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bilden

Nu står den där några decennier till! Bredbent men ändå elegant. En påminnelse om att Luleå var och är
en stor hamnstad. Den gamla kranen från 1950 har under våren och sommaren renoverats från topp till tå.
På dagtid lyser den i blåsvart och gult, men det är i mörkret den är som vackrast. Om man tittar ordentligt
skymtar man också en gammal kranförare i den upplysta hytten.
Den fleråriga ombyggnaden av Södra hamnplan fortsätter. I höst har en lång vågbrytare kommit på plats
för att skydda den nya turbåtshamnen. Arbetet med hamnplanen ska vara klart nästa höst.
Foto: Per Pettersson
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medarbetare

”Jag valde
mellan asfaltsläggning och
parken”

Hans Englund, parkarbetare och snöskulptör
Vem passar bättre än Hans Englund att
inleda vår nya porträttserie? Han är
troligtvis Luleå kommuns populäraste
medarbetare. Norrbottens-Kurirens
läsare utsåg honom tidigare i år till
Årets Luleåbo.
Hans Englund förknippas starkt med
snö- och isdjuren i Stadsparken, det
har blivit 27 stycken sedan 1986.
– Vi är tre stycken som bygger. Först
håller vi på cirka två veckor vid växthuset i Björsbyn och sen ett par dar i
parken för att göra skulpturen klar med
rutschbana och annat.
Utöver det stora snödjuret i parken
brukar de göra en handfull andra skulpturer varje vinter, till exempel istummen
som blev en dundersuccé på Facebook
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i våras och gillades av hundratusentals
världen över.
Nästan 40 år i kommunen
Hans Englund är uppvuxen i Luleå
men bor sedan länge i Råneå, där han
också har sitt ordinarie jobb som parkarbetare. Trots att han ”bara” är 56 år
har han varit anställd hos Luleå kommun
i nästan 40 år.
– Jag sökte sommarjobb när jag var
sjutton och fick välja mellan asfaltsläggning och parken. Det blev parken.
Man kan undra vad man gjort i dag om
jag valt det andra…
– Visst har jag ibland funderat på att
göra något annat men så har det inte
blivit. Jag trivs med jobbet, det är självständigt och bra.

Ett par avbrott har det dock varit.
Han har gått ett år på konstlinjen vid
Sunderby folkhögskola och har också
provat att frilansa som snö- och isskulptör. Han målar en hel del på
fritiden och har haft flera utställningar.
Däremot undviker han att skulptera
hemma eftersom han fått problem med
handlederna efter alla vinterskulpturer.
– Jo, det är en baksida av det hela.
Det är svårt att skydda sig även om
man har bra handskar.
Vad det blir för snöskulptur kommande
vinter påstår han sig inte veta. Vi tror
honom och ser fram emot klappen i
januari.
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Sari Ekblom ny LLT-chef
Sari Ekblom tillträder som ny VD för Luleå
Lokaltrafik AB den 1 november. Hon efterträder Ange Björk som går i pension. Sari
Ekblom läste till civilingenjör inom vägoch vattenbyggnad vid högskolan i Luleå i
början av 1990-talet.

Nya vägskyltar i stan
Under hösten har många vägskyltar runt
centrum bytts ut. Nu ska det bli lättare för
besökare att hitta rätt.
Behovet av bättre vägvisning har funnits ett
bra tag. Många skyltar är gamla och slitna.
– Nya bostadsområden har dessutom tillkommit och andra har fått nya namn, säger
Leif Nordlund, projektledare på tekniska
förvaltningen.
Skyltningen följer en genomtänkt plan.
Trafikanter ska hela tiden kunna följa en
vägvisning.
Den första etappen omfattar ett 80-tal
skyltar längs Svartövägen, Bensbyvägen,
Björkskataleden, Kronbacksvägen, Gammelstadsvägen och i Bergviken. Nästa
år byts vägskyltar i övriga stadsdelar ut.
Kostnaden uppgår till sex miljoner kronor.

Kajsa Pösö åter som chef

Lekfalk ny socialchef

I september tillträdde Kajsa Pösö som ny
chef för arbetsmarknadsförvaltningen.
Hon kommer närmast från ett arbete som
enhetschef för regional tillväxt på länsstyrelsen i Västerbotten. Kajsa Pösö har också
under många år varit chef för Vuxenutbildningen i Luleå kommun som tillhör just
arbetsmarknadsförvaltningen

Luleå kommuns socialchef sedan i augusti
i år heter Mikael Lekfalk. Han har tidigare
haft samma befattning i bland annat Piteå
och Kalix.
Mikael Lekfalk kommer ursprungligen
från Kinda i Östergötland men bor sedan
länge i Luleå med sin familj.

Skärgårdsboken i ny version
Skärgårdsboken ”Din lots till Luleå skärgård”
finns nu i en omarbetad version.
Den tidigare skärgårdsboken blev mycket
populär och sålde slut i flera upplagor.
I den nya skärgårdsboken är både texter och
bilder uppdaterade.
Boken beskriver både skärgårdens särdrag och ett 50-tal
av de mest intressanta öarna. Sammanlagt finns drygt 1300 öar.
Det finns också sjökortsanvisningar och topografibeskrivningar.
Boken är producerad av kommunens utvecklingskontor och tryckt i 1 000 exemplar.
Liksom tidigare är den tryckt på ett speciellt plastpapper för att tåla båtliv.
Skärgårdsboken säljs av turistbyrån i Kulturens hus och kostar 795 kronor.

spaning

Att återvinna kontrollen
Jag är lite förvånad över att det har varit så
lätt att få folk att källsortera. Det är ju inte
lite att hålla reda på: brännbart, komposterbart, förpackningar, elektronik, plast,
grovavfall och ytterligare ett antal kategorier. Men de flesta verka klara det.
Kanske slår det an en moralisk sträng
hos oss. Vi har glömt merparten av de tio
budorden men kompletterat med ett ”Du
skall icke blanda”. Själv åker jag förstås
också runt med bilen full av glas, tidningar,
mjölkpaket och allt det andra.

