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bilden

Visst är det vackert? Bilden är tagen på Ormberget en solig söndag i februari. Det öppna området är den halvfärdiga
nya skidstadion. Nästa skidsäsong kommer allt att vara klart med elitspår, skidskyttevall, skidlekområde, värmestuga
och fler parkeringar. Intresset för att åka skidor på längden har ökat på senare år. Gissningsvis tack vare Kalla och Hellner.
Den som inte vill trängas på Ormberget har ett dussintal andra elljusspår att välja på i kommunen. Foto: Susanne Lindholm
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medarbetare

”Jag gillar att
bygga upp
verksamheter”
Kristina Oja, tjänsteman med glöd
Kristina Oja är en kommunal tjänsteman utöver det vanliga. Hon är nog
också Hertsöns största påhejare.
Först är hon lite tveksam till att ställa
upp på den här sidan.
– Ibland tänker jag att folk måste bli
less på mig… Jag vill inte framstå som
speciell, jag tänker bara högt och har
en kraftig stämma.
I början av 1970-talet flyttade hon som
13-åring med sin familj till Utterstigen
på det då nybyggda Hertsön.
– Det var jättespännande att flytta in i
ett nytt hus. Det fanns bara en smal
landsväg, ingen affär och ingen skola.
Men jag fick bra kompisar och vi hade
himla roligt ihop. Vi håller fortfarande
kontakten.
– Ett nytt bostadsområde blir ofta lite
oroligt och tidningarna skrev mycket.
Det var nog då jag blev Hertsöpatriotisk.

Många kommunjobb
Efter gymnasiet fick Kristina ett bered4

skapsjobb på biblioteket 1979. Sedan
dess har hon jobbat på många kommunala arbetsplatser. Hon är utbildad
förskollärare men har också varit informationsassistent, behandlingsassistent
och barnbiträde på Vallen.
I dag arbetar hon på arbetsmarknadsförvaltningen och är verksamhetsansvarig för Hertsö miljögård, Idérum,
Café matbiten och Montern på Hertsö
galleria.
– Jag gillar mest att bygga upp verksamheter och är ingen förvaltare.
Kristina Oja är också mycket aktiv i
föreningslivet på Hertsön. Hon är ordförande i Hertsö teaterförening och hade
en huvudroll i storsatsningen Hertsö
Happening förra sommaren.
– Det var en häftig upplevelse, omvälvande och jättejobbigt. Jag skulle
sköta mitt ordinarie jobb samtidigt som
vi skulle repetera, fixa rekvisita, sätta
upp tält och sköta ekonomi. Jag var
helt slut efteråt.

– Men vi växer när vi gör något som
man tror inte ska gå.

Värmer hela Hertsön
I en recension skrev Kurirens Rolf
Nilsén att Kristina Oja har ”en manisk
energi som säkert skulle förmå att
värma upp hela Hertsön”.
– Ja, när jag blir engagerad brinner
jag. Jag kan inte göra något halvdant.
Jag är också rastlös och har inte ro att
sitta och titta på teve. Men jag gillar att
läsa böcker.
Hon laddar sina batterier i stugan i
Tornedalen.
– Jag var där som barn hela sommaren och det har präglat mig.
Annars bor Kristina Oja faktiskt
fortfarande på Utterstigen, om än inte
i föräldrahemmet, med man och glad
hund.
– Så långt bort i världen har jag
kommit, säger hon med ett skratt.
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Belönade stipendiater

Sanering i Notviken

Ett antal kommunstipendier har utdelats
de senaste månaderna.

Vattnet i Notviken är förorenat av gamla
kvicksilverutsläpp. En omfattande sanering planeras.
Det handlar om utsläpp från träsliperifabriken som en gång fanns i Karlshäll. Uppskattningsvis 100 000 kubikmeter bottensediment behöver tas upp och behandlas.
Sedan ska muddringsmassorna deponeras
på land.
Nyligen höll tekniska förvaltningen ett
samrådsmöte i Karlsvik där olika saneringsalternativ presenterades. Nästa steg
är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om tillstånd. Tidigasta nästa
år kan muddringsarbetet komma i gång.
Saneringsprojektet beräknas kosta 160 miljoner kronor. Nästan allt betalas av staten.

Idrottsstipendium: Joel Elenius, Luleå
Kajakklubb.
Ledarstipendium: Robert Johansson,
Luleå Bugg och Swing.
Årets by 2013: Antnäs.
Luleå kommuns medarbetarstipendium:
personalen på Midskogens vård- och omsorgsboende, Bergviken 1.
Årets folkhälsoinsats: Kari Jämsä.
Årets trygghetsinsats: Luleå Sportklubb.

Om dammen brister
Foldern ”Om dammen brister” delades i
december ut till alla hushåll i kommunen.
Om du tappat bort den finns den för nedladdning på kommunens web.
I foldern sägs att det är en mycket liten
risk för ett dammbrott, men att det inte
helt går att utesluta. Om ett dammbrott
skulle inträffa i Suorva eller Seitevare tar
det cirka 24 timmar innan en vattenhöjning
når Luleå tätort som då måste utrymmas.
Det blir inte någon flodvåg utan vattennivån höjs sakta.
Dammbrott i andra dammar i älven innebär mycket högt vattenstånd men leder
inte till utrymning.

Årets ingripande: Andreas Hällgren.
I december delade räddningstjänsten ut
sin utmärkelse Rådig insats till Arnold
Åström, Stefan Fredriksson och Tage Holm.

Vd för nya Visit Luleå
Jenny Hellman har nyligen tillträtt som vd
för nya Visit Luleå AB. Hon är 37 år och
bosatt i Råneå.
Visit Luleå är besöksnäringens och handelns gemensamma organisation. Man ska
bland annat locka fler besökare till regionen och stärka handelsstaden Luleå.
Jenny Hellman, ny vd.

spaning

På tal om siffror
Till skillnad från många andra gillar jag siffror och statistik.
Talesättet ”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och
statistik” är förstås inte helt fel. Statistik kan användas på ett fult
sätt – men vad kan inte det?
Luleå får ofta fina resultat i undersökningar om än det ena, än
det andra. Luleå energi och LLT får alltid toppbetyg av sina kunder. I Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökningar
får Luleå bland de högsta betygen i landet när det gäller kultur
och fritid. Och i det här numret skriver vi om brottsstatistik som
säger att allt färre brott anmäls.
Visst, alla enkäter ska tas med minst en nypa salt. Kanske är folk
less på alla frågeformulär, svarar tvärtom eller något mitt emellan
för att snabbt bli kvitt intervjuaren. En enda enkät är inte mycket
att hänga i den kommunala skrytgranen. Men sammantaget tror
jag ändå att alla dessa undersökningar fångar något väsentligt i
vår kommun.

