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För att se något bör man stanna upp. Runt om i Luleå finns ett 60-tal offentliga konstverk i utemiljöer.
Några är svåra att missa, även om man färdas i bil, men många kräver orienteringsförmåga för att hitta.
Som den här vackra järnskulpturen, inklämd mellan punkthusen Sandviksgatan 19 och 21.
”Fåglar i flykt” är från 1958 och konstnären heter Henry Grubbström (1924-2006).
Han är upphovsman till flera offentliga konstverk i sin hemstad Luleå.

Det bor runt 2 000 människor i Råneå. Soliga
sommardagar är många av dem här, vid
Rånepoolen. Det nya utebadet är så populärt
att det även lockar folk från Luleå och Boden.
Badet är öppet alla dagar i veckan från 8 juni.
Både Rånepoolen och Aronsbadet på Örnäset är gratis. Det tredje utebadet i kommunen,
Arcusbadet i Karlsvik, drivs av First Camp.
Foto: Per Pettersson
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medarbetare

”Det ska vara
lustfyllt att läsa”

Agneta Krohn Strömshed, bibliotekarie
”Böcker ger själen en propeller”.
Skylten med den texten finns i ett fönster
på Mjölkuddens barn- och ungdomsbibliotek, inrymt i Tunaskolan. Kanske är det
bibliotekarien Agneta Krohn Strömshed
som satt upp skylten.
Som så många andra är hon oroad över
sjunkande utlåningssiffror i allmänhet och
minskat läsande bland ungdomar i synnerhet. Nästan var femte 15-åring har så
dålig läsförmåga att de har svårt att analysera en text.
– Det är så mycket annat som lockar,
säger hon. Det märks inte minst bland
pojkar på högstadiet. Många läser jättemycket fram till årskurs sex men i sjuan
tar det plötsligt stopp.
Agneta Krohn Strömshed berättar om
ett språknätverk som funnits några år
och som omfattar alla förskolor och skolor
i området. Ett av målen är att få föräldrar
att läsa för sina barn.
– Det ska vara lustfyllt att läsa, inget
tvång. Att läsa för sina barn ger mysiga
stunder tillsammans. Man får också bra
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tillfällen att utbyta förtroenden.
– Att kunna läsa en bok och sen reflektera över den är nyttigt. Och det är härligt
att bara kunna ge sig hän och försvinna
bort.
– Min devis är att det finns en bok för
alla. Vår uppgift är att hjälpa till att hitta
den. Ett nytt sätt är vårt Instagram-konto,
som har över sextio följare, där vi lägger
ut boktips.
Själv älskar hon att läsa böcker.
– Det är höjden av lycka för mig. Jag läser
hela tiden, ibland långt in på natten…
En inspirerande plats
Agneta Krohn Strömshed är infödd Luleåbo och har bott i stan nästan hela livet.
Under många år arbetade hon som
förskollärare men sade upp sig. Efter lite
kringelikrokar bestämde hon sig för att
satsa på sin ungdomsdröm och studerade
till bibliotekarie samtidigt som hon jobbade
heltid. I dag är hon ansvarig för biblioteken på Mjölkudden, Porsön och Bergnäset.
I Luleå kommuns biblioteksplan är målet

att biblioteket ska vara ”kommunens mest
inspirerande plats för kreativa möten,
lustfyllt lärande och berikande pauser”.
Agneta tycker att de rätt väl lever upp
till det.
– Det finns ju nästan inga andra ställen
där man bara kan vara. Du behöver inte
köpa något och det finns ingen som dyker
på dig och vill sälja. Men jag tycker att vi
behöver mer personal ute på golvet som
har tid att prata med folk.
Boktips med högläsning
Under tiden vi pratar är det en jämn ström
av elever som vill låna eller fråga om
något. En pojke frågar efter en bok med
titeln ”Rätt att döda”. Den är utlånad men
Agneta lovar att reservera boken.
Tre tjejer vill ha boktips. En av dem
hämtar en bok som Agneta rekommenderar och börjar högläsa sista sidan i
boken för oss.
– Jag läser alltid sista sidan först,
säger hon och Agneta skrattar.
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Så många miljarder kronor omsatte Luleås detaljhandel
under 2012 enligt HUI Research. Det var en ökning
med nästan sju procent jämfört med året innan.
Detaljhandel avser varor till hushållen.

Ismusik på Gültzauudden

Malin Lagerwall, ny
stadsbyggnadschef.

Ny stadsbyggnadschef
Malin Lagerwall tillträdde i början av oktober som chef för stadsbyggnadskontoret.
Hon har bott i Luleå i elva år och har under
den tiden haft flera olika arbeten, bland
annat som samhällsplanerare och projektledare. Senast var hon avdelningschef vid
Tyréns i Luleå. Malin Lagerwall har också
hunnit vara ordförande i miljönämnden
samt styrelseordförande i Lulebo.
Stadsbyggnadskontoret har drygt 50
anställda.

Den 28 december invigs en unik konserthall av is på Gültzauudden. Om vintern
blir normal och allt övrigt går enligt planen, vill säga.
Konstnärsparet Tim och Birgitta Linhart
ligger bakom projektet. Konserthallen på
Uddens gamla tennisplan får formen av en
igloo och ska rymma uppåt 200 personer.
För att kunna börja bygga redan i november skrapades 4 000 kubikmeter snö ihop
i våras. En halv meter bark har skyddat
snön sen dess.
Konserter kommer att anordnas under
helgerna fram till kanske första helgen i
april. Även instrumenten ska delvis bestå
av is.
Projektet är treårigt. Paret Linhart hoppas
att den unika konserthallen ska bli omtalad
och locka turister till Luleå. Tanken är
också att igloon ska användas till andra
evenemang som konferenser och bröllop.

