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Juni är en intensiv månad för Anna Riekkola och de andra park- och trädgårdsarbetarna i Stadsträdgården i Björsbyn.
85 000 blommor – 205 sorter! – ska planteras ut, huvudsakligen i centrum och övriga stadsdelar. Det blir mycket blått och
vitt utifrån ett marint tema men också gult och purpur. Flera trevliga nyheter utlovas. Runt 25 personer plus många feriejobbande skolungdomar är sysselsatta med att plantera, vattna och rensa i sommar. Foto: Fredrik Broman
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medarbetare

”Det är roligt
att få bygga ett
nytt badhus”
Beatrice Andersson, badmästare och utredare
Att få planera ett helt nytt badhus är det
väl inte så många som gör i sina yrkesliv.
Badmästare Beatrice Andersson är med i
den grupp på fritidsförvaltningen som planerar nybygget av Hertsö badhus. Hon är
verkligen stolt över utmaningen att rita en
verksamhet på ett blankt pappersark.
– Det är roligt att få möjligheten att bygga
ett nytt badhus. Att skapa en helhetsbild
och fundera på vilka verksamheter som ska
vara i huset. Det vore inte klokt att bygga ett
hus och stoppa in verksamheterna senare.
Även om platsen där det nya badhuset
ska byggas inte är bestämd än så jobbar
man med att undersöka behoven och ta
fram en skiss. Utöver vanlig simning är det
många andra verksamheter som ska finnas
i det nya badhuset: simskolor, babysim, vattenaerobics, rehab-träning med mera.
Badeksem stoppade inte Beatrice
Efter mer än 20 år som badmästare vet
Beatrice vilka byggmissar man ska undvika.
Som för få förråd, fel lutning i duscharna
och för smala kanter mellan bassäng och
gångarna.
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Beatrice Andersson har inte bara tillbringat hela sitt yrkesliv utan också en stor
del av sin barndom på badhus.
Redan som sexåring började hon träna
simning i Lycksele. Hon fick eksem och
tvingades därför hålla sig borta från klorbehandlat vatten. Beatrice började istället
dyka, något hon fortfarande gillar att göra
på sina resor över hela världen.
Ändå gick hon den gymnasiala utbildningen bad- och idrottshallpersonal i Härnösand och har hela sitt liv – och det eksemfritt – jobbat på badhus. Först i Lycksele,
senare i Råneå dit hon flyttade för kärlekens
skull. Nu är Pontusbadet hennes arbetsplats.
Hur många barn hon lärt att simma? Ja,
det är rätt många och hon blir än idag lite
rörd när barn eller ungdomar hälsar glatt
på sin simlärare Bea.
Planeringsarbetet för det nya badhuset är
utmanande, men hon saknar den sociala
biten i arbetet som badmästare. Varje badhus är speciellt på sitt sätt. Råneå badhus
har till exempel även en integrationsfunktion. Många asylsökande barn i Råneå får
sina första erfarenheter av simning här.

Beatrice har märkt att barnen har förändrats en del genom åren.
– De är mera speedade och stressade,
det ska hända saker hela tiden. Man måste
hitta nya sätt för att fånga deras uppmärksamhet idag. Det handlar om att lära sig
hur kroppen funkar i vattnet, bli trygg i sig
själv och så småningom lära sig att simma.
Framtidens badhus
Just nu samlar Beatrice och hennes grupp
ihop synpunkter och önskemål från badhusets framtida kunder. Hertsö badhus ska
finnas i 50 år framöver – vilka är morgondagens simhallskunder?
– Människor är mer medvetna idag om
kost, motion och rekreation vilket gör att vi
lever längre.
– Förhoppningsvis blir den nya badanläggningen ett ställe dit människor i alla
åldrar kan söka sig för lek, motion, träning
och rekreation.
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Valnummer av Vårt Luleå
Den 14 september 2014 är det val till riksdag, kommun och
landsting. Förtidsröstningen inleds drygt två veckor tidigare.
Nästa nummer av Vårt Luleå kommer nästan helt att handla
om valet till kommunfullmäktige. Tidningen kommer ut i
slutet av augusti.

Basketlandslag till Luleå

Boule på Europanivå

Två av Sveriges kvalmatcher till basket-EM
spelas i Luleå i sommar. Först ut är damlandslaget som möter Holland den 11 juni i
Luleå Energi Arena.
Den 10 augusti kommer herrlandslaget
till Luleå för att möta Lettland, den första
av sex kvalmatcher. Sveriges två sista kvalmatcher spelas i Borås.
Damernas EM arrangeras i juni 2015 i
Ungern och Rumänien. Ukraina är värd för
herr-EM i september nästa år, men det kan
komma att ändras.

Helgen 27-29 juni spelas boule på hög nivå
i Luleå. Då arrangerar Luleå Bouleklubb
veteran-EM med fyrmannalag från 18
europeiska nationer. Matcherna spelas på
utebanorna vid boulehallen på Örnäset.
Tävlingarna invigs på fredagskvällen
och sedan blir det kvalspel till midnatt. Finalmatcherna spelas på söndagen. Håkan
Engström från Luleå ingår i det svenska
fyrmannalaget.
En boulebana kommer även att anläggas
på Storgatan. Där blir det uppvisningsspel
och provapå-aktiviteter för intresserade.

