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LEDARE

Efter en kall och snörik vinter inleds 
nu en förväntansfull tid inför som-
marens ankomst. Vårgrönskan skall 
snart efterföljas av högsommarens 
alla färger. Vår fantastiska natur, med 
våra vattendrag och sjöar, våra gröna 
parker och ängar, de mörkgröna do-
minerande bergen runt om vår tätort 
är betydelsefulla inslag när semester-
perioden snart är här. Fritidshusen 
och grillplatser skall iordningställas, 
båtarna sjösättas, ja allt skall vara 
klart före midsommar.

Snart invigs Bodens Konstcentrum i vårt 
historiska Havremagasin som i många 
årtionden var matförråd för det hästan-
spända försvaret i Boden. Under somma-
ren kommer det att vara konstgalleri för 
kända konstnärer från när och fjärran. 
Invigningen sker i samband med firandet 
av Sveriges Nationaldag.

Vi går också mot en högtid för våra 
barn och ungdomar. Skolavslutningar 
med sång och musik med de allra vack-
raste sommarpsalmerna. Studenterna 
planerar för fullt inför den traditionella 
studentbalen.

Den kommunala verksamheten måste 
givetvis fortsätta med oförminskad kraft. 
Budgetarbetet med planering och stra-
tegisk plan för 2011–2013 pågår och 
beräknas vara klar i mitten på juni. Även 
om våra nämnder och förvaltningar gärna 
vill ha ökade budgetramar förstår alla att 
det finns begränsningar.

Framgångsvåg över Boden 
Den positiva utveckling eller kalla det 
gärna framgångsvåg som sköljt över 
vår kommun de senaste åren fortsätter. 
Näringslivet utvecklas och investerar. 
Besöksnäringen växer så det knakar, han-
deln ökar kontinuerligt och tjänstesektorn 
känns trygg och säker. Ny bowlinghall 

byggs för fullt, treehotel i Harads förbere-
der invigning i juli och Sörby Turism och 
Konferens inviger nytt hotell och restau-
rang inom kort. 

Bygget av Parkeringsdäck i två vå-
ningar pågår i centrum och planeringen 
för den omtalade Nöjesparken fortsätter 
i oförminskad fart. Tänk om den kunde 
komma igång under hösten. BINGO!

Verksamheten inom PEABtravet, 
Hästcentrum, Ridskolorna och övriga 
hästgårdar ökar kontinuerligt. Det ger 
möjligheter för många lantbrukare att 
öka produktionen av stråfoder. Kom ihåg 
V 75 den 19 juni med midnattstrav.

Boden bäst i Norrbotten
För tredje året i rad blev Boden bäst i 
Norrbotten och trea i Norrland i den 
ranking som Svenskt Näringsliv genomför 
beträffande företagarklimatet. Det ger oss 
anledning att fortsätta det förtroendefulla 
samarbetet med näringslivet och skapa 
nätverk och nya kontakter.

Vår ungdom är en betydelsefull poten-
tial för fortsatta framgångar. Vid 2010 
års mässa för ung företagsamhet spirade 
engagemanget från hela länet. De 320 
utställarna från 118 UF-företag visade 
sann entreprenöranda och entusiasm. Av 
Bodens 22 deltagande UF-företag blev ett 
flertal prisbelönade. Det var fantastiskt att 
se den framåtanda och framtidstro som 
präglade dessa ungdomar.

Jag önskar er alla en skön och avkopp-
lande sommar!

Olle Lindström
Ordförande kommunstyrelsen

Framgångsvågen fortsätter
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Idrott, evenemang, konferenser och 
konserter. Mycket händer på Boden 
arena som firar 2 år den 6 juni. 

– Arenan betyder enormt mycket för 
bodensarna, säger Jan-Olov Larsson, 
platsansvarig på Boden arena. 

ommarsäsongen präglas förstås av 
fotboll i division 1. BBK klev upp 
ett steg och nu bjuds på ännu bättre 

fotboll och förhoppningsvis ännu fler i 
publiken. BBK’s tränare Kristian ”Kisse” 
Samuelsson är mycket nöjd med arenan. 
Det är deras hemmaviste med fräscha 
lokaler för både A-laget och junioreliten. 

– När vi tar emot gästande lag, så ser 
vi hur imponerade de är när de kliver in 
på arenan. De tror inte det är sant att en 
liten stad som Boden har en så stor och fin 
arena. Ibland kanske de blir lite för trigg-
ade, så jag vet inte hur det påverkar våra 
matcher, säger Christian ”Kisse” Samuels-
son med ett leende. 

Idrott året runt
Arenan är öppen året runt, till skillnad 
från övriga hallar, som stänger under 
sommaren. Det gör att handbollen och 
innebandyn har möjlighet att träna året 
runt, även hela sommaren. En del skolor 
använder arenan på dagtid under läsåret. 
Björknäsgymnasiets elever som väljer 
specialidrott fotboll, har två halvdagar 
i veckan på arenan. I höst startar Norr-
skenet en F-9 skola med idrottsinriktning. 
De kommer att nyttja arenan maximalt. 
Varje morgon startar eleverna med fotboll 
på arenan och hockey i ishallen. 

– Det är roligt att kunna erbjuda 
eleverna en så bra anläggning i undervis-

ningen. Fler skolor borde nyttja arenan i 
undervisningen, säger Christian ”Kisse” 
Samuelsson som i höst startar upp fot-
bollsinriktningen på Norrskenet. En annan 
Bodenprofil startar upp hockeyprofilen, 
nämligen Robert ”Nobbe” Nordberg. 

Dansgala och konferenser 
Det planeras många aktiviteter på arenan. 
Närmast i tiden blir det dansgala, skoter-
mässa, jakt- och friluftsmässa. Redan nu 
är även planeringen av orienteringstäv-
lingen O-ringen 2013 i full gång. Med 
den nya restaurangen har det utvecklats 
ett nytt konferenskoncept för företag och 
organisationer. 

– Vi har många planer och det är roligt 
att ha en levande arena, en plats där norr-
bottningarna kan ha kul och få upplevel-
ser, säger Janne. 

Bodens arena ett lyft för bodensarna

Publiken var taggade och trotsade regnet 
under premiärmatchen för BBk mot Öster-
sund, som tyvärr slutade med förlust 0–1. 

Men säsongen har bara börjat.

Platsansvarig Jan-olov Larsson.

2-årsfirande Hemmapremiären för BBk mot Östersund på Boden arena.

S
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vårdag i Boden 29 maj
Utställning av cyklar, biogasfordon, 
dans, musik, mat och olika hälso-
främjande aktiviteter är något av det 
som händer på centrumtorget och 
gågatan på VårDagen i Boden den  
29 maj.
  
– Det kommer att vara fullt med aktivi-
teter för alla åldrar, berättar Maria Sam-
meli, Bodens kommun. 

Förnyelse och framåtanda präglar 
Bodens kommun idag med allt nytt och 
spännande som händer. 

– Så när det var dags för planering 
av Cykeldagen, som har funnits sedan 
1995, ville vi göra något nytt och roligt. 
Då kom idén med VårDagen. Namnet 
är fritt att tolka som vår dag eller som 
vårdag. Båda orden representerar den här 
dagen, berättar Maria Sammeli. 

Viktiga frågor och roliga aktiviteter
Teman för dagen är trafik, miljö och 
hälsa. När man läser tidningarna är dessa 
frågor heta ämnen i hela världen. 

– Vi har ett klimat som håller på att 
förändras på grund av ökade koldioxid-
utsläpp. Även vår livsstil påverkar både 
miljö och folkhälsa som blir allt sämre på 
grund av att vi inte rör på oss i samma 
utsträckning som förut. Därför är en 
sådan här dag viktig och dessutom rolig 
att besöka, säger Maria. 

Saker som händer under dagen
Det kommer att finnas mycket att prova 
på, från mat till upplevelser och egen mo-
tion. Räddningstjänsten tillsammans med 
polis och ambulans kommer att visa på 
en arrangerad olycka med moped och bil. 
Polisen informerar om de nya mopedkör-
korten som började gälla i oktober 2009.
Man får prova att krocka och även kän-
na på hur det är att volta med bil. Det 
kommer att finnas både cykellopp för 
alla åldrar och även barntävlingar med 
mycket fina priser. 

många gifter sig borgerligt
Sedan 1996 har cirka 500 par vigts av 
kommunens vigselförrättare. Många 
väljer att vigas i det särskilda rummet 
i Stadshuset, men flera har ceremonin 
hemma eller utomhus. Allt är möjligt. 

en som inte vill viga sig kyrkligt 
kan beställa tid hos kommunen för 
en borgerlig vigsel. Det kostar inget 

att gifta sig borgerligt och brudparet väljer 
själv vem som ska viga dem. Det finns åtta 
vigselförrättare i Boden. Olle Lindström 
(M), kommunalråd, Kenneth Backgård 

(NS), Bo Strömbäck (V), Gösta Eriksson 
(NS), Christian Lindgren (S), Anna-Karin 
Nylund (S), Eivy Blomdahl (S) och Astrid 
Sundström Lindström (C).

Det krävs vittnen
Vid vigselakten ska två myndiga vittnen 
närvara. Det kan vara släktingar eller 
bekanta. Om man inte har möjlighet att 
ordna egna vittnen så kan kommunens 
personal vara vittnen om vigseln sker 
under kontorstid. Läs mer om borgerlig 
vigsel på www.boden.se

prinsessmeny 19 juni
Den 19 juni då kronprinsessan gifte 
sig med sin prins Daniel är det folkfest 
i Sverige. Även i Boden märker vi av 
festyran. Den dagen serveras nämligen 
en prinsessmeny med tre rätter till 
lunch på kommunens äldreboenden.

d

Peter Lindkvist och eva rosendahl vigdes i Stadshusets vIP-rum av kommunalrådet olle Lindström.
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Konstcentrum  
invigs på Nationaldagen
Den 6 juni, Sveriges nationaldag, fi-
ras i år med invigning av Bodens nya 
konstcentrum Havremagasinet. Det 
kommer att pågå flera utställningar 
hela sommaren. Byggnaden är mäktig 
och ett av Bodens största hus. 

– Boden gästas av världskonstnärer som i 
vanliga fall ställer ut på Guggenheim, Tate 
och biennaler över hela världen. Nu kan 
bodensarna få chansen att se deras konst. 
Flera konstverk har specialgjorts för just 
Boden, berättar Ricky Sandberg, konstnär-
lig ledare för konstcentrat.

