under året arbetat med 
att förbättra eller initiera förbättring 
av miljön i Bodens kommun. 2013 
års stipendium tilldelades förskolan 
BarnCompaniet med följande mo-
tivering: Förskolan BarnCompaniet 
visar genom olika arbetssätt att de 
hela tiden strävar mot en hållbar 
utveckling. Genom att starta tidigt 
och ge barnen möjlighet, att genom 
sin nyfikenhet och inlärning börja 
reflektera över hur man hushål-
ler med resurser, så skapas goda 
förutsättningar för en fortsatt ökad 
miljömedvetenhet hos kommande 
generationer.

iljö- och byggnämnden utser 
stipendiater och stipendiet på  
10 000 kr delades ut av Miljö- 

och byggnämndens ordförande Lars Nils-
son under Skördefest- och miljödagar på 
hembygdsområdet. Flera representanter 
från den fristående förskolan som drivs 
som ett personal- och föräldrakooperati-
vet var på plats för att ta emot stipendiet. 
På plats fanns bland annat förskolechefer-
na Ingela Söderholm och Bia Lundholm 
som båda har varit med sedan starten 
2007 på Erikslund.

Ingela och Bia börjar berätta om verk-
samheten.

– I Vårt Hus finns förutom förskolan 
också Vårdcentral, sjukgymnastik, dag-
verksamhet för äldre, demensboende och 
ett bårhus. Detta gör att det finns många 
vrår att utforska för våra barn och många 
möten sker dagligen mellan människor, 
barn/vuxna/gamla. Att människor mår bra 
är också en viktig del i Hållbar utveckling 
och det kan vi se när barn och gamla 
möts. Vad behövs för att vi ska må bra, är 
en fråga som våra barn får fundera på?

Eftersom vi, tillsammans med våra 
barn, under två års tid arbetat med Håll-

Förskolan BarnCompaniet  
vann årets miljöstipendium

bar utveckling och utgått från det barnen 
tycker verka intressant i och omkring Vårt 
Hus, har olika smågrupper arbetat med 
olika saker.

Boden Bild pratar med Ingela och Bia om 
miljöstipendiet. Hur känns det att bli årets 
miljöstipendiat 2013? 
– Initiativet till att vi skulle söka stipendiet 
kom från en förälder, som tyckte att vi 
arbetade med hållbar utveckling på många 
plan i vår verksamhet. Det känns alltid 
positivt att få en utmärkelse där någon 
utifrån uppskattar det vi arbetar med. 
Man blir glad och får naturligtvis blodad 
tand att gå vidare och utveckla det vi har 
påbörjat. 

Hur kommer det här priset att påverka ert 
framtida arbete? 
– En stor del av utmärkelsen ska också 
våra kockar ha, de har ett miljötänk rakt 
igenom och har bl.a. kravcertifikat på en 
del råvaror, detta ska successivt utökas 
med fler varor med tiden. I vårt föräldra-
råd har vi också funderat kring Hållbar 
utveckling och fått många bra idéer från 
våra föräldrar som vi ska gå vidare med 
tillsammans barn, föräldrar och personal.

Det är alltid svårt att mäta pedagogik, men 
hur tycker ni att det märks på barnen hur 
ni jobbar?
– Barn har en hoppfull syn på livet och 
tillvaron och vill ständigt utforska och 
undersöka den värld de lever i (meningen 
med livet), det driver vårt arbete hela tiden 
framåt. Det svåra för oss är vår förmåga 
att se och tolka det och föra arbetet vi-
dare, att hitta det enkla i det svåra så att 
också barnen förstår.

Låt mig ge ett exempel. En av våra pe-
dagoger hade lagt en veckas sopor/avfall 
under en filt framför en barngrupp. Bar-
nen blev väldigt överraskade men de såg 
direkt möjligheten att ”ge liv” åt många 
av de saker som låg där (en sko kunde 
mamma få, en del av soporna kunde åter-
användas och bli nya flaskor, annat kunde 
de använda i byggleken).

Vinstsumman kommer användas för att 
köpa in massagefåtöljer åt personalen. På 
BarnCompaniet är de övertygade om att 
kvalité börjar hos personalen. Mår de bra 
så har också barnen bättre förutsättning 
att må bra.

Fotnot: På Bodens kommuns hemsida kan du läsa 
mer om stipendiet och se tidigare års stipendiater.

BarnCompaniet, från vänster Ulrika Hannu, Lena Moberg, Ingela Söderholm, Bia Lundberg, 
Åsa Johansson, Maria Sandström och Åsa Rönnqvist
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Bodens Ungdomsråd kommer i år 
att arrangera en filmfestival tillsam-
mans med Bodens Filmstudio och 
Folkets Hus. I början på november, 
närmare bestämt den 8:e till 10:e, 
kommer ”Filmdagarna i Boden” att 
äga rum. Det kommer att visas fil-
mer både på Sagateatern och på 
Havremagasinet. Det kommer att 
vara en helg med mycket aktiviteter 
i och utanför filmvärlden.
TExT: JENS LAHTI, BOdENS UNGdOmSRåd

elgen invigs på Sagateatern med 
två långfilmer. Förvänta er en helg 
med mycket film, aktiviteter och 

FO
TO

: C
H

R
IS

TER
 G

ALLIN

hösten 2013 på försvarsmuseet i Boden

Revolution i Norden  
– Det finska inbördeskriget 1918
Höstens andra utställning på försvarsmuse-
et öppnar den 13:e oktober. Den innehåller 
väldigt starkt material och bär titeln ”Re-
volution i Norden – Det finska inbördes-
kriget 1918”. Utställningen går att beskåda 
fram till och med 19 januari 2014.

Kriget blev en bitter strid som satte 
spår i många, både då och framöver. Hela 
35 000 människor omkom i kriget. De 
allra flesta som miste livet gjorde det efter 

91:an – 80 år
Den 28:e september slog dörrarna 
upp för årets första utställning på 
försvarsmuseet i Boden. Den finns 
att skåda ända fram till och med  
3 november och den visar upp his-
torien om folkkäre 91:an Karlsson. 
Utställningens titel är nämligen 
”91:an – 80 år”.

en egentänkande militären 91:an 
Karlsson skapades av Rudolf Pet-
terson. Serierna bygger på skapa-

rens egna erfarenheter av värnplikten på 
Hallands regemente i början av 1900-talet. 
Utställningen produceras av Garnisons- & 
Luftvärnsmuseet med stöd av Hallands 
Konstmuseum, Teckningsmuseet i Laholm 
och Förlaget Egmont Kärnan. 

Utställningen på Försvarsmuseet består 
även av privata seriestrippar som lånats 
in av den aktuelle 91:an-tecknaren och 
råneåbon Jonny Nordlund. Museichef 
Anna-Karin Rönnbäck kommenterar det 
så här:

– Jättekul att kunna visa upp dessa. 
Jag läste själv 91:an då jag var yngre och 
jag tror det här kommer att uppskattas av 
många.

gemenskap på Bodens nya mötesplats i det 
mörka höstvädret. Sagateatern är också 
platsen för visning av långfilm medan 
kortfilmer ses på Havremagasinet.