200 000
Minst så många ton bentonitpulver ska
kunna produceras vid LKAB:s nya anläggning i malmhamnen. Första spadtaget togs
i början av maj ute på Sandskär.
Kostnaden uppgår till 440 miljoner
kronor och anläggningen beräknas stå klar
hösten 2015. Den ersätter då den befintliga
anläggningen från 1960-talet på Svartön.
Bentonit är en vulkanisk lera som är
mycket viktig vid pelletsproduktionen. Den
kommer till Luleå med båt, mals och torkas
för att sedan fraktas till LKAB:s anläggningar i Malmfälten.

spaning

Jag blir glad av allt byggstök i stan
Min gata är uppgrävd. Jag får köra omvägar med bilen
och det är byggkranar lite här och var. Jag har hört
folk på stan som klagar på allt byggstök hela tiden,
men för mig gör det ingenting. Det visar bara att det
händer någonting i staden.
Jag har precis flyttat hem till Luleå igen efter att ha
studerat tre år i Umeå. Och jag blir så glad när jag är
hemma igen. Det byggs, renoveras, rustas och rivs.
Luleå växer. Ett tag tyckte jag att Luleå var tråkigt,
det hände aldrig någonting och allt var som det alltid
varit. Men nu händer det saker. Det råder visserligen
bostadsbrist, folk köar och betalar dyrt för att bo i
Luleå. Men det byggs nya bostäder, hus och helt nya
bostadsområden. Trots det hinner byggandet inte
riktigt med när befolkningen växer.
Jag gillar Luleå, den vackra skärgården, restaurangoch shoppingutbudet, kulturen och sporten. Jag läste
i tidningen för inte allt för länge sen att Pizza Hut
planerar att öppna i Luleå. Det skulle bli deras första
etablering i norra Sverige, och så väljer de Luleå! Det
betyder att företagare inser att Luleå är en stad att

satsa i. Pizza Hut är en restaurang som jag brukar
besöka i storstäder när jag är ute och reser. Därför får
jag en storstadskänsla av den nyheten.
Luleå är en stad med riktigt fina somrar och riktiga
vintrar. Det finns både stora och små företag. Och Facebook satte oss på världskartan. Framtiden för Luleå
ser god ut och målet är ju 10 000 nya Luleåbor.
Någonting som jag tycker verkligen har förbättras de
senaste åren är cykelvägarna. Nu har jag en fin cykelväg från Mjölkudden in till stan. Det är inga höga
trottoarkanter och det flyter bara på. Ibland går det
till och med snabbare att cykla än att ta bilen. Jag såg
att Luleå kommun satsar på att bli Sveriges cykelstad
2016, det välkomnar jag. Både jag, min ekonomi och
miljön vinner på det.

Heidi Parviainen
är praktikant på
kommunikationskontoret, Luleå kommun.

Jag bor gärna kvar i vår tvåa ett tag till och kan stå
ut med lite borrande och byggande i centrum. Det var
inte bättre förr, det blir bättre sen tror jag. Luleå växer
och jag vill vara en del av det.
Heidi Parviainen
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Lekpark med utegym på Kronan
Två nya lekparker byggs under
sommaren och hösten på
Kronan. Den ena är i det större
formatet med bland annat ett
utegym för motionärer.

Stora bergets lekplats

en
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Kommunen planerar att bygga tio nya lekplatser fram till 2017. Det handlar numera
inte bara om lite grus och en gungställning
– målet är att skapa attraktiva mötesplatser
för olika åldrar. Lekplatserna ska också
vara tillgängliga för alla och stimulera till
lek och andra aktiviteter.
Nyligen inleddes arbetet med två nya
lekparker på Kronan. Lilla Berget är en
lekplats för mindre barn i en skogsdunge
mellan Kronanbacken och Återvinningscentralen. Där kommer man bland annat
att återanvända stora stenar och avverkade
tallar.
Den andra lekparken kallas Stora Berget
och byggs i en skogsbacke mellan de två
bostadsområdena på Kronanbacken. Här
planeras flera roliga lekredskap och ett
utegym. En av Ormbergets motionsslingor
rundar lekparken.
Båda lekparkerna ska stå klara till hösten.
– De är efterlängtade så därför har vi
prioriterat dessa, säger landskapsarkitekt
Malin Jansson vid tekniska förvaltningen.
Platserna har också fina kvalitéer.
Senare i år startar även bygget av en helt
ny lekplats i Bergviken, närmare bestämt
vid Majvägen mellan sporthallen och det
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Återvinningscentralen
Kronan

Lilla bergets lekplats

Den större lekparken byggs i närheten av
skidbron på Kronan.
På den stora lekplatsen planeras en jättekompisgunga. Foto: Susanne Lindholm

nya vård- och omsorgsboendet. Här planeras bland annat ett klätterberg och en liten
bollplan.
Andra aktuella lekplatsprojekt:
• Skutvikens lekplats på Mjölkudden
rustas upp under 2014.
• Björkskatans stadsdelspark (se sidan 10).