Husets fem våningar kommer att fyllas 
med intressanta konstupplevelser. De tre 
utställningarna som visas är: 

Bodenskolan
En samlingsutställning med konstnärer 
från Boden som var verksamma under 
50- och 60-talen, då Boden var ett konst-
centrum i norra Sverige. 

Till häst 
Utställningen visar tiden när Bodens gar-
nison använde hästar som transportmedel. 
Det har satt sin prägel på Boden, som är 
en av Sveriges hästtätaste stad, med både 
trav- och ridhästar. En del av utställnings-
rummet är bevarat i originalskick. 

Ryssen kommer
16 välkända konstnärer från Ryssland och 
Norden aktualiserar brännande frågor och 
aktuella ämnen. Boden är Sveriges största 
militärstad, med strategiskt läge i norr och 

en del av försvaret mot öst. Boden var en 
stängd stad fram till 1997. Idag satsar  
Boden på öppenhet och turism. Den 
nya öppenheten i en tidigare hemlig och 
stängd militärstad är temat för konstnär-
erna. 

3600 kvadratmeter 
konst
Havremagasinet 
byggdes 1911. I huset 
förvarades havren 
som försörjde häs-
tarna inom försvaret. 
Förvaringen av säd 

Program för Nationaldagsfirandet:
15.45  avmarsch mot Havremagasinet.

16.00  välkomsttal av olof granander,  
garnisonschef.
Parad för fanan – Paradmarsch av  
Musikskolans Blåsorkester
Högtidstal av kommunalrådet 
olle Lindström.
Överlämnande av Svensk flagga
Utdelning av årets kulturstipendium
Nationalsången med Bodenkören
Sång av Bodenkören 

16.30 Nationaldagsprogrammet avslutas

16.30 Invigning av utställningen Ryssen 
kommer. Leif Nordström, kultur- och 
fritidschef inleder invigningen.
Sång av Juliana Mitjatina
Invigningstal av kommunalrådet  
olle Lindström.

17.00  invigningsceremonin avslutas och  
Havremagasinet öppnar.

Utställningarna pågår till 26 september.

för försvaret upphörde 1950. Idag är 
Havremagasinet en utställningslokal på 
3600 kvadratmeter. Det kommer också att 
finnas ett café och en liten shop i huset. 

Bild ur White Sea Black Sea. 
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Vi möts i skolan  
för att utbyta  
kunskap 

Fräscha 
skollokaler på 
torpgärdan 
Torpgärdsskolan byggs nu om för 
att rymma elever från förskoleklass 
till årskurs 5. 

Under våren är ombyggnaden av 
Torpgärdangården, som ligger intill, 
klar. Där finns nu musiksal, textilslöjd, 
bildsal och ett grupprum. 

För Torpgärdsskolan är etapp 1 
färdig. Det innebär att halva skolan är 
renoverad. Ventilationen är ny och det 
finns en utbyggd markerad huvudentré 
som går direkt till ett nytt bibliotek. 
Den tidigare smala korridoren har 
breddats och där finns glasade grupp-
rum. En extra entré har byggts mot 
sjön. Sex klassrum och personalrum-
met har renoverats och i etapp 2 rustas 
resten av Torpgärdsskolan. Skolan ska 
vara klar till sommaren. Även skol-
gården rustas och ska vara färdig till 
skolstarten. 

Kolla kvaliteten  
i skolan
Kvalitetsarbete handlar om att 
bestämma verksamhetens mål och 
arbeta i den riktningen. 

För att förbättringar ska bestå och 
kvaliteten ska höjas behöver utveck-
lingen följas över tid. Den skriftliga 
kvalitetsredovisningen är ett sätt för 
att regelbundet stämma av hur man 
når målen. Du kan läsa kvalitetsredo-
visningarna för 2009 på webben eller 
beställa från Barn och utbildningsför-
valtningen.

Barn och utbildningsförvaltningens 
redovisning finns på  
www.boden.se/utbildning under Barn 
och utbildningsnämnden.

Förskolor och skolor har sina kvali-
tetsredovisningar på sin egen hemsida:   
www.boden.se/skolansnamn

in vision är att skolan ska vara 
navet i kunskapsstaden Boden. 
Jag tror på det personliga ledar-

skapet, det vill säga att man utgår från 
den man är som person. Vi har alla något 
som driver oss, vi har våra värderingar 
som styr vårt beteende och vi har bilder 
av hur vi vill att vår omgivning ska vara. 
Men vi kan aldrig vara någon annan än 
den vi är. Vi behöver alla arbeta för att 
utvecklas. Undrar förresten hur mycket tid 
det går åt på olika arbetsplatser att disku-
tera chefens beteende?

Min målbild är att Harads skola ska bli 
Bodens bästa skola. Ja, jag sticker ut ha-
kan. Men om jag inte tror på det hur ska 
jag då få mina lärare att tro på det? Och 
om de inte tror på det då blir det svårt att 
få eleverna att tro på att deras skola är 
bra, och inte bara bra utan den bästa. 

Ledarrollen yttrar sig i alla tänkbara 
former men viktigast av allt är att få pe-
dagoger och elever att känna tilltro och 
respekt, både mot sig själva men också för 

andra. Alla har rätt att mötas med respekt 
för den kompetens och kapacitet de har. 
De ska känna sig sedda trots en hektisk 
tillvaro i skolan. För att klara det krävs 
tydlighet och intresse från mig. Jag har 
höga ambitioner och höga förväntningar 
på mig själv och på min omgivning. 

Jaha, och vad vill jag med det här då? 
Jag vill visa att det finns dem som job-
bar hårt för skolan, undervisningen och 
skolutvecklingen samtidigt som medierna 
målar upp den ena svarta framtidsbilden 
efter den andra. Det finns framtidstro och 
framtidshopp inom skolan. 

Det som driver mig är viljan och lusten 
att leda. Jag brinner för hållbar utveckling 
på alla nivåer, socialt, ekonomiskt, ekolo-
giskt, lokalt och globalt, en hållbar skola 
med hållbar personalpolitik och med 
elever med bra resultat, det är hållbart för 
framtiden.

anette Lund
Rektor i Harads skola

Synpunkten startar
Nu finns en ny möjlighet att lämna 
synpunkter på kommunens verk-
samheter. 

På webbplatsen www.boden.se kan du 
gå in och klicka på Synpunkten. Där 
kan du skicka in dina åsikter på det 
som kommunen ansvarar för. 

Så här fungerar det
När du går in på webbsidan finns det 
några alternativ som du kan välja på. 
Skriv det du tycker och skicka iväg det. 
När du skickat synpunkten får du ett 
besked om att den gått vidare till kom-

munen. Den går till en handläggare 
som skickar ett svar till dig.

För äldreboenden finns en blankett 
för den som inte har tillgång till en 
dator. Den lämnas till personalen som 
sedan registrerar din synpunkt.

Din synpunkt syns
Eftersom synpunkten ligger i diariet 
(diariet är ett register för det som kom-
mer in till kommunen) så betraktas den 
som all annan inkommande post. Det 
betyder att den som vill kan få se syn-
punkten om den inte innehåller upp-
gifter som omfattas av sekretess. 
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rätt sätt  
för biltvätt
Att tvätta sin bil på gatan  
eller på en asfalterad uppfart är inte 
så bra för miljön. Tvätt- och sköljvat-
tnet rinner ner i dagvattenbrunnarna 
och därifrån vidare rakt ut i sjöar och 
vatten-drag utan att passera något 
reningsverk. 

Även om du använder miljövänligt 
schampo och avfettningsmedel så släpper 
tungmetaller, oljerester och lösningsmedel 
som kan skada växt- och djurliv.

Bästa sätten att tvätta sin bil
Det bästa alternativet är att man tvättar 
bilen i en automattvätt med reningsan-
läggning och oljeavskiljare.

Det näst bästa alternativet är att man 
tvättar i en så kallad gör-det-själv-hall eller 
i en automatisk biltvätt där avskiljning av 
oljerester och metaller sker i en oljeavskil-
jare. Den typen av biltvätt finns på de fles-
ta av Bodens bensinstationer samt några 
ställen till. De flesta av Bodens biltvättar 
använder även miljögodkända tvätt- och 
avfettningsmedel. Mer information finns 
på  Kemikalieinspektionens webbplats, 
www.kemi.se.

Tvätta hemma på tomten?
Vill du ändå tvätta bilen hemma, bör du 
göra det utan avfettningsmedel på en gräs-
matta eller grusplan eftersom tvättvattnet 
då filtreras genom marken innan det når 
vattendragen. Tvättar du dessutom bilen 
ofta, blir den lättare att göra ren och du 
behöver inte använda så starka rengö-
ringsmedel. 

Har du frågor om biltvättar är du väl-
kommen att höra av dig till Samhällsbygg-
nadskontoret 

Tel: 0921-622 56
e-post: samhallsbyggnadskontor@boden.se
www.boden.se/sbk

håll koll, tonåringar!
Ibland kan det vara svårt att veta vad 
som gäller för att få köra olika typer 
av mopeder. Det är en hel del nya reg-
ler från och med i år. Kent Isaksson, 
polisen och Tommy Lindvall, säker-
hetssamordnare, informerade elev-
erna på Korpenskolan om mopeder, 
droger och klotter.

– Det är viktigt att köra lagligt och säkert, 
med hjälm och med giltigt körkort eller 
förarbevis. Det är också viktigt för föräld-
rarna att känna till de nya reglerna och ha 
koll på sina tonåringar, säger Kent Isaks-
son, polis i Boden.

När det gäller droger och alkohol är 
tipset till de unga att våga säga nej. 

– Var stark och säg nej om du blir er-
bjuden, säger Kent Isaksson. 

Klotter och skadegörelse har minskat 
det senaste året i Boden. Men det är ändå 
en onödig kostnad för kommunen. 

– Därför måste vi jobba förebyggande 
hela tiden. Om man vill hålla på med graf-
fiti eller klottra, så är det bättre att skaffa 
ett eget plank på sin gård, än att förstöra 
andras väggar och det har ungdomarna 
börjat förstå här i Boden, säger Tommy 
Lindvall. 

Fakta om körkort och förarbevis  
för mopeder
Körkort för moped klass I
Den nya körkortsbehörigheten AM ger 

dig rätt att köra en moped klass I
samt moped klass II, traktor och vissa 
typer av motorredskap. För att få ett kör-
kort med behörighet AM krävs att du har
•  ett giltigt körkortstillstånd
•  fyllt 15 år
•  gått en utbildning hos en behörig utbil-

dare och
•  blivit godkänd vid ett kunskapsprov 

(teoriprov) hos Trafikverket.
Ett körkort med behörighet AM är ett 
riktigt körkort och kan därför användas 
som ID-kort.