Filmdagarna har växt fram
Idén väcktes för ett år sedan av en grupp 
i ungdomsrådet som ville göra något 
unikt och nytt för att liva upp den tråkiga 

hösten i Boden. Idén att göra en film- och 
ljusfestival kom och den ligger som grund 
för Filmdagarna. Planerna har under ti-
dens gång ändrats. Nu är vi dock glada 
och stolta att få presentera evenemanget 
”Film i Boden”. Genom ett samarbete 
med Bodens Filmstudio och Folkets Hus 
kommer Filmdagarna i Boden att bli en 
mötesplats för alla. 

själva striderna, det var vanligt med fång-
läger och avrättningar.

Utställningen består av över 100 foto-
grafier och många av dem är mycket star-
ka då de visar bland annat avrättningar 
som efterspel av kriget. Utställningen pro-
duceras av Arbejdermuseet i Köpenhamn 
och den har skänkts till försvarsmuseet i 
Boden med tanke att den ska visas på så 
många museer som möjligt. Materialet 
har en tydlig plats på museer i nätverket 
SMHA – Sveriges militärhistoriska arv. 

Filmfestival  
i Boden
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Kultur

2013 års Kulturnatta i Boden ar-
rangerades av Tillväxtförvaltningens 
verksamhet Kultur i samverkan med 
Handelssektionen Bodenföretagarna.  
Resultatet blev en stadskärna som 
fylldes av besökare och kultur av och 
för alla åldrar och nationaliteter.
TExT: ANNA BERGSTRöm. FOTO: pETRA ISAKSSON

Kulturnatta lyste upp Boden
– Det är svårt att uppskatta hur många 

som var ute, men det kändes jättebra. Det 
var folk i farten hela tiden, även efter att 
butikerna stängde klockan nio på kvällen, 
summerar Marlene Lundberg, som höll 
i arrangemanget från kommunens sida 
tillsammans med Johan Enberg på Kultu-
renheten och i samverkan med Handels-
sektionen Bodenföretagarna.

onceptet Kulturnatta finns idag i 
många kommuner över hela landet. 
Bodens fördel är att det är ett för-

hållandevis litet centrum där allt blir samlat 
och olika stadsdelar inte konkurrerar med 
varandra om besökarna. Det var enkelt och 
bekvämt att gå mellan de olika scenerna, 
som bands samman av gågatan, gallerian, 
Kungsgatan och tvärgatorna däremellan.

Catrin Johansson med bodenföretaget Dance Direction körde flashmob på gågatan. Trollkarlen John Trix lockade till skratt och fascination.

Butikerna SeeMee och Magi hade modevisning på gågatan.
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Kulturnatta lyste upp Boden
Plattform för mångfald
Arrangörerna skapade plattformen med sce-
ner och ett koncept som kulturutövare och 
företagare sedan hade möjlighet att ta plats i. 
Och det var många som tog chansen.

– Totalt hade vi runt 300 kulturutövare 
och ett bra utbud med i stort sett allt från 
klassisk musik till metal, konst, mat, dans 
och litteratur, förklarar Johan Enberg.

Det var omkring 70 programpunkter med 
flertalet deltagare på varje punkt. Bodens 
konstförening och ett tiotal konstnärer hade 
utställning, det var dansakter och modevis-
ningar.

Både Johan Enberg och Marlene Lundberg 
konstaterar att de enbart har fått positiv 
respons från deltagarna och att man nu har 
hittat ett bra grundupplägg att bygga vidare 
på nästa år.

Trollkarlen John Trix lockade till skratt och fascination. Ysamina Ahmed, Hodan Bashiir och Yusuf Hussein Hasan från Norrbottens Somaliska förening 
i Boden serverade somaliska specialiteter.

På barnklädesaffären Kidsen erbjöds barnen att göra 
konstverk som man sedan samlade i en konstutställ-
ning. Här är 3-åriga Sanna Liljestrand Wahlberg i färd 
med en skapelse.

Kulturen flammade upp lite extra under det 
uppskattade evenemanget Kulturnatta i Boden.
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I höst öppnade kulturskolan sina 
dörrar i Boden. Skolan syftar till att 
öka kulturens inflytande i Bodens 
kommun. Kulturskolan är en helt 
fristående skolform men bedriver 
sin verksamhet i skolan. Det gör 
den för att nå alla barn och ung-
domar. Kulturskolan är verksam i 
Bodens skolor men deltar även i 
andra kulturarrangemang runt om i 
kommunen.

ulturskolan i Boden har nyligt star-
tat och består just nu av tre ämnen; 
musik, dans och teater/ drama. 

Anledningen till att det är just dessa är att 
det tämligen enkelt går att kombinera och 
utnyttja dem. Kulturella uttryck har ofta 
ett tema gemensamt och det är där någon-
stans som olika uttryck kan mötas och 
användas av varandra.

Kulturskolan var tidigare musikskolan 
och det individuella arbetet med elever 
pågår genom hela grundskolan. Då ung-
domar sedan börjar på gymnasiet finns 
möjlighet att delta i kulturskolans olika 
ensembler och orkestrar.

Musikskolan i ny kostym
Numer så heter gamla, kanske mer kända, 
Musikskolan alltså Kulturskolan. Verk-
samheten har fått ett bredare namn. Det är 
trots allt mer än musik som ryms i begrep-
pet kultur. Musikskolan, numer Kultursko-
lan, är anrik och firar femtio år till våren. 
Allting började, som så mycket annat i 
Boden, i det millitära. Så här sade kultur-
skolans rektor Thomas Öhrn om det:

– På 50-talet var de millitära musikan-
terna de som spred musiken till allmänheten.

Något speciellt för Kulturskolan i Bo-
den är att den är gratis. Det är något som 
många kanske ser som en självklarhet men 
så är inte fallet överallt. Det som kostar 
är hyra för det instrument man väljer att 
spela. Bodens kulturskola är en av få som 
blivit kostnadsfri. Den politiska motive-
ringen till att den ska vara gratis är just, 

kultur är glädje
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Ekultur är glädje

som tidigare nämnts, att den ska vara till 
för alla. Det valet gör eleverna efter alla 
fått introduktion i olika instrument. En 
frihet som ökar mångfalden i undervis-
ningen. Det här stämde även danspedago-
gen Anna Johansson in i:

– Det finns så mycket att vinna genom 
att barn får, med glädje, använda fysisk 
energi. Här finns mycket nytta man kan 
dra av varandra, oavsett ämne.

Skapandet är centralt
Glädje var överhängande då jag klev in i 
klassrummet på Prästholmsskolan i Bo-
den. Barnen och deras lärare höll på att 
dansa, spela och sjunga. Det hade varit 
väntat om de blivit blyga, som barn kan 
bli men de tyckte annorlunda. Såklart blev 
det ett mänskligt ”kolla in läget” först. 
Men sen:

– En sjöman! Utbrast barnen. Det var 
samma barn som senare kom och frågade 
mig om de skulle vara med i en tidning. 