SVT-reportrar prisas
av kommunen

Nicke Nordmark och Hasse Johansson.
Foto: Anders Strömquist, SVT, Uppdrag Granskning
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Två journalister, en arkitekt och en förening är Luleå kommuns senaste
stipendiater. Företagarstipendiet har tilldelats arkitekten Josefina
Nordmark med motiveringen att hon är en bra förebild både lokalt,
nationellt och internationellt.
SVT-reportrarna Nicke Nordmark och Hasse Johansson får jämställdhetsstipendiet för sina uppmärksammade program i Uppdrag Granskning. De har lyft jämställdhet på medias agenda och visat ojämställdhetens yttersta konsekvenser: hat och våld.
Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling kommer i juni
att tilldelas Luleå biodlarförening. Alla tre stipendierna är på 15 000
kronor var.
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festivaler i sommar
Tiotusentals besökte i fjol gratisfesten
Luleå hamnfestival. Det lär inte bli färre i
år med artister som Bo Kaspers orkester
och Sanna Nielsen.

Luleå Pride 13-15 juni
Först ut i festivalsommaren är Luleå Pride
13-15 juni. Upplägget för Sveriges nordligaste pridefestival är ungefär detsamma
som tidigare. En blandning av musik,
klubbkvällar, föreläsningar, teater, debatter
och en parad genom stan.
Programmet innehåller ett 60-tal punkter.
Den stora mötesplatsen är Stadsparken
medan inomhusaktiviteterna ordnas på
Lillan, Kafelino och Föreningarnas hus på
Storgatan 13.
Bland artisterna på Luleå Pride finns
Zacke, JEM, Erik Rapp och humorshowen
Pride Comedy.
Prideparaden startar kl 15 på lördagen från
Stadsparken. Efteråt underhåller Magnus
Carlsson.
– Det kommer att bli en helt fantastisk
festival! tror Sophie Gunnarsson, en av
arrangörerna.
Hela programmet finns på luleapride.se

Hamnfest 9-12 juli
Luleå hamnfestival är i år 9-12 juli.
– Det är så himla roligt att få hit Bo Kaspers, Sanna Nielsen och Linnea Henriksson, säger projektledaren Leif Renholm på
Luleå Expo.
Andra artister och grupper är Amaranthe, Miriam Bryant, Jennie Abrahamson,
Vertution, Ison & Fille, The Neverdies och
Panetoz.
Festivalområdet är mer koncentrerat runt
Norra hamn än i fjol. Bluestältet har flyttats
till Norrbottensteaterns parkering och den

stora scenen är placerad på Bodenvägen
mitt emot brandstationen. På kvällstid används även Storgatan mellan Smedjegatan
och Quality Hotel.
Kommunens Våga-projekt ordnar drogfria aktiviteter för unga under festivaldagarna. Fredag eftermiddag arrangerar
föreningen Kultur utan gränser en häftig
sambakarneval genom centrum.
Utöver musik och mat erbjuds massor av
annat under hamnfesten.
• Tivoli på Strands parkering.
• Politikerdebatt i Stadsparken 10 juli.
• Knallar på Storgatan.
• Vattenshow och flyboard i Norra hamn.
• Cheerleading, simultanschack, hantverksmarknad, växtmarknad, slöjdverk
stad med mera i Stadsparken.
Se vidare luleahamnfestival.se

Magnus Carlsson underhåller på Luleå
Pride. Foto: Karin Törnblom

Barbro under Bergnäsbron.
Foto: Fredrik Broman

Barbro och Musikens makt
Nästa festival är i det mindre formatet:
Barbro under Bergnäsbron 25-26 juli. Det är
den enda housemusik-festivalen norr om
Stockholm enligt arrangören.
Musikens makt på Gültzauudden 15-16
augusti har lyckats locka många kvinnliga
artister: Anna Ternheim, Jenny Wilson, Jasmine Kara, AK von Malmborg, Ida Redig,
Little Jinder, Say Lou Lou, Cleo & Kristin
Amparo och Nicole Sabouné.
Tiger Bell och Könsförrädare är två band
med Luleårötter som skördat framgångar
senaste året.
Musikens makt är entré- och drogfritt.
Se vidare musikensmakt.se

Golf med publik under hamnfestivalen.
”Greenen” ligger 50 meter ut i vattnet.
Foto: Luleåfotograferna
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Etap