Mattekunnandet har enligt alla undersökningar försämrats bland
skolelever de senaste decennierna, även om det enligt statistiken
tycks ha vänt åtminstone i Luleå… Kanske är dyskalkyli (problem
med siffror) ett lika allvarligt handikapp som ordblindhet.
Fast jag tvivlar på att mattekunskaperna är så mycket bättre hos
äldre generationer. Antagligen kan högst hälften av den vuxna
befolkningen skilja på en miljon och en miljard och då blir det ju
lite knepigt att diskutera till exempel ekonomi.
En miljon skrivs alltså 1 000 000. En miljard
är tre nollor till, tusen gånger mer. Översatt
till tid går det en miljon sekunder på 11,5
dygn, men det tar nästan 32 år innan en
miljard sekunder har passerat.
Bra att veta om nån intervjuare ringer.
Kjell-Arne Johansson
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Här är nya lulea.se
Luleå kommuns webbplats
får en helt ny form och
struktur. Som besökare ska
du lätt kunna hitta just den
information eller tjänst som
du vill ha.
Kommunens webbplats lulea.se omfattar
drygt 10 000 sidor. Den är populär – under
januari hade den 86 000 unika besökare.
Nu ska den bli ännu mer attraktiv och
framför allt till större nytta för medborgarna.
Strukturen blir annorlunda och utseendet
förändras. Det ska bli lättare att hitta och ta
del av just den informationen som man är
ute efter.
– Vi har försökt utgå från vad besökarna
vill få ut av vår information, säger Andreas
Johansson, webbansvarig på kommunikationsenheten.
– Det handlar om ett annat tänk. Sidorna
ska lösa ett problem, till exempel om man
vill utföra en tjänst eller hitta en kontakt på
kommunen.
– Målet är att alla ska känna ”Yes, jag fick
exakt vad jag sökte efter”.
Hög tillgänglighet
Mycket hög tillgänglighet är annat syfte.
Det handlar både om att underlätta för
personer med funktionshinder och anpassning till nya tekniska plattformar.

Allt fler använder surfplatta eller mobiltelefon när de surfar. Den nya webben är
anpassad för det.

– Allt fler är mobila användare. Den nya
webbplatsen är därför anpassad efter alla
skärmupplösningar. Var man än är ska
man kunna ta del av våra tjänster.
Målet är att lansera nya lulea.se nu i mars.
– Folk får gärna höra av sig till oss med
synpunkter, hälsar Andreas Johansson.

Renhållningen har hela ansvaret
Kommunala Luleå renhållning AB
har från årsskiftet hela ansvaret
för kommunens avfallsverksamhet.
Förändringen påverkar inte renhållningstaxorna.
Avfallsverksamheten har tidigare varit
uppdelad mellan renhållningsbolaget och
tekniska förvaltningen. Men från 1 januari
2013 är det Luleå renhållning som har hela
ansvaret för hushållens avfall.
– Tidigare har det varit oklart vem som
ansvarar för vad, säger Hans Lundgren, vd
för Luleå renhållning. Nu får medborgarna
en huvudaktör att vända sig till.
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I och med förändringen fördubblar bolaget nästan sin omsättning. Antalet anställda
uppgår nu till 67 personer.
Förändringen ska inte påverka renhållningsavgifterna, enligt Hans Lundgren.
– Nej, tvärtom så ser vi fördelar med att
samla all kompetens i ett och samma företag.
Målet har varit att skapa en tydlig aktör
som kan investera långsiktigt.
Återvinningsstationerna, där man kan
lämna tidningar och förpackningar, är däremot inte Luleå renhållnings ansvar. De
sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). En statlig utredning har
nyligen föreslagit att även den verksamheten ska bli ett kommunalt ansvar.

Återvinningscentralerna, som den här på
Kronan, sköts nu av Luleå renhållning.
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Vuxenutbildningen
ger nya möjligheter
Vuxenutbildningen består numera av många olika
skolformer. Till hösten startar yrkeshögskoleutbildning
för bland andra webbutvecklare.
– Vi ska vara en möjliggörare, säger rektorn.
Cirka 1 800 personer, varav många utlandsfödda, läser vid vuxenutbildningen i Luleå
varje år. Den gymnasiala utbildningen är
den största verksamheten.
– Många läser för att få behörighet att
komma vidare till högre studier, säger
rektor Nina Gotthold. Andra har en gammal
utbildning som behöver fräschas upp.
På vuxenutbildningen i Luleå finns fem
skolformer.
• Särskild utbildning för vuxna.
• Svenska för invandrare (SFI).
• Grundläggande utbildning.
• Gymnasial utbildning.
• Yrkeshögskoleutbildning (YH).
Yrkeshögskoleutbildning är en relativt ny
skolform som kan anordnas av både företag
och kommuner. Den är inriktad på utbildningar som ger goda jobbchanser. I Luleå
finns i dag YH-utbildningar till järnvägsprojektör, inköpare, byggledare och flygoch helikoptertekniker. Utbildningarna är
mellan ett och tre år.
Till hösten startar två nya yrkesutbildningar i Luleå: webbutvecklare samt
redovisningsekonom.
– Där finns det brist på arbetskraft, säger
Nina Gotthold.

Den som funderar på att vidareutbilda
sig eller byta yrke kan vända sig till skolans
studie- och yrkesvägledare. Vuxenutbildningen kan också hjälpa till att validera
(verifiera) en persons faktiska kunskaper
och förmågor.

Efter en lagändring i fjol går det i princip
inte längre att ”läsa upp” sina betyg vid
vuxenutbildningen. Men det är fortfarande
möjligt att via prövning försöka höja ett betyg.
Studier på distans
Centrum för vuxenutbildningen är gamla
Seminariet på Östermalm, även om en del
läser på andra platser. Kurser erbjuds både
på dag- och kvällstid. Många läser på distans.
I byggnaden finns också ett Lärcentrum.
Här finns studieplatser, datasal, bibliotek,
tillgång till handledare med mera för att
underlätta ett flexibelt lärande.
– I höstas började en grupp socionomstuderande sina distansstudier vid Umeå
universitet med placering på Lärcentrum,
berättar Nina Gotthold.
Lärcentrum erbjuder även skräddarsydda
utbildningar för företag och personalgrupper.

Från vänster Kenny O Lulauzi, Rebecca Harila, Hamida Shadab, Nanthaya Öberg,
Roua Khelil och Sali Munir Anoya läser på vuxenutbildningen. Foto: Alf Lindbergh.

Teknikcollege växer
Teknikcollege i Luleå gymnasieskola expanderar. Nyligen invigdes
de ombyggda lokalerna.
Teknikcollege Norrbotten har funnits
sedan hösten 2011. I Luleå ingår teknikprogrammet och industritekniska programmet i Teknikcollege.
Teknikcollege finns över hela landet.
Bakom konceptet står ett antal arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Syftet
är att öka intresset för tekniskt inriktade
utbildningar. Utbildningarna i ett teknik-

college har kvalitetssäkrats utifrån tio
kriterier. Ett viktigt inslag är samverkan
mellan teknikföretag i regionen, kommuner och utbildningsanordnare.
– Vi har 230 elever totalt i Luleå, säger
rektor Anna Nilsson. En femtedel är tjejer.
– Intresset för utbildningarna är stort. Vi
tog in 56 elever i höstas och alla är kvar.
Teknikprogrammet kommer att utökas till
hösten med en klass.
Lokalerna i kvarteret Kungsfågeln har
byggts om och till. En andra ombyggnadsetapp är på gång under nästa läsår.