Kabaré på Hertsön
Hertsöns 40-årsfirande fortsätter i höst.
Den 23 oktober är det premiär på Hertsö
teaterförenings nyskrivna kabaré ”Vilse”.
Platsen är Hertsöskolans aula. Håkan Rudehill står för musik och manus och Ulla
Lyttkens är regissör. Unga saxofonister från
Hertsön, Terno Drom med flera deltar.
Föreställningar ges även 25 och 26 oktober.

spaning

Lycka är ett lågt BMI
Hur lever jag ett lyckligt liv, är en av mänsklighetens eviga frågor. Den svenska modellen har inneburit att vi med skattemedel tillhandahåller tjänster
som ska säkra individens grundtrygghet, alltså att
vi gemensamt hjälper varandra till ett bättre liv.
Sedan är det upp till politikerna att fastställa hur
mycket skatt man ska ta in och hur den ska fördelas.
Det finns en bred politisk enighet kring frågan att
utveckla välfärden i Luleå, även om lösningarna
varierar mellan partierna.
Antropologer studerar hur vi människor har tänkt
och uppfört oss i olika tidsepoker. På vägen hem
från jobbet passerar jag Storgatan och då brukar jag
ögna igenom kvällspressens löpsedlar.
Om en antropolog om 500 år skulle använda dessa
löpsedlar för att studera vad som var angeläget för
oss som nu bor i Luleå, vilka slutsatser skulle man
då dra om det liv vi lever?

Luleåborna år 2013 levde med ständig dödsångest.
Via kvällspressen matades vi dagligen med nya hot-,
chock- och larmrapporter om allt från mördarbakterier till nakenchock. Men löpsedlarna gav oss också
råd hur vi skulle leva för att bli lyckliga. Svaret var
5:2-diet eller LCHF.
Måttet på mänsklig lycka stavades BMI enligt
kvällspressen. Och eftersom välfärd handlar om att
säkra individens grundtrygghet, måste politikens
viktigaste fråga år 2013 ha varit Luleåbornas BMI.
Så skulle nog antropologen summera sina slutsatser,
med ett tillägg.
Mitt i denna ångestfyllda tillvaro fanns det dock
tröst att hämta för Luleåborna, enligt analysen av
kvällspressens löpsedlar. Här hittar du de bästa
lådvinerna. Och så maxar du ditt sexliv.
				

Roger Jönsson är
kommunikationschef på
Luleå kommun.

Roger Jönsson
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– Planerna för hamnen är en del av ett större projekt som ska värna svensk basindustri, säger Jeanette Lestander, anläggningschef vid Luleå hamn.

1 LKABs utlastningskaj för malm
2 Viktoriahamnen
3 Strömören
4 Uddebo oljehamn
5 Skvampen
6 En ny djuphamn utreds
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Stora planer för hamnen
Det är stora saker på gång vid Luleå hamn. Bland annat planeras
en ny djupkaj och mycket omfattande muddringar.
Vi har ställt ett antal frågor till Jeanette Lestander, anläggningschef
vid hamnen, för att få veta mer om allt som planeras.
Vad är det som händer?

Vem betalar?

– Luleå hamn har fått nio miljoner kronor
från EU för att utreda hur man kan öka
kapaciteten för gruvindustrin via hamnen
och göra farleden djupare så att större
fartyg kan komma till kaj. Utredningen ska
också visa hur en ny djuphamn kan se ut
och hur malmbanan kan få ökad tillgänglighet för fler. Allt är en del av ett större
projekt som ”ägs” av Trafikverket som ser
över hela transportkedjan.

– Det är flera som måste bidra. Vi hoppas
att EU ska stå för minst 30 procent av
investeringskostnaderna. Sen är det staten
via Trafikverket och Sjöfartsverket. Naturligtvis handlar det även om kommunala
insatser. Vi bedömer att en sån stor satsning
också bör vara av stort intresse för gruvnäringen, både för etablerade och nya aktörer.

Varför gör ni det?

Hamnen blir nytt bolag

– Det är helt avgörande för LKAB och
gruvindustrin, näringslivet och för nya
aktörer. EU har också pekat ut Luleå hamn
som en viktig hamn i det europeiska transportnätet, en så kallad Core-hamn, och
därför vill vi förbereda oss för framtiden.
Att transportera stora volymer på vattnet
är också ett miljövänligare alternativ än att
frakta gods på väg och järnväg.
Vilka är inblandade?
– Det är Trafikverket, Sjöfartsverket, Luleå
kommun, Luleå hamn och naturligtvis har
LKAB och andra aktörer stort intresse i
projektet. Vi skapar nu en referensgrupp
med andra intressenter som SSAB och Kiruna Iron AB med flera. Projektet är också
viktig i ett nationellt perspektiv, det är
svensk exportindustri som vi värnar.
Vad vill ni göra rent konkret?
– Målet för Luleå hamn är att vi år 2020 ska
fördubbla hanteringen av gods till 20 miljoner ton. För det behövs en djupare farled.
Den planerade muddringen som ligger
närmast Luleå är cirka tio kilometer lång.
Men delar av farleden ända ut till Kvarken
50 mil bort, kommer också att muddras.
– Vi vill också bygga ett nytt hamnområde
med ny djupkaj mellan Viktoriakajen och
Malmkajen på Sandskär. För det behöver
man också fylla igen vattenspeglarna i det
så kallade Skvampen-området.