Landstingshuset

Go

Spaden i jorden för
Östra länken
Luleå kommuns största investering någonsin drar igång efter
sommaren. Östra länken omfattar nya va-ledningar, trafikåtgärder
och parker. Arbetet kommer att pågå under många år.
Målet 10 000 nya Luleåbor förutsätter cirka
5 000 nya bostäder. En stor del av dem
byggs eller planeras i stadens östra del.
Men för att Luleå ska kunna växa på ytan
måste staden också växa under marken.
Dagens vatten- och avloppsledningar är
ofta mycket gamla och har för låg kapacitet
för att klara en kraftigt ökad befolkning.
Det som fått namnet Östra länken omfattar dock mycket mer än nya vatten- och
avloppsledningar. Projektet innehåller även
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nya parkområden och trafiklösningar.
– Förutom bättre vatten- och avloppskapacitet kommer rekreationsvärden och
estetiska värden att öka markant efter
byggtiden, säger projektledaren Mats Nordgren på tekniska förvaltningen.
Störningar i trafiken
Östra länken består av ett stort antal etapper mellan Rutvik och Gammelstad ända
ut mot Uddebo reningsverk. Arbetet som

nu inleds vid Skurholmsfjärden är ”i mitten”
och kallas därför etapp 4A och 4B.
Först ut är etapp 4B som går längs Svartövägen mellan Lulsundskanalen och Landstingshuset. Målet är att börja gräva i augusti
och ha det mesta klart före vintern. Eftersom körfält måste stängas av kommer det
att påverka trafiken.
– Det blir oundvikligen störningar, säger
Mats Nordgren. Vi tror att hela stan kommer
att påverkas på ett eller annat sätt, men vi
ska göra vårt yttersta för att förebygga de
negativa effekterna.
Etapp 4A omfattar en 3,5 kilometer lång
sträcka mellan Malmudden och Lulsundet.
Den beräknas inledas vid årsskiftet och
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Golfängen vid Lulsundskanalen får
en ansiktslyftning med utegym,
lekplats, bryggor med mera.
Bild: Yours kommunikationsbyrå

Östra länken inleds efter sommaren
med etapp 4B. Etapp 4A kan komma
igång vid årsskiftet.

Lulsundsbadet

pp 4B

Etapp 4A
Inge Johansson från Luleå tennisklubb tror att många kommer att gilla spela padeltennis.
Foto: Fredrik Broman

Padeltennis, nu i Luleå

olfängen

n

äge
r töv
Sva

Skurholmsfjär
den

Norrlands första padeltennisanläggning öppnar i juni på Arcus
i Luleå. Under våren har två utomhusbanor byggts intill Tennishallen. Bakom satsningen står Luleå tennisklubb.

Malmudden

pågå fram till hösten 2017. I etappen ingår
en upprustning av den östra sidan av Skurholmsfjärden till ett fint rekreationsstråk.
Tre etapper för en halv miljard
Nästa etapp (4C) berör bland annat Svartövägen från Landstingshuset och ned till det
planerade bostadsområdet Munkebergsstrand. Enbart dessa tre etapper beräknas
kosta runt en halv miljard kronor.

Läs mer på
www.lulea.se/ostralanken

Padeltennis kommer ursprungligen från
Sydamerika. För den svenska allmänheten är padeltennis fortfarande relativt
okänt. Det är däremot en stor sport i
länder som Argentina och Spanien med
flera miljoner utövare.
– Vi fick idén att bygga en anläggning
här uppe när vi var ett gäng i Portugal,
säger Inge Johansson, ordförande i Luleå
tennisklubb. Vi tände direkt och tror att
det kan bli en succé även här.
– Padeltennis är ungefär 80 procent
tennis och 20 procent squash. Sporten
har flera fördelar. Den är lättare att spela
än vanlig tennis. Man spelar i huvudsak
dubbel och kommer därmed närmare
varandra. Utomlands är det många
kvinnor som spelar har vi sett. Det passar
även personer med rörelsehinder.
Längre bolldueller
I spelet används en speciell racket. Bollen
ser ut som en tennisboll men är lite lättare.
Räknesättet är det samma som i tennis,
men annars är det lite annorlunda regler.
Banorna är 10x20 meter med tre meter

höga glasväggar runt om. Väggarna
används i spelet, det vill säga bollen får
studsa på både golv och väggar. Det blir
därmed längre bolldueller än i tennis.
Spelet tar slut om bollen studsar två
gånger på den egna sidan eller om en
spelare träffas av bollen.
Bredvid banorna ligger ett litet café i
glas. Anläggningen har finansierats av
Norrbottens idrottsförbund, Allmänna
arvsfonden, Luleå kommun och länsstyrelsen.
Prova på gratis
Invigning beräknas ske i slutet av juni.
Under ett par introduktionsveckor är
det gratis att prova på. Det kommer att
finnas instruktör på plats och utrustning
att låna.
– Vi räknar med att kunna spela på
banorna ända till oktober, avslutar Inge
Johansson.
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Elever smyckar Björkskatans nya park
med invigningen lördagen 23 augusti.
Underhållning, fotbollscup och en hel del
annat står på programmet.
Elever i årskurs 7 och 8 på Björkskataskolan har under våren engagerats för att göra
utsmyckningar till parken med hjälp från
lärarna Ulrika Vedin och Mattias Nilsson.
– Vi har jobbat utifrån värdeord som
vänskap, kärlek och allas lika värde, berättar Ulrika. Eleverna fick associera fritt och
sen valde vi ut de bästa idéerna att arbeta
vidare med.
Riktigt vad det blir får vi se först i augusti,
men tanken är att åtminstone ett par av
ungdomarnas dekorationer ska bli permanenta.
– Vi hoppas det blir lyckat!
Fler invigningar i augusti

Elever från Björkskataskolan har under våren förberett utsmyckningar i den nya parken.
Foto: Fredrik Broman

I augusti planeras flera invigningar av större
byggprojekt. En är Björkskatans nya stadsdelspark som invigs lördagen 23 augusti.
Björkskatan har fått ett nytt och fint parkområde mellan skolan och vårdcentralen.
Det mesta blev klart i höstas men vissa
åtgärder återstår, bland annat konstgräset
på den nya fotbollsplanen.