Förarbevis för moped klass II
Förarbevis för moped klass II ger dig rätt 
att köra moped klass II. För att få ett för-
arbevis för moped klass II krävs att du har
•  fyllt 15 år
•  gått en utbildning hos en behörig utbil-

dare
•  blivit godkänd vid ett kunskapsprov 

hos en behörig provförrättare.

Tidigare behörigheter gäller
Tidigare utfärdade förarbevis för moped 
klass I gäller även efter 1 oktober 2009. 
De äldre förarbevisen kommer att bytas ut 
och ersättas med körkort med behörighet 
AM. Utbytet ska göras senast under 2012.

Du som fyllt 15 år innan 1 oktober 
2009 får även i fortsättningen köra  
moped klass II utan förarbevis. 
www.transportstyrelsen.se
Telefon 0771-503 503
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Färre hinder för bodensarna
ter, idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, 
biografer, samlingslokaler, buss-, taxi- och 
järnvägsstationer, kiosker, restauranger 
och affärslokaler. Det kan även gälla vissa 
delar av skolor. Hinder ska inte heller fin-
nas på allmänna platser. Det betyder gator, 
vägar, torg och parker med mera.

Boverket har tagit fram föreskrifter 
som gäller för att avgöra om de hinder 
som ska undanröjas är ”enkelt avhjälpta”. 
De ska vara rimliga att ordna till med 
hänsyn till nyttan av åtgärden och förut-
sättningarna på platsen. De ekonomiska 
konsekvenserna får inte heller bli orimligt 
betungande. Åtgärderna ska vara klara 
innan 2010 är slut.

Reglerna omfattar bland annat mindre 
nivåskillnader, tunga dörrar, kontrastmar-
keringar, varningsmarkeringar, skyltning, 
belysning, balansstöd (ledstänger), ljud-
miljö och fast inredning i publika lokaler, 

Under barmarksperioden kommer 
gatuavdelningen att åtgärda Enkelt 
Avhjälpta Hinder. Det innebär bland 
annat att kontrastmarkeringar kom-
pletteras och att kantstenar och ojäm-
na ytor justeras. 

id övergångsställen och gångpas-
sager ska det vara möjligt att känna 
nivåskillnad mellan gata och gång-

bana i kantsten, där det också ska gå att 
färdas över med rullstol eller liknande. 
Ramper får inte ha för brant lutning. Un-
der hösten 2009 inventerades hinder längs 
totalt 8,5 km gångvägar på allmän plats 
för att veta var åtgärder behövs.

Bakgrunden till att ta bort hindren 
finns bland annat i Plan- och bygglagen 
(PBL). Den tar upp att hinder inte får fin-
nas i exempelvis vårdcentraler, myndighe-

aktiv sommar för äldre
Nu är det strax sommar. Här kommer 
sommarnytt för dig som är lite äldre.

Allsång  Varje onsdag kl. 13.00 mellan 
16 juni och 11 augusti, är det allsång på 
scenen ”Örat” på Brännastrand.
Arrangörer är Bodens kommun, frivillig-
organisationer, elever från Björknäs-
gymnasiet och Sommarkyrkan.

parkeringsplatser för handikappfordon 
på allmän plats och lekplatser på allmän 
plats.

Ansvar och tillsyn
På Tekniska förvaltningen är gatu-, park- 
och fastighetsavdelningen ansvariga för 
att kraven uppfylls inom sina ansvars-
områden. 

Om hinder inte åtgärdas är det kom-
munens plan- och byggnämnd som ska 
övervaka att reglerna följs. Nämnden kan 
besluta om olika typer av straff mot den 
ägare som inte följer reglerna.

Följ arbetet på www.boden.se

Vill du veta mera kan du kontakta 
trafikplanerare Kerstin Chley på gatu-
avdelningen, tel 0921-621 81. 

v

ökad trygghet  
för bybor
Landstinget har beslutat att kom-
munen får en ny utökad roll när det 
gäller att rädda liv. Brandmännen i 
Harads och Gunnarsbyn kommer 
att utbildas i livräddning och ha en 
grundutrustning på plats, för att kun-
na rycka ut i väntan på ambulans. 

– Det här har jag kämpat för i 
flera år, så det är skönt att äntligen få 
igenom beslutet, säger Bengt Nilsson, 
chef för Räddningstjänsten i Boden. 

Landstinget kommer att förse 
byarna med utrustning, material och 
utbildning. 

Gymnastiken  På måndagar och 
tors-dagar (utom under juli månad)  
kl. 10.00–11.00 är det sittande gymnastik 
i Stadsparken vid Centralskolan. Om det 
regnar samlas vi i Björkens gymnastiksal. 

Drop-inavlösning  Anhöriga som vårdar 
närstående kan få stöd i sommar.  
Drop-inavlösningen kommer att vara 
öppen hela sommaren på onsdagar  
kl. 12.00-16.00 på Erikslunden. 

Besöksverksamheten, som besöker 
äldre i hemmet, har ingen telefontid under 
perioden: 7 juni – 30 augusti. Telefon 
under övrig tid: 0921-538 01.

Mer information om aktiviteterna kan ni 
få av: 
Ingegerd Antonsson, Äldreinformatör
Tel: 0921-782 36
Mobil: 070-271 12 82
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Valfrihet inom hemtjänsten

Fixar’n – din 
hjälpande 
hand
Daniel Johansson är Bodens fixare. 
Han hjälper personer över 70 år med 
mycket. Han byter glödlampor och 
gardiner, kollar brandvarnare och 
rensar hängrännor. Allt för att und-
vika onödiga olyckor i hemmet. 

– Alla är så tacksamma för hjälpen, och 
det är riktigt roligt att gå till jobbet. Just 
nu är det många som byter gardiner. 
Men jag hjälper också till med att hänga 
upp tavlor, ta fram cyklar ur förråd och 
flytta mindre möbler, säger Daniel. 

Fixar’n är en kommunal service till 
pensionärer i Bodens kommun som har 
fyllt 70 år och behöver vaktmästar-
hjälp. Syftet är att förebygga skador och 
ohälsa hos äldre personer som bor i eget 
boende. De jobb som exempelvis kräver 
yrkeskunnig hantverkare, fönsterputs-
ning, trädgårdsarbete och städning ingår 
inte i jobbet. 

Tjänster som tar max 30 minuter är 
gratis. Längre tid kostar 75 kronor per 
timme. 

Boka in Fixar’n på tel: 0921-627 41.

Fixar’n Daniel Johansson fixar det mesta i 
hemmet.

enklare för äldre  
att ansöka om hjälp i hemmet 
Från och med 1 maj 2010 är det enk-
lare för dig som är 75 år eller äldre 
att ansöka om och få serviceinsatser i 
hemmet. 

ill serviceinsatser räknas städning, 
tvätt, klädvård, inköp, ledsagning, 
trygghetslarm, matdistribution och 

sophantering. De avgifter som gäller för 
serviceinsatser är:

Städning: 225 kr/timme
Tvätt/klädvård: 225 kr
Inköp: 150 kr
Ledsagning: 150 kr
Sophantering: 37 kr
Trygghetslarm: 153 kr per månad
Kost inklusive hemsändning: 53 kr per 
portion. Smör, bröd och dryck ingår 
inte.

Det är lätt att fylla i blanketten genom 
att markera de serviceinsatser som öns-
kas. Om servicen beviljas, så får den sö-
kande välja vilket företag som ska utföra 
tjänsten eller om man vill ha kommunens 
hemtjänst som utförare. 

Blanketten finns på www.boden.se 

Vill du beställa blanketten eller ha mer 
information, kontakta kommunens äld-
reinformatör:
Ingegerd Antonsson
Bodens kommun
Tel 0921-782 36 
Mobil: 070-271 12 82.
E-post: ingegerd.antonsson@boden.se

Landskamp
Det är landskamp U23 i damfot-
bollen. Sverige möter Norge på  
Boden arena den 18 juni kl. 19.00. 
Biljetter säljs på Boden arena. Pris: 
vuxna 60 kr, ungdom under 16 år 40 
kr. Barn under 7 år fri entré. 
förköp biljetter och information: 
Bodens Bk:s kansli 0921-144 50. 
frikort gäller inte. 

träningsläger
Hammerfest Fotballklubb har 
träningsläger i Boden 19/7–24/7. 
Under veckan kommer de att ha två 
träningsmatcher mot Bodenlag. 
den 21 juli kl. 17.00 mot Sävast aIf 
på Björknäsvallen.
den 24 juli kl. 12.00 mot Hedens If 
på Boden arena.

fotboll och v75
Det blir en stor dag i Boden den 19 juni. då 
är det både fotboll och v75. 
fotbollsmatchen börjar kl. 14.00. BBk möter 
Syrianska If kerburan.
På kvällen den 19 juni är det kvällstrav, v75. 
det kommer att hända mycket i Boden den 
dagen, så håll utkik på mer information i 
dagspressen och på www.boden.se

Boden alive  
helgen efter midsommar
Fyra dagar av och med bodensare med 
mat, musik och mingel, utlovar årets nya 
arrangörer. Mats Jacobsson, som bland an-
nat driver godisarean, är en av arrangörerna. 
Han utlovar bra musik med lokala band och 
variationsrik mat med en blandning av asia-
tiska, svenska och sydamerikanska kryddor. 
Bodens stora folkfest är mellan 30 juni–3 juli. 
Mer information finns på: 
www.bodenalive.com

Evenemangstips
sommaren 2010
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Radon är en luktfri och osynlig radio-
aktiv gas, som bildas när det radio- 
aktiva grundämnet radium sönder-
faller. Sen bildas i sin tur radioaktiva 
metallatomer, så kallade radondöttrar.  
Radon finns i mark, luft och vatten. 

text/foto: Margareta JoHaNSSoN

en vanligaste orsaken till radon i 
luften i våra bostäder är marken 
under huset, men även byggnads-

material och hushållsvatten kan vara po-
tentiella radonkällor. 

Även om bostaden ligger inom ett 
lågriskområde eller normalriskområde 
kan det bli höga radonhalter inomhus om 
husets grundkonstruktion är otät.

Radonhalten mäts i Bequerel per ku-
bikmeter (Bq/m3) inomhusluft och 1 Bq/
m3 innebär att en atom sönderfaller per 
sekund i varje kubikmeter luft

Radon och radondöttrar är skadliga 
att inandas och radongashalter bör enligt 
Socialstyrelsen inte överstiga 200 Bq/m3 i 
inomhusluft för att minska risken att din 
hälsa påverkas negativt. 