I februari invigdes de nya lokalerna. På
plats fanns Bengt Augustsson, gymnasiechef, Adela Martinovic, Teknikcollege
Sverige, och Anna Nilsson, rektor.
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Vinn 75.000:-
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Kom och
Den 16 mars bjuds alla
Luleåbor in till Norra hamn
för att fira att Luleå växer.
På årets 75:e dag ska
världens största mänskliga
hand formas med hjälp av
Luleåborna.
En drygt 4 000 kvadratmeter stor hand i
form av en gilla-tumme kommer att märkas
upp på isen. Klockan halv tolv börjar man
släppa in de som vill vara med. Det är
viktigt att använda de utmärkta ingångarna
eftersom deltagarna måste räknas. Värdsrekordförsöket är anmält till Guinness World
Records som ska godkänna det.
Det behövs minst 850 personer för att slå
ett rekord på Puerto Rico i Västindien. Men
arrangörerna siktar på ett par tusen.
Vid tolvtiden stängs ingångarna och ett
flygfoto tas av gilla-tummen fylld med glada
Luleåbor. Alla som deltar i värdsrekordet
kan ladda ner flygbilden och ett certifikat att
man deltagit från kommunens webbplats.

Luleå växer. I år kommer vi att passera 75 000 invånare
och det ska vi fira under hela 2013. Dela din bästa Luleå story
och var med och tävla om 75 000 kronor. Reglerna är enkla och
kanske har du redan din berättelse i mobilen?
1. Gör en film på max 75 sekunder.
2. Skicka filmen till oss så lägger vi ut den på Youtube.
3. Den film som fått flest visningar när tävlingen är över vinner.

Familjedag på isen
Under dagen medverkar även andra aktörer
som erbjuder flera familjeaktiviteter ute på
isen. Här är några exempel:
• Åka hundspann
• Flyga helikopter över stan
• Kitesurfing
• Curling
• Railuppvisning
• Designprojekt visas upp
• Enklare matservering finns
• Grilleldar för den som har egen mat

Mer information om tävlingen hittar du på www.lulea.se/75000

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet,universitetets
kraft och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig
skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Vi är snart 75 000 Luleåbor och växer • luleå.nu
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Här i Norra hamn är platsen för
rekordförsöket.
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bli världsmästare

75

Luleåbor
om...

Den 16 mars bjuds alla Luleåbor in till
Norra hamn för att fira att Luleå växer.
På årets 75:e dag ska världens största

– Vad är
det bästa
med Luleå?

Hållpunkter

Den 16 mars kan du vara med och sätta
världsrekord i Norra hamn. Roger Jönsson
och Susanne Lundblom från kommunikationskontoret håller i arrangemanget.
Foto: Frank Rizo.

11.00 Familjedagen på isen startar
11.20 Tal av kommunalrådet
Karl Petersen
11.30 Insläpp i gilla-tummen startar
12.00 Flygfoto av värdsrekordet
12.15 Familjedagen på isen
fortsätter fram till kl 14.

Patrik Haraldsson
– Närheten till skärgården.
Det är en bra idrotts- och
kulturstad. Musiklivet är bra
liksom utelivet.

Luleå spränger 75000-gränsen
Luleå växer och målet är 10 000 nya Luleåbor. Under
2013 passerar vi 75 000 invånare och det ska firas.
Förra året ökade Luleå med 479 personer,
vilket var nästan dubbelt så många som
året innan. Den positiva befolkningsutvecklingen har resulterat i att vi snart är 75 000
Luleåbor. Det kommer att firas både stort
och smått under hela 2013.
– Idén att fira föddes i fjol när vi såg att
Luleå allt snabbare närmade sig 75000 invånare. Vi tog fram ett förslag på kommunikationskontoret som politikerna nappade på
och nu kör vi, säger kommunikationschef
Roger Jönsson.
– Vi har två syften med firandet. Dels att
skapa en fest i Luleå nu när vi passerar
75 000 invånare, men också få resten av
världen att uppmärksamma allt som händer
i Luleå. Och intresset för försöket att bildas
världens största mänskliga hand har varit
mycket stort.

75 meter tårta 1 juni
Utöver arrangemanget den 16 mars kan
följande axplock lyftas fram.
• Filma Luleå och vinn 75 000 kronor
(se annons på sidan 8).

Losene Japateh
– Skolan och badhuset. Det
är kul att spela hockey och
basket, men det hade varit
bra med en bil.

• Jubileumsdag lördag 1 juni. Kommunen
bjuder på en 75 meter lång tårta och det
blir bland annat underhållning av Luleåambassadörerna Magnus Ekelund och
Exciled Dance Crew underhåller.
• Senare i år utses kommunens 75 000:e
invånare.
• Alla föreningar i hela kommunen bjuds
in att delta med sina aktiviteter i en stor
evenemangskalender.
Fler aktiviteter hittar du på
www.lulea.se/75000.

Karin Sjösten
– Att det finns allt. Det är nära
till kulturen, det finns ett bra
kulturutbud och bra sport.
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Text och foto: Bengt-Åke Persson

Filip Tjäder
– Det är jättefina skolor.
Jag gillar Residensskolan. Där går jag nu.

Peter Åström
– Luleå hockey! Det är
Luleås stolthet. Luleå
är en bra sportstad.

Anna Björkman
– Det är en trygg stad.
Man känner många och
vet vilka alla är.

Marcus Baas
– Naturen, närheten till
naturen både sommar
och vinter.

Elisabet Karlsson
– Vi har nära till flyget,
till exempel

Torbjörn Norgren
– Skärgården och
basketen.

Elias Källmark
– Metal-konserterna
är bra.

Marcus
– Nära till allt: stan,
flygplatsen med mera.

Elsa Lindblom
– Jag tycker om att åka
rutschkana!

Åsa Nilsson-Norgren
– Närheten till allt – och
Northland basket.

Emelie Lundmark
– Det bästa med Luleå
är vintern.

Linn Olofsson
– Närheten till allt är det
bästa.

Lisa Isaksson
– Jag älskar stan, det
är en toppenstad. Det
bästa är vattnet här runt
omkring.

Robert Espling
– IFK Luleå. Jag älskar
fotboll och längtar till
sommaren när man kan
sitta på Skogsvallen.

Gunilla Pettersson
– Luleå är en lagom stad.
Det bästa är att bo mitt
i stan, då har man nära
till allt.

Kjell Pettersson
– Närheten till allt;
arbete, natur, havet.
Det är inga avstånd
någonstans.