Utöver att inbjuda till idrottsaktiviteter
har målet varit att skapa en attraktiv mötesplats med hög tillgänglighet. Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor.
Områdesgruppen på Björkskatan jobbar

Den planskilda korsningen vid kombiterminalen i Gammelstad börjar bli klar.
Målet är att kunna öppna den nya bron för
trafik i slutet av augusti och då planeras
även en invigning.
Först i oktober är vägbygget helt klart.
Budgeten för korsningen är 78 miljoner
kronor, varav kommunen står för 20 miljoner.
Under augusti beräknas också första
spadtaget för Östra länken tas (se sidorna
8-9).
I september invigs det nya vattenverket i
Gäddvik efter 2,5 års byggtid. Där är prislappen 245 miljoner kronor. Senare under
hösten invigs även den nya biogasanläggningen vid Uddebo som bland annat ska
förse LLT:s bussar med biobränsle.

Annorlunda fika i Råneå
Först har de skaffat höns och växthus. I sommar kommer
Treklöverns dagverksamhet i Råneå även att erbjuda fika
vid den gula villan på Tallheden.
Enhetschef Ulla-Britt Hagenlöf ville öppna verksamheten för
allmänheten. Första steget togs i fjol när personal och kunder
invigde Oasen i Råneå. Där tar fysiskt och psykiskt funktionshindrade hand om höns och planterar gurkor, paprika och potatis.
Dessutom byggdes ett fint växthus. Där ska man i sommar
servera hembakt sockerkaka med ägg från de egna hönsen.
Kaffeserveringen startar i juli, onsdagar kl 13-16.
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Marie Nordström, Stefan Westermark och Åke Norberg.
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250 kvadratmeter solpaneler värmer Rånepoolen. Det är en av länets största solvärmeanläggningar. Foto: Fredrik Broman

Solfångare värmer i Råneå
Effektivisering och förnyelsebart.
Det är två nyckelord i kommunens energistrategi.
Luleå kommun köper energi för cirka 110
miljoner kronor årligen. Drygt hälften av
kostnaden utgörs av el, resten är fjärrvärme och drivmedel till fordon.
En stor energislukare är gamla motorvärmaruttag. Med tanke på att det finns
omkring 6 000 uttag i parkeringshus och
vid kommunens arbetsplatser så blir det
åtskilliga miljoner kilowattimmar vintertid.
De senaste åren har många av motorvärmaruttagen bytts ut mot tids- och temperaturstyrda uttag. I höstas byttes 700 uttag i
parkeringshuset Karpen.
– Det blev klart vid årsskiftet och nu kan
vi se att förbrukningen minskat mycket
kraftigt, säger Torbjörn Körlof som är energisamordnare på tekniska förvaltningen.
– Jag uppskattar att det rör sig om en
halvering eller drygt en halv miljon kilowattimmar på ett år. Det innebär att investeringen är betald inom knappt två år.

Solvärme i Råneå
Utebadet Rånepoolen har en av Norrbottens största solvärmeanläggningar.
– Där har vi gjort en annan inkoppling så
att solfångarna kan jobba med lägre temperaturer än tidigare, säger Torbjörn Körlof.
På det sättet kan vi skörda mer energi.

andra energiprojekt. Flera av dem gäller
byte av ventilationsanläggningar på skolor
och förskolor.
– Sen är det mycket driftfrågor också. Att
optimera driften är ett mycket billigt sätt
att spara energi.
Luleå kommun satte för ett par år sedan
upp målet att 30 procent av energianvändningen ska vara förnyelsebar år 2020. Det
har troligtvis redan uppnåtts.

”Investeringen
är betald inom
knappt två år”
Genom ombyggnationen förväntas
produktionen av värme nästan fördubblas.
Utöver att värma upp badet och tappvattnet på sommaren är målet att solpanelerna
ska kunna värma hela byggnaden från
mars till september.
Torbjörn Körlof ansvarar för ett tiotal

Tid- och temperaturstyrda uttag sparar
mycket el och pengar.
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Nya smaker från Råneå
Akara, awama och moi moi… Visst låter det exotiskt?
Det är smårätter och kakor som det nystartade sociala
företaget Världens Kök i Råneå erbjuder.