– Ja, titta nu har vi fått besök av en till 
sjöman, kommenterade musikpedagogen 
Karin Johansson.

Det var en härlig och oväntad gemen-
skap som jag på direkten blev en del av. 
Som sjörövare, men ändå. Jag hade visser-
ligen en tröja med ankare på. Anledningen 
till att jag blev kallad så av barnen dock 
var att deras tema för dagen var just sjö-
män. 

De vill jobba kring teman eftersom 
att musik, dans och teater/drama, grund-
stenarna i Bodens kulturskola, ofta har 
gemensamma drag som mer eller mindre 
enkelt kan kopplas samman genom teman. 
Anna- Karin Liljestrand, en av pedago-
gerna, kommenterade det så här:

– I alla kulturuttryck finns gemen-
samma drag. Det estetiska som finns där 
kan man lätt koppla ihop och använda av 
varandra.

Det är väl det som är själva definitionen 
av kultur, tycker jag i alla fall, att ha roligt 
tillsammans. Roligt var exakt vad barnen 
såg ut att ha på Prästholmsskolan. 

Det är viktigt att se kulturskolans verk-
samhet som fristående även om ämnena 
kan komplettera de mer klassiska skoläm-
nena på ett bra sätt. Skolan är nystartad 
men har ändå en vilja att utvecklas och bli 
större. Rektor Thomas Öhrn kommente-
rar det så här: 

– Det är klart det finns förebilder men 
man måste börja någonstans och vi börjar 
här.

radon i ditt hem är en hälsorisk
Radon är en luktfri och osynlig 
gas som bildas när radiumatomer 
sönderfaller i radondöttrar som 
fastnar i dina luftvägar och kan 
förorsaka lungcancer. Källor till 
förhöjda halter radon i inomhus-
luften kan vara byggmaterialet 
eller marken under huset.

nligt Strålsäkerhetsmyndigheten 
är radon i inomhusluften orsak 
till att cirka 500 människor per år 

drabbas av lungcancer i Sverige. Risken 
att drabbas av lungcancer ökar ju högre 
halt radon det finns i inomhusluften. 
Den allra största risken med förhöjda 
halter radon i inomhusluften uppstår 
om du också är rökare. Strålsäkerhets-
myndigheten bedömer att rökare står 
för 450 av de 500 lungcancerfallen som 
orsakas av radon per år.

Var hittar du radon?
Radon i inomhusluften kan komma från 
byggnadsmaterial, jord, berg och vatten. 
Byggnadsmaterialet blå lättbetong som 
användes mellan cirka 1929 och 1975 
är en känd källa till förhöjda radonhal-
ter, men radon kan även strömma in 
i byggnaden från jord och berg under 
byggnaden via sprickor och otäta ge-
nomföringar i grunden eller källaren. 
Även vatten kan vara en källa till radon, 
vilket kan vara viktigt att tänka på 
speciellt om du har en egen djupborrad 
brunn. 

Mätning av radonhalt
För att ta reda på om det finns radon i 
inomhusluften så genomförs med hjälp 

av ett ackrediterat laboratorium en års-
medelvärdesmätning vanligen med spår-
filmsdosor, små plastdosor, som placeras 
i bostaden. Mätningen ska fortgå under 
minst två månader och mätperioden är 
under eldningssäsongen, vilket innebär 
den period av året när dygnsmedeltem-
peraturen understiger 10 grader Celsius. 
För att undersöka om blå lättbetong 
förekommer i byggnaden så kan en så 
kallad gammamätning genomföras.

Åtgärder vid hög halt
Det finns olika metoder för att åtgärda 
ett hus med förhöjd radonhalt. Om du 
bor i en hyresfastighet så är det fast-
ighetsägarens skyldighet att mäta och 
åtgärda radon i inomhusluften. Vilken 
metod som väljs anpassas efter radon-
källan. Vanliga åtgärder för att sänka 
radonhalten i bostäder är en förbättrad 
och balanserad ventilation i kombination 
med tätning mot mark och installation av 
en så kallad radonsug.

Ekonomisk hjälp vid sanering
Du kan söka bidrag för att låta åtgärda 
uppmätta radonproblem i ditt hem. 
Bidraget är 50 % av kostnaderna för 
åtgärder och max 15 000 kronor. Bidra-
get söks hos Länsstyrelsen. På Boverkets 
webbplats radonguiden.se hittar du mer 
information. Du kan även kontakta sam-
hällsbyggnadskontoret för rådgivning.

Det är generellt liten risk för höga 
radonhalter i Bodens kommun. Om du 
vill ta det säkra före det osäkra eller ha 
mer information så är du välkommen att 
kontakta Samhällsbyggnadskontoret på 
telefonnummer 0921- 622 56. 

BodenBild – 9
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För att något äldre ska kännas 
verkligt för oss krävs enorm 
vilja, det krävs någon eller någ-
ra som kämpar för sakens skull. 
Så är det med många saker i 
dag. Carl-Eric Nilssons farfar 
startade en gång i tiden ett sko-
makeri i byn Flarken just utanför 
Boden. I augusti blev också det 
nygamla skomakeriet ”Jonas 
skomakeri” färdigt alldeles intill 
det historiska skomakeriet på 
hembygdsområdet i centrala 
Boden.

often av gammalt, bevarat slog 
hårt och gav en väldigt levande 
atmosfär. Som skribent kände 

jag mig helt plötsligt levande. De gamla 
maskinerna står uppradade i ett hus på 
hembygdsområdet i Boden. Allt känns 
så verkligt, dåtida fast väldigt levande.  
Byggnaden är flyttad från byn Flarken där 
den en gång byggdes. Det kändes verkli-
gen att skotillverkning då var ett hantverk 
och inte massproduktion. Här står det 
symaskiner uppradade och det är vad man 
möts av direkt man kliver in i skomake-
riet. Det är precis hantverk som Boden- 
Överluleå hembygdsföreningen verkligen 
vill visa upp för andra.

– Hantverk är en viktig del av vår his-
toria, berättar ordförande i Boden-Över-
luleå hembygdsförening Göran Ahlman.

För bara några år sedan tog hembygd-
föreningen initiativet att flytta den kul-
turhistoriskt viktiga skomakeribyggnaden 
till centrala Boden för att allmänheten 
skulle kunna ta del av den. Innan det hade 
Björknäsgymnasiets byggprogram rustat 
upp huset.

De placeras bredvid varandra
Numer ligger de alldeles intill varandra på 
hembygdsområdet i centrala Boden, skoma-
kerierna. Både Jonas nygamla skomakeri 
och det historiskt viktiga från byn Flarken. 

sko in det gamla, 
sko in det nya

En gammal symaskin i ursprungsskick.