Nicklas Wingström
– Det finns så mycket
för ungarna, både idrott
och kultur. Det dom
vill prova på finns.

Irma Landström
– Fjärrvärmen som ger
bara gator. Kulturens hus
och att stadsparken
ska renoveras.

Torbjörn Liljebo
– Det är en fin stad. Jag
har bott här i ett par år
och trivs bra!

Jesper Hägg
– Vintern. Och friluftslivet. Det finns mycket
aktiviteter.

Lisa Pettersson
– Närheten till vattnet.
Vårvintern är så fin när
man kan gå på isvägarna.

André Isaksson
– Stort utbud inom idrott
och nöjen. Det finns
alltid något att göra.

Johan Casselgren
– Närheten till allt. Vi har
bott i Göteborg och där
tar allting längre tid.

Sebastian Malm
(nyinflyttad sedan en dag)
– Flygplatsen, man kan
lätt komma hit!

Kristian Pedersen
– Skärgården!

Bengt Nilsson
– Människorna. Närheten

Carina Niemi
– Utbudet. Det finns
verkligen ALLT.

Elin Carlsson
– Det är så fin vinter här
uppe!

Toe Reh
– Det är lugnt!

Mårten Ström
– Närheten till allt som
gör livet gott.

Kent Rubenzon
– Den sociala biten, man
verkar ta hand om invånarna. Jag har aldrig sett
en så förståndig politiker
som Karl Petersen.

Tage Backeblad
– Med Kalle vid rodret
så är det framåtanda i
stan. Man vill bygga och
gå framåt. Men han borde
prioritera skoternäringen.

Birgitta Renström
– Mycket trivsam stad.
Fast jag har inget att jämföra med. Jag har bott
här hela mitt liv och trivs
jättebra.

Ali Ghazire
– Det är som en stor by.
Men när man går ut har
man ändå alltid känslan
att man kommer att kunna
lära känna flera.

Nils-Gustaf Bergström
– Det är en vacker stad
som kan bli ännu vackrare. Det är en vänlig stad
och det har kommit de
senaste åren.

Barbro Välivara
– Kulturens hus är en
pärla i stan. Fin badstrand
på Gültzaudden. Luleborna är väldigt trevliga.
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Daniel Nyberg
– Kiteflygning. Isbanan.
Och Aronsbadet på
sommaren.

Åsa Eriksson
– Naturen när man har
hund. Stigarna överallt.
Jag är naturmänniskorna.

Rolf Jonsson
– Alla sporter, Kulturens
hus, skärgården och
Ormberget.

Ronny Niva
– Det har blivit ett större
utbud av aktiviteter för
barn mellan tre och tio år.

Olov Abrahamsson
– Isbanan, Hälsans stig…
Friluftslivet i stort och i
smått.

Sirwan Jamshidi
– Det är lagom stort
och man kan lyckas
om man vill.

Ove Blomkvist
– Att det är lugnt här.

Filip Jägerbrink
– Det stora i det lilla.

Sofia Nilsson
– Naturen. Skogen och
vattnet.

Tresor Saya
– Jag gillar basket. Det
är en bra basketstad.

Kalle Häller
– Sommaren.

Roger Hartman
– Kulturens hus och
Luleå hockey

Kajsa Forsberg
– Vi har fyra årstider. Vi
är duktiga inom idrott.
Det är en liten stad men
vi har det mesta.

Peder Pallin
– Det är riktiga årstider:
sommar, höst och vinter.
Det händer mycket och
det byggs mycket.

Anna Lindblom
– Allt vatten och alla
isvägar och rutschkanor.
Att man gör något av
vintern.

Payam Torabi
– Allting är nära. Det tar
högst en halvtimme med
bil mellan Hertsön och
Gammelstad.

Raija Simonen
– Det är bra att kommunen använder lokala
produkter från lokala
företagare.

Jasmine Johansson
– Lagom stor stad. Inte
så mycket brott. Jag trivs.

Doris Brännvall
– Det ÄR vinter och
sommar, riktiga årstider.
Och så skärgården.

Dennis Lidström
– Kulturens hus är pricken
över i. Luleå hockey och
LF. Jag gillar basket.

Mehroo Jalalodin
– Det är bra med alla
människor. Skolan är jättebra. Bra väder, lite kallt.

Martin Häller
– Skärgården, naturen
och att det är nära till allt.
Bra drag i näringslivet!

Börje Moberg
– Gång- och cykelvägarna
i närområdet är jättebra.
Isvägarna är super.

Anna Waara
– Tillgängligheten till
naturen. Öppenheten som
finns hos myndigheter.

Peter Lundkvist
– Närheten till naturen.

Karl-Gunnar Andersson
– Färdtjänst och sånt
fungerar jättebra.

Anders Appelgren
– Närheten till allt, särskilt
till vattnet.

Marco Lundberg
– Det är bäst med alla
affärer.

Filip Mosesson
– Nära till allt: idrott,
affärer, kultur och annat.

Pär Granlund
– Perfekt sjöstad. En underbar skärgård året runt.

Ove Nilsson
– Det bästa är isbanan.
Det som är dåligt är att
det inte ordnas några
danser för mogen ungdom. Alla pengarna går
till idrott.

Stina Westerberg
– Skärgården, den borde
vi satsa mer på. Och parkens folk är jätteduktiga.
75.000 invånare räcker,
Luleå får inte bli för stort.

Bernt Häggbom
– Luleå är en bra stad. Vi
har den rekvisita vi behöver för att rekrytera folk:
kultur, idrott, fritidsaktiviteter, skärgården etc.

Hanna Lidström
– Vi är hemvändare, vi
har flyttat tillbaka från
Eskilstuna. Kulturlivet,
naturen och att det är
riktiga vintrar.

Anna Japateh
– Det är rent och fint,
något man uppskattar
när man bott utomlands.
Det är friskt och det finns
många badplatser.

Peter Svanberg
– Luleå är som en storstad, här finns allt. Jag
blev faktiskt överraskad
av klimatet när jag flyttade hit. Det är faktiskt
riktiga somrar.
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Utbildning ska
förbättra för romer
Luleå är en av fem kommuner i landet som ingår i
en statlig satsning för att förbättra romernas situation.
– Det handlar om att romerna ska bjudas in i samhället,
säger projektledaren Katarina Parfa Koskinen.

Från 1 februari 2013 ingår
Luleå kommun i ett förvaltningsområde för finska. Det
blir lättare att använda finska i
kontakterna med kommunen.