Det började med en enkel insikt för en tid
sedan. Bodil Andersson, Svenska kyrkans
församlingspedagog, och Katja Güth Laitila
på Medborgarkontoret i Råneå hade märkt
att intresset för mat från andra länder är
väldigt stort. Samtidigt finns ju en stor del
av världen i Råneå via flyktingmottagandet, så varför inte kombinera det?
Sedan tidigare fanns de så kallade torsdagsträffarna i Råneå, där asylsökande
lagar mat tillsammans och umgås med
Råneåbor. Bodil och Katja kände att det
kunde utvecklas. Efter förebilden ”Yalla
trappan” i Malmö började en förening ta
form.
”Världens Kök, mat & integration” bildades i januari och har i dagsläget ett 50-tal
medlemmar. Föreningen är huvudman för
det sociala företaget Världens Kök som
erbjuder catering och temakvällar om olika
matkulturer.
Kockarna kommer från Etiopien, Nigeria,
Bosnien och Palestina och de första kunderna har varit väldigt nöjda. Än så länge
jobbar alla ideellt men på sikt vill Världens
Kök anställa personal och erbjuda praktikplatser i samarbete med Migrationsverket
och Arbetsförmedlingen.

Överst från vänster akara, awama och
moi moi.
Ayman Namla, Elias Assefa, Samar
Almallak och Mercy Osawaru är några
av Världens Köks kockar.

Flera sociala företag på gång i Luleå
Intresset för sociala företag växer. I dagsläget finns ett dussintal i Luleå kommun.
Sociala företag kan se ut på olika sätt. Men
det finns några gemensamma grundstenar.
• Människors behov av arbete.
• Samhällets behov av anpassade tjänster.
• Marknadens behov av produkter och
tjänster.
• Överskott återinvesteras i verksamheten.
• Alla ska vara delaktiga.
Coompanion och Sunderby folkhögskola
har nyckelroller i sammanhanget. De ger
råd och utbildar personer som vill starta
sociala företag, oftast i kooperativ form.
– Just nu händer det mycket i Luleå efter-
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som kommunen tycker att det är viktigt,
säger Roine Karlsson, verksamhetsledare
på Coompanion Nord.
Roine Karlsson räknar upp drygt tio
sociala företag i Luleå och fler är på gång.
Ett som är under bildande är Le Mat som
ska ha sin bas på järnvägsstationen. Cirka
tio personer kommer att jobba där med
bland annat hushållsnära tjänster och som
tågvärdar.
Digitaliserar bilder
Bevara Digitalt är ett annat socialt kooperativ som är i startgropen. Det är en fortsätt-

ning på det kommunala Klichéprojektet
som funnits ett par år på Timmermansgatan. Bevara Digitalt ska arbeta med att
digitalisera bilder och dokument åt privatpersoner, föreningar och andra.
Luleå kommun stöder sociala företag
som har arbetsintegration som huvudmål.
Nyligen antogs nya regler för det kommunala stödet. Under 2014 uppgår stödet till
drygt 2,5 miljoner kronor.
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Olika slags
familjehem
behövs

Har ni plats för ett barn till i ert hem?
Luleå kommun söker nu familjehem till barn
och ungdomar i olika åldrar.
– Det viktigaste för ett familjehem är att man
har tid och ett stort hjärta, säger Eva Lakso,
chef på familjerättssektionen.

I Luleå finns det cirka 100 barn och ungdomar som bor i en annan familj än sin
egen. Att vara familjehem innebär att man
öppnar sitt hem och tar emot ett barn som
inte får trygghet och säkerhet i det biologiska hemmet.
Det finns ingen mall för hur ett familjehem ska se ut. Det kan vara vuxna som är

gifta eller sammanboende. Det kan också
vara ensamstående vuxna. Oavsett vilket
ska man leva under trygga och stabila
förhållanden för att kunna erbjuda det
placerade barnet en bra hemmiljö.
Socialförvaltningen vid Luleå kommun
gör även en utredning för det tilltänkta
familjehemmet. Det innebär en kontroll

Läs mer om
familjehem på
www.lulea.se
/familjehem
.
Där kan man
även göra en
intresseanm
älan via vår
e-tjänst.

i bland andra social- och polisregistren.
Familjehemmet intervjuas och man gör ett
hembesök innan barnet placeras.
– Vi behöver familjehem av olika slag,
tveka inte att kontakta oss så berättar vi
mer, säger Eva Lakso.

Luleå kommun byter ut trygghetslarm
Luleå kommun byter nu ut 1 400 trygghetslarm.
Arbetet beräknas vara klart i juni månad.

Bra att veta...

Luleå kommun är först i Norrbotten med att byta ut
alla analoga trygghetslarm till digitala. Den digitala
tekniken innebär att säkerheten förbättras när kontrollen av larmets fasta enhet och larmklocka ökar.
Det säkerställer också kvaliteten för alla som har
trygghetslarm i sina hem.
Du som fortfarande har kvar ditt analoga larm
behöver inte göra någonting alls. Luleå kommun
kontaktar alla och bokar en tid för larmbytet.

• Trygghetslarm eller nyckel kan lämnas in
på vardagar kl 08-11 på Resurscentrum
Fyren, Lulsundsgatan 42.

• Den som är osäker på sitt trygghetslarm
kan provlarma genom att trycka på larmklockan. Man får då kontakt med trygghetscentralen.