Kultur
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Här möts det gamla och det nya, två 
liknande byggnader bredvid varandra. 
”Jonas skomakeri” har flyttat in alldeles 
bredvid det gamla museet. Det som slår 
mig, det som är extra skönt, är att känslan 
av att något lever vidare blir så stark. Inne 
i det gamla skomakeriet kan du nästan 
känna lukten av arbete och människor. 
Det har stått stilla så länge fast ändå 
känns det som att det användes igår, allt 
är redo att användas. Skomakeriet är ock-
så, med Carl-Erics hjälp, inrett exakt som 
det var då maskinerna gick som varmast.  
I huset alldeles intill museet kan du fak-
tiskt få dina skor reparerade, om än i 
något modernare tappning.

Arbetet i det gamla skomakeriet
Carl-Eric berättade för mig om den äldre 
byggnaden, dess historia och hur det var 
att vistas där. Det var Carl-Erics farfar 
Joel Nilsson som startade skomakeriet i 
Flarken. Det var också han som var ar-
betsledare för så många som tolv personer 
i den gamla skomakeribyggnaden. Det 
var mest män som jobbade här eftersom 
jobben var uppdelade mellan män och 
kvinnor då.

– Sysslorna var väldigt uppdelade men 
jag tror vi fick lära oss mycket, berättade 
Carl-Eric Nilsson. Det här kan du lätt 
sätta i motvikt till i dag då vi inte måste 
lära oss ta hand om saker för att ska 
kunna existera.

På rundturen med Carl-Eric fängslades 
jag av att allt kändes så äkta. Han berätta 
om hur de fick arbeta för att kunna över-
leva och samtidigt hur maskinerna som är 
hur gamla som helst nästan aldrig lagats.

– Det enda vi bytt på den här maskinen 
är träskenan högst upp, berättar han. En 
träskena? tänkte jag. Det är ju ingenting. 

Det är rätt förvånansvärt hur hållbart 
saker förr verkligen var. Speciellt när vi på 
senare tid pratar mer och mer om hållbara 
utvecklingar, mycket handlar kanske om 

sko in det gamla, 
sko in det nya

just det som Carl-Eric konstaterade att 
man måste arbeta för att leva. Jag slås av 
känslan att jobba för att leva, den känslan 
försvinner mer och mer. Numer känns det 
som om vi inte vill behöva arbeta för att 
överleva.

Skomakeriet ordnade 
bekvämligheter
Det var längesedan skomakeriet öppnade 
i byn Flarken ändå känns det, på något 
konstigt sätt, som om det nästan aldrig 
stått still. På den tiden fanns inga bekväm-
ligheter alls, Carl-Eric berättar:

– Farfar fick trycka på att de skulle dra 
in el och telefoni i byn.

Det var en direkt effekt på att skor-
nas efterfrågan blev allt större. I början 
gjordes mycket ridstövlar och stövlar till 
försvaret, de exporterades också till USA. 
Efter krigen så blev lågskor mer och mer 
intressant vilket också gjorde det svårare 
för det lilla skomakeriet. Italienska kläd-
designers blev svåra att 
konkurrera med helt 
enkelt.

Samverkan ger 
resultat
Det är efter initiativ 
av Boden-Överluleå 
hembygdsförening som 
skomakeriet nu flyt-
tats, i sin helhet, till 
hembygdsområdet i 
centrala Boden. Ord-
förande i föreningen 
Göran Ahlman för-
klarar:

– Det är en viktig del av historien, det 
finns inte många skomakerier bevarade i 
sitt ursprungliga skick i Sverige. Det sist-
nämnda är något Carl-Eric kan bekräfta.

– Jag tror det finns två stycken i Sve-
rige, säger han.

En viktig sak för hembygdsföreningen 
var just att visa historien. Bara genom att 
kliva in i skomakeriet och känna lukten, 
atmosfären, kan du uppleva historia. 
Det är ju en viktig del av historien, både 
det som Carl- Eric varit på och det som 
Göran talade om, för Boden och Sverige. 
Precis som på Joels tid fanns det nyfikna 
människor, främst turister, som tittade in 
genom fönstren och med efterfrågan kom-
mer tillgång. Många bitar föll på plats i 
planeringen och nu är äntligen det gamla 
skomakeriet uppfört för museiverksamhet. 

Under Skördefesten och miljödagarna 
i Boden öppnade museet för allmänheten 
och omkring femhundra personer besökte 
museet.

Skor gjorda på skomakeriet.

En stansmaskin i ursprungsskick.

Carl-Eric Nilsson. Göran Ahlman, 
Boden-Överluleå 
Hembygdsförening.
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Ungefär tio minuter från centrala 
Boden mot Sävast ligger det nya 
bostadsområdet Hornsberg. På 
bostadsområdetområdet finns det 
fjorton tomter till salu och två hus 
är mer eller mindre färdigställda. 
Området genomsyras av närhet till 
det mesta och ligger längs med  
Luleälven. Det innebär att det från 
alla tomter kommer finnas älvutsikt.

ornsberg är ett nytt villaområde 
som består av fjorton tomter som 
alla är strandnära vid Luleälven. 

Det kommer att bebyggas på två rader 
längs efter lokalgatan som svänger av från 
Sävastvägen som går mot Bodsvedjan, 
alldeles intill Kryddvägen. Just nu står där 
två hus som ska bli fler, det finns fler tom-
ter utmätta. Av fjorton tomter totalt är tio 
fortfarande till salu.

Läget är inte allt
– Det var inte en slump att vi valde Horns-
berg utan vi hade tittat runt på en del 
redan existerande hus som vi inte riktigt 
tyckte passade oss, vare sig placerings-  
eller byggnadsmässigt, berättade Staffan 
Eriksson. 

Det var just friheten att välja själv samt 
att kunna bestämma allt helt själv som 
övertygade Staffan och hans sambo San-
dra Falk att välja Hornsberg. På det nya 
området i Sävast får nämligen de boende 
själv välja entreprenörer efter tycke och 
smak, de är alltså inte styrda i det valet 
heller.

– Vi valde Hornsberg för att här kunde 
vi bygga det hus vi ville ha på det ställe 
som vi ville. Det finns hus som ligger när-
mare skola men inte som är lika nära na-
turen, det ville vi ha, förklarade Sandra för 
mig. De önskade båda Sävast eftersom det 
ligger ungefär mitt mellan deras arbeten.

Det båda tycker att nybygget och den 
naturnära placering som huset faktiskt 
har ger ett mervärde som, enligt dem, inte 
ges på andra platser i Boden. De har valt 
att bygga ett tvåvåningshus eftersom att 
de anser att då kan utsikten utnyttjas till 
fullo. Anledningen att de valde just tvåvå-
ningshus är att de är intresserade av när 
det gamla möter det nya, och enligt dem är 
det precis vad som görs i nybyggnationen.

Nybyggnationer förenar
Mitt i vårt samtal kom deras grannar, 
Charlotta och Daniel Åström, in och 

Nybyggare på Hornsberg i Sävast
De två nybyggda husen som står 

klara på Hornsberg.

Utsikt över Luleälven.

gjorde oss sällskap. På en gång blev stäm-
ningen lättare och det var på något sätt en 
gemenskap som jag, utan inbjudan, blev 
en del av. Det blev direkt ett samtal som 
cirkulerade kring det uppenbara, nämli-
gen husbygge. Det pratades om alltifrån 
möbelbygge till vilken tjocklek det var på 
ytterväggar.