Ibland blir det också en tur till återvinningscentralen på Kronan. Det är ett trevligt
ställe där man både kan fynda och göra sig
av med grejor. Men varför blir jag egentligen på så gott humör av dessa berg av
konsumtionsrester? Det är ju en rätt social
aktivitet. Ofta träffar man bekanta och
samtalsämnena brukar ge sig själva. Men
när jag tänker efter är det något annat.
Jag har samlat ihop en massa skräp, och
sådant som kanske inte är skräp men aldrig
kommer till användning, och gör nu äntli-

gen slag i saken. Jag vandrar runt mellan
containrarna och känner mig duktig och
miljömedveten. Det händer att jag står
någon sekund extra med en grej, som jag
flyttat runt i förrådet under tio år, innan jag
släpper ner den i containern för grovsopor.
Ajöss med den och aldrig mer. Borta för evigt.
Jag har sorterat rätt och gjort mig av med
saker som tyngt mig. Lättad åker jag ner
från rampen. Jag har på något sätt återvunnit kontrollen över mitt liv.
Kjell-Arne Johansson
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De har dörren öppen för anhöriga
Många vuxna svenskar
vårdar eller hjälper någon
närstående. Det kan ibland
bli en tung uppgift.
Luleå kommun har sedan
flera år tillbaka anhörigkonsulenter som ger stöd
och råd.
Enligt lag är kommunerna skyldiga att
erbjuda stöd åt personer som vårdar närstående. I Luleå har anhörigstödet utvecklats
allt eftersom med Resurscentrum Fyren
(tidigare Sundsgården) som bas.
Anna-Lena Hansson har varit anhörigkonsulent i fem år. Hon arbetar i huvudsak
med anhöriga som tar hand om sjuka
äldre. Hennes kollega Diana Qvist riktar
sig framför allt till dem som vårdar närstående med psykisk ohälsa.
Många anhöriga gör en stor insats i det
tysta, menar Anna-Lena och Diana. Men
risken är att kraven blir övermäktiga och
att de själva blir sjuka.
– Du måste själv få syre innan du kan ge
andra syre, citerar Diana.
Lyssnar och lotsar
Anna-Lena och Diana ger råd och stöd på
olika sätt. De pratar mycket i telefon, gör
hembesök eller tar emot anhöriga för samtal
i lugn och ro.
– Det är så olika vad de behöver, förklarar Anna-Lena. Ibland räcker det med att
de har mitt telefonnummer som de kan
ringa om det behövs.
– Det är viktigt med samtal, även om vi
inte är några samtalsterapeuter. Men vi
lyssnar på vad folk behöver och kan lotsa
vidare, vi har bra kontaktnät. Och vi för
inga journaler.
– Många anhöriga är trötta på alla
kontakter som måste tas, säger Diana. De
kämpar för att deras närstående ska må
bra men kan må riktigt dåligt själva. Vi kan
hjälpa till och skynda på när anhöriga inte
orkar.
De båda konsulenterna håller också i
anhöriggrupper, ordnar föreläsningar och
andra aktiviteter.
– Att få möta andra anhöriga kan vara
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Diana Qvist och Anna-Lena Hansson är anhörigkonsulenter.
– Vi lyssnar på vad folk behöver och kan lotsa vidare.

väldigt viktigt. Vi har olika typer av grupper hela tiden här på Fyren.
– På tisdagar har vi anhörigcafé på Fyren.
De har blivit mycket populära och lockar
även männen.
Nästan var femte vårdar
Nästan var femte vuxen svensk vårdar eller hjälper en närstående enligt en rapport
från Socialstyrelsen. Män är ungefär lika

Foto: Alf Lindberg

engagerade som kvinnor i att ta hand om
närstående. Rapporten säger också att de
som ägnar mycket tid åt att vårda en närstående också riskerar sämre livskvalitet.
Luleås anhörigkonsulenter hjälpte under
2011 cirka 250 personer.
– Behovet är säkert större men alla känner inte till oss.
Anhörigkonsulenterna nås via kommunens växel.
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Dags för årets ljusfest
Oktober är mest mörker och regn – men
sedan i fjol också en spektakulär ljusfestival.
Den 25 oktober invigs ”Luleå i nytt ljus”.

En eldboll ska lysa upp i Norra hamn.

ival
t
s
e
f
s
u
j
l

2012

ljus
t
t
y
n
i
Luleå

Förra årets ljusfestival blev mycket uppskattad. Den lockade ut tusentals människor i alla åldrar i kvällsmörkret. Nu spänns
ljusbågen på nytt under elva kvällar.
Invigningen sker kl 19 torsdag den 25
oktober vid Språklådan (gamla Hermelinsskolan). De tusen första besökarna får en
lysande present. Samma kväll kommer
butiker och caféer i centrum att ha kvällsöppet.
22 ljusinstallationer
På Språklådan kommer också en unik och
överraskande ljus- och ljudshow att projiceras. Temat är förstås språk och kommunikation. Showen visas varje kväll tre gånger
i timmen mellan kl 19 och 22.
Det bjuds på ytterligare 21 ljusinstallationer, flertalet längs ett promenadstråk
mellan Floras kulle och Hermelinsparken i
centrala Luleå.
I Stadsparken görs en extra satsning

med originella gungor och en ljusharpa.
Det senare är en kul grej där besökare kan
skapa musik genom att röra sig på en liten
estrad. I parken finns också ”Framtidens
café” i form av en lysande kub.
Rösta på din favorit
Men det finns mycket annat att upptäcka.
Till exempel en lysande Rubiks kub som
löser sig själv på Nytorget, dansande träd
på Floras kulle och en eldboll i vattnet i
Norra hamn. Utanför stan blir det också
några lysande nyheter, bland annat på
universitetsområdet och i Centrumparken
i Råneå.
Ljusfestivalen arrangeras av Luleå kommun
i samarbete med fastighetsägare och andra
företag.
Karta och alla ljusinstallationer presenteras
på www.lulea.se. Där kan du också rösta
på din favorit och vinna biocheckar.