• Frågor om trygghetslarm besvaras av
larmgruppen på 0920-45 62 99.
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Färre unga röker
och dricker alkohol
Allt färre ungdomar
använder alkohol och tobak.
Minskningen är särskilt
tydlig bland flickor.
Nej, allt blir inte värre och värre. Två stora
drogundersökningar genomfördes i fjol, en
i årskurs 9 och en bland gymnasieelever i
årskurs 2. Båda visar att alkohol- och
tobakskonsumtionen har minskat bland
Luleås ungdomar under de senaste åren.
Maria Strömbäck, drogsamordnare i Luleå
kommun, anser att undersökningarna är
trovärdiga.

”Ungdomar i nian har inte
druckit så lite sen man
började mäta på 1970-talet”

Fler flickor än pojkar bland niorna dricker alkohol. Men allt fler flickor avstår från alkohol.

Fakta om drogvanor

		

Några resultat från undersökningarna 2013.
Grundskolans årskurs 9

Gymnasiets årskurs 2

• 5% av pojkarna och 7% av flickorna
röker varje dag. Det är en minskning
med ett par procentenheter sedan
2009.

• 23% av pojkarna och 20% av flickorna
röker. 2009 var motsvarande siffror 29
respektive 30%.

• 60% av pojkarna och 51% av flickorna
dricker INTE alkohol. Andelen som helt
avstår från alkohol har ökat sedan
2009, särskilt bland flickorna.
• 9% av pojkarna, fler än i riket, och
6% av flickorna har någon gång prövat
narkotika.
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• 18% av pojkarna och 7% av flickorna
snusar, en kraftig minskning jämfört
med tidigare.
• 27% av pojkarna och 22% av flickorna
är intensivkonsumenter av alkohol.
2009 handlade det om 37% för båda
könen.
• 16% av pojkarna och 6% av flickorna
har använt narkotika.

– Det är en trend i hela landet. Ungdomar i nian har inte druckit så lite sen man
började mäta på 1970-talet.
Hon tror att två förklaringar är ökad
medvetenhet hos föräldrarna och myndigheternas förebyggande arbete. Bland annat
skickas boken Tonårsparlören ut till alla
nya tonårsföräldrar.
– Jag tycker att det har gjorts ett bra och
långsiktigt jobb inom skolan i Luleå med
att påverka föräldrar till att stå på sig och
inte köpa ut till ungdomar. Vi har också
fått en annan kultur där ungdomar är mer
hemma vid sina datorer.
Maria Strömbäck betonar att det är viktigt
att fortsätta arbeta mot droger. Nya föräldrar
tillkommer och barn blir tonåringar.
Se upp med nätdroger
När det gäller narkotika är läget oförändrat,
användningen varken ökar eller minskar.
Ungefär en av 14 elever i nian, mest pojkar,
har någon gång använt narkotika. En av
20 i gymnasiet uppger att de har testat
nätdroger.
– Nätdroger är absolut något att se upp
med, säger Maria Strömgren. Men vi får inte
glömma att en stor majoritet, 85 procent, i
gymnasiet är negativa till narkotika.
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vår historia

Luleå
150 år

KO M M U N F U

LLMÄKTIGE

18 6 4 - 2 014

Ett uppslag från boken om
kommunfullmäktiges historia.

1935-1939
• • • Riksbeslut
1936 Riksdagsbe
slut om sjuårig
folkskola.
1939 Regeringen
beslutar om inrätt
ande av en
kristidsorganisa
tion. Regionala
kristidsstyrelser
svara för lednin
ska
g av kommunala
kristidsnämnder.
1939-12-20 Riksd
agsbeslut om inrätt
ande av
järnverk i Luleå
.

Den 185 meter
höga
radiomasten på
Mjölkudden, december
1937.
Foto: Fotograf Gusta
f
Holmström.

• • • Lokala hän

delser

Rådman Pontus
Sandström utbrin
gar ett fyrfaldigt
Adolf och prinse
leve för kronprins
ssan Louise. Foto:
Gustaf
Carl Josefsson,
21 juli 1936.

1935
1936

1936 Skid-SM anord
nas i Luleå.
1936-07-03 Centr
alhotellet brinn
er.
1936-07-21 Kronp
rins Gustaf Adolf
inviger
Norrbottens läns
hembygdsförenin
gs museibyggnad.
1937-10 Radiomaste
n på Mjölkudde
n tas i bruk.
1938 Idrottsnäm
nd inrättas.
1939 Kristidsnäm
nd inrättas.

Svenska ubåtar
har lagt till vid Norra
Foto: Kronoassis
hamn.
tent Helmer Widlu
nd, 25 augusti 1939.