Enligt regeringens miljömål ska radon-
halten i skolor och förskolor vara lägre än 
200 Bq/m3 senast år 2010 och i alla bostä-
der senast 2020.    

Inandning av radon och radondöttrar 
innebär att lungorna utsätts för strålning 
som kan orsaka lungcancer. Ju längre tid 
du tillbringar i radonhus och ju högre 
halter du utsätter dig för desto större är 
risken. Det tar minst 15 år att utveckla 
sjukdomen. Rökning i kombination med 

radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. 
Även passiva rökare löper en ökad risk att 
drabbas av lungcancer från radon.

Ungefär hälften av den genomsnittliga 
årliga stråldosen kommer från radon i 
bostaden och Statens strålskyddsinstitut 
uppskattar att mellan 400 och 500 lung-
cancerfall per år orsakas av radon i inom-
husmiljö.

Mät radonhalten
Förhöjda radonhalter kan bero på flera 
orsaker och det är därför viktigt att mäta 
oavsett var du bor eller hur din bostad är 
byggd. 

Mätning av radonhalten görs via  
spårfilm i små dosor, som beställs från ett 
laboratorium. Dosorna placeras ut enligt 
de anvisningar som följer med och ska lig-

värt att veta om radon i bostäder

Läs mer
På Bodens kommuns webbplats 
www.boden.se/miljo kan du läsa om 
radon under rubriken Hälsoskydd. där 
hittar du också kommunens radonrisk-
kartor och information om laboratorier 
som är ackrediterade för radonanalyser. 

ansökningsblanketter och broschyrerna 
”Information om radonbidrag till egnahem” 
och ”Åtgärder mot radon i bostäder” finns 
på Boverkets webbplats www.boverket.se 
eller www.radonguiden.se   

ga på plats i minst två, helst tre månader 
under eldningssäsongen, normalt oktober-
april. Om huset har flera våningar behövs 
minst en dosa per plan. 

Efter mätning skickar man tillbaka 
dosorna till laboratoriet tillsammans med 
ett ifyllt protokoll. Inom några veckor 
kommer resultatet med posten. Mätning-
en kostar normalt mellan 200 och 500 
kronor per bostad. 

Hög radonhalt kan ge bidrag
Om halten överstiger 200 Bq/m3 kan du 
söka bidrag för att sänka radonhalten i 
ditt hus. Kontakta i så fall Länsstyrelsen i 
Norrbottens län där du kan få bidrag med 
50 % av kostnaderna för åtgärder, max 
15 000 kronor.

På Statens strålskyddsinstituts webb-
plats www.ssi.se kan du hitta förteckning 
över personer som gått kurser om radon 
och laboratorier som är godkända för 
radonmätningar.

d

Hus & hem
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Bra och dåliga avlopp. det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppet uppfyller kraven. Illustratör: Peter Nyberg

Nu är det dags 
uppgradera ditt avlopp och skona miljön 

Bor du i villa eller småhus och har 
eget avlopp? Då kan ditt avlopp vara 
ett problem för miljön. Små avlopp 
utan tillräckligt bra rening bidrar till 
övergödningen i vattendrag och sjöar. 
De är också en hälsorisk eftersom 
avloppsvattnet riskerar att hamna i 
dricksvattnet hos dem som tar sitt vat-
ten från enskild brunn. Nu gör Bodens 
kommun en insats så att ägare till 
småhus och villor får information om 
hur avloppen ska vara.

– Ytterst är det en fråga om att skona mil-
jön i vår kommun. Många människor för-
söker leva miljövänligt och klimatsmart, 
men glömmer sitt avlopp och det kan vara 
ett miljöproblem. Nu informerar vi så att 
informera fastighetsägare ska veta om att 

de behöver se över sina avlopp säger  
Ann-Marie Alakangas miljöinspektör på 
kommunens samhällsbyggnadskontor.

Vi kommer att skicka ut en informa-
tionsbroschyr till alla fastighetsägare som 
finns med i kommunens slamtömnings-
register om hur man kan bedöma sitt 
avlopp. Informationen skickas ut för att 
göra fastighetsägarna medvetna om hur 
deras avloppsanläggningar fungerar och 
om hur de ska göra för att åtgärda brister. 

Nationell kampanj pågår
Satsningen mot dåliga små avlopp är en 
del av Naturvårdsverkets nationella kam-
panj med namnet ”Små avlopp – ingen 
skitsak”. Målet är att minska det stora 
antalet dåliga små avlopp i Sverige och 
därmed minska en av orsakerna till dålig 
kust- och vattenmiljö i Sverige. 

– Vi uppmanar alla fastighetsägare som 

misstänker att deras avlopp inte är i bästa 
skick att kontakta oss miljöinspektörer på 
samhällsbyggnadskontoret. Det krävs all-
tid minst anmälan till kommunen, och ofta 
tillstånd för att installera en ny avloppsre-
ningsanordning eller byta en gammal. Vi 
hjälper till med information om hur man 
kan gå till väga för att åtgärda sitt avlopp, 
fortsätter Ann-Marie.

Miljöinspektörer kommer att finnas på 
Skördefest & miljödagar den 27–29 au-
gusti 2010, för att informera och svara på 
frågor om enskilda avlopp.

Kontakta Ann-Marie Alakangas eller 
Stig Johansson på samhällsbyggnads-
kontoret telefon 0921-620 00.
 
Du kan också titta på Naturvårdsverkets 
webbsidor om tillsynskampanjen ”Små 
avlopp – ingen skitsak” 
www.naturvardsverket.se/smaavlopp   

Efter en upphandling har kommunen valt PEAB 
som entreprenör för att bygga ett nytt parkeringshus i 
centrala Boden. P-huset beräknas vara klart den  
15 oktober och kommer att ha 252 platser. 

– Vi kommer att tillgodose ett stort behov av  
parkeringar i centrum. Det kommer att gynna handeln 
i centrum och utveckla Boden, säger Lars Andersson, 
samhällsbyggnadskontoret, Bodens kommun.  

Det nya p-huset kommer att ligger mellan Åhléns 
och hyreshusen vid Bodån med entréer från Kyrkgatan.

Kommunen bygger nytt parkeringshus 
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Det är matglada deltagare som möter 
upp vid ett besök på den café-, och 
serveringsutbildning som bedrivs av 
Nuab för Lärcentrums räkning på före 
detta Caféknuten på Prästholmen. 
Under ledning av norske kocken Arild 
Ström lagar flinka fingrar kall mat som 
verkligen får det att vattnas i munnen. 
Flera nationaliteter och matkulturer 
finns bland de studerande men det är 
svensk kall mat som står på schemat. 
De har börjat med bakning och den 
bulle de bjuder på är riktigt god, saftig 
och fyllig.
text/foto: JoHaN e. SkogLUNd

åndagar har eleverna teori och 
veckans fyra övriga dagar får de 
under Arilds ledning laga mat 

i utbildningslokalernas kök. Teori och 
praktik vävs ihop.  

– Varje dag i köket börjar vid klockan 
halv åtta med att laga mat och målet är 
att vara klara till lunch, precis som på en 
riktig restaurang. Vi har delat in deltagar-
na i fyra grupper. Tre är i köket samtidigt 
och den fjärde finns i vår teorilokal och 
jobbar med bland annat data. Med dess 
hjälp går det att göra både snygga menyer 
och innehållsdeklarationer till det man 
lagat. En datahandledare hjälper till med 
den biten, säger Birgitta Nilsson, rektor på 
Lärcentrum. 

Även yrkessvenska ingår. Två eftermid-
dagar i veckan ges extra stöd i svenska 
på Lärcentrum. Inom alla branscher finns 
specialuttryck som det gäller att känna till 
om man ska hänga med, oavsett ursprung 
eller språklig bakgrund.  

Utbildad personal behövs
Utbildningen är på totalt 600 gymnasie-
poäng och innehåller nationella gymna-
siekurser. Den kom till efter en förfrågan 
från restaurang- och cafébranschen i 
Boden. Man behövde helt enkelt få tag i 
utbildad personal som man direkt kunde 
anställa. 

 – Tidigare har vi kunnat köpa in plat-
ser på liknande kurser i Piteå och Luleå 
men det har varit svårt för studieintres-
serade med begränsad ekonomi att tacka 
ja då man själv måste stå för resekostnad-
erna, säger Birgitta Nilsson, rektor på 
Lärcentrum.

Praktik varvas med teori
Praktik under en månad ingår och den 
sker i ett nära samarbete mellan utbild-
ningsanordnaren och praktikarbetsplat-
serna. Allt för att deltagarna ska få största 
nytta av sin tid där. Eleverna får lägga ned 
mycket tid på att skriva ett personligt brev. 
De får själva ta kontakt med möjliga prak-
tikplatser och fråga om de får komma dit.

Av kursens femton 
deltagare är en född 
i Sverige och de öv-
riga fjorton i andra 
länder. En är man 
och resten kvinnor.  
Två av deltagarna, 
Mariza Zmrizo, 
ursprungligen från 
Filipinerna och Luz 
Piedad, colombian-
ska berättar entusiastiskt om vad de får 
lära sig. De har båda lagat mat tidigare 
men inte professionellt. 

– Det är jättekul att få lära sig hygien-
regler och den svenska matkulturen, 
konstaterar de båda entusiastiskt. Hemma 
lagar de främst mat från sitt gamla hem-
land. 

Recept i förväg
– Även om deltagarna kan ha olika er-
farenheter av matlagning innan så är det 
svenska kalla köket okänt för dem flesta 
här.  Jag skriver ut recepten någon dag 
innan, så får de i tid att läsa igenom dem 
innan vi lagar till det., säger Arild Ström 

Café- och 
serveringsutbildning
– efterfrågad av branschen och en väg 
ut i arbetslivet

MISSa INte att...
Näringslivsnytt bryter ny mark i sociala medier. 
Besök vår facebook-sida för att få senaste nytt 
från oss.
www.facebook.com/naringslivsnytt

M
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Vad ska du göra i sommar?  Om inte 
något särskilt är inplanerat kanske en 
sommarkurs vore något för dig? Och 
vet du inte riktigt vad du skall läsa, el-
ler är osäker inför att börja, så kanske 
en prova-på-kurs kan vara något?
text/BILd: JoHaN e. SkogLUNd

ärcentrum erbjuder en introduktion 
till studier och du bland annat får 
lära dig studieteknik. Teori varvas 

med studiebesök och du får testa dina 
kunskaper i t ex svenska, engelska och 
matematik. Även möjligheter att få rådgiv-
ning av Lärcentrums vägledare finns under 
kursens gång. Du får inget betyg efteråt 
men ett intyg att du gått den.