Text: Ulrica Öhman Foto: Fredrik Broman
Vad händer med den gamla djupkajen?
– Viktoriahamnen kommer finnas kvar
och fortsätter hantera samma gods som
idag, mest kol men även kalk, bentonit och
stålämnen. Det ska också byggas järnvägsspår som ansluter till Malmbanan så att fler
aktörer kan skeppa ut malm via Östersjön
till Europa. Projektnamnet för det är The
Iron Ore Port, Malmporten Luleå.
När ska allt det här börja?
– Utredningen ska vara klar 2015. Om allt
går som vi önskar med miljötillstånd etc,
skulle muddringen kunna börja 2017 och
allt vara klart till 2020.
Vad kommer det att kosta?
– Bara muddringarna beräknas kosta omkring 1,6 miljarder kronor. Just nu utreder
vi kostnaderna för djuphamnsområdet
på Skvampen där kajer, järnvägspår och
anläggningar ska byggas. Totalt är det en
betydande investering men den kommer
att betala sig över tid.

Från den 1 januari 2014 får Luleå kommun
ett nytt bolag. Den nuvarande Hamnförvaltningen och Luleå Bogserbåts AB bildar
tillsammans det nya kommunala bolaget
Luleå Hamn AB.
Bolagiseringen innebär bl a att delar av
verksamheten kommer att utsättas för
konkurrens och att det blir plats för fler
externa aktörer i hamnen.
Hamnens personal erbjuds anställning i
det nya kommunala bolaget.

Fakta om Luleå h
a

mn

• Luleå hamn är
en av Sveriges 		
fem största hamna
r och är
öppen året om.
• Varje år kommer
ca 550-650 		
fartyg till Luleå ha
mn.
• Årligen hanteras
nio miljoner
ton gods.
• Luleå hamn är
den nordligaste 		
av de fem svensk
a COREhamnarna.
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De skapade konst i tunnel
Elva gymnasieungdomar
målade i somras en tunnel
vid idrottsplatsen på Hertsön.
– Fascinerande och kul att
få smycka ut något i sitt
bostadsområde, säger en
av dem.
Projekt DIOR har pågått under två år.
Förkortningen står för ”Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet” och riktar
sig till tonåringar som vill få utlopp för sin
skapandelust. Flera kommunala förvaltningar samt Luleå lokaltrafik står bakom.
Sommaren 2013 har ett 30-tal ungdomar
haft som feriejobb att dekorera några tunnlar, busskurer och LLT-bussar. Resultatet
har väckt en hel del uppmärksamhet.
En av de färggranna tunnlarna går under
Backmyrvägen på Hertsön. Tre av målarna
heter Marcus Holmberg, Ida Jakobsson och
Jonathan Lindkvist.
– Man ska känna sig välkommen till
Hertsön när man kommer cyklande, förklarar Marcus Holmberg.
Ida Jakobsson nämner alla positiva reaktioner under de två veckor som det tog att
måla tunneln.
– Det var jättemånga som stannade och
berömde.

Marcus Holmberg, Ida Jakobsson och Jonathan Lindqvist är fortfarande glada och stolta
över sitt sommarjobb. Foto: Frank RIzo
Fortsättning 2014
DIOR-projektet syftar till att stärka de
ungas möjlighet till social och kulturell
delaktighet i utemiljöer. Utöver feriejobbare arbetar man också med ungdomar på
fritidsgårdarna. Projektledare Anna Timfält
tycker att det hittills gått mycket bra.
– Det är viktigt att ungdomarna känner
stolthet och får en tillhörighet till sitt Luleå,
säger hon.
Projektet fortsätter åtminstone även 2014.

Ungdomarna bakom verket.

Luleås parker prisas
Luleås fina parker har åter uppmärksammats. Kommunen och före
detta parkchefen Stefan Johansson tilldelades i somras Kommunpriset 2013 av Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare.

2011 års snödjur i Stadsparken.
Foto: Per Pettersson
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I motiveringen till priset betonas den verksamhet som pågår under vintern:
– Med mörker och kyla som förutsättning
har Stefan Johansson lett arbetet med att
skapa attraktiva parkmiljöer även vintertid, bidragit till en attraktiv stad och gett
Luleå välförtjänt uppmärksamhet både i
Sverige och internationellt.

Luleå kommun är den enda kommunen i
landet som erövrat priset två gånger sedan
det instiftades i mitten av 1990-talet.
Tilläggas kan att Stefan Johansson initierade den internationella matmarknaden
som gjorde sådan succé på Storgatan i
början av september.
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De dansande träden på Floras kulle.			

Foto: Per Pettersson

Dags för årets ljusfestival
Tidigare års uppskattade ljusfestival kommer tillbaka
även i år. Mellan 31 oktober och 3 november kan
Luleåbor och besökare uppleva Luleå i nytt ljus.
En blomkulle ska lysa upp Nytorget.
Det är tredje året i rad som Luleå kommun
arrangerar ”Luleå i nytt ljus”. Under fyra
kvällar ska ljusfestivalen åter lysa upp i
höstmörkret och förhoppningsvis locka ut
tusentals besökare i alla åldrar.
I ett promenadstråk från Stadshuset till
Floras kulle kommer ett 20-tal olika platser
och byggnader att ljussättas. Det blir både
stämningsfyllda och underhållande installationer. Till den senare kategorin hör en tio
meter stor konstgjord blomsterkulle på Ny-