1937
1938
1939

Besök av kron

prins Gustaf Ado

Ordförande1935

Axel Stark

-1942

Vagnmästare Axel
Stark (1881-1965
).
Född i Hjelmseryd
socken, Jönköpings
Flyttade från Kirun
län.
a till Luleå 1931.
Arbetade drygt
40 år inom SJ.
Blev godtemplar
e 1885 och seder
mera
tempelriddare.

lf
Måndagen 20 juli
kl 20.15 anlände
kronprins
Gustaf Adolf (1882
-1973) och prins
essan Louise
(1889-1965) med
bil till Luleå. De
kom närmast från
besök i Sunderbyn
och Boden.
Välkomstceremon
in skedde framf
ör Gustaf II Adolf
byst i stadsparken
s
. Den t f borgmästare
nen Pontus Sands
n och rådmantröm hälsade på
samhällets vägna
välkommen till
r
Luleå
Dagen efter invigd och utbringade en fyrfaldigt leve.
e kronprinsen det
Norrbottens muse
nyuppförda
um.
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Ubåtar i Norra

hamn

Ubåtarna Sjöbjö
rnen, Sjölejonet
och Gripen från
tensdivisionen,
andra undervatunder ledning av
kapten Lorentz
anlände till Luleå
Gyllenhof,
och lade till vid
Norra hamn, 25
Ubåtarna skulle
augusti 1939.
sammanstråla med
och Örnen samt
torpedkryssarna
vedet
Jacob Bagge
övning i Bottenviken tbåtarna Vega, Vesta, Argo och
Altair för en
.
rade att lämna Luleå Men redan dagen efter blev ubåta
rna beordoch fartygen kom
kvar till andra värld
aldrig - det var
några dagar
skriget utbrott.

Gymnastiska
övningar i luleåt
rakten.
Foto: Martin Enge
lmark,
1930-talet.
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Nedslag i Luleås historia
I år firar kommunfullmäktige 150 år. Lagom till sammanträdet
i juni ger stadsarkivet ut en bok om fullmäktiges historia och
stadens utveckling.
Den 70-sidiga boken består av ett stort antal
bilder och nedslag i Luleås historia från
1860-talet och framåt. Samtliga 27 fullmäktigeordförande under de 150 åren finns på
bild. Den förste hette Johan Erik Nyström,
jordbrukarsonen från Alvik som lyckades
utbilda sig till lantmätare.
Bortsett från JE Nyström och Alfred Waldenström på 1870-talet kom alla fullmäktigeordförande söderifrån under de första
80 åren. De hade yrken som bergmästare,
redaktör eller lektor. Mycket få Luleåbor
hade högre utbildning för drygt hundra år
sedan.

Slående är också bristen på kvinnor i fullmäktige. Den första hette Siri Holm och
hon blev invald först 1910. Då fick man
också sluta att använda uttrycket ”Herrar
Stadsfullmäktige” i protokollen.
Nykterhetsrörelsen var stark i Luleå i början av 1900-talet och just Siri Holm var en
av förgrundspersonerna. Under 1910-talet
förbjöd stadsfullmäktige flera gånger detaljhandel med brännvin. Det kommunala
utskänkningsbolaget fick dock tillstånd att
rea ut (!) sitt lager av brännvin.
Med Norrbottens Järnverk (NJA) på
1940-talet följde en explosiv utveckling med

nya bostadsområden, pampiga byggnader
och nya krav på samhällsservice. Charlottendahls barndaghem öppnade 1951, det
första i Norrbotten, trots skepsisen hos
ledande kommunala tjänstemän.
Boken innehåller många sådana faktanotiser om både stort och smått och borde därför kunna passa i skolbiblioteken. Den har
producerats av Thomas Åkerlund, Karin
Kemi och Ann-Charlotte Alvhult. Stadsarkivet säljer boken för 50 kronor.
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Hjärtats väg i Svartöstaden
Norrbottens skärgård lär vara
labyrinttätast i världen.
Många av labyrinterna är från
tidig medeltid och knappt
synliga. I Svartöstaden finns en
betydligt färskare.

Det klassiska labyrintmönstret uppstod
troligtvis runt Medelhavet för flera tusen år
sedan och nådde Skandinavien runt Kristi
födelse. Gissningsvis var det fiskare och
jägare söderifrån som förde med sig seden
att lägga labyrinter när de kom till våra
kuster.
Den vanligaste förklaringen är att seden
är kopplad till magiska riter för att få bättre
fiske- och jaktlycka. Kanske tyckte man
också att det var roligt och lite snurrigt att
gå in och ut ur labyrinterna.
I Luleå skärgård finns labyrinter på många
öar, bland andra Uddskär, Kluntarna och
Rödkallen. Men det finns också en labyrint
på den så kallade Rökajen i Svartöstaden,
skapad 1997 av Irmeli Elandriel med hjälp
av en del barn från stadsdelen.

Labyrinten vid vattnet i Svartöstaden byggdes 1997. I mitten finns ”Det brinnande hjärtat”,
en eldstad för goda önskningar. Foto: Peter Widén

365 steg på Hjärtats väg
– Vår labyrint har en unik form, säger
Irmeli. Dels är det en traditionell envägslabyrint med ingång från väster. Men den
har också en inre gård där man kan sitta
råd kring en eld.
Irmeli förklarar att man ska ta 365 steg,
lika många som årets dagar, för att ta sig in
i den inre cirkeln. De 365 stegen kallar hon
för Hjärtats väg.
– Ett av barnen som hjälpte mig att bygga
labyrinten hittade en sprucken sten som
hade formen av ett helt perfekt hjärta!
På Rödkallen finns flera labyrinter. Den största och vackraste ligger intill den gamla fyren.
Foto: Ove Lestander
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