Jag märkte fort då Charlotta och Daniel 
kom och hälsade på för att dricka en kopp 
kaffe med oss att de är i en helt annan fas i 
sitt byggande. Charlotta började prata om 
att flytta saker och berättade att de hyrt 
en lastbil för att slippa ”åka fram och till-
baka”. De var också mitt uppe i det frus-
trerande arbetet som montering av möbler 
för med sig.

Mer information om tomter och kon-
taktuppgifter hittar du på Samhällsbygg-
nadskontorets E-tjänst för tomter,  
www.boden.se/tomter. 

Bygga & bo
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Utsikt över Luleälven.

– Det blir två spännande case att lyssna 
på för samtliga deltagare. Talarprogrammet 
är väldigt intressant. Det kommer att finnas 
något för alla. Såväl chefer som medarbe-
tare eller skyddsombud kommer att vara 
nöjda, förklarar hon.

Målgruppen är bred
Den goda arbetsplatsen är öppen för alla 
men vänder sig framförallt till stora organi-
sationer och förvaltningar. Projektledare för 
mässan är Robin Lindquist, projektledare 
på produktionsbolaget [å:t kotyr]. Så här 
säger han om det: 

– Vi tror att stora organisationer har 
väldigt mycket gemensamt. Utmaningarna 
för att skapa en god arbetsmiljö är den-
samma, oavsett vilket verksamhetsområde 
man arbetar med. Därför är det kul att det 
även kommer att komma deltagare från till 
exempel Arbetsmiljöverket, Landstinget och 
Luleå tekniska universitet.Årets konferencier på mässan ”Den goda 

arbetsplatsen” Charlotte Lindmark.
FOTO: VIVEKA öSTERmALm

en mässa för god arbetsmiljö
”Den goda arbetsplat-

sen” är namnet på den 
mässa som intar Boden 

den 14:e november. Den 
kommer äga rum på  
Sagabiografen och Ho-
tell Bodensia. Mässan 
är ett samarbete mel-
lan Bodens kommun 
och Förvarsmakten.

ör tredje året i rad går mässan av sta-
peln och centralt för den är arbetsmil-
jö. Den innefattar frågor som tar upp 

en stor del av människors vardag. Mässan 
är ett gott exempel på bra samarbete mellan 
Bodens kommun och Försvarsmakten. Så här 
säger Kommunchef Håkan Hansi om det:

Boden väntade i 31 år innan staden 
återigen fick vara värd för O-ringen. 
Förra gången var år 1982 och i år 
var det i slutet av juli, 20–26, som 
världens största orienteringstävling 
intog staden. Det kan gott konsta-
teras att tävlingarna blev en succé 
för Boden. 

nder juli månads sista vecka så 
ökade antalet människor i Boden. 
Det var 13 000 anmälda tävlings-

deltagare och man räknar med att det var 
cirka 20 % fler människor som följde med. 
Sammanlagt blir det cirka 16 000. Det här 
var människor från 48 olika länder som 
alla möttes av bland det vackraste väder 
Boden kan erbjuda.

En ideell succé
Föreningar slöt sig väldigt väl kring ar-
betet med arrangemanget. Det är mycket 
tack vare den ideella arbetskraften som O- 
ringen blev just en succé. Bodens kommun 
anställde feriearbetare som endast jobbade 

på O- ringen för att öka på arbetskraften 
ytterligare.

Organisationsmässigt var tävlingarna 
helt klart något att ta med sig in i framti-
den. Speciellt kan man se den som ett lyft 
för kommunens ungdomar som verkligen 
visade sig från sin bästa sida. Enligt en 
enkät som Bodens kommun genomförde 
skulle hela 59 % kunna tänka sig att åter-
komma till Boden, det är mycket tack vare 
dem.

Bodens kommun fanns representerade 
på O-ringen och höll en speciell kommun-
dag där det förklarades hur de gått tillväga 
för att genomföra detta arrangemang.

Boden upplevdes och upptäcktes
Med de tidigare nämnda besökssiffrorna 
i staden så fick turismen i Boden ett rejält 
lyft. Genom orienteringens banor så fick en 
helt annan del av Boden än den du är van 
med synas. De tävlande fick alltså uppleva 
och upptäcka Boden, både stad och terräng.

Planeringen av O-ringen är något som 
Bodens kommun tar med sig. Det var ett 
vinnande koncept som kan användas som 

mall i kommande arrangemang. Tävlingen 
har inte bara varit positiv för sporten som 
sådan utan den har också hjälp bland 
annat turismen och handeln att blomma. 
Sammanlagt så gick kommunen fram 
cirka 100 miljoner kronor. 

– Vi har mycket att lära av varandra. Det 
finns alltid något som den andra gör bättre 
som man kan inspireras av, säger Håkan 
Hansi, Kommunchef Bodens kommun.

Varje år har ett tema
Temat för i år är systematiskt arbetsmiljö-
arbete och konferensdeltagarna kommer få 
med sig verktyg för att kunna implementera 
sina lärdomar i den egna verksamheten. 

– Vi kommer också jobba mycket med 
erfarenhetsutbyte under dagen. Vi hoppas 
att alla deltagare tar chansen att lära sig av 
de andra deltagarna, berättar Mari Lund-
gren, Arbetsmiljösamordnare A 9 som sitter 
med i projektgruppen för konferensen.

Ett samarbete som märks
Samarbetet mellan Bodens kommun och För-
svarsmakten kommer även att synas under 
konferensen då båda organisationerna kom-
mer att presentera sitt arbete med att skapa 
en god arbetsmiljö. Något som årets konfe-
rencier Charlotte Lindmark ser fram emot.

Bodens bästa sida på o-ringen

FOTO: O-RINGEN

BodenBild – 13

F

U



14 – BodenBild

Kommunens verksamhet Näringsliv 
är i centrum i dubbel bemärkelse. 
Tillsammans med verksamheterna 
Kultur, Fritid och Unga finns de i 
Centralskolans lokaler mitt i Boden. 
Hela kommunens näringslivsutveck-
ling är också högst central i kommu-
nens framtid.
TExT: ANNA BERGSTRöm. FOTO: pETRA ISAKSSON.

unt kaffeautomaten på Central- 
skolan sitter tre företagare samlade 
i väntan på olika möten med till-

växtförvaltningens personal. Det diskute-
ras nya satsningar, julhandel och kultur. 
Bara sådär i förbifarten. En kultursekre-
terare stannar till och byter några ord. En 
näringslivsutvecklare likaså. Det tas lite 
påtår. Kulturchefen susar förbi och hejar 
på dem alla. Tillförordnade näringslivsche-
fen Eilif Wisten hinner också avhandla lite 
stadsplanering med den samlade skaran 

Näringslivet i centrum
innan den skingras för det man egentligen 
var där för.