torget och en Gigantomat utanför Smedjan,
en sorts fotoautomat som projicerar besökarnas porträtt på intilliggande husfasad.
Favoriter från förra året kommer tillbaka,
som de dansande träden på Floras kulle och
hjärtegungan i Stadsparken. En specialdesignad ljud- och ljusshow ska projiceras
varje kväll på Stadshuset.
Det planeras även något som kallas
”Guerilla lighting”. En grupp ungdomar
ska dyka upp på olika ställen och tillfälligt

belysa en plats eller byggnad för att sedan
dra vidare till nästa mål.
En spektakulär installation med lysande
ballonger på Södra hamnplan är också på
gång. Ballongsamlingen lär bli uppåt 60
meter hög.
Invigning med kvällsöppet
Årets ljusfestival invigs torsdagen 31 oktober
kl 19 utanför Stadshuset. Flera butiker och
kaféer i centrum kommer att ha kvällsöppet.
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I källarvåningen finns en fullstor boxningsring.

Den röda plastmattan underlättar bordtennisspel.

En multiarena
mitt i stan
Styrketräningshallen i källaren.

Luleå Energi Arena ska lyfta idrotten i Luleå –
och inte enbart basketen – till ännu högre höjder.
Men arenan blir också en mötesplats för mässor,
konferenser och konserter.

Även brottningshallen finns i källarvåningen.

Skylt med punktskrift.
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Gamla Pontushallen har ersatts av en
(nästan) ny arena för drygt 180 miljoner
kronor. De sista byggarbetena skedde i
september, ett par veckor efter invigningen.
Arenan beskrivs som en multiarena. Här
ska stora matcher och andra evenemang
samsas med ungdomsidrott och vardagsträning.
Totalt finns elva hallar i LEA. Den stora
huvudarenan, där elitbasketen spelas, har
13 meters takhöjd och rymmer 2 000 sittande.
Teleskopläktare gör det lätt att anpassa
antalet sittplatser. Här finns också en restaurang med plats för över 200 gäster med
utsikt mot Norra hamn.

Övriga hallar är till för basketträning,
innebandy, kampsporter, bordtennis, brottning, boxning, dans, styrketräning med mera.
Tekniken är förstås den senaste. Personalen
kan med fjärrkontroller enkelt styra basketmål, belysning, mörkläggning etc. Även
färgsättningen är genomtänkt med grått
och orange som dominerade färger.
Mitt i allt det nya finns en del kvar från
gamla hallen, bland annat trappan av
marmor och originalgolvet i foajén. Konstverket ”Bollspel” från den föregående
invigningen (1965) är också kvar.
Utanför entrén kommer en stor skulptur
att uppföras nästa år.

Foto: Fredrik Broman
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enkäten
Kommunen satsar mycket på
idrotts- och fritidsanläggningar.
Saknar du någon fritidsaktivitet?

Allis Nyström och Hanna Isaksson från Northland Basket
utanför den nya fasaden.

Fin utsikt från restaurangen.

Kjell Mörtberg
– Jag vet inte om jag saknar något
direkt nu. Det var bra att man till slut
bestämde sig för att satsa på skidor
på Ormberget.

Fia Mohammedi
– Det är svårt att komma på nåt. Här på
Hertsön finns det mesta. Cykelvägarna
kanske skulle kunna rustas upp.

Kenneth Hansson
– Jag älskar ju idrott men tycker att
vi har det som behövs. Satsa mer
på ungdomar som håller på med
musik i stället.

Soe Soe Myar

B-hallen är en träningshall som dagtid även används för skolidrott. Närmare tio olika
sporter gör att det behövs många linjer i hallen.

– Nä, jag vet inte. Jag är mest hemma
med mina barn. Men vi tycker om att
cykla och promenera.
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” Den största utmaningen är
kanske att nå de grupper som inte
brukar komma till våra möten”

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, vill utveckla dialogen med medborgarna.
Foto: Fredrik Broman

Kommunen
Kommunen bjuder allt oftare
in till medborgardialog för att
få fram åsikter och idéer. Nu
ska det ske mer systematiskt.
– Vi har inte svar på allt,
säger kommunalrådet Yvonne
Stålnacke.

Medborgardialog har de senaste åren blivit
ett viktigt begrepp i många kommuner.
Luleå kommun har bjudit in till ett stort
antal medborgardialoger under arbetet
med framtidsvisionen Luleå 2050. Senast
handlade det om de sex programmen för
utvecklingen fram till år 2020.
Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens
vice ordförande, har deltagit på många
dialogmöten.
– När vi jobbade med visionen och
programmen blev jag imponerad över hur
många som ville vara med. Det finns ett
stort intresse att vara med och påverka.
Hon tycker i och för sig att demokratin
fungerar bra i Luleå och nämner det höga
valdeltagandet och alla aktiva föreningar.
Men demokrati handlar inte enbart om att
rösta vart fjärde år, anser hon.
– Det är viktigt för oss förtroendevalda
att höra vad Luleåborna tycker.
Det är här medborgardialoger kommer

Hän kehittää
suomenkielisiä palveluita
Helmikuun alusta lähtien Luulajan kunta kuuluu suomen kielen
hallintoalueeseen. Käytännössä se tarkoittaa, että suomenkielisillä
luulajalaisilla on oikeus käyttää suomea asioidessaan kunnan virastoissa tai saada esimerkiksi suomenkielistä vanhustenhuoltoa.
Anne-Mari Angeria on nyt aloittanut kunnassa tehtävänään
kehittää ja koordinoida kunnan suomenkielisiä palveluita.