Internationell körfest på Kulturens hus
Helgen 26-28 oktober arrangeras en
internationell körfestival i stan. Musiker
från Haiti och en stor ungdomskör från
Sydafrika deltar.
Musik för samman folk, inte minst körsång. Det är grundtanken bakom festivalen ”Singing people together”.
Initiativtagare är Monica Åslund, musiklärare i Luleå
och entusiasmerande körledare.
Från Kapstaden i Sydafrika kommer ett 20-tal ungdomar
och ledare. Haiti representeras av åtta skickliga musiker.
Ett antal lokala körer deltar också.
Under fredagen och lördagen hålls ett antal workshops
i Kulturens hus. Utöver Monica Åslund leds övningarna
av Sanba Zao från Haiti och Sten Källman, välkänd
körledare och folkmusiker från Göteborg.
På lördag kväll blir det en stor festkonsert i Kulturens
hus där körer och musiker deltar i olika konstellationer.
Tidigare under veckan besöker de haitiska musikerna
Arvidsjaur och Jokkmokk. Ungdomarna från Sydafrika
gästar Haparanda och Övertorneå.

En Luleådelegation besöker Joe Slovo School i Kapstaden, en av skolorna
som deltar i körfestivalen.
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– De bästa marknadsförarna är Luleåborna
själva, säger kommunens
utvecklingschef.

Utveckliingschef Anna Degerman med logotypen för platsen Luleå.

Foto: Alf Lindberg.

Så ska Luleå
marknadsföras
Luleås attraktivitet ska stärkas – och du kan bidra.
– De bästa marknadsförarna är Luleåborna själva,
säger kommunens utvecklingschef.
Snart dyker nya Luleåannonser upp lite
varstans. Det är bilder på kända, och mindre
kända, invånare i fina Luleåmiljöer. Varje
bild förmedlar en historia. Kampanjen ingår
i den nya marknadsföringen av platsen
Luleå. Den första målgruppen för kampanjen är Luleåborna.
– Vi vill att Luleåborna ska bli ännu stoltare
ambassadörer för sin stad.
Det säger Anna Degerman, chef för kommunens utvecklingskontor, som ansvarar
för den nya marknadsföringsstrategin. Den
har tagits fram tillsammans med representanter från näringslivet och universitetet.
Syftet är att stärka varumärket Luleå.
– Det handlar om att stärka Luleås attraktivitet, förklarar Anna Degerman. Vi vill få
fler att flytta hit, fler företag att etablera sig
här och fler att besöka oss.
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– Vi har tillsammans med näringsliv och
universitet arbetat fram våra styrkor och
vad vi vill lyfta fram. Nu har vi ett gemensamt tänk bland alla aktörer om vad vi ska
kommunicera ut.
Strategin bygger på tre kärnvärden som
ska prägla kommunikationen:
• Naturlig
• Lugn
• Nytänkande
Budskapet sammanfattas i en kort text:

”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.”

Men varför är det så viktigt med ett
enhetligt budskap?
– Vill man göra Luleå attraktivare måste
man också jobba med platsmarknadsföring,
svarar Anna Degerman. Ju fler vi är som
kommunicerar ut samma bild av Luleå
desto starkare blir genomslagskraften.
Bildspråket är viktigt och därför har ett
antal profilbilder tagits fram utifrån kärnvärdena. Bilderna passar för skilda målgrupper och ändamål. De ska återkomma
i olika typer av marknadsföringsmaterial:
broschyrer, rekryteringsannonser, filmer
etc. Vissa bilder kan nyttjas av alla i deras
marknadsföring.
I platsmarknadsföringen används också
en speciell logotyp, Luleåmärket. Webbportalen som marknadsför Luleå finns på
www.lulea.nu.
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Med nya ögon på Luleå
Nya ögon ser nya saker. Så vad tycker nya Luleåbor?
Vi frågade några som bott här mellan en vecka och ett år.
Varje år flyttar runt 3 500 personer till
Luleå och nästan lika många flyttar ut. De
kommer från jordens alla hörn, även om de
flesta är norrlänningar sedan tidigare.
Vi träffar tre nyinflyttade en eftermiddag
i Kulturens hus. Vad har de sett och upplevt?
Mats Ohlsson är en 34-årig smålänning
som för ett halvår sedan drog norrut till
kärleken och ett jobb på Yours kommunikationsbyrå. I dag bor han i Sunderbyn och
är lyrisk över Luleå.
– Jag har inte ångrat en sekund.
Han jämför med Malmö där han bodde
tidigare.
– Även om jag trivdes där också kände jag
mig hela tiden som en besökare. Från första
veckan har jag känt mig hemma i Luleå.
Han nämner naturen, friluftslivet och
servicenivån i butikerna.
– Men det viktigaste är människorna!
Folk är otroligt öppna och trevliga. Jag tycker
att det skiljer sig från många delar av landet. Efter sex månader har jag fått betydligt
fler kompisar här än jag hade i Malmö.
Eftersom han gjort lumpen i Boden
fruktar han inte ens januarikylan.