Regeringen har tagit fram en långsiktig
strategi för att förbättra romernas situation
i Sverige. Det övergripande målet formuleras så här: ”Den rom som fyller 20 år 2032
ska ha likvärdiga möjligheter i livet som
den som är icke-rom.”
De fem pilotkommunerna ska ta fram
goda exempel och arbetssätt som kan
spridas till andra. Luleås projekt har döpts
till Romano Tšiviba/Romskt Liv och pågår
under fyra år.
– Luleå kommun har valt att fokusera på
utbildning och kompetenshöjning bland
både romer och kommunpersonal, berättar
projektledaren Katarina Parfa Koskinen.
– Grunden till projektet är att romer inte
får ta del av de mänskliga rättigheterna på
samma sätt som andra medborgare. Sverige är inget undantag. Romer har sämre
levnadsstandard, ekonomi, hälsa och
utbildningsnivå än andra i landet.
– Det råder heller ingen tvekan om att
romerna är den mest förföljda gruppen i
Europa.
Lära sig av varandra
I Luleå finns tre romska grupper: resande,
finska romer och balkanromer. Projektgruppen har bland annat varit i Helsingfors för att ta del av finska erfarenheter.
– Vi har saker att lära av Finland eftersom de hållit på ett tag, säger Katarina.

”Alla kan lära sig
av varandra och
se nyanser.”
Men även Finland har tidigare fört en hård
politik mot romerna.
Under våren arbetar man med att knyta
kontakter med romer och intressera dem

12

Rätt att prata
finska med
kommunen

Tanja Hagert och Katarina Parfa Koskinen
arbetar med projektet Romskt Liv.
Foto: Alf Lindbergh

för projektet. Det ordnas också utbildningar för kommunala tjänstemän.
Vi vill också bygga kommunikationskanaler med grupper inom till exempel förskola
och skola.
Utöver Katarina Parfa Koskinen arbetar
Tanja Hagert som brobyggare i projektet. Tanja Hagert håller också på med ett
sidoprojekt: att dokumentera och spela in
musik och sånger på romanes.

Luleå är en av 40 kommuner som tillhör
förvaltningsområdet för finska. Det ställer
vissa krav på kommunen som berör flera
verksamheter.
En person som har ett ärende hos kommunen har rätt att få använda finska vid
sina kontakter. Den som får ett beslut har
också rätt att få det översatt.
Kommunen ska bland annat kunna erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis
på finska. Även inom äldreomsorgen ska
service av finsktalande personal kunna
erbjudas.
En inventering görs just nu av personal
som behärskar finska på något sätt.
– Vi har påbörjat en kartläggning av
finsktalande personal inom förskolan,
berättar Marina Eklund som arbetar med
frågan på barn- och utbildningsförvaltningen.
– Vi erbjuder redan finska i förskolan,
men nu kan det bli mer. Men vi kommer
inte att skapa särskilda avdelningar för
enbart finsktalande.
Marina Eklund berättar också att finsktalande spelare i Luleå Hockey ska delta i
en videokonferens med skolungdomar om
livsstil och hälsa i början av mars.
Inom äldreomsorg
Även inom äldreomsorgen sker en inventering av personalens kunskaper i finska.
Andra åtgärder under våren är att en
finskspråkig person ska rekryteras till kommunens växel och att information på finska
ska läggas upp på kommunens webb.
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Mycket stora va-investeringar
Kommunens stora investeringar fortsätter. Enbart i år
beräknas de till 854 miljoner kronor netto. Mycket handlar
om vatten, avlopp och fastigheter.
Tekniska nämnden ansvarar för den största delen av investeringsprogrammet, 724 miljoner kronor. Under 2012 handlade
det om ungefär lika mycket.
Utbyggnaden av va-systemet slukar stora summor. Ett av
de största enskilda projekten är det nya vattenverket i Gäddvik. Det kostar 245 miljoner och ska stå klart hösten 2014. En ny
huvudledning från vattenverket in mot centrum tillkommer.
Ett annat mycket stort va-projekt är en tre kilometer lång
ledning från Lulsundet längs Skurholmsfjärden till Västra
Skurholmen. Byggstarten beräknas ske till sommaren 2014.
I det här projektet ingår även en upprustning av hela strandlinjen och av gång- och cykelvägen mellan Svartöleden och
Skurholmsfjärden. Det ska också byggas en rondell i korsningen Svartöleden-Kronbacksvägen.
Fler invigningar i år
Två stora pågående byggprojekt är ombyggnaden av Pontushallen (som byter namn till Luleå Energi Arena) och det nya
vård- och omsorgsboendet i Bergviken. Pontushallen ska bli
färdig i sommar och äldreboendet i höst. De båda byggprojekten kostar 180 respektive 150 miljoner kronor.
Nyligen har det börjat schaktas även vid kombiterminalen
i Gammelstad. Här ska det byggas en planskild korsning med
vägbro över järnvägen för trafiken mot Kyrkbyn. En ny cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar ingår också. Allt
ska vara klart i oktober 2014. Budgeten ligger på 78 miljoner
kronor, varav Luleå kommun står för 20 miljoner.
Projekt Södra hamnplan går mot sitt slut och efter sommarens
markarbeten väntar invigning. Dessutom kommer den röda
magasinsbyggnaden troligtvis att rivas och en ny uppföras.
Alla nämnda projekt presenteras utförligt på Luleå kommuns
hemsida.

Nya vägar dras när infarten till Kyrkbyn blir planskild.

Högre skatteintäkter gav plus i bokslut
2012 blev ett bra år för Luleå kommun konstaterar kommunledningen i årsredovisningen.
Det samlade överskottet blev 91 miljoner,
betydligt mer än vad som budgeterats.
Orsaken är framför allt återbetalda försäkringspremier och högre skatteintäkter
än beräknat. De ökade skatteintäkterna
hänger samman med en befolkningsökning
på nästan 500 invånare.
Nästan alla nämnder kan uppvisa positivt resultat. Undantaget är socialnämnden
med ett minus på 13 miljoner kronor i
förhållande till budgeten. Hemtjänsten,
placeringar av barn och unga samt personlig assistans blev dyrare än planerat.

Även kommunens bolag gick bra. Bäst
resultat gjorde Luleå energi-koncernen,
plus 112 miljoner kronor. Energikoncernen
har en omsättning på över en miljard kronor.
Framtidssatsningar
Bruttoinvesteringarna var rekordstora, över
700 miljoner kronor. Försäljning av tomter
för 100 miljoner gjorde dock att nettoinvesteringarna blev lägre.
– Luleå kommun har medvetet bidragit
till att hålla igång den lokala konjunkturen,
skriver kommunalrådet Karl Petersen i

sitt förord till årsredovisningen.
– Vi har valt att satsa på långsiktiga lösningar som skapar tilltro till framtiden och
tillväxt i hela samhället.
De stora investeringarna gjorde dock att
soliditeten, som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna
medel, sjönk med 2,5 procentenheter.
Årsredovisningen innehåller även personalstatistik. Antalet anställda var i fjol
totalt 6 323, en procent fler än året innan.
Dessutom var 458 personer anställda i
dotterbolagen.
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Ambulerande
fritidsgård i
sörbyarna
Nu ska det bli fritidsgårdsverksamhet även i sörbyarna.
En ambulerande verksamhet
är på gång.
Under hösten har Hans Larsson, ansvarig
fritidsledare för Begnäsets fritidsgård,
besökt de största sörbyarna. Han har träffat
ungdomar, lyssnat på deras önskemål och
kollat på lokaler.
– Under våren siktar vi in oss på att ha
mer regelbunden verksamhet i Antnäs. Sen
är tanken att flytta dit en verksamhet passar. Måttsund har exempelvis en bra lokal
för att visa film och i Ersnäs finns en fin
bagarstuga.
– Men det bygger helt på vad ungdomarna själva vill.
Hans Larsson säger att ungdomarna vill
kunna träffas och göra kul grejor tillsammans på kvällarna. Kanske titta på en film,
spela spel eller bara snacka med kompisar.
– Vi kommer att prova på olika saker och
känna oss för. Man ska kunna gör något
utan att vara sportklädd.