Hon ska utveckla servicen på finska
Luleå kommun ingår sedan i februari i förvaltningsområdet för
finska. Det innebär bland annat att finsktalande Luleåbor har rätt
att använda finska i sina kontakter med kommunen eller får
äldreomsorg på finska. Anne-Mari Angeria har nyligen anställts för
att koordinera och utveckla kommunens service på finska.
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Trägradänger har placerats ut vid skolan. Till höger Erica
Roslin som gjort sin praktik på bygget.
Foto: Eva Sundgren
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vill höra dina åsikter
in. Politiker och några tjänstemän har därför utbildat sig på området.
– Även om vi jobbat med dialoger länge
så har vi inte tagit ett samlat grepp förrän
i samband med arbetet med visionen och
programmen.
Tydlighet och återkoppling
– Den största utmaningen är kanske att
nå de grupper som inte brukar komma
till våra möten. Där måste vi fundera på
formerna för att hitta rätt.
Enligt Yvonne Stålnacke finns politisk
enighet om att ha medborgardialoger.
– Ja, alla politiker vill ju höra vad folk
tycker. Vi har absolut inte svar på allt. Om
det till exempel gäller ett bostadsområde
är det ju de som bor där som har störst
kunskap.
– Det är jätteviktigt att det är seriöst och
vi kan inte ha dialog om allt. Människor är
också så kloka att de förstår att allt inte går
att göra.
– Vi politiker har ett helhetsansvar och
ska skapa samma förutsättningar för alla.
Vi måste också ta hänsyn till ekonomin.

Viktigt att tänka på när det
gäller medborgardialoger

– Ett tydligt önskemål från många är fler
mötesplatser. Det finns säkert massor av
idéer om det bland Luleåborna.
Meningsfulla dialoger med medborgarna
tar förstås tid.
– Lyckas vi stärka demokratin så ökar
också effektiviteten i slutändan. Att göra
rätt från början är effektivt.
– Jag hoppas att våra medborgardialoger
ska leda till att Luleåborna känner att de
kan påverka utvecklingen.

• Att vara tydlig om syfte och nivå. 		
”Delaktighetstrappan” sträcker
sig från information till medbeslutande (se bild).
• Frågorna måste gå att påverka.
• Dialogen ska ske på ett tidigt 		
stadium.
• Att försöka nå dem som normalt 		
inte deltar.
• Återkoppling till deltagarna.

Bilden illustrerar att medborgarna kan vara delaktiga på flera olika nivåer.

Delaktighetstrappa
Medbeslutande
Inflytande

Dialog

Vad tycker folk i byarna?
Yvonne Stålnacke säger att dialogerna bör
handla om frågor av betydelse för Luleåborna och för kommunens framtid.
– En sån fråga är landsbygdsutveckling.
Hur ser anknytningen ut till de stora byarna? Det behöver vi prata om med de som
bor ute i byarna.

Konsultation
Information

En park för alla på Björkskatan
Inom kort kan Björkskatan ståta
med en ny stadsdelspark mellan
vårdcentralen och skolan.
– Men vi sparar arbetet med den nya fotbollsplanen och lägger ut konstgräset först
nästa år, säger projektledaren Tobias Wärja.
Just nu pågår det sista arbetet med att
göra fint i Björkskatans nya parkområde.
Den nya stadsdelsparken kopplar samman
skogsparken, sportparken och skolparken
till en sammanhängande helhet.
Den nya fotbollsplanen blir dock klar
först till sommaren. För att konstgräset ska

få ordentligt fäste kommer det att läggas ut
i maj. Men målet är att det ska gå att spela
där till midsommar.
Skogsparken har träspänger för att öka
tillgängligheten. Här finns också boulebanor, en spegellabyrint och ett trädäck
avsett för gymnastik och liknande.
I mitten av området blir det ett nav, en
folkpark, som ska fungera som mötesplats.
Här finns bland annat en liten scen och
trägradänger där folk kan sitta.
Den nya parken är ett samprojekt mellan
tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen.
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Fakta vård och omsorg
• Vård- och omsorgsboende
(tidigare äldreboende) erbjud
er
en egen bostad med servic
e
och omvårdnad dygnet run
t.
• Boendeformen är till för
äldre som har rätt till bistån
d
enligt lag.
• Inklusive det nya i Bergv
iken
finns det 23 vård- och 		
omsorgsboenden i Luleå
kommun med sammanlagt
819 lägenheter.

Anna Drugge (till vänster) och Stefan Lundqvist kommer att arbeta på Bergvikens
vård- och omsorgsboende. Kristin Holmström är områdeschef och Helena Andersson
samordnare inom stöd och omsorg.
Foto: Fredrik Broman

Bergvikens vård- och
omsorgsboende öppnar
I november öppnar det nya vård- och omsorgsboendet i Bergviken.
Det blir en stor arbetsplats för uppåt 100 personer.