– Nej, kylan här är ganska behaglig jämfört med Skåne i januari.
Tystare än Chicago
Lykendra Johnson, 23 år, är Northland
Baskets nya stjärna. När vi träffas har hon
bara varit några dagar i stan. Hon kom direkt från Chicago, har aldrig varit i Europa
tidigare och vet just inget om Luleå. Bara
att det finns bra basketlag här.
– Alla har varit så trevliga, säger hon med
ett strålande leende.
Och första intrycket?
– Very different…Det är mycket tystare än
i Chicago.
Överraskande bra shopping
Kajsa De Bourg, 22 år, är veteranen i trion
eftersom hon bott i Luleå drygt ett år. Hon
kommer från Karlskrona i Blekinge och
läser till fastighetsmäklare på universitetet.
– När jag flyttade hit i augusti i fjol hade
jag aldrig varit norr om Åre. Jag valde
mellan Gävle och Luleå. Snön avgjorde, jag
gillar att åka utför.
Kajsa säger att Luleå var större än hon

hade trott och att hon blev överraskad av
allt vatten och av skärgården.
– Man ser väldigt långt… Och så känns
det som att det är frisk luft här. Sen jag flyttade hit har jag knappt varit sjuk, tidigare
blev jag sjuk jätteofta.
Hon trivs på LTU och på Porsön.
– Det är jättehärlig och avslappnad
stämning på skolan. Det mesta finns ju på
Porsön men ibland åker man in till stan för
att shoppa, äta eller roa sig.
– Shoppingen har överraskat. Det finns
ett så stort utbud av roliga butiker.
Det bästa med Luleå är den fina vintern
tycker Kajsa. Fast i april är hon less på slasket. Hon tycker att det saknas mysiga fik
där ungdomar kan hänga. Hon efterlyser
också bättre information om allt som finns
att göra.
Det sista hon säger innan vi skiljs är:
– Jag trivs så himla bra här att jag kanske
blir kvar efter utbildningen!
Mats, Lykendra och Kajsa är kanske inte
helt representativa för nya Luleåbor. Men
visst är det kul med lite beröm?

Kajsa De Bourg trivs på universitetet och Porsön.
Nyinflyttade från Chicago respektive Malmö:
Lykendra Johnson och Mats Ohlsson.
Foto: Alf Lindberg
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Ungdomar tänker ny
I sommar har ett 30-tal ungdomar arbetat med att ta fram förslag
på hur Trekanten, parkeringen nedanför Strand galleria, kan göras
om till en attraktiv mötesplats. Den gemensamma nämnaren i alla
förslag är att utveckla området till en park.
– Det skulle behövas en grön plats i stan
där man kan träffas och umgås, säger
18-åriga Kajsa Granlund. Vi saknar den
lilla mötesplatsen som tillfälligt fanns mittemot Smedjan, och Stadsparken känns mer
som en genomfartspark.
Kajsa går tredje året på gymnasiet och
i sommar ägnade hon tre veckor till ett
något annorlunda feriejobb – hur skulle
hon tillsammans med sina kompisar vilja
utveckla Trekanten?
Trekanten är ett område med stor potential som idag endast används som en parkering. Området har ett centralt läge med
kvällssol och utsikt över Norra hamn.
Många idéer
Totalt har åtta grupper tagit fram varsitt
förslag på hur en park skulle kunna se ut.
Det som återkommer i förslagen är att det
ska vara en park med stora grönytor.
– Det ska finnas plats för picknick eller
andra aktiviteter. Det är något vi saknar i
dagens parker, menar Razmus Öhman och
Emil Edberg som arbetade i samma grupp
som Kajsa.
Ungdomarna vill också att det ska finnas
ett kafé, kiosk eller servering i parken.
– Vårt förslag är att fiket ska ha sittplatser
på taket för att nyttja ytan så mycket som
möjligt och för att gästerna ska kunna njuta
av den fina utsikten mot vattnet, berättar
Razmus.
Andra grupper har idéer om att fiket
även skulle kunna hyra ut till exempel
cyklar och kubbspel på sommaren, och
skridskor och sparkar på vintern. Vintertid
skulle det även finnas en ramp från parken
ner till isbanan.
Trafiken en utmaning
Nackdelen med Trekanten är att området
är omgivet av vägar på två av tre sidor.
En av utmaningarna var därför att minska
bullret och att knyta ihop den föreslagna
parken med Norra hamn.
– Vi vill binda samman staden med vattnet, så vår grupp föreslår att man bygger
en gångtunnel mellan parken och strand-
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promenaden då en bro inte skulle få plats.
Sedan att Smedjegatan mellan Kulturens
hus och parken beläggs med gatsten som
visar att det här är främst fotgängarnas
space. De har företräde, men bilar kan
också ta sig fram, förklarar Kajsa.
Buskar och träd ska minska bullret och
ge vindskydd. En grupp föreslår också att
man sätter upp genomskinliga bullerplank
mellan parken och vattnet.
Central mötesplats
I centrum av parken ska det finnas en
naturlig knytpunkt och en mötesplats för
parkens besökare. Det kan vara allt från en
fontän med sittplatser till ett litet torg. Just
sittplatser är viktigt tycker ungdomarna:
– Man ska kunna sitta ett gäng och prata.
Det får gärna finnas runda bänkar eller
bänkar som står mittemot varandra, så att
man inte bara kan sitta 2-3 stycken i bredd.
Andra förslag på vad som skulle kunna
inrymmas i parken är scen, skateboardramp, klotterplank och minigolfbana.
Inspirera och påverka
Hur ska då alla goda idéer från ungdomarna tas tillvara?
– Vi arbetar med att ta fram en plan för
Norra hamn och Trekanten, säger Agneta
Laitila på Luleå kommuns stadsbyggnadskontor. Vi har fått ta del av ungdomarnas
förslag och de kommer helt klart att inspirera vårt fortsatta arbete.
Även kommunens utvecklingsgrupper
som arbetar med mötesplatser och centrumutveckling inom Vision 2050 har fått ta
del av ungdomarnas arbete. Ett attraktivt
centrum är viktigt för stadens utveckling
och för målet 10 000 nya Luleåbor.
Kajsa, Razmus och Emil tycker alla att
det har varit kul att vara med och påverka
och tror att kommunen tittar lite extra på
de idéer som återkommer bland gruppernas förslag.
– Jag skulle kunna tänka mig ett yrke
som samhällsbyggare. Det har varit ett
roligt sommarjobb där man fått vara lite
mer kreativ, avslutar Emil.
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ytt om centrum