Eller vad sägs om digitalt skapande? 
Där får du pröva på foto, film, animation 
och illustration. Oavsett förkunskaper kan 
alla delta. De som inte kan så mycket får 
lära sig mer och de som redan kan mycket 
får lära sig ännu mer. Det är bara din egen 
fantasi som sätter gränserna för vad som 
kan skapas under kursens gång. 

Lärcentrum erbjuder i övrigt en bred 
palett av möjligheter, enstaka kurser och 

hela utbildningspaket, under hela året. 
Inom t ex svenska och engelska ges kurser 
kontinuerligt. 

– All utbildning bygger på språk och 
därför kan man aldrig få för mycket kun-
skaper i dessa ämnen, säger lärarna Lena 
Grahn Blombäck och Lena Nilsson-Lång. 
Att också få utvecklas tillsammans med 
andra är en viktig del i kunskapsinhäm-
tandet.

Oavsett dina tidigare erfarenheter el-
ler studievana så kan Lärcentrum erbjuda 
något för dig. Man anpassar självklart 
upplägg och innehåll efter deltagarnas 
önskemål och efter varje elevs individuella 
behov. 

Självklart är studier under sommaren 
studiemedelsberättigade. Vill du fortsätta 
dina studier i höst går det utmärkt att 
läsa ytterligare kurser hos Lärcentrum då. 
Vissa kan också ge dig behörighet att läsa 
vidare på universitetet

Det är aldrig för sent att inhämta ny 
kunskap och kunskap är den lättaste 
bördan av alla. Visst låter det spännande!  
Kanske 2010 blir sommaren då dina stu-
diedrömmar förverkligas. För mer infor-
mation. Besök www.boden.se/larcentrum

låt din sommar  
bli början på någonting nytt!

Varje matlagningstillfälle inleds med 
en frågestund, så de vet vad de skall göra, 
innan de tar fram redskap och ingredien-
ser. 

– De får själva ta emot de varor som  
levereras hit och lär sig på så vis att kvitte-
ra för en leverans och hur råvarorna skall 
förvaras. Och att inte glömma disken.

– Det är viktigt att hålla rent i köket, 
säger Arild. Han säger vidare att det är 
jätteroligt att få jobba med så matintres-
serade och glada människor som dessa. 
Efter ett besök är det lätt att ta honom på 
orden. Detta är en utbildning som både 
lärare och elever verkligen gillar.

konsument Boden 
hemma igen
Under våren har vi haft hjälp av konsument 
Luleå med konsumentvägledning. det har be-
rott på att Bodens konsumentvägledare har 
varit studieledig. från den 15 juni har Bodens 
konsumentvägledning öppet igen och du är 
välkommen med dina frågor som vanligt.
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Man kan aldrig få för mycket kunskap, säger lärarna Lena grahn Blombäck och Lena Nilsson-Lång.
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Valfrihet inom hemtjänsten

eldningsråd inför sommaren

För att förebygga onödiga bränder och 
öka kunskapen tidigt så är Räddnings-
tjänsten ute i skolor och informerar. 
Elever i årskurs 2, 6 och 9 i kommu-
nens skolor får utbildning i brand-
säkerhet. Nyligen var brandmannen 
Bengt Eriksson på Parkskolan för en 
informationsträff. 

– Utbildningen är både teoretisk och prak-
tisk. För de yngsta eleverna pratar vi om 
att det är viktigt att vara försiktig med att 

Sommar och sol, camping och grill-
ning. En brasa i natten eller glödbädd 
för matlagning. Kontrollerad eld är 
trevlig, men om elden är okontrollerad 
är det en brand. Hur undviker man 
det? 

Eldning i naturen
När du gör upp eld är det viktigt att tänka 
på när, var och vad du ska elda. Ansvaret 
för eldningen ligger alltid hos dig som 
eldar. Vanligt trädgårdsavfall som gräs, 
kvistar och grenar får du normalt elda. Ett 
praktiskt råd är att elda i plåttunna, det 
kräver inget speciellt tillstånd om det inte 
är eldningsförbud.

Gräsbränder är vanliga och onödiga. 
Elden sprider sig snabbt när gräset är 
torrt. Elda bara små ytor varje gång och i 
riktning mot vinden. Du ska alltid ha en 
vattenslang till hands och en obrännbar 
kratta så att du kan styra elden. Lämna 
aldrig elden utan uppsikt.

Om elden råkar sprida sig
Ring räddningstjänsten på larmnummer 
112. Försök hejda elden i vindriktningen. 
Använd ruskor av små granar eller enar 
som kvistas av utom cirka en meter i top-
pen. Bäst är det om ruskorna kan blötas. 
Piska inte på elden med stora slag, då 
flyger gnistor omkring och elden tar fart. 
Sopa in brinnande material mot elden, 
och tryck samtidigt ruskan mot marken så 
elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar 
och riv bort mossa framför elden.

När du ska laga mat utomhus
Det finns en hel del att tänka på vid den 
populära sommargrillen. Här får du några 
proffsråd.

Råd för kolgrill:
• Använd en stabil grill som inte välter.
• Använd godkänd tändvätska, inte an-

dra brandfarliga vätskor.
• Planera grillningen ordentligt och var 

utomhus på en säker plats.
• Ha en hink vatten eller trädgårdsslang i 

närheten.
• Häll aldrig tändvätska direkt på elden.
• Efter avslutad grillning låt grillen kall-

na och placera den på säker plats.
• Töm aldrig osläckt aska eller kolrester 

i soporna eller i trädgården. Tänk på 
att använt bränsle från en kolgrill kan 
behålla värme och glöd upp till 3 dygn.

Råd för gasolgrill:
• Se till att alla kopplingar är täta så att 

gas inte läcker ut.
• Grilla utomhus på en säker plats på 

behörigt avstånd från till exempel para-
soll, byggnader och vedhögar.

• Håll grillen ren från fett
• Ha en brandsläckare nära tillhands. 

Använd aldrig vatten för att släcka en 
brand som uppstår i en gasolgrill.

Råd för elektrisk grill:
Den allvarligaste risken med en elektrisk 
grill är strålningsvärmen. Därför ska den 
alltid placeras på ett obrännbart underlag 
och aldrig lämnas påslagen utan tillsyn. 

När grillen används utomhus ska sladden 
vara jordad.

Råd för fältkök:
Häll aldrig på bränsle i fältkökets brän-
nare innan du förvissat dig om att lågan 
brunnit ut och brännaren har svalnat. I 
annat fall kan bränslet i flaskan flamma 
upp och du riskerar svåra brännskador. 
Brännskador ska kylas med vatten, helst 
tio minuter eller mer. Tar det eld i dina 
kläder ska du lägga dig på marken och 
rulla runt för att släcka elden. 

Mer information finns på www.boden.se, 
se Tips och Råd på Räddningstjänstens 
sidor.

Barn får bra brandutbildning
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ÖPPet HUS  
på brandstationen
Lördag den 5 juni är det Öppet hus på 
Bodens brandstation kl. 11.00 – 14.00. 
Programmet innehåller:

•  Uppvisning i brand
•  Uppvisning i trafikolycka
•  Flammy delar ut glass och bal-

longer till barnen
•  Tipsrunda med prisutdelning
•  Åktur för branen i stegbilen
•  Försäljning av hamburgare och fika

välkommen hälsar räddningstjänsten 
och ambulanssjukvården i Boden.
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Grilltips och recept
från Hotell- och restaurangprogrammet på Björknäsgymnasiet

Barn får bra brandutbildning
en brinnande docka med en brandfilt.

I årskurs 9 besöker alla klasser Rädd-
ningstjänsten. Där är det samma teori 
som i årskurs 6 men vi tar upp mer om 
anlagd brand med en film om hur några 
ungdomar tänkte när de anlade en brand 
i en förskola och vilka konsekvenser det 
medförde. 

– Något som de yngre eleverna upp-
skattar är att de får prova brandmännens 
utrustning och åka brandbil, säger Bengt 
Eriksson

använda tändstickor. Vi pratar också om 
hur man utrymmer en skola och varför 
det är viktigt att samlas på uppsamlings-
platser utanför skolan där läraren snabbt 
kan kontrollera att alla har kommit ut, 
berättar Bengt Eriksson. 

De äldre eleverna får även kunskaper 
om hur snabbt en brand sprids inomhus, 
vad anlagd brand är och vilken straff man 
som elev kan råka ut för om man anläg-
ger en brand. Även ett praktiskt moment 
ingår där varje elev får prova att släcka en 
brand med handbrandsläckare och släcka 

Nu är det säsong för grillning. Här är 
några enkla tips och råd för att lyckas. 

Direkt grillning, innebär att kolen ligger i 
en hög under maten, används när vi gril-
lar mat som tar mindre än 25 minuter och 
utan lock. Vänd så lite som möjligt och låt 
maten vila ca 5–10 minuter efter grillning.

Indirekt grillning innebär att kolen inte 
ligger under maten utan längs kanterna el-
ler i en hög vid sidan. Denna metod passar 
när vi grillar mat som tar längre tid än 25 
minuter. Passar större köttbitar samt grön-
saker och frukt som inte ska ha så höga 
temperaturer för att undvika att brännas.

Fläskkotletter/Karré-
kotletter med Saltinbakad 
Selleri

4 personer

1 rotselleri
2 kg grovt kökssalt
2 äggvitor
200 gr smör
1 msk fänkålsfrön
1 msk koriander
1 liten bunt gräslök
4 kotletter 
Olivolja till stekning
Salt och peppar

Gör så här:
Skala sellerin och ställ knölen i en 
form med salt i botten. Blanda salt 
och äggvitor och täck sellerin helt 
med salt.

Ställ formen på grillen och baka 
under lock (folie) med indirekt 
värme i 1– 1½ timme. Låt sellerin 
vila i 30 minuter. Blanda under 
tiden smör med stötta fänkåls- och 
korianderfrön. Hacka gräslöken 
och blanda även den i smöret.

Pensla kotletterna med olivolja.
Grilla kotletterna på varm grill 

med direkt värme medan sellerin vi-
lar och krydda med salt och peppar.

Slå av toppen av sellerins salt-
lock. Servera den tillsammans med 
kotletterna och smöret.