Denna scen direkt ur verkligheten 
beskriver ganska väl fördelarna med att 
samla verksamheterna kultur, fritid, unga 
och näringsliv under tillväxtförvaltningens 
gemensamma tak. Den såväl fysiska som 
praktiska närheten mellan verksamheterna 
har öppnat för smidigare hantering och 
naturlig samverkan, vilket gör Bodens 
kommun unik i sitt slag och tillväxtför-
valtningen till en naturlig och kreativ 
mötesplats.

Det centrala är företagande
Verksamhet Näringsliv arbetar för att un-
derlätta företagens tillväxt genom rådgiv-
ning, effektiva tillståndsprocesser, snabb 
markexploatering, finansieringslösningar 
och nya nätverk. Bland annat anordnas 
utbildningar för blivande och befintliga fö-
retagare. Man skapar mötesplatser genom 
seminarier, näringslivsfrukost en gång i 

månaden med mera. Har du önskemål om 
någon form av kompetensutveckling eller 
utbildning är du välkommen att meddela 
det. I övrigt annonseras det ut när det är 
nya kurser på gång.

Kommunen erbjuder företagslots
För att kunna erbjuda en snabb och enkel 
väg in finns Företagslotsen, som nås via 
www.boden.se/naringsliv  eller på 0921-
624 91. Företagslotsen hjälper dig att hitta 
just den person som är bäst lämpad för 
den aktuella frågan.

Handel och landsbygd
Under 2013 har tillväxtförvaltningen 
fokuserat lite extra på handeln. Bland 
annat har man gjort en studieresa med 
16 deltagande handlare från Boden, med 
workshop och aktiviteter.

I en kommun med över 150 byar är 
också landsbygden en viktig del av utveck-
lingen av hela kommunen, med Treehotel, 

R

Näringsliv

Alla tre har positiva erfarenher av Tillväxtförvaltningengs stöd och hjälp, det som i dagsläget ges av Entreprenörscentrum. Från vänster är deltagarna 
Gunnel Isaksson grundare av GI Juridik, Ann Suikki och Salvatore Capizzello.
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Storklinten, Sörby Turism och Konferens 
och Western Farm samt en mängd andra 
företag inom såväl turism som tjänstefö-
retag och produktion. Bland annat har 
tillväxtförvaltningen finansierat uppbygg-
naden av servicepunkterna i Harads och 
Gunnarsbyn som nu drivs i privat regi 
enligt ett flerårigt avtal med Bodens kom-
mun. 

Försvaret och kommunen hjälps åt
Eilif Wisten är en av de personer inom 
Bodens kommun som ingår i en grupp för 
ökat samarbete med Försvaret.

– Vi vill arbeta för att de soldater som 
kommer hit från hela Sverige och bosätter 
sig för en tid ska trivas så bra att de stan-
nar kvar och helst också bildar familj här. 
Försvaret är en tillgång för både näringsliv 
och handel, säger Wisten.

Avtal med universitetet
Bodens kommun har nyligen skrivit ett 
samarbetsavtal med Luleå tekniska uni-
versitet. Verksamhet näringsliv kan bland 
annat hjälpa till med att koppla samman 
företagare med universitetets forskning 
och projekt, studenter som vill göra exa-
mensjobb med mera.

Kommunen erbjuder rådgivning
Ytterligare en av verksamhet näringslivs 
uppgifter är att bistå företagare i finan-
sieringsfrågor i form av rådgivning och 
kontakter.

Det här händer på 
Tillväxtförvaltningen
Tillväxtförvaltningen bjuder på företags-
frukost första fredagen varje månad,  
kl 07.30–09.00 på restaurang Garniz.  
Den brukar vara välbesökt med 60–100 
besökare varje gång. 

12 november Näringslivsdag på Bodensia 
från kl 12.00. Nyföretagartema.

22 november Företagsfrukost med Luleå 
Näringsliv på Norrbottensteatern 07.30–
09.00.

På www.boden.se/naringsliv finns kon-
taktuppgifter till personal, företagslotsen, 
användbara länkar, aktivitetskalender 
mm. 

Följ gärna även Bodens näringsliv på 
facebook där man kontinuerligt lägger ut 
ny information.

OVK – Obligatorisk  
ventilationskontroll
Det är viktigt att ha ett fungerande 
ventilationssystem där du bor. Ren 
luft är något som Bodens kommun 
ser som viktigt. Samhällsbyggnads-
kontoret vid Bodens kommun hjälper 
fastighetsägare som är skyldiga att 
genomföra dessa med arbetet

Fungerar inte ventilationen som 
den ska kan den orsaka hälsopro-
blem. det kan till exempel vara farliga 
ämnen som kommer från olika bygg-
material och mögel. det kan också 
vara höga fukthalter i byggnaden och 
i luften. därför är det viktigt att ha en 
fungerande ventilation.

Ägare ansvarar för detta
Som fastighetsägare är du skyldig 
att se till att ventilationskontroll sker 
vart tredje eller sjätte år. det gäller 
till exempel skolor, vårdlokaler, flerbo-
stadshus, kontorslokaler och liknan-
de. Intyget skall sedan anslås på en 
väl synlig plats, till exempel i trapphus 
eller entré. Se exempel nedan.

”Vi vill arbeta för att de soldater som kommer 
hit från hela Sverige och bosätter sig för en tid 

ska trivas så bra att de stannar kvar...”

Eilif Wisten vid Tillväxtförvaltningen.
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räddningstjänsten tipsar  
Brandsäkra 
julen
Mitt i allt julmys är det viktigt att 
tänka på brandsäkerheten. Ett bra 
tips är att bland annat göra kontrol-
len av brandvarnarens batteri till en 
jultradition. Det kan bli familjens 
bästa julklapp.

ontrollera att brandvarnaren 
fungerar genom att trycka in dess 
testknapp. Tänk på att man bör ha 

minst en brandvarnare per våning då en 
brandvarnare täcker cirka 60 kvadratmeter. 
Här följer några handfasta tips från rädd-
ningstjänsten.

”Nu tändas tusen juleljus”
Under den mörka delen av året är det my-
sigt att tända ljus. Det kan vara svårt att se 
hur dessa innebär ett hot mot vår säkerhet. 
Tyvärr så ignoreras allt för ofta ljusen som 
annars är så omtyckta av oss.

Tänk på:
•	 att	använda	ljusstakar	i	material	som	

inte kan börja brinna, till exempel smide, 
keramik, sten eller liknande

•	 att	dekorera	din	ljusstake	med	icke	
brännbart material, till exempel, sand, 
sten, glas eller snäckor

•	 att	se	till	att	ljusen	står	stadigt
•	 att	aldrig	lämna	levande	ljus	utan	uppsikt
•	 Sätt	upp	en	påminnelse	på	insidan	av	din	

ytterdörr om att släcka ljusen.

Värmeljus kan också orsaka brand, framför 
allt om de står många tillsammans eller i 
täta ljuslyktor. Ha samma respekt för vär-
meljus som för vanliga ljus. Ställ dem inte 
nära föremål som kan börja brinna.

•	 Ha	som	regel	hemma	att	den	som	
lämnar rummet sist också släcker ljus

”Vi komma, vi komma från 
pepparkakeland”
I juletid tillbringar vi mycket tid vid 
spisen. Spisbränder är en av de vanligast 
orsaker till brand i hemmet. Hur försiktig 
du än är kan olyckan vara framme.