Antalet äldre ökar år för år. Snart kommer
4 000 Luleåbor att vara 80 år eller äldre.
Därmed ökar också behovet av äldrebostäder.
I kommunens strategi ingår att satsa på
trygghetsboenden. Det är hyreslägenheter
anpassade för personer som fyllt 70 år.
Eventuella vårdinsatser står hemtjänsten
för.
Flera trygghetsboenden blir inflyttningsklara under 2014. På Örnäset och i Gammelstad är Lulebo fastighetsägare och i centrum
är det Galären.
I strategin ingår också nya vård- och
omsorgsboenden (tidigare kallat äldreboenden). Dessa är till för de mest sjuka äldre.
Platserna fördelas av socialförvaltningen
efter ansökan.
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Personalen viktigast
Det nya vård- och omsorgsboendet på
gamla Bergviksskolans tomt rymmer 72
lägenheter som är 28 kvadratmeter stora.
Byggnaderna innehåller många finesser och bekvämligheter: spa-anläggning,
café, fotvårds- och frisörrum, vinterträdgård med mera. Det finns också ett unikt
tvättsystem för att minimera smittorisker.
Utomhus byggs en trädgård med träningsredskap.
– Även om det är nytt och fräscht är det
personalen som är det viktigaste, säger
Anna Drugge, en av tre chefer i huset.
Rekryteringen har pågått sedan i våras och
80 undersköterskor har anställts.
– Vi har strävat efter stor mångfald,

• Vård- och omsorgsboende
är
socialförvaltningens största
verksamhet med en bruttobudget på cirka 450 miljon
er
kronor.
• 900 arbetar inom verksamh
eten.
• Drygt 3 700 Luleåbor är
80 år
och äldre.

kvinnor och män, olika länder och åldrar.
En handfull är bara 20 år gamla. De yngre
får en mentor bland de äldre i personalen.
– Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats
genom nya arbetssätt. Bland annat kommer
vi inte att ha rena nattjänster.
Stefan Lundqvist, en av de manliga undersköterskorna, ser fram emot att få börja
arbeta i ett helt nytt hus:
– Det finns ingen kultur i väggarna så det
finns alla förutsättningar att det ska bli bra.
Cafét i huset ska förhoppningsvis bli en
naturlig mötesplats. Det och tvätteriet
kommer att skötas av företagsgrupper från
socialförvaltningens verksamhet stöd och
omsorg.
Ytterligare en etapp
De 72 nya vårdplatserna utgör första etappen av Bergvikens vård- och omsorgsboende. Ytterligare en etapp med lika många
lägenheter är planerad.
Enligt planerna ska det intill också byggas
ett trygghetsboende.
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Bättre service
lovar kommunen
Det ska vara enkelt att kontakta Luleå kommun.
Därför har en arbetsgrupp undersökt hur kommunens
service och tillgänglighet kan förbättras.
Luleå kommun hanterar drygt två miljoner
telefonsamtal per år. Ungefär fem miljoner
mejl kommer in till kommunen årligen
efter att spam räknats bort. En majoritet av
dessa är enkla frågor av rutinkaraktär.
Från politiskt håll har man beslutat att
kommunens service ska förbättras. ”Kundorientering bör vara utgångspunkten för
all verksamhet”, står det bland annat i
Strategisk plan och budget.
– Det ska vara enkelt att komma i kontakt
med Luleå kommun. Som medborgare ska
man inte behöva känna till kommunens
organisation när man kontaktar oss, oavsett om det är via telefon eller via webben,
säger kommunikationschef Roger Jönsson
som ansvarat för översynen.

”Det ska vara
enkelt att komma
i kontakt med
Luleå kommun”
Från årsskiftet ska det finnas en bemannad
kundtjänst på samtliga förvaltningar, öppen
samma tider som telefonväxeln. Dessutom
ska kommunen satsa på att införa fler
e-tjänster* på sin webbplats, tillgängliga
dygnet runt.

Fyra mätbara mål
Fyra mätbara mål har beslutats av kommunstyrelsen, som i augusti fastställde de nya
riktlinjerna:
• 90 procent av telefonsamtalen till
kommunens växel ska besvaras inom
tre signaler (kundservicemål 1).
• 90 procent av telefonsamtalen till kundtjänsten ska besvaras inom fem minuter
(kundservicemål 2).
• Andelen förlorade samtal från dem som
väntar i telefonkö till kundtjänst ska vara
högst tio procent (kundservicemål 3).
• Samtliga förvaltningar ska kunna ta
emot frågor via e-post eller e-tjänster
helgfri måndag – fredag året om. Den
som ställer en verksamhetsfråga till en
förvaltning via e-post eller e-tjänster
ska få återkoppling inom två arbetsdagar
(kundservicemål 4).
Resultaten kommer löpande att publiceras
på kommunens webbplats från och med
2014 när mätningarna startar.

*E-tjänster innebär att medborgare och företag kan uträtta ärenden via exempelvis dator eller mobiltelefon.

Luleå kommun hanterar drygt två miljoner telefonsamtal per år. Nu ska kommunen förbättra sin service.

Foto: Fredrik Broman
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Så skyddar du dig mot brand
Räddningstjänsten i Luleå deltar i den nationella
kampanjen Aktiv mot brand. Syftet är att motivera
vuxna att ta ett aktivt ansvar för det egna brandskyddet.
– Din egen kunskap är viktig för att skydda
liv och hem mot brand, säger brandingenjör
Sofie Bergström.
Varje år rycker räddningstjänsten ut till
ett 70-tal bränder i bostadshus och andra
byggnader i Luleå.
Den vanligaste brandorsaken i villor
är bränder som hänger ihop med uppvärmningen, framför allt det som kallas
eldstadsrelaterade bränder. I radhus och
flerbostadshus beror de flesta bränderna på
värme från spisen.
Här de viktigaste rekommendationerna
när det gäller utrustning i hemmet.
• Brandvarnare är ett måste.
Helst ska det vara kommunicerande
brandvarnare. Det innebär att om en
brandvarnare reagerar på brandrök och
börjar tjuta så börjar övriga brandvarnare
att tjuta samtidigt.
• En sex kilos pulversläckare (effektivitetsklass 43A 233BC ) och en brandfilt.