Spett med Köttbullar 
med smak av Citron och 
Vitlök

4 personer

400 gr köttfärs
Salt och peppar
Rivet skal av en citron
2 rivna vitlöksklyftor
8 baconskivor
8 grillspett
1 citron

Gör så här:
Lägg spetten i vatten så att de inte 
börjar brinna på grillen.

Blanda färs, salt, peppar, rivet 
skal av en citron och riven vitlök 
i en skål. Forma färsen till 8 kött-
bullar och svep in varje köttbulle i 
skiva bacon.

Sätt köttbullarna på spett och 
lägg dem på varm grill. Riv citron-
skalet från den andra citronen över 
dem medan de grillas. Vänd för-
siktigt spetten och täck med folie 
så blir de fortare färdiga utan att 
brännas.
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Krönika
tid för semesterläsning

Mellan 7 juni och 1 
september har Bodens 
bibliotek i Enter galleria 
extra lång lånetid. Det 

gäller de flesta böcker som finns i 
bibliotekets hyllor.

Under sommarperioden minskar bibliote-
ket sina öppettider.

Sommartider: 3/5 – 18/6 och 16/8 – 31/8
Måndag: 10.00–19.00
Tisdag – torsdag: 10.00–18.00
Fredag: 10.00–17.00
Lördag och söndag Stängt

Sommartider 21/6 – 13/8
Måndag: 12.00–19.00
Tisdag – torsdag 12.00–18.00
Fredag: 12.00–17.00
Lördag och söndag Stängt

Från och med 1 september är det ordina-
rie vintertider.

Lätt att låna böcker elektroniska
Du kan låna böcker elektroniskt på bib-
liotekets hemsida www.boden.se/bibliotek 
eller www.bibblo.se oberoende av var du 
befinner dig i sommar.

Det enda du behöver är numret på ditt 
lånekort.  

Tidningsrummet är öppet
Tidningsrummet utanför biblioteket har 
öppet även när biblioteket är stängt.

Där finns förutom dagstidningar även 
bibliotekets mediejukebox där du kan 
ladda ner ljudböcker, språkkurser, filmer, 
spel mm utan kostnad. Där finns även In-
ternetdatorerna. Är biblioteket stängt kan 
du betala med kort eller köpa en biljett 
med lösenord i Pressbyrån i Enter galleria. 
Kostnaden är 19 kronor för en timme. 

Sommarboken
Har du sommarlov och gillar att läsa 
böcker? Hämta en läsdagbok på Bodens 
stadsbibliotek. Läs fem böcker och skriv 
kort om vad som händer i boken och vad 
du tyckte om den, samt sätt ett betyg. 

När du läst fem böcker och fyllt i läs-
dagboken lämnar du in den på stadsbib-
lioteket senast 27/8. Alla som deltar får 
en bok.

Sommarboken riktar sig till alla barn 
och ungdomar mellan 6 och 16 år och 
enda kravet är att man läser böcker på sin 
egen nivå. 

Välkomna till Bodens bibliotek i sommar.

Matematik är  
roligt, utmanande, 
fascinerande och 
nödvändigt!

Du älskade matte redan som litet 
barn! Nej vänta, sluta inte läsa här. 
Jag skall förklara! Ge mig bara någon 
minut av din tid!

et är faktiskt så att vi alla tidigt i 
livet har gillat matte. Oavsett vad 
vi säger som vuxna så har vi alla 

under en period i vårt liv varit hängivna 
forskare inom matematikområdet.

Den underbara resan i matematikens 
värld börjar tidigt. Observera att detta 
är långt innan vi kommer i kontakt med 
skolans matematikundervisning. 

Det där att räkna till tre kommer inte 
med modersmjölken, men väl med AD-
dropparna som ska vara tre till antalet. 
Jag räknade högt tillsammans med mina 
barn och jublade när det kom fram ett 
”tleeee” vid den sista droppen.

Detta är bara början. Barnet/forskaren 
sätter självmant igång att sortera saker! 
Det kan vara klossar, strumpor, vantar, 
skor, stenar, pinnar eller bara det som 
råkar dyka upp i forskarens väg. Det sor-
teras efter färg, form, storlek och ibland 
efter ett mönster som vi vuxna helt enkelt 
inte förstår. Om vi frågar så får vi natur-
ligtvis en solklar förklaring. 

Under en period i den unge forskarens 
liv är det viktigt att jämföra. Då snackar 
vi om att jämföra allt ifrån inbördes längd 
i förskolegruppen till att jämföra mängden 
saft i glasen. I det senare fallet handlar det 
om att det skall vara ”lika”.

Forskningen bara fortsätter, tyngd, 
längd och form på olika föremål i var-
dagen kartläggs och förhållanden mellan 
olika saker och föremål slås fast.

Allt detta gör alltså den unge forskaren 
med stor glädje och så småningom börjar 
längtan efter den första matteboken bli 
ganska stor. Vid denna tidpunkt så behärs-
kar alltså barnet/forskaren redan en hel 
del matematik

Många av oss vuxna brukar säga att 
”jag är inte bra på matte”. Jag vill faktiskt 

påstå att det är fel! Vi skulle helt enkelt 
inte klara av vardagen utan vara duktiga 
på matematik. 

Låt mig ge några exempel. I vår vardag 
hanterar vi klockan, vi mäter och väger, 
vi hanterar pengar, vi läser recept och 
bakar/lagar mat osv. Vi väljer mönster på 
tapeter, hemtextilier, möblerar och pyntar 
i vårt hem.

 Nå, frågar sig vän av ordning, är detta 
matte?

Svaret är JA, allt detta och mycket mer 
i vår vardag är faktiskt matematik!

För oss som jobbar i skolan gäller det 
att försöka behålla och vårda det intresse 
och den glädje som barnen har med sig för 
matematik när de kommer till förskolan 
och skolan.  

Kan vi behålla glädjen så ökar vi bar-
nens/elevernas förutsättningar att nå de 
kunskapskrav som ställs i dagens skola. 
Målet är att våra elever i vuxen ålder ska 
ha goda kunskaper, gott självförtroende 
och fortfarande älska matematik 

Vi har ett tufft och utmanande jobb, 
men samtidigt så enormt inspirerande och 
roligt.

Stig Nilsson
Matematikutvecklare
Barn och utbildningsförvaltningen

Fakta matematiksatsningen
Inom den svenska skolan pågår en 
nationell satsning på att öka elevers 
kunskapsnivå i matematik. I Boden har 
alla grundskolor en sk mattepilot som 
ingår i ett kommunalt mattenätverk. 
Samtliga matematikutvecklare i landets 
kommuner ingår i ett nationellt nätverk 
där göteborgs  Universitet är drivande 
på uppdrag av Skolverket. Målet är att 
förändra attityder till och öka intresset för 
matematikämnet samt utveckla matema-
tikundervisningen.
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Skandinaviska 
livsstilen lockade 

– Här i Boden verkar elev-
erna ha mer frihet och läraren 
fungerar som en guide. Det är 
ofta ganska fritt i klassrum-
men, vilket är bra, även om en 
del elever kanske tycker det är 
jobbigt när många pratar och 
går in och ut ur klassrummet. 
Hemma i Turkiet har lärare mer 
auktoritet och det är nog lite 
lugnare. Jag är nästan jämnårig 
med eleverna men vi har ändå 
en fin kontakt och eleverna res-
pekterar mig, berättar Didem. 

Mycket att lära
Syftet med praktiktiden i an-
nat land är att lära känna olika 
kulturer, observera klassrums-
situationer och lära sig om svenska skol-
systemet. Didem hjälper även till med 
undervisningen, till exempel engelska 
pratövningar, tillsammans med sin mentor, 
Marie Errenius Bergqvist. Hon har också 
fått möjlighet att introducera sin egen kul-
tur genom att undervisa elever i turkiska. 

Bra mottagande uppskattat
Kjell Kemi, som är internationell pro-
jektkoordinator, organiserar allt för alla 
praktikanter i Boden. Det kan handla om 
visum, mentor och bostad. 

– Kjell hjälpte mig med allt. Det var så 
bra arrangerat. Jag kände mig så välkom-
men och trygg när jag kom hit. Alla har 
varit hjälpsamma, både lärare och elever, 
säger Didem.

Genom kollegorna på Björknäs har 
Didem fått lära sig mer om svenska tradi-
tioner och provat på att köra skoter och 
lärt sig åka längdskidor.

– Jag har firat påsk hos en familj i 
Lassbyn. Julen firade jag med min mentors 
familj och provade massor av spännande 
svenska rätter.  

Didem gillar Sverige så mycket att hon 

har ansökt om en masterutbildning till 
hösten. 
– Jag hoppas att jag kommer in, jag trivs 
bra här, säger Didem. 

Lite fakta om  
comeniusstipendiet
Stipendiet kan sökas av lärare under 
utbildningen eller som nyexaminerad. 
arbetet som lärarassistent är under tre 
till tio månader i annat europeiskt land. 
Stipendiet står för resor, kost och logi.

Svenska lärare kan också söka sti-
pendium för att praktisera i annat land 
i europa. 

kontaktperson i Boden är kjell kemi. 
genom lärarassistenterna får Boden 
många nya samarbetspartner i europa. 
det gör att Bodens skolor hela tiden 
kan vidareutveckla sina kontakter med 
omvärlden. 

Hennes bild var att den skandinaviska 
livsstilen är cool och modern och 
mötet med Sverige blev över hennes 
förväntningar. 

– Det är så organiserat och struk-
turerat. Om man bestämmer ett möte 
så blir det av exakt den tiden, säger 
Didem Cimicin, 23 år, från Ankara i 
Turkiet.

Didem är lärare i engelska och 
sökte sig till Boden genom EU:s pro-
gram Comenius, som riktas till lärare. 
Sedan ett halvår jobbar hon som lärar-
assistent på Björknäsgymnasiet. 

– Jag har snart varit i Boden i ett halvår 
och jobbat som lärarassistent på Björknäs-
gymnasiet. Det krävs flera månader att få 
en uppfattning av ett land och under de 
här sex månaderna har jag fått en inblick i 
svenskarnas sätt att leva. Många i Turkiet 
känner nog bara till IKEA, säger Didem. 

Didem är lärare i engelska och tog 
examen 2009. Jobbet på Björknäsgymna-
siet är det första hon har, förutom praktik 
under utbildningen i Turkiet. Universitet 
gav henne information om möjligheten att 
söka Comenius stipendiet för att åka till 
ett annat europeiskt land och praktisera. 
Av 900 sökande fick 90 personer chansen. 
Didem var en av dem.

– Sverige var mitt förstahands val. Jag 
kände till att det är ett modernt och ut-
vecklat land, många talar engelska, så det 
är lätt att kommunicera med personer i 
alla åldrar, säger Didem.