Nästan 500 fler
Luleåbor 2012
Luleås befolkning ökade med
nästan 500 invånare 2012. Vid
årsskiftet fanns 74 905 Luleåbor.
Det mest anmärkningsvärda är att det föddes så pass få barn i fjol, 712 barn jämfört
med 785 året innan. Flest barn föddes i
augusti och april.
Nästan lika många dog som det föddes.
Befolkningsökningen beror därför nästan
helt på inflyttning. Drygt 3 800 personer
flyttade till Luleå medan cirka 3 350 flyttade ut.
Det är framför allt tack vare invandring
som Luleå växer. Men även inflyttningen
från övriga länet bidrar. Från övriga Sverige har nästan lika många flyttat till Luleå
som tvärtom. Det rör sig om drygt 2000
personer i vardera riktningen.
Luleå kommun räknar med att passera
75 000 invånare under våren. Det kommer
att firas på olika sätt (se sidorna 8-9).
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En sång för Antnäs
I Antnäs frodas föreningslivet. Engagemanget och
påhittigheten är slående i Årets by i Luleå kommun.
För hundra år sedan härjade turberkulosen
svårt i Antnäs och andra sörbyar. Byggnaden som kallades Hälsan, Norrbottens
första sanatorium, finns fortfarande kvar.
Kontrasten är mycket stor mellan den gamla bondbyn och dagens samhälle. Här finns
livskvalitet, kreativitet och framtidstro.
Det finns mycket att välja bland för att
beskriva den livaktiga byn.
• Byautvecklingsföreningens arbete med
att lyfta fram fäbodkulturen.
• Bandklubbens stora verksamhet 		
(det är väl bara bandyn som saknas?).
• De aktiva pensionärerna.
• Livsmedelsaffären och möbelfirman.
• Skolan och äldreboendet.
• Sommarens välbesökta bilbingokvällar.
• Det nära samarbetet med grannbyarna.
• Vänortsarbetet med en liten stad i
Frankrike.
Men vi väljer till sist Sörbyakyrkan som
spelar en viktig roll byns sociala liv.
En kyrka mitt i byn
Kyrkan invigdes 1995 och drivs gemensamt av Svenska kyrkan och EFS.
IngaBritt Johansson är barn- och ungdomskonsulent. Hon bor i intilliggande Alvik
och jobbar i flera av sörbyarna.
– Kyrkan har hittat sin plats här, säger
hon. Vi har mycket samarbete med byaföreningarna. Vi tänker ju på samma sätt och
vill att folk ska trivas.
– Vi är bland annat inblandade i vänortsarbetet och vi ordnar en fäbodgudstjänst
varje sommar. Själv har jag varit fäbodstinta längs den nya leden.
Det är ett givande och ett tagande. IngaBritt berättar om att kyrkan har en vänförsamling i Etiopien som de samlar in pengar
till genom att sälja skrot. Man placerar helt
enkelt ut en container som byborna fyller
med skrot.
– På några år har vi fått in tjugofemtusen.
Aktiviteter för alla åldrar
Torsdagsförmiddagar ät det sång och pyssel för de minsta barnen i Sörbyakyrkan.
När vi hälsar på kommer 18 barn och elva
lediga föräldrar, några är från grannbyarna. Efter ett antal sånger blir det fika i

Anja Lundgren tar sparken till sångstunden
med barnen Sanna och Noah.

matsalen. Föräldrarna turas om att bidra
till fikabordet.
Det är aktiviteter nästan varje dag i kyrkan.
Tisdagsluncherna med föredrag kan locka
ett 50-tal pensionärer. Frilufsarna, barn
mellan nio och tolv år, träffas på tisdagskvällarna. Måndagarna är hälsoinriktade,
antingen ”Gång till hälsa” eller ”Sång till
hälsa”.

”Då kan det vara uppåt hundra
personer som träffas och umgås.
Husmodersföreningen ställer
upp och lagar mat.”
Ett par fredagskvällar om året anordnas
after work.
– Då kan det vara uppåt hundra personer
som träffas och umgås. Husmodersföreningen ställer upp och lagar mat. Just nu
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Torsdagar är det sång och pyssel för de minsta barnen. IngaBritt Johansson får snabbt igång sjungandet. Foto: Susanne Lindholm.

har vi en kör som övar inför nästa after
work i mars.
Kören består av ett femtontal personer
från alla sörbyar och kallas Projektkören.
– Folk ställer gärna upp men många vill
inte binda upp sig, säger IngaBritt. Därför
kör vi mycket i projektform och det funkar bra.
En samlande by
Antnäs har nästan 1 000 invånare. En tredjedel är barn och ungdomar upp till 20 år.
Tillsammans med Persön och Råneå pekas
Antnäs ut som en ”samlande by” i ett av
kommunens nya programförslag. Där
framgår också att det finns stora planer för
byn, bland annat en järnvägstation fö Norrbottniabanan och ett nytt bostadsområde.

Sörbykyrkan invigdes 1995. Den driv
gemensamt av Svenska kyrkan och EFS.
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Lägsta
brottsligheten
sedan 1999
De anmälda brotten har minskat
kraftig i Luleå de senaste åren.
Inte sedan 1999 har så få brott
anmälts till polisen.