Om det börjar brinna
Ramsan ”Rädda-Varna-Larma-Släck” är
bra att ha i bakhuvudet om det skulle börja
brinna i din bostad.
• Rädda dig själv och de som är i fara.
• Varna alla som hotas av branden.
• Larma 112.
• Släck branden om du tror att du klarar det.
Om du bor i lägenhet och det brinner just
där, stäng in branden, ta dig ut och stäng
dörren efter dig. Om det däremot brinner i
grannens lägenhet och det är rök i trapp-

”Din egen kunskap är
viktig för att skydda liv
och hem mot brand”
huset, se till att hålla din egen lägenhetsdörr stängd och stanna kvar i din lägenhet.
Ring sedan 112 så att räddningstjänsten får
reda på att du är inne i lägenheten. Ställ
dig sedan vid ett fönster eller balkong så
att räddningstjänstens personal kan se dig.
Det absolut viktigaste är att du aldrig
går ut i ett rökfyllt trapphus. Det kan räcka
med några andetag av den livsfarliga
röken för att du ska bli medvetslös.

Nya Hertsö centrum invigt
Upprustningen av Hertsö centrum har pågått sedan sommaren 2011.
Skolan renoverades i en första etapp. Etapp två har framför allt gällt den yttre
miljön: torget, parken med lekställningar, parkeringen och en hel del annat.
En tredje etapp är planerad att utföras nästa sommar men något definitivt
beslut har ännu inte fattats. Den sista etappen omfattar bland annat en gångoch cykelväg längs Svedjevägen och en ny parkering söder om kyrkan.
Kostnaden för upprustningen är beräknad till 130 miljoner kronor.

Här kan man spela bordtennis.
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Lekgrejor ska locka barnfamiljer till parken.

Snygg detalj på det nya torget.
Foto: Fredrik Broman
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Drygt 1000 cyklister per dag
Under juli-september passerade 100 000 cyklister på Mjölkuddsbanken.
Sedan juli finns en cykelbarometer vid Kulturens
hus-rondellen. Barometern registrerar med hjälp av
radar cyklister i båda riktningarna.
På en display visas hur många cyklister som
passerat hittills under dagen, i går och sedan
starten. Statistiken finns även på kommunens
webb-sida.
Under tre månader fram till 1 oktober passerade
ganska precis 100 000 cyklister barometern. Topparna
infaller i mitten av veckan medan helgerna är betydligt lugnare. Rekordet sattes torsdag 22 augusti
med 1 996 cyklister.
Om alla 100 000 cykelresorna i stället skett med
bil hade det motsvarat utsläpp av cirka 38 ton
koldioxid.
– Förutom att bara räkna cyklister bidrar barometern till att synliggöra cyklisterna och det hoppas
vi ska inspirera fler till att ta cykeln, säger Ida
Persson, trafikingenjör på tekniska förvaltningen.

Fakta om cykling i Luleå

• 9 av 10 Luleåbor har tillgång till cykel.
• 10 % av resorna görs med cykel.
• En cykeltur är i genomsnitt 2,7 kilometer lång.
• 33 % av Luleåborna cyklar ofta på sommaren
och 8 % på vintern.
• Kvinnor cyklar lite mer än män, på vintern
dominerar dock männen.
• 11 % av vuxna cyklister använder hjälm.
100 000 cyklister passerade under juli-september.

Ett allt varmare klimat förutses
Det har blivit både varmare och
blötare i Luleå under de
senaste 15 åren. Utvecklingen
kommer att fortsätta enligt
en ny rapport från länsstyrelsen.
För Luleå kommuns del görs följande
bedömningar för perioden 2021-2050
jämfört med 1961-1990.
• Årsmedeltemperaturen kommer att
vara 2,5-3.5 grader högre.
• Årsnederbörden under ett medelår
kommer att öka med cirka tio procent
och mest under vintern.
• Växtsäsongen blir ett par veckor längre.
• Antalet dagar med snö blir 15-25 färre
årligen.

Under slutet av seklet kan årsmedeltemperaturen ha stigit med ytterligare ett
par grader. Framför allt vintrarna ser ut
att bli mycket milda jämfört med slutet
av 1900-talet.
Rapporten ”Klimatförändringar i Norrbottens kommuner” har tagits fram för
att hjälpa länets kommuner att anpassa
sig till ett nytt klimat.
Följderna av ett varmare klimat är
ökad smittorisk, fler översvämningar,
ökad erosion, ändrade odlingsförutsättningar med mera. Men konsekvenserna
beror också på hur samhället planerar
och förbereder sig.