Tänk på:
•	 att	rengöra	spisfläkten	från	fett	och	

smuts
•	 att	alltid	ha	ett	lock	i	närheten	så	att	

du snabbt kan kväva elden om fettet i 
grytan börjar brinna

•	 att	ha	uppsikt	över	spis	och	ugn	när	
du tillagar mat på hög värme

”Det strålar en stjärna”
Inför jul lyser vi upp våra hem med ad-
ventsljusstakar, adventsstjärnor och ljuss-
lingor. Tänk på att skadade sladdar och 
kontakter kan orsaka kortslutning.
•	 Se	över	att	sladdar	och	kontakter	är	

hela när du tar fram dina adventsljus-
stakar och ditt julpynt. Tänk på att 
använda ljusslingor avsedda för utom-
husbruk när du dekorerar ute.

•	 Se	också	till	att	alltid	ha	det	watt-tal	
på dina lampor som rekommenderas 
för ljushållaren.

•	 Använd	alltid	ström-
brytaren eller dra ur 
sladden när du ska släcka 
ljusstaken. En lampa som 
bara delvis skruvas ur kan 
orsaka kortslutning.

Så, för att göra lediga 
helger så bra som möjligt 
se till att följa räddnings-
tjänstens tips. De kan 
rädda både liv och egen-
dom.
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På olika ställen i kommunen finns 
hjärtartare, defibrillatorer. De finns 
till hands om olyckan skulle hålla 
sig framme. Med relativt enkla med-
el kan du som är först på plats göra 
en viktig insats.

Hjärtstartare, eller defibrillator, 
har en konstruktion som ska hjälpa 
hjärtat att orka pumpa blod genom 
kroppen. Vad som händer då hjärtat 
stannar är att blod inte orkar pas-
sera hjärtat på sin väg till hjärnan. 
Detta görs genom elektriska impul-
ser. Då dessa saknas kan en hjärt-
startare vara till stor hjälp.

umer har räddningstjänsten på 
Bodens kommun det övergripliga 
ansvaret över dessa apparater, det 

vill säga att de sköter både underhåll av 
apparaterna och ger utbildningar i hur de 
används. Räddningstjänsten förklarar dem 
såhär. 

Det här är en hjärtstartare
En hjärtstartare är mycket enkel att an-
vända och fungerar genom att den ger 
stötar till den medvetslösa personen. 
Dessa stötar kan trigga igång hjärtat att 
börja slå igen. När hjärtstartaren startas 
börjar en digital röst att tala om exakt hur 
man ska göra steg för steg. Man behöver 
alltså aldrig ha använt eller tränat på en 
hjärtstartare för att kunna använda den.

Om du har en hjärtstartare är det vik-
tigt att vara medveten om att du som pri-
vatperson inte har något medicinskt eller 
juridiskt ansvar.

Om någon får hjärtstopp – Det är 
bättre att göra något än ingenting 
alls
Varje år drabbas cirka 15 000 svenskar av 
hjärtstopp. När någon drabbas av hjärt-
stopp är det viktigt att omgivningen age-
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Här finns hjärtstartare i Boden

rar snabbt för att öka chansen för överlev-
nad. Det kan ske med hjälp av hjärt- och 
lungräddning i kombination med en hjärt-
startare som kan återställa hjärtrytmen. 
Ett hjärtstopp ger bestående skador redan 
efter 3–5 minuter, om man inte börjar med 
hjärt- och lungräddning direkt.

Vid ett hjärtstopp har det elektriska sys-
temet i hjärtat slutat fungera. Det innebär 
att hjärtat inte kan pumpa syre via blodet 
till hjärnan.

Men du som är först på plats kan alltså 
med enkla handgrepp se till att hjärnan 
får det syre som behövs tills ambulans och 
räddningstjänst hinner fram. 

Underhåll av hjärtstartarna i Boden
Hjärtstartaren är underhållsfri de första 
fem åren. Efter fem år behöver såväl batte-
rier som elektroder bytas. När batterierna 
börjar ta slut börjar hjärtstartaren tjuta, 
som en brandvarnare. När hjärtstartaren 
börjat tjuta så är det en reservbuffert kvar 
på 100 stötar. När batterierna inte fungerar 
så är där ett rött kryss. 

Efter att hjärtstartaren har använts 
skarpt så ska elektroderna bytas ut.

Sveriges hjärtstartarregister
Hjärtstartarregistret är ett register där alla 
Sveriges hjärtstartare kan läggas in så att 
vem som helst kan använda dessa vid ett 
hjärtstopp.

Hjärtstartarregistret är ett samarbete 
mellan hjärt- och lung räddningsrådet 
(HLR-rådet) och Civilförsvarsförbundet 
och målet är att få in alla hjärtstartare som 
finns tillgängliga i Sverige. 

http://www.hjartstartarregistret.se/

Är du intresserad av utbildning?
Om du är intresserad i utbildning av hjärt-
startare eller hjärt- och lungräddning kon-
takta räddningstjänsten.

Kontaktuppgifter för underhåll, service 
eller utbildning telefon 0921-623 00
raddnings_beredskapforvaltning@boden.se 

Återvinningscentralen
Återvinningen
Lärcenter
Ässjan
Kyrkan
Församlingsgården
Gunnarsby församling
Röda korset
Bodens camping/Storklinten

hjärtstartare 
i Bodens kommun

Björknäsgymnasiet
Enter Galleria
Boden Arena
Hildursborg
Nordpoolen
Stadshuset
Centralskolan
Ishallen/ Björknäsvallen
Å-center
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snön – ett återkommande problem

1. Kör inte bort någon snö
Snön på våra tomter är ren låt den därför 
ligga kvar där den ligger – till våren är 
den borta. På så vis minskar behovet av 
transporter och därmed uppkomsten av 
luftföroreningar.
2. Om nödvändigt kör så lite snö som 
möjligt
Kör endast bort den snö som måste köras 
bort låt resten ligga kvar. En liten mängd 
förorenad snö kan förorena större massor 
snö.

3. Kör så kort sträcka som möjligt med ej 
förorenad snö från villagator och andra 
lågtrafikerade gator
Kör till fastighetsnära upplagsytor, ex-
empelvis grönområden. Lägg aldrig snön 
intill ett vattendrag.  Du får inte köra ut 
snön på gatan eller mot plogkanten. Du 
får heller inte lägga snön på kommunens 
eller grannars mark utan deras tillstånd. 
4. Centrumsnö och hyvelsnö som är 
förorenad med exempelvis sand körs till 
särskild deponi
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Det blir allt vanligare att vi handlar 
på nätet. Vi väljer också allt oftare 
att dela upp betalningen eller köpa 
på kredit. Det är lätt och praktiskt 
att beställa varorna och ansöka om 
avbetalning, men vad många inte 
tänker på är vad kreditköpet egent-
ligen kostar.
TExT: ANNA NILSSON, BUdGET- OCH SKULdRådGIVARE

öjligheten att klicka hem varor 
från nätet har funnits länge. Det 
är lockande att så enkelt kunna 

köpa hem det senaste i modeväg – bara ett 
par klick och sen finns paketet att hämta 
på ett par dagar. Allt fler väljer också att 
köpa varor mot faktura, vilket är ett säkert 
betalningssätt när det gäller näthandel. 
Problemen uppstår om man, när fakturan 
kommer, väljer att dela upp betalningen. Då 
slår den höga låneräntan till och nätköpet 
blir en riktigt dyr affär.