Luleåborna har under januari och februari kunnat tycka till om kommunens sex framtidsprogram. Många synpunkter har gällt busstrafik. Foto: Anders Alm

Bussar och mötesplatser
engagerar Luleåborna
Luleåborna har i två månader haft möjlighet att tycka till
om kommunens förslag om vad som ska göras de närmaste
åtta åren. Bättre bussförbindelser och fler spännande
mötesplatser är vanliga önskemål.
De sex programförslagen med sikte på 2020
presenterades i januari. Flest synpunkter
har kommit in till programmet om resor och
transporter. De handlar ofta om tider och
sträckning för busslinjer, både på landsbygden och i stan.
Många har också åsikter när det gäller nya
mötesplatser och upplevelser i programmet
”Rum för möten”. Flera efterfrågar dansställen och ger också förslag på lämpliga
lokaler, till exempel Åhlén-huset och Ebeneserkyrkan.
Programmet ”Kuststaden Luleå” handlar
också om att utveckla innerstan. Bland synpunkterna finns flera om Trekanten nedanför Strand galleria. Där vill en del se en park
med plats för torghandel och försäljning av
närproducerade livsmedel. Någon föreslår
en pir ut i Norra hamn med saluhall och
handelsbodar.
Ett annat förslag när det gäller centrum är
att gräva ner Varvsleden så att hela Södra
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hamn kan utvecklas till ett livfullt hamnstråk med butiker, restauranger med mera.
På Svartöberget föreslår någon att det ska
anläggas promenadstråk med grill- och
utsiktsplatser.
Politikerna beslutar i maj
Många Luleåbor har också passat på att
tycka till om planerna för sin stadsdel eller
by. Odlingslotter på Tunastigen, badhus
i Antnäs och studentbostäder i Råneå är
några exempel.
Alla synpunkter kommer att tas upp och
kommenteras i respektive programgrupp.
Vissa av synpunkterna kan leda till ändringar i programförslagen. Kommunfullmäktige beslutar om programmen i maj.
Mer om programmen och Vision Luleå
2050 finns på webbplatsen:
www.lulea.se/2050

Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes något färre
brott i Sverige under 2012 jämfört med året
innan.
I Luleå handlade det totalt om nästan 7 800
brott, vilket är det lägsta antalet sen 1999.
Utslaget per 1 000 invånare anmäldes i fjol
104 brott i kommunen. Motsvarande siffror
är 102 för Norrbotten och 147 för hela landet.
Som mest anmäldes nästan 10 000 brott i
Luleå år 2004. Statistiskt har brottsligheten
minskat med över 20 procent sedan dess.
Stämmer det med hur det ser ut i verkligheten?
– Ja, svarar Håkan Ershammar, chef för
det brottsförebyggande arbetet i LuleåBoden.
– Det går förstås upp och ner för olika
sorters brottslighet. Vi har jobbat mest mot
våldsbrotten och satsat stora resurser på att
vara ute på kvällar och nätter. Våldsbrott
skapar otrygghet.
– Vi jobbar också förebyggande med
kommunen, krögare och transportbolag.
Fokus på narkotika
Sett under en tioårsperiod har flertalet
brottstyper minskat. Det gäller bland annat
stöld, rån och skadegörelse. Narkotikabrotten har dock flerdubblats.
– Vi har problem med narkotika och jobbar mycket målmedvetet med det. Vi har
också blivit bättre på att upptäcka narkotika. Så man kan säga att antalet brott är en
värdemätare på hur mycket vi jobbar mot
narkotika.
Håkan Ershammar säger att Luleå är
en trygg kommun. Risken att utsättas för
våldsbrott är för de flesta mycket liten.
– Det handlar väldigt mycket om yngre
män runt tjugo, både bland offer och förövare. Men vi är glada att våldet gått ner
trots att fler människor är ute på kvällarna.
Det dricks inte riktigt lika mycket på stan
som tidigare.
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Kommunen sköter hemsjukvården
Länets kommuner har tagit
över hemsjukvården från
landstinget. Runt 700 Luleåbor är direkt berörda.

Kommunen har från 1 februari tagit över
hemsjukvården från landstinget.

Förändringen har förberetts länge och
trädde i kraft 1 februari i år. Den innebär i
korthet att kommunen nu har ansvaret för
alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen
som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Landstinget ansvarar däremot som tidigare
för läkarinsatserna.
Hemsjukvård är till för personer 18 år
och äldre som har behov av vård i hemmet
och inte kan ta sig till en vårdcentral på
grund av långvarig sjukdom eller funktions
hinder. Läkare eller annan sjukvårdspersonal bedömer vem som har rätt till vård i
hemmet.
Cirka 700 personer i Luleå har i dagsläget
hemsjukvård. Sjukvårdsinsatserna, både
planerade och oplanerade, utförs dygnet runt.
– Alla hemsjukvårdspatienter har fått
brev hemskickade med information om
förändringen och hur man kontaktar den
kommunala hälso- och sjukvården, säger

Gabriella Sjöström, verksamhetschef på
socialförvaltningen.
Dagtid går det att ringa via kommunens
växel, 0920- 45 30 00, för att få information.
– Vårt mål är att ge alla våra patienter en
god vård och omsorg med hög kvalitet,
säger Gabriella Sjöström. Vi tar gärna emot
synpunkter för att kunna förbättra verksamheten.
Förändringen berör också dem som har
hjälpmedel i hemmen.
30-tal nya medarbetare
För att klara av det utökade ansvaret har
Luleå kommun nyanställt ett 30-tal medarbetare, framför allt distriktssköterskor, från
1 februari.
I år sker också en skatteväxling på 22 öre
per skattekrona mellan länets kommuner
och landstinget.

Här kan anhöriga få avlastning
Sjöbodan och Kajutan är trevliga ord. Det är också namnen på Fyrens
båda dagverksamheter för personer med demenssjukdom.

Det är Alla hjärtans dag och då blir det extra gott fika.
Åsa Forsgren arbetar i dagverksamheten.

Med ökande medellivslängd drabbas allt
fler av någon demenssjukdom. Många
demenssjuka bor hemma med hjälp av
anhöriga.
Resurscentrum Fyren på Östermalm erbjuder under vardagar dagverksamhet för den
som bor hemma och har en demenssjukdom.
– Här har vi en lugn och trygg miljö och
kan erbjuda meningsfulla aktiviteter och
gemenskap, säger Helena Kortesalmi, en
av fyra i personalen.
Verksamheten bygger på besökarnas
önskemål och förmågor. Det handlar ofta
om enkla vardagssaker som att göra kaffe,
skala potatis, ta en promenad, prata väder
eller om något annat aktuellt för dagen.
Några vill kanske handarbete, lyssna på
musik eller snickra.
Dagverksamheten pågår måndag till fredag
kl 09-14. Grupperna är små. De flesta kommer en dag i veckan.
Ett syfte med dagverksamheten är att ge
de anhöriga avlastning.
– Vi tror att det finns ett större behov än
vad vi ser i dag, säger Helena. Många anhöriga kämpar på hemma utan hjälp.
Den som vill veta mer kan ringa Fyrens
dagverksamheter via kommunens växel.
Ett öppet hus planeras under våren.
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Kommunens
fastigheter
drar mindre
energi
Sedan 1995 har energianvändningen i kommunens fastigheter
minskat med 25 procent. En rad
åtgärder ska minska förbrukningen ytterligare fram till 2020.
Luleå kommuns energikostnader uppgick
till 111 miljoner kronor under 2012. Ungefär tvåtredjedelar utgörs av el och värme i
fastigheter. Resten är framför allt diesel till
transport- och arbetsfordon.
Förbrukningen av el och fjärrvärme i
kommunens egna fastigheter har minskat
med en fjärdedel sedan 1995, räknat per
kvadratmeter. Energiförbrukningen i fastigheterna ska minska ytterligare.
Tillsammans med andra åtgärder är målet
att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska
vara 20 procent lägre än 2009.
– Vi har kommit rätt långt, säger Torbjörn Körlof som är energisamordnare på
tekniska förvaltningen.
– Hade vi haft samma energiförbrukning
per kvadratmeter i dag som 1995 hade energinotan varit 20 miljoner kronor dyrare per år.
Transporter svårare
Arbetet med energieffektivisering är framför
allt fokuserat på fastigheter. Kommunens
fastighetsyta mäter över 600 000 kvadratmeter (90 fotbollsplaner!).