Nominera någon
som sticker ut!
Luleå kommun vill för tredje året i rad
belöna den som arbetat långsiktigt,
eller gjort något som sticker ut, för
trygghet och folkhälsa i Luleå.
Nu är det dags att nominera till
Årets trygghets- och folkhälsoinsats.
Stipendiet har tre delar som vardera
belönas med en prissumma på
5 000 kronor.
Nominera på
www.lulea.se/folkhalsa
senast 30 oktober
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Clara blev 75 000:e
invånaren
I augusti passerade Luleå
för första gången 75 000
invånare. Femåriga Clara
Thornberg blev den som
sprängde målsnöret.
Aktiviteterna har avlöst varandra sedan
startskottet på nyårsnatten i Norra hamn. I
mars, på årets 75:e dag, gjordes ett världsrekordförsök på isen där närmare 2 500
Luleåbor gjorde tummen upp för Luleå.
I juni var det jubileumskalas i Stadsparken
med 75 meter tårta och under hösten har
en filmtävling avslutats där prissumman
var 75 000 kronor.
Kommunen har noga följt befolkningsutvecklingen under året. Efter en spännande
vår, där det bara fattades några dussin
personer upp till den magiska siffran,
sprängdes målsnöret till sist den 20 augusti.
Luleås 75 000:e invånare blev femåriga
Clara Thornberg som den dagen flyttade
med sina föräldrar från Östersund till
Gammelstad.
10 000 nya Luleåbor är målet
I dag är Luleå Sveriges 27:e största kommun
sett till folkmängd. Befolkningsökningen
ser ut att fortsätta och det långsiktiga målet
är 10 000 nya Luleåbor.
Takten på bostadsbyggandet har skruvats
upp. Kommunala Lulebo har fått i direktiv
att bygga 1 000 nya lägenheter under perioden 2014-2019. Andra bostadsaktörer
satsar också i Luleå.
I år beräknas cirka 220 bostäder bli färdiga,
nästa år drygt 750 bostäder och under 2015
cirka 450 bostäder. För 2013-2015 blir det
mer än 1 400 bostäder för närmare 2 400
boende.

Solen sken – förstås – den 1 juni när det
var tårtkalas i Stadsparken.
Foto: Frank Rizo.
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Clara Thornberg gratuleras av kommunalrådet Karl Petersen. Mamma Jeanette Thornberg
följde med till ceremonin vid Kulturens hus.
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vår historia
1890-talets expansion ledde till bostäder och
många sökte sig till stadens utkanter. Här familjen
Palméns bostadshus vid Bergvikskurvan. I byggnaden intill bedrev EA Palmén en matvaruaffär.
Foto: CG Blomqvist/Stadsarkivet

1950-talet var ett makalöst decennium för Luleå
stad. Befolkningen växte kraftigt och levnadsstandarden ökade. Bilden visar semesterlediga som
väntar på Stella Marina ute i Klubbviken.
Foto: Helmer Widlund/Stadsarkivet

25 000 fler på 53 år
År 1896 var vi 25 000 invånare. Sen tog det
många år att nå 50 000-strecket.
Dagens Luleå bestod före 1969 av tre kommuner. Befolkningsmässigt var Nederluleå länge den folkrikaste. Det ändrades
först 1933 när Svartöstaden och Skurholmen fördes över till
Luleå stad.
1896 bodde det 7 103 personer i Luleå stad, 7 278 i Råneå
och 10 620 i Nederluleå. Sammanlagt 25 001 invånare alltså.
Efter 1890-talets expansion, framför allt tack vare Malm-

banan, följde decennier av kris och stillastående. Först på
1940-talet började det ta fart igen i och med järnverkets tillkomst. Under flera år i början av 1950-talet ökade stadens
befolkning med över 1 000 personer årlige. Snacka om tillväxt!
Även i Nederluleå ökade befolkningen något under 1940och 1950-talen. Råneå nådde däremot sin befolkningstopp
1941-42 med drygt 9 000 invånare, sen inleddes en långsam
minskning.
1960 passerade Luleåregionen 50 000 invånare, varav
60 procent bodde i staden. Det tog alltså 53 år att växa med
25 000 personer till.
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Esko Sandberg väckte idén om ett bokcafé. Han är tillika Årets Örnäsbo 2013.

Foto: Fredrik Broman.

En mötesplats med böcker och fika
Sedan drygt ett år tillbaka finns ett bokcafé på Örnäset.
Här finns närmare 4 000 böcker att låna, plus filmer på
både dvd och kassett.
Öppettiderna är begränsade, onsdagar
mellan klockan 12 och 15. När vi tittar in i
lokalen på Edeforsgatan 23 sitter ett 15-tal
personer runt fikaborden. De flesta bor på
Örnäset.
– Jag och min man går hit kanske en gång
i månaden, säger Eva Larsson. Mest för att
träffa folk och vara lite social.
Esko Sandberg visar runt i lokalerna.
Han är ordförande i den lokala Hyresgästföreningen, initiativtagare till bokcafét och
hedrad som Årets Örnäsbo 2013.
– Vi ville göra något när det lokala biblioteket lades ner, berättar han. Lulebo och
Hyresgästföreningen tände på idén och
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sponsrade med möbler och datorutrustning. Privatpersoner och andra skänkte
gärna böcker som de ville bli av med.
– Nu har vi alla typer av böcker: deckare,
biografier, barnböcker, böcker om Luleås
historia…Folk får låna och läsa dem i lugn
och ro så länge de vill. Vi litar på att folk
lämnar tillbaka böckerna när de är klara.
– Vi får också in en hel del pocketböcker.
Dem ger vi bort, det är bara att plocka åt
sig.
Bokcafét hålls igång med enbart ideella
krafter. Varje onsdag är det två personer
som ställer upp.
– Vi är några stycken som hjälper till,

”Vi vill gärna
att bokcafét ska bli
mer mångkulturellt”
säger Märta Wannestrand. Antalet besökare varierar beroende på väder och vind.
Men det brukar vara en ström av folk som
kommer och går.
Just den här onsdagen bjuds det även på
föredrag. Pär Granlund, som själv bott på
Örnäset en period, berättar om bastubadandets välsignelser och om Bastuakademien.
Esko Sandberg vill locka fler berättare.
– Ja, vi vill gärna att bokcafét ska bli mer
mångkulturellt. Här på Örnäset bor det
ju många utlandsfödda som säkert har
mycket intressant att berätta.
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