Om du till exempel handlar varor för  

6 000 kr hos ett av de stora postorder-
företagen, och du betalar 336 kr/månad 
tar det 2 år innan hela summan är betald. 
Då har du inte bara betalat igen summan 
du lånade, utan du har betalat ytterligare 
2 000 kr i avgifter och ränta. I exemplet 
ligger räntan på 30%, och den effektiva 
räntan* är 34,49%.

Postorderlån är helt klart en av de dy-
rare låneformer som finns på marknaden 
idag. Ränteläget i landet har under flera år 
sjunkit, men trots det har postorderlånen 
oförändrad ränta – ca 30%. Som jämfö-

FOTO: mORGUEFILE.COm

Nätköpet kan bli en dyr affär
relse kan man se att bostadslån finns idag 
att få med en ränta kring 3%, och med-
lemslån eller andra lån utan säkerhet kan 
fås med räntor på 7–10%. 

Det är enkelt att ta ett lån samtidigt 
som man handlar sakerna på nätet. Ett 
extra klick eller två så är avbetalningen ett 
faktum. Om du måste handla för lånade 
pengar så tjänar du på att betala tillbaka 
pengarna så snabbt som möjligt. Men det 
bästa är självklart att inte behöva låna till 
konsumtion. Har du frågor kring privat-
ekonomi är du välkommen att höra av dig 
till kommunens Budget- och skuldrådgiva-
re Anna Nilsson på tel 0921-629 29 eller 
mail anna.m.nilsson@boden.se. Det går 
också bra att höra av dig till Konsument-
vägledare Carina Gabrielsson på telefon-
nummer 0921-621 03 eller maila  
carina.gabrielsson@boden.se. 

Fotnot: *Effektiv ränta visar lånets totala kost-
nad, inklusive alla avgifter.

Vintern är på väg och då kommer 
också snön. Snön är inte alltid 
önskvärd då den kan hindra vår 
möjlighet att ta oss fram. Men 
innan du skottar och kör bort snön 
så fundera över om den kanske kan 
ligga kvar där den har fallit.

nö tar upp föroreningar från at-
mosfären i högre grad än regn. Det 
beror bland annat på att snöflingor 

faller sakta och har en större yta än regn-
droppar. Ökad uppvärmning, kallstarter 
av fordon och användandet av dubbdäck 
bidrar dessutom till att utsläppen av 
luftföroreningar är större under vinterhal-
våret. Trots det så är nyfallen snö förhål-
landevis ren, låt därför snön ligga där den 
har fallit i den mån det går. 

Så fungerar hanteringen av snö
Miljö- och byggnämnden har fastställt 
riktlinjer för snöhanteringen i Bodens 
kommun där grundtanken är att minime-
ra transporterna. Riktlinjerna sammanfat-
tas i följande punkter:

m

S
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Oktober
28 oktober 
Höstlovsvecka på Försvarsmuseet

29 oktober 
Bodens konstgille: Britt marakatt-Labba – 
Broderi 
Höstlovsvecka på Försvarsmuseet

30 oktober 
Höstlovsvecka på Försvarsmuseet

31 oktober 
Höstlovsvecka på Försvarsmuseet

November
1 november 
Höstlovsvecka på Försvarsmuseet

1 november 
Bodens konstgille: Britta marakatt-Labba – 
Broderi

1 november 
Quality Hotel Bodensia: After Work

2 november 
Bodens konstgille: Britta marakatt- Labba – 
Broderi
Boden Arena: Konstutställning – mora Träsk
Quality Hotel Bodensia: Smakfull afton med 
Steffo

3 november 
Bodens konstgille: Britta marakatt-Labba – 
Broderi

7 november 
Trädgårdskväll – Läs mer på  
www.upplevboden.nu

8 november 
Quality Hotel Bodensia – After Work

9 november 
Vibbyns marknad:Vibbyns gamla skola
Bodens konstgille: mats Vikström Konst
Sagateatern: Tosca – Opera 

10 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst

12 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst

13 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst

14 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst
Världsdiabetesdagen: Läs mer på  
www.diabetes.se/boden

15 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst
Quality Hotel Bodensia – After Work 
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

16 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

17 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst

19 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst

20 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst
pelarsalen, Björken – KOL- dagen

21 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

22 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst
Quality Hotel Bodensia: After Work
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

23 november 
Försvarsmuseum: Invigning – mannen från 
Fredrikafors – En levnadskonstnär
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

24 november 
Bodens konstgille: mats Vikström – Konst

28 november 
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013
Quality Hotel Bodensia: The Legends – Christ-
mas Show

29 november 
Quality Hotel Bodensia: After Work
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013
överluleå kyrka: Anna- Lottas jul

30 november 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

December
1 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst 
Robbgården: Tornedalscafé

3 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst

4 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

5 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013
Quality Hotel Bodensia: Hopkok med Ronny 
Eriksson med Benneth Fagerlund

6 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Quality Hotel Bodensia: After Work
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

7 december 
Sandträsk: Fiskepremiär
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

8 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst

10 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst

11 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

12 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

13 december 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

14 december 
Kyrkstugorna: Julmarknad 
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013
Sagateatern: Falstaff – Opera 

15 december 
Kyrkstugorna: Julmarknad
Bodens konstgille: Linnea Henriksson – Konst

20 december 
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

21 december 
Western Farm: Christmas Extravaganza 2013

25 december 
Quality Hotel Bodensia: Hemvändarkväll från 
35 år

31 december 
Kvarnängen: Nyårsfest

Mer information om evenemang hittar du på 
www.upplevboden.nu. på hemsidan kan du 
även tipsa om evenemang som inte finns med 
i kalendern, det är såklart gratis. 
Har du fler frågor är du välkommen att besöka 
Turistbyrån i Enter Galleria eller ringa dit på 
0921-624 10.

För nästa års evenemang håll utkik efter 
miljöalmanackan som kommer innan jul och 
www.upplevboden.nu.

Evenemangskalender vinter 2013
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

 ”Det bästa är    
kultur- och 
musiklivet”

www.boden.se

För oss som bor här.
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Boden har det där viktiga och levande kultur- och musiklivet som ofta är avgörande 
när folk väljer var de ska bo. Det gör Boden till en rik stad eftersom kultur ger 
värdefull avkastning. Jag vill leva där det finns tillgång till kultur. För mig är det 
smörjmedlet för näringsliv, turism, föreningsliv, ungdomsverksamhet, skolor och 
mycket mer. Kultur ger städer liv, glädje och tillväxt.

Åke Sundberg