Torbjörn Körlof visar den nya närvärmeanläggningen i Rutvik. Härifrån värms de intilliggande skolbyggnaderna. Foto: Alf Lindbergh
– Vi har mer verktyg när det gäller fastigheter. Det är svårare med transporter.
Torbjörn Körlof förklarar att det gäller
att tänka systematiskt och satsa på det
som ger bäst resultat. Han nämner de
tio närvärmeanläggningar som tekniska
förvaltningen driver i större byar. Där har
träpellets från Bioenergi ersatt olja.
Ett annat exempel är tidsstyrning av
motorvärmare. Vid Skogsvallen ska en ny
form av tidsstyrda motorvärmare med idtag installeras.
– Att byta ut gamla motorvärmarstolpar
är kanske den mest lönsamma investeringen vi kan göra. En motorvärmare som
är igång hela tiden kan dra el för 40 kronor
per dag.

– Driftoptimering, att exempelvis ventilationen fungerar som den ska, är något som
pågår hela tiden. Eftersom det inte är en
investering är det ju ett mycket billigt sätt
att spara energi.
Många åtgärder
Några andra aktuella effektiviseringsprojekt.
• Konvertering av el till fjärrvärme
(nästan klart).
• Byte till lågenergilampor och tidsstyrning i armaturer och gatubelysning.
• Byte eller ombyggnad av ventilation.
• Tilläggsisolering av tak.
• Visualisering av elförbrukningen i till
exempel Kulturens hus och Stadshuset
för att påverka folks beteende.

Foton från Helmer Widlunds album
Fram till 24 maj visas ett 40-tal foton från
slutet av 1920-talet och två decennier framåt på Stadsarkivet i stadshuset. Bilderna
kommer från Helmer Widlunds privata
fotoalbum.
Bilden här är från 1945 och visar en bil
som drevs med gengas. Under världskriget
var bensinen hårt kontrollerad. Gengasag-

gregatet skymtar bakom bildörren. Säckarna
på takräcket innehåller antagligen träkol
som var bränslet.
Helmer Widlund fotograferade och samlade in bilder från Luleå under drygt 60 år.
Han lade grunden till Stadsarkivets stora
bildsamling.

Gengasbil 1945. Foto: Helmer Widlund/Stadsarkivet
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vår historia

van Gogh
i Shopping

Självporträtt av Vincent van Gogh, 1888.

Shopping var länge platsen där de märkligaste sakerna kunde ske.
I december 1957, två år efter köpcentrets invigning, lockade en utställning
med skisser och akvareller av Vincent van Gogh en storpublik.
– Detta är ett fullkomligt unikt tillfälle
i Luleås historia och jag vågar anta att
staden aldrig mer kommer att få hysa en
utställning av det här slaget, sade stadsfullmäktiges ordförande Nils Malmgren när
han öppnade utställningen i Shoppings så
kallade mässhall.
Utställningen hade under hösten visats
på Nationalmuseum i Stockholm. Att
den kom till Norrbotten berodde på att
van Goghs brorson, som förvaltade arvet,
propsade på att gruvarbetarna i Kiruna
skulle få se den. Så Shopping var på sätt
och vis bara en mellanstation.
Men Luleå stad hade nappat direkt när
erbjudandet kom och ställde upp med
ekonomisk garanti. Luleå konstförening
anlitades som arrangör.

Intendent Sven Hammarlund från Nationalmuseum tog nattåget norrut med hela utställningen. Själv sov han gott på överslafen
medan paketen med van Gogh-verken
rymdes på underslafen, kunde NorrbottensKuriren berätta.
Tonåring blev utställningsvakt
Det finns en kul sidohistoria kring utställningen som ibland berättas (och som ledde
fram till den här artikeln). Den handlar
om gymnasisten Folke Lalander som
senare blev chef för Liljevalchs konsthall i
Stockholm. När han besökte utställningen
ville vakten gå på lunch och överlämnade
ansvaret för miljontavlorna till den unge
Lalander.
Poängen i historien är förstås att 1950-

talet var en idyll där folk var mer ärliga än
i dag. Men att döma av Norrbottens-Kurirens reportage var arrangören väl medveten om säkerheten och konsten bevakades
dygnet runt.
Under utställningstiden presenterade
Sven Hammarlund från Nationalmuseum
verken på bestämda klockslag. En film om
van Goghs dramatiska liv visades också.
Efter två veckor kunde Luleå konstförening
summera ihop 4 000 besökare, varav många
skolungdomar, och ett underskott på 4 000
kronor.
Hittills har Nils Malmgren haft rätt. Det
lär aldrig mer dyka upp ett hundratal teckningar av van Gogh i Luleå.
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En del cyklar även när det är bitande kallt.

Foto: Susanne Lindholm

En barometer
för ökat cykeltryck
Vi bör cykla mer, tycker politikerna och hälsoexperterna. Fast det går lite si och så med det.
Enligt en mätning som gjordes 2010 hade andelen resor med cykel minskat sedan 2000. En helt
färsk mätning visar däremot att fler cyklar på
vintern än tidigare.
Under en vecka i februari räknades alla
cyklister som passerade de fem infarterna till
centrum mellan klockan 07 och 08. Genomsnittet var 199 per morgon. Till och med när det
var minus 20 cyklade många! Vid en liknande
räkning i september i fjol var det drygt fyra
gånger fler – men andelen vintercyklister har
ändå ökat jämfört med tidigare.
– Hur många som cyklar beror mycket på
vädret och det gör att resultatet kan bli väldigt

Vårt Luleå

olika, förklarar Hanna Ahnlund, trafikingenjör
på tekniska förvaltningen.
Nu ska en helt annan typ av cykelmätning
göras, dessutom en som alla kan ta del av. Till
sommaren sätts en cykelbarometer upp på
Mjölkuddsbanken.
– Den kommer att mäta hur många cyklister
som passerar varje dag året runt, säger Hanna
Ahnlund.
– På en display visas hur många som cyklat
förbi tidigare samma dag, dagen innan och hittills under året. Man kommer även att kunna
följa det på kommunens hemsida.
Cykelbarometrar finns i flera städer i landet.
Tanken är att synliggörandet inspirerar fler
människor att ta cykeln.

Luleå kommun, Kommunikationskontoret, 971 85 Luleå
Redaktionen tfn 0920-45 35 01 • www.lulea.se

En cykelbarometer ska sättas
upp på Mjölkuddsbanken.