Bra med frihet i skolan
Skolsystemen skiljer sig åt en hel del. I 
Turkiet finns inga program på gymnasiet 
utan studenterna väljer ett huvudämne 
som de fokuserar på under hela studie-
tiden. Relationen mellan studenter och 
lärare skiljer sig också en del. 
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Det är ibland svårt att få pengarna 
att räcka till det man måste eller vill 
köpa. Hyra, mat,  telefon, kläder – lis-
tan kan göras nästan hur lång som 
helst, men allt kostar. Det är lätt att 
pengarna försvinner alldeles för fort 
om man inte tar kontrollen över sin 
ekonomi. 
text: aNNa NILSSoN

enom att ha koll på din ekonomi  
får du pengarna att räcka längre. 
Att föra kassabok och upprätta en 

budget är bra sätt att få en överblick över 
ekonomin.

inkomsterna. Kan du utöka din arbetstid, 
eller begära skattejämkning? Har du an-
sökt om de bidrag du kan vara berättigad 
till? Det är dock oftast lättare att påverka 
kostnaderna än inkomsten.

Ordnad ekonomi
De flesta av oss har drömmar – vi vill kan-
ske köpa en bostad eller helt enkelt slippa 
oroa oss för att pengarna inte ska räcka 
månaden ut. Med ordning på ekonomin 
blir det lättare att förverkliga dessa dröm-
mar. En ordnad ekonomi kanske också 
innebär att du kan sätta av en slant varje 
månad till en buffert. Det kommer alltid 
oförutsedda utgifter och då är det bra att 
ha en reserv att ta av. En buffert gör att 
du kan leva billigare – du har t ex råd att 
köpa det du behöver kontant istället för 
att handla på kredit.

Om du behöver hjälp att upprätta en 
budget, eller om du har andra frågor kring 
privatekonomi, är du välkommen att kon-
takta Anna Nilsson, budget- och skuld-
rådgivare i Boden, 0921-629 29. 

Hos kommunen finns också material 
från Konsumentverket inom ämnet privat-
ekonomi.

ta kontroll över din ekonomi

det kan vara bra att ha koll på sina utgifter. en budgetmall kan hämtas hos konsumentvägledaren i Stadshuset.

Kassabok
Genom att spara kvitton och föra kassa-
bok en tid, får du svart på vitt vad du gör 
med dina pengar. När du bestämmer dig 
för att föra kassabok är det viktigt att 
verkligen skriva upp allt du handlar! Även 
alla ”småsaker” som inte står på inköps-
listan, men som ändå hamnar i varukor-
gen. Det är ofta småköpen som blir dyra 
utan att man tänker på det.

Varför budget?
Med kassaboken som grund kan man 
sedan göra en budget. Med en budget får 
du en bra överblick över dina inkomster 
och utgifter. 

Använd gärna Konsumentverkets be-
räkningar som en jämförelse. Du kanske, 
utan att tänka på det, har ovanligt höga 
kostnader för något? Med hjälp av din 
budget ser du lättare vilka förändringar 
som eventuellt behöver göras.

I samband med att du gör din budget är 
det bra att se över alla dina kostnader. Du 
kan t ex se över dina försäkringar, elavtal, 
samt telefon-, mobil- och Internetabonne-
mang, och jämföra mellan olika bolag.  

Du bör också titta på om du kan öka 

g
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ta kontroll över din ekonomi Klart språk ger 
tydligt besked
Hör du till dem som suckar över allt 
krångligt som skrivs och dessutom 
skickas i bruna eller grå kuvert? Du är 
nog inte ensam. Men även på det här 
området händer det saker som ska 
göra det lättare att ha kontakt med 
varandra. Inom kommunen pågår ett 
omfattande språkarbete. Det ledde till 
att Språkboken kom ut i april.

et finns få saker som engagerar 
människor så mycket som språket, 
skulle vara vädret i så fall. En del 

retar sig på det som står i tidningen, sägs 
i tv eller står att läsa på en skylt. Andra 
vet precis hur det är. Men språket är inte 
något som bestämts en gång för alla utan 
det ändras beroende på hur samhället 
utvecklas och hur människor tar kontakt 
med varandra.

– Bodens kommun vill uppfattas som 
en kommun som är enkel, öppen och nära 
både bodensare och besökare. Ett tydligt 
och enkelt språk är viktigt även för till-
gänglighet, demokrati och rättssäkerhet, 
säger Nils Sundberg som är informations-
chef.

Stor satsning under flera år
Det går lätt slentrian i språk och att 
skriva. Man gör som man alltid gjort och 
använder man en dator är det lätt att ta 
ett gammalt brev och klippa och klistra. 
Därför började vi en satsning på språkut-
bildning redan 2004. Först var det språk 
i allmänhet men senare har det blivit spe-
cialanpassade utbildningar. Det har gällt 
språk för webbtexter och vanliga brev 
men också ett helt nytt sätt att skriva pro-
tokoll. Totalt har över 125 medarbetare 
deltagit och resultaten har blivit bra, även 
om det fortfarande finns mycket kvar att 
göra.

Språkboken är ett stöd
För ett par månader sedan kom Språk-
boken ut. Det är en handbok för bättre 

texter från kommunen. 
– Min drivkraft för att skriva boken är 

att jag vet att 25 procent av befolkningen 
har behov och nytta av lättlästa texter. 
För andra är lättlästa texter också ett plus 
även om de kan klara av att läsa en svå-
rare text, säger Nils Sundberg. Startkicken 
kom under ett seminarium med Centrum 
för lättläst i slutet av förra året.

Så efter några stora steg mot lättare 
texter skulle det vara lätt att tro att det 
räcker nu, men så är det inte. Språkarbe-
tet kommer alltid att pågå och ser vi över 
en längre tid så kommer det att vara så att 
det som känns rätt idag inte säkert är rätt 
i morgon. Som exempel är orden huruvi-
da, emedan, åligga och anmana på väg att 
försvinna ur det dagliga språket. För att 
inte tala om den dubbeltydiga meningen 
Bidrag utgår för att bygga en väg. Frågan 
blir här om du får bidrag eller inte?

Språket går i vågor
Språk är ett fascinerande ämne. Det är lätt 
att tro att dagens ungdomsspråk är nytt 
och för många kanske obegripligt men 
faktum är att många ord som dagens ung-
domar använder låg rätt i mun för min 
mormor som föddes 1896. Hon sa ofta 
att hon skulle kirra saker när hon menade 
fixa till, avslutar Nils Sundberg.
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ett tydligt och enkelt språk är viktigt för 
tillgänglighet, demokrati och rättssäkerhet, 
säger Nils Sundberg.

rösta 
den 19 september
Snart är det dags att rösta igen. 
Nytt för i år är att valnämnden inrät-
tat kommunala bud. 

Det är en service till alla som inte kan 
ta sig till sin vallokal eller förtidsröst-
ningslokal. Det fungerar så att du kan 
ringa och boka tid hos de kommunala 
buden under samma tid som förtids-
röstningen pågår det vill säga 1–18 
september. Vi kommer att annonsera 
ombudens namn och telefonnummer 
närmare valet.

Viktiga datum
25–31 augusti skickas röstkorten ut. 
Några vallokaler har ändrats så kon-
trollera på röstkortet vilken vallokal du 
tillhör.
26 augusti får Svenska ambassader och 
konsulat börja ta emot röster.
1 september startar förtidsröstningen. 
I Boden kan man förtidsrösta på föl-
jande platser:
•  1–18 augusti Stadshuset, fullmäktige-

salen.
•  19 augusti Stadshuset, kommun-

styrelsesalen.
•  1–18 augusti Stadsbiblioteket i Enter 

galleria. 
•  Bokbussen enligt turlista med reser-

vation för indragning.

Lantbrevbäraren
Ta med röstkort och id-handling.
Öppettider kommer att annonseras 
närmare valdagen.

d
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hjärt- och lungsjukas förening 
räddar liv i Boden
Hjärt- och Lungsjukas Förening i 
Boden har skänkt ytterligare en hjärt-
startare till Bodens kommun. Den ska 
placeras i ishallen. Föreningen har 
tidigare skänkt fem av de totalt åtta 
hjärtstartare som finns utplacerade i 
Boden. 

e finns på Hildursborg, Gallerian, 
Björknäsgymnasiet och Arenan. 
Dessutom har kommunen köpt in 

tre stycken som finns i Stadshuset och på 
NordPoolen. En av dem lånas ut. 

– Vi är väldigt tacksamma att vi fått de 
här maskinerna. De betyder mycket för 
bodensarna. Det är fantastiskt att få ligga 
i framkant med hjärtstartarna, tack vare 
gåvorna från Hjärt- och lungsjukas för-

ening, säger Alf Wennskog och hoppas på 
fortsatt samarbete. 

Vid en nödsituation där ett hjärtstopp 
befaras, är hjärtmaskinen till stor hjälp, 
i många fall livsviktig hjälp för att rädda 
liv. Vem som helst får använda en hjärt-
startare. Maskinen startar så snart man 
öppnar luckan.

– Vi är glada att vårt bidrag är upp-
skattat. Det är våra medlemmar som gjort 
detta möjligt. Totalt har vi skänkt 75 000 
kronor för att rädda liv i Boden, berättar 
Mona Johansson ordförande i Hjärt- och 
lungsjukas förening. 

Boka en hjärtstartare 
Vid större publika arrangemang finns det 
en hjärtstartare, så kallad AED, att låna 
kostnadsfritt på NordPoolen. Ni som 

från vänster: alf Wennskog, 
chef för Nordpoolen, Bodens 
kommun, Mikael Hollström, 
vaktmästare, Björknäsvallen, 
Bodens kommun, Mona Jo-
hansson, vice ordf. Hjärt-lung-
föreningen, Sven Pettersson, 
kassör Hjärt-lungföreningen, 
Nisse Nilsson, ordförande, 
Hjärt-lungföreningen.

Mikael Hollström, vakt-
mästare, har ansvaret för 
hjärtstartaren på Björknäsval-
len, som kommer att finnas 
på området. Han har själv gott 
utbildning i HLr och aed. 

– det är verkligen bra att 
ha hjärtstartaren på plats. det 
är en trygghet för både spe-
lare och publik, säger Mikael. 
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lånar ska visa ert utbildningsbevis i hjärt- 
och lungräddning, HLR med AED träning 
som lägsta nivå. 