FA KTA

Emil Edberg, Razmus Öhman och Kajsa Granlund har tillsammans
skissat på hur Trekanten skulle kunna göras om till en park. De föreslår bland annat en gångtunnel till strandpromenaden.
Foto: Alf Lindberg

Bakom projektet står Luleå kommun, Luleå tekniska universitet och KIA (Kompetensförsörjning
Inom Anläggningsbranschen).
Arbetet har genomförts inom Luleå kommuns
feriejobb för gymnasieungdomar. Universitetsstudenter från civilingenjörsutbildningar inom väg och
vatten samt arkitektur har varit handledare.
Syftet med projektet har varit att dels få veta vad
ungdomarna saknar i Luleå centrum och dels att
intressera dem för yrken och utbildningar inom
samhällsbyggnad och anläggning.
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J-ordet viktigt för Luleå
”I Luleå ska jämställdhet genomsyra hela samhället på alla plan.”
– Men det är långt kvar till vår vision, säger ordförande i
kommunens jämställdhetskommitté.
Helena Enqvist och Peter Hedlund är ordförande respektive vice ordförande i Luleå
kommuns jämställdhetskommitté. Vi träffar
dem efter ett av kommitténs möten.
– Vi har en väldigt bra samverkan mellan
partierna i kommittén, betonar Helena. Det
bottnar i att vi har samma värdegrund.
Kommittén verkar för jämställdhet mellan
kvinnor och män, både generellt i kommunen och mer specifikt inom den kommunala organisationen. Det görs till exempel
genom att ordna utbildningar och föreläsningar, informera, svara på remisser och
driva på i olika ärenden. Man bevakar att
kommunens egen personalpolitik aktivt
främjar jämställdhet. I maj varje år delar
kommittén ut ett jämställdhetsstipendium
(senast gick det till Annika Stävenborg).
– Vårt viktigaste mål är att jämställdhet
ska vara ett naturligt tänk i all planering.
Man måste våga säga j-ordet… Hur ser
det ut med jämställdheten i just det här
beslutet?
Till våren planeras ett seminarium om
sexuella trakasserier i skolan.
– Det är ett problem som framkommer
i olika enkäter och det kryper ner i lägre
åldrar, säger Helena. Mycket är verbala
trakasserier på nätet eller via mobilen.
Viktigt för utvecklingen
Helena och Peter menar att jämställdhet är
viktigt för att få en positiv utveckling.
– Luleå har historiskt präglats av manlig
industri och manlig sport, säger Helena.
Den manliga normen har fått verka länge.
Ett sätt att motverka är att jobba för att det
finns både män och kvinnor på en arbetsplats.
Peter, som arbetar på SSAB, hakar på:
– Vi försöker hela tiden få in fler kvinnor
i företaget. När vi tar in sommarvikarier är
nästan femtio procent tjejer.
Inom idrotten finns också en del att göra.
– Där är mycket tillåtet som inte skulle
accepteras i andra sammanhang, säger
Peter. Man kan bara titta på vad hockeyspelare och baskettjejer tjänar.
– Det har också funnits ett utbildningsförakt, även om det har svängt. I dag prioriterar ungdomar högre utbildning.
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Jämställdhet är viktigt för Luleås utveckling. Det menar Helena Enqvist och Peter Hedlund
i kommunens jämställdhetskommitté.
Foto: Frank Rizo
Ändrade attityder behövs
Formellt är vi i dag rätt jämställda. Kvinnor
och män har samma rättigheter.
– Men det räcker inte med lagar, det är
också en fråga om varje persons inställning. Att ändra på våra attityder är nog
den tuffaste delen.

På senare tid har begreppet jämställdhet
breddats till att även omfatta andra former
av diskriminering. Kommittén deltog till
exempel aktivt i pridefestivalen i juni.
– Men vi har ändå traditionell jämställdhet
som fokus, även om vi också tar upp andra
frågor.
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Kerstin Wanhatalo arbetar på Fredamottagningen.
– Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Foto: Alf Lindberg
FA KTA
I fjol polisanmäldes 28 000 misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige. Det
är en ökning med cirka 25 procent
på tio år. De flesta av våldsbrotten
begås av en bekant till kvinnan.
I Luleå anmäldes 237 misshandelsbrott mot kvinnor 2011. Även här
har det skett en kraftig ökning under
de senaste tio åren.
Det verkliga antalet brott är mycket
större. Endast vart femte brott beräknas leda till polisanmälan.

Freda – en mottagning för våldsutsatta
Våld i hemmen är ingen ovanlighet – men det sker
ofta i det tysta och omges av skuld och skam.
I våras öppnade kommunen Freda-mottagningen
som riktar sig till våldsutsatta i nära relationer.
Ett stort vitt papper är fastnålat på väggen
i ett rum på Freda-mottagningen. På pappret står ord som Rädsla, Kärlek, Skuld,
Beroende och Barn. Men också Att bryta
upp, Att bli fri och Att förstå.
– Det visar trasslet av känslor som ofta
finns hos kvinnorna vi möter. Vi använder
skissen vid våra samtal.
Kerstin Wanhatalo och Ann-Charlotte
Wallström är socionomer med stor erfarenhet. Sedan mars i år arbetar de heltid med
Freda-mottagningen. Lokalerna finns i
centrum. Freda vänder sig till våldsutsatta
i nära relationer och till barn som upplevt
våld.
Mottagningen bygger på frivillighet.
– Hit kan man komma när man själv vill
och sluta när man vill, förklarar Kerstin

Wanhatalo. Vi har tystnadsplikt och för
inga journaler.
Samtal och praktisk hjälp
Freda erbjuder enskilda samtal och hjälp
med myndighetskontakter eller under en
rättsprocess. Man har också tillgång till
några skyddade lägenheter.
– Bara att få prata om sina upplevelser
av våld gör skillnad. Det kan vara svårt för
kvinnorna att berätta att de varit utsatta
och det är därför viktigt att de som möter
kvinnorna tar deras upplevelser på allvar.
Under hösten startar även en gruppverksamhet som bygger på en speciell modell.
– Att få möta andra kvinnor som varit
eller är utsatta för våld är ett bra sätt att
komma bort från skam och skuld. Hur har

andra klarat situationen? Ofta finns barn
med i bilden.
– Det finns studier som säger att tio procent av alla barn upplevt våld i hemmet,
säger Ann-Charlotte Wallström. De har ett
stort behov av att få prata om det. Att se
sin mamma bli utsatt för våld och förnedrad är nog bland det svåraste ett barn kan
uppleva.
Freda erbjuder barn från fyra år och
uppåt samtal där de kan sätta ord på sina
känslor. Det sker enligt en trestegsmodell
som utarbetats av Rädda Barnen.
Ett första steg
Hittills har ett 80-tal personer fått hjälp av
Freda-mottagningen. Alla har varit kvinnor.
Det är nästan uteslutande kvinnor som
utsätts för våld i nära relationer.
På frågan om det inte är tungt att ta del
av våldsberättelser och mänsklig sorg
svarar Kerstin Wanhatalo:
– Många av dem som kommer hit har tagit
ett första steg. Det finns hela tiden ett hopp
och vi är här för att det ska bli en förändring.
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Många synpunkter
på framtidsprogram
Mer än 500 synpunkter har lämnats på
programförslagen kring Luleås framtid.
I januari presenteras de sex programmen.

Med Vision Luleå 2050 som ledstjärna har
sex program för Luleås utveckling tagits
fram under det senaste året. Programmen
ska visa vad Luleå vill göra fram till år 2020.
Programmen täcker in breda samhällsområden.
• ”Alla jämlika” handlar om barn och
unga, demokrati och folkhälsa.
• ”Rum för möten” handlar om kultur,
idrott, mötesplatser och upplevelser.
• ”Kuststaden Luleå” handlar om centrum
och skärgård.
• ”Stads- och landsbygd” handlar om
stadsdelar och byar.
• ”Ledande nordlig region” handlar om
näringsliv och kompetensförsörjning.
• ”Resor och transporter” handlar om
trafik och transporter.
Sex olika arbetsgrupper med representanter från kommunala förvaltningar ligger
bakom programförslagen. I Vårt Luleå nr
1 i år beskrev vi två av förslagen, det om
stads- och landsbygd samt om resor och
transporter.

– Det har varit spännande
möten med allt från Arbetsförmedlingen till Cykelfrämjandet vid bordet.

De har lett fyra av arbetsgrupperna: Ida Gustafsson, Magnus Åkerlund, Anna Lindh
Wikblad och Susanne Sjölund. De två övriga programledarna heter Maria Bergman och
Ann Storvall.
Foto: Frank Rizo
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Många möten och dialoger
Alla förslagen har under våren och hösten
presenterats vid ett stort antal möten, både
offentliga arrangemang och träffar med
särskilda målgrupper.
– Vi har träffat elever, företagare, föreningar och organisationer, säger Lena
Bengtén från stadsbyggnadskontoret. Det
har varit spännande möten med allt från
Arbetsförmedlingen till Cykelfrämjandet
vid bordet.
– Vi har också träffat enskilda personer på
bibliotek, i byahus, på vårmässan och så
vidare.
Resultatet är mer än 500 förslag och synpunkter på de olika programmen. De ska
nu bedömas inför den slutliga utformningen.
– I januari nästa år ska vi visa upp de
sex programmen under åtta veckor, säger
Lena Bengtén. Då är det sista chansen att
påverka innehållet för den här gången.
När de sex programmen är antagna av
politikerna ska de styra kommunens mer
tidsbegränsade planer, till exempel den treåriga budgetplanen och förvaltningarnas
årliga verksamhetsplaner.
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Succé för socialförvaltningens
bytesbank
Socialförvaltningen har öppnat
en bytesbank för medarbetare
som vill byta arbetsplats. Intresset är stort och hittills har 28
personer bytt med varandra.
Socialförvaltningen har över 2 500 anställda på ett stort antal arbetsställen i kommunen. Många av dem har ungefär samma
kompetens.
I samarbete med facket inrättades förra
hösten en bytesbank. Runt 160 personer
har anmält intresse. Hittills har 28 bytt
arbetsplatser med varandra.
– Utöver rätt kompetens ska det godkännas av respektive chef. Så det är fyra
pusselbitar som ska passa ihop, förklarar
Anna Åkerström, personalkonsult på
förvaltningen.
Att slippa pendla eller vilja pröva något
nytt är två vanliga motiv för de enskilda.
Men även arbetsgivaren har ett intresse av
ökad rörlighet.
– Forskning visar att det kan skapa friskare arbetsplatser, säger Anna Åkerström.
De möttes på E4-an
Två nöjda arbetsbytare är Eva-Lisa Olaus-

Eva-Lisa Olausson (till vänster) och Eva Strandh bytte jobb med varandra och slipper
pendla. De har inte ångrat sig.
Foto: Alf Lindberg
son och Eva Strandh. Eva-Lisa arbetar i
dag som vårdbiträde i hemtjänsten i Råneå
där hon också är bosatt. Eva bor på Porsön
och är numera handledare på Lillön, ett
gruppboende i samma stadsdel. Under
flera år möttes de på E4-an mellan Luleå
och Råneå, dock utan att känna varandra.
Den 1 januari i år bytte de arbetsplats.
– Jag jobbade 75 procent i Råneå men
det kändes som heltid, säger Eva Strandh.
Nu kan jag promenera till jobbet och har
barnen i närheten.
– Det är nog det bästa jag gjort. Jag fick
till och med lite högre lön.

Mer tid, mindre bensin
Även för Eva-Lisa Olausson har det varit
en stor omställning.
– Det är så värdefullt att få jobba på hemmaplan, även om jag från början tyckte
det var stressigt i hemtjänsten, säger hon.
Pendlandet till Luleå tog minst en timma
varje dag, nu använder jag knappt bilen.
– Ja, vi har gjort miljön en tjänst också, fyller
Eva i. Tidigare tankade jag fullt varje vecka.
– Själv har jag gått ner i vikt eftersom jag
är mycket mer igång nu, säger Eva-Lisa. På
vintern åker jag spark och på sommaren
cyklar jag.

Kommunen nyanställer när fler går i pension
Lärare. Socialsekreterare. Undersköterskor. Ingenjörer. Administratörer. Chefer…
Kommunen nyanställer hundratals
personer varje år – och fler blir det.
Luleå kommun har i likhet med andra
kommuner stora rekryteringsbehov. Cirka
600 personer beräknas nyanställas enbart
i år.
Förklaringen är framför allt att många
går i pension. Medelåldern bland de kommunanställda är hög. Nästan var femte är
60 år och äldre.

– Pensionsavgångarna fördubblas och vi
kan se att vi kommer att ha 200 som pensioneras varje år fram till 2025, säger Georg
Nilsson på kommunens personalkontor.
– Vi rekryterar inom nästan alla områden:
förskollärare, ämneslärare, socialsekreterare, vårdyrken. På sista tiden har det varit
en hel del chefstjänster också.
Den som går in på länken Lediga jobb
på Luleå kommuns webb kan se den stora
spridningen. Ofta är ett 20-tal tjänster utannonserade där.
Konkurrens om arbetskraft
En annan orsak till det stora rekryteringsbehovet är att fler byter jobb i dagens Norr-

botten. Konkurrensen om arbetskraften har
alltså blivit större.
– Ja, det är ganska många tjänster där det
är en utmaning att hitta rätt person, säger
Åsa Thomtén Jacobsson som också arbetar
på personalkontoret.
– Därför måste vi kunna erbjuda något
och ha en bra personalpolitik som attraherar rätt personer. Men vi märker att folk
även utanför länet vet att det händer saker
i Luleå.
Luleå kommun har drygt 6 000 medarbetare, inklusive visstidsanställda. Det finns
runt 300 yrkesgrupper. Mer än hälften av
personalen har minst tre års akademisk
utbildning.
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Nya förskolor med miljötänk
I höst har två nya förskolor öppnats, en på Kronan och en i Rutvik.
Båda husen är unika byggnader.
Spira förskola på Kronan sägs vara länets
miljöeffektivaste förskola och har plats för
ett 100-tal barn. Lokalerna är rymliga och
mycket energisnåla. Det finns inga korridorer, alla utrymmen används maximalt.
Solceller på taket värmer vattnet och i
biblioteket finns en kamin. Skärmar visar
på ett pedagogiskt sätt vattenförbrukning,
inne- och utetemperatur, vindhastighet med
mera. Tanken är att både barn och vuxna
ska bli intresserade av att minska energiförbrukningen.
Även utemiljön är genomtänkt och inspirerande. Investeringen uppgår till 37 miljoner kronor.
– Vi har satsat lite extra men det får vi
tillbaka i lägre driftskostnader, säger Ann
Kalla som är lokalsamordnare på barn- och
utbildningsförvaltningen.
– Bygget är också väldigt flexibelt. Det
kan rätt enkelt ändras till en skola för lågstadieelever.
Matsalen kan hyras ut till möten.
– Ja, vi vill att förskolan ska bli en naturlig mötesplats för främst de som bor i
närheten.

Spira förskola på Kronan invigdes i september.
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Gnistor i Rutvik
Den nya förskolan i Rutvik är efterlängtad
av de många barnfamiljerna i den växande byn. Förskolan har döpts till Gnistan
och är byggd i två plan runt två torg. Den
rymmer fem avdelningar eller visten som
personalen kallar det.
Under hösten renoveras den gamla
förskolebyggnaden. Den kallas numera
Lilla Gnistan för där går de yngre barnen.
Sammanlagt finns det nu 135 förskoleplatser i Rutvik.
Kostnaden i Rutvik är drygt 40 miljoner
kronor. Då ingår också skolans gympasal
som byggts ut till en allaktivitetshall. Den
kan hyras av föreningar och privatpersoner
under kvällar och helger.
Sunderbyn nästa
Det planeras för fler förskolor. Närmast
ligger Sunderbyn och Kläppbacken där det
i dag finns byggnadsmoduler.
– Det blir säkert också en miljöbyggnad,
säger Ann Kalla. Men det ligger nog ett par
år bort, det är mycket som ska utredas.
Även en förskola på Hällbacken utreds.

Foto: Susanne Lindholm

Tranbär växer i långa revor längs marken.
Efter första frosten blir bären söta och
smakrika. Foto: Thomas Öberg

Upptäck
Hertsölandet!
I september invigdes Hertsöstigen,
en nästan två mil lång led mellan
Ormberget och de många myrarna
i östra delen av Hertsölandet. I slutet av oktober är tranbären mogna.
Hertsölandet kan till stora delar kallas för
vildmark. Det finns till och med gammelskog utan spår av avverkning. Alltså trivs
växter, djur och fåglar här – också en del
ganska ovanliga arter.
För ett par år sedan blev området ett
kommunalt naturreservat. För att även
människor ska trivas här, och slippa gå
vilse, har en vandringsstig anlagts med
entréer runt om. Där det är blött är stigen
oftast spångad. Längs leden finns drygt 20
informationstavlor som berättar om natur
och kultur och runt Hertsöträsket finns ett
flertal rastplatser med eldstäder.
Till Hertsöträsket kan man ta sig året
runt. Sjön fryser till tidigt och lockar därför
både pimpelfiskare och skridskoåkare.
Säsongen är ju vid den här tiden slut för
hjortron och blåbär. Men när myrarna har
frusit lätt, och är som maräng att gå på, är
det den rätta tiden för att plocka tranbär.
Eftersom de röda bären ligger i mossan kan
det blir lite kallt om fingrarna. Tranbär lär
vara mycket nyttiga mot både det ena och
det andra.
På kommunens hemsida finns karta och
mer information (sök på Hertsölandet!).
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Har du drabbats
av extremväder?
Drabbades du av allt regnande i september i fjol?
Eller av den utdragna torkan sommaren 2006?
Det vill kommunens planerare i så fall gärna veta.
SMHI har på kommunens uppdrag tagit
fram en rapport om de mest extrema
väderhändelserna i Luleå sedan 1980. Det
handlar om regn, torka, snödjup, vattenstånd och ytterligare sju väderförhållanden .
Rapporten ska användas när kommunen
planerar för bostäder, vattenledningar,
gator med mera. Medborgarnas egna erfarenheter är därför intressanta.
– Fick de här väderhändelserna några
konsekvenser, undrar Lena Bengtén på
stadsbyggnadskontoret. Det kan vara
bryggor som slet sig, förlorade båtar, träd
som föll över ens hus, att man inte kom till
jobbet eller något annat som kan kopplas
till händelserna.
Till sist blir det jobbigt
Av rapporten framgår att många av
rekorden är från 1990-talet. De är, kanske

med något undantag, inte särskilt extrema
för svensk del. Luleå har hittills, kommit
lindrigt undan.
– Det är sant, men de här händelserna vet
vi har inträffat och att det har haft konsekvenser, säger Lena Bengtén. Om extremväder kommer oftare blir det till sist
besvärligt för oss alla.
– Genom att ta reda på konsekvenser av
faktiska händelser kan vi förbereda oss
bättre och försöka göra samhället robustare.
Lena Bengtén uppmanar därför läsare
som har drabbats av någon av de extrema
väderhändelserna de senaste 30 åren att
höra av sig. Mejla till lena.bengten@sbk.
lulea.se eller skicka brev till Lena Bengtén,
Stadsbyggnadskontoret, 971 85 Luleå.
Ange vilken väderhändelse det handlar
om och berätta hur den drabbade dig!

Extremt väder
sedan 1980
• Regn
Mest regn under ett dygn föll den 27 juli
1997, drygt 61 mm. Regnigaste månaden
var september 2011 med 178 mm.
• Torka
De längsta torrperioderna inföll 22 maj –
13 juni 1997 samt 24 juli – 15 augusti 2006.
• Snöfall
Det största snöfallet inträffade troligtvis den
30 november 2009.
• Snödjup
Det största snödjupet, minst 100 cm,
uppmättes 14-31 mars 1988.
• Värme
Varmast under de senaste 32 åren var det
den 17 juli 2003 med 32,1 grader som mest
och 25,9 grader i dygnsmedeltemperatur.
Hela veckan, 14-22 juli 2003, var mycket
varm.
• Kyla
Kallast var det den 28 januari 1999 med
minus 41 grader. Under perioden 27-30
januari 1999 var det under minus 30 grader.
• Storm
Den högsta medelvinden som noterats är
21 m/s natten den 26 december 1992.
I byarna nåddes stormstyrkor.
• Flöden i älven
Den högst uppmätta vattenföringen i Lule
älv är 2146 m3 i sekunden den 20 augusti
1993. Den lägst uppmätta vattenföringen är
114 m3 i sekunden den 26 september 1994.
• Högt vattenstånd
Dygnet med det högst uppmätta havsvattenståndet var den 14 januari 1984 med
172 cm över medelvattenstånd (mätt i Kalix).
• Lågt vattenstånd
Dygnet med det lägsta havsvattenståndet
var den 31 januari 1998 med 76 cm under
medelvattenstånd.
• Isläggning
Vintern 1992-93 hade Sandöleden is i 199
dagar fram