Ytterligare information 
Har ni frågor om hjärtstartaren, utbild-
ning, eller något som har med det att göra 
så är ni välkomna att kontakta huvudin-
struktör Alf Wennskog, tel: 0921-628 43, 
e-post : alf.wennskog@boden.  
Mer information om hjärtstartare och 
HLR finns även på www.hlr.nu och  
www.hjart-lung.se/boden
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Många familjer får inte ihop livspuss-
let. Det ställs höga krav från omgiv-
ningen. Media ger en bild av den 
perfekta familjen men livet som små-
barnsföräldrar blev annorlunda.

– Ibland behövs hjälp med att få 
ihop livet och relationen och då kan 
det vara bra att prata med en neutral 
person som man inte har en relation 
till, säger Tuija Lahti, familjerådgivare 
i Bodens kommun. 

ånga som söker sig till familje-
rådgivningen vill reparera sin 
relation och andra funderar på 

separation. En del par har separerat och 
vill ändå ha en fin relation för att de har 
barn ihop. Då kan samtal med familjeråd-
givaren hjälpa till. 

– Samtalen handlar om att hitta sin 
egen del i det hela och titta på hur rela-
tionen har varit. I samtalen blir det ofta 
fokus på den andra partnerns fel och 
brister, men ofta behöver man titta på sin 
egen del i relationen. Det finns egentligen 
inga råd som räddar eller utvecklar en 
relation, men att prata och lyssna på var-

livets pussel inte alltid lätt
andra, sätta ord på sina känslor och vara 
närvarande, här och nu, kan hjälpa, säger 
Tuija. 

Tillökning i familjen förändrar
När ett par får barn förändras livet. 

Barnen tar över och de vuxna blir mest 
mamma och pappa. Då är det viktigt 
att också ta fram mannen och kvinnan i 
relationen. Att inte alltid bara prata om 
barnen, utan komma ihåg sig själv och 
sin partner, ha roligt, skaffa barnvakt och 
göra saker utan barnen ibland. 

– I en relation tar man ofta varandra 
för givet. Även om det låter som en kly-
scha, så är det viktigt att vårda sin rela-
tion genom att göra saker tillsammans, ha 
gemensamma mål, berömma varandra och 
beröra varandra, säger Tuija. 

Flera undersökningar visar att lycka är 
för många en bra relation och ett bra sex-
liv. Men många upplever olust och vill ha 
hjälp för att hitta tillbaka till varandra. 

– Det finns många bra övningar för 
att förbättra sexlivet. Ett sätt är att jobba 
med olika sensualitetsövningar, beröra 
varandra, utan att vara intima. Det har 
hjälpt många par, berättar Tuija. 

Många som söker sig till familjeråd-

givningen har ofta väntat för länge innan 
de fick mod att boka tid. Många säger: 
Varför kom vi inte tidigare? Väntetiden 
för ett samtal hos familjerådgivningen är 
cirka två veckor men det finns alltid jour-
tider, även på kvällstid. 

– Vänta inte till sista stund med att lösa 
problemen. Ju tidigare man söker hjälp, 
desto enklare är det att lösa dem, säger 
Tuija Lahti, familjerådgivare i Bodens 
kommun. Familjerådgivningen har absolut 
sekretess och för inga journaler. Du kan 
vara anonym när du kommer på besök. 

Du kan boka tid hos familjerådgivningen 
på tel: 0921-621 24 eller e-post till: tuija.
lahti@boden.se

Boden satsar på Feriejobb för ungdomar
Det talas ofta om ungdomsarbetslös-
het och hur svårt det är för unga att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
Man läser ofta i media om att kom-
muner skär ned på, ja till och med helt 
avskaffar möjligheten för ungdomar 
att tjäna en slant och få nyttig arbets-
livserfarenhet.  Men Bodensarna kan 
vara lugna. I Boden är snarare läget 
det motsatta. Här satsar man verk-
ligen på feriejobbsmöjligheten. Alla 
sexton- och sjuttonåringar som söker, 
får en ferieplats via Lärcentrum. 
text: JoHaN e. SkogLUNd

ommunen betalar lönen om man 
jobbar inom en kommunal förvalt-
ning, ideell organisation eller kom-

munal stiftelse och bolag. Utförs arbetet 
hos en privat arbetsgivare står kommunen 
för samma summa som tonåringen skulle 
fått hos kommunen. Arbetsgivaren får 
sedan betala mellanskillnaden upp till kol-
lektivavtalets lönenivå.

Företagen ställer upp
Det är en stor respons både från kommu-
nen och privata företag som gärna ställer 
upp för att Bodens ungdomar ska få en 
välbehövlig introduktion i arbetslivet.  
Funktionshindrade och nyanlända invand-
rare samt andra grupper som står långt 
ifrån arbetsmarknaden får förtur. Sedan 
går man efter ålder. 

 – Vi kallar in alla arbetsgivare som 
tar emot en feriejobbare och har ett 
handledarmöte med dem berättar Anita 
Hedberg, verksamhetschef på Lärcentrum. 
Det är oerhört viktigt att det hela sköts 
på ett professionellt sätt, konstaterar hon. 
Det handlar inte om att sitta av tiden för 
dessa ungdomar. De ska utföra ett riktigt 
arbete och få en första nyttig arbetslivser-
farenhet. Skulle det uppstå något problem 
under resans gång så finns vi tillgängliga 
både för ungdomarna och för de som 
anställt dem hela sommaren som stöd.  
Det är jättekul att Bodens kommun insett 
vikten av detta och fortsätter satsa trots 
lågkonjunktur, säger Anita Hedberg.

Mer info på: www.boden.se/larcentrum
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Utbildning

Sedan 2009 pågår ett samarbete mel-
lan Boden, Luleå och La Dalia i Nicara-
gua. Miljö och mänskliga rättigheter 
är några frågor som utbytet handlar 
om. Elever och lärare från de tre kom-
munerna har besökt varandra för att 
lära mer och få nya kontakter. 
text ocH foto: eva daNIeLSSoN,
Lärare På SaNdeNSkoLaN

nder hösten 2009 besökte lärare 
och elever från Nicaragua Boden. 
Sedan flera år tillbaka har idrotts-

programmet i Luleå samarbetat med en 
skola i La Dalia, Nicaragua. Till detta 
projekt, som finansierats av EU har nu 
Bodens kommun inbjudits, och våra båda 
kommuner har tagit emot elever och lära-
re för ett fortsatt samarbete. Under deras 
vistelse i Boden ingick besök på Sanden-
skolan, kulturområdet på Gruvberget och 
Nordpoolen. Förutom det gjordes även 
officiella besök på stadshuset. 

Sopsortering på agendan
La Dalia i Nicaragua är en kommun med 
stora problem vad gäller sophantering och 
återvinning. Därför passade vi även på att 
besöka Brännkläppens avfallsanläggning 

samt en återvinningsstation för att visa 
hur vi sorterar våra sopor. 

Studiebesök gav nya kontakter
Under februari 2010 var det då dags för 
idrottsprogrammet att åka till Nicaragua. 
Elever och lärare från både Luleå och 
Boden reste till La Dalia, Nicaragua, för 
att utbyta erfarenheter. Skolan var vår 
viktigaste kontaktpunkt, men besöket 
omfattade även studiebesök och möten 
med flera olika organisationer vilket gav 
oss kontakter med många olika delar av 
samhället. 

lärare och elever byter erfarenheter med Nicaragua
Miljöfrågan het
Vi fick möjlighet att uppleva andra lev-
nadsförhållanden och förutsättningar, men 
även möta en rik kultur. På plats i La Da-
lia fick vi också chansen att studera deras 
problem med sophantering och återvin-
ning och även samtala om hur de arbetar 
för en bättre miljö. Nicaragua är ett fattigt 
land med en fantastisk befolkning som 
fått utstå både krig och naturkatastrofer. 

Ungdomar påverkar
Det finns en vilja, speciellt hos ungdomar, 
att ta itu med miljöproblemen men de 

elever och lärare från La dalia besöker en 
återvinningsstation och får där se hur vi 
källsorterar våra sopor. 

Besök på Brännkläppens 
avfallshanteringsanläggning. 

eleverna och lärarna från 
Nicaragua förvånades över 

hur mycket användbara saker 
vi slänger.

Sophanteringen i La dalia ligger långt efter 
vår. Här bränner man sopor på öppna om-
råden medan människor går omkring och 

letar efter användbara saker bland avfallet. 
det känns som att kastas femtio år tillbaka i 

utvecklingen. 

U
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Nej, det är inte någon ny Bodenbana 
som planeras längs den vanligtvis 
lugna Bodån utan det handlar om 
temat för sommarens storbilder som 
sitter på ställningar längs ån.

örra årets premiär för stora svartvita 
bilder av Boden blev en succé. Temat 
Boden 90 år lockade många att ta en 

promenad längs ån. Sommarens bilder har 
temat Järnvägen och finns på plats lagom 

till turistsäsongen. Precis som i fjol är det 
en fantastisk skärpa i många av bilderna 
och formatet bidrar till en bra bildupple-
velse.

1894 byggdes Bodens tredje järnvägsstation. till vänster ligger järnvägshotellet från 1897. det brann ner år 1976. Bild ur Bodens kommuns bildarkiv.

lärare och elever byter erfarenheter med Nicaragua

vi möttes av glada elever på vår 
kontaktskola i La dalia. 

Järnväg längs Bodån

saknar resurser. Många ungdomsorganisa-
tioner arbetar med miljöfrågor både prak-
tiskt och genom att påverka politiker och 
andra makthavare. För oss är sopsortering 

en självklarhet men i fattiga Nicaragua är 
det en lyx som kommunen inte har råd 
med. Det är från utbytet med andra kul-
turer som vi lär oss att förstå andra män-

f

niskor. Erfarenheterna som vi fick med 
oss kommer vi att använda för att sprida 
kunskaper till elever och lärare i respektive 
kommun om livet i Nicaragua.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Svar på  
förra numrets bild
Flickan i förgrunden på bilden är  
Margareta Holm. Personerna bak-
om henne är troligtvis Gun-Britt 
Eriksson med familj. Bilden togs 
vid en konfirmation i Överluleå 
kyrka den 19–20 juni 1953.

Bilden är tagen av en okänd fotograf i gamla Stadsbiblioteket i Boden.  
Känner du igen någon på bilden? Kanske är du själv med? Hör då av dig till 
kommunarkivarie Gunilla Lundman. Tel: 0921-62120 eller e-post: 
gunilla.lundman@boden.se 

Vi lottar ut boken ”Norrbotten värt en resa” bland dem som lämnar in 
uppgifter.  

vad vet du om bilden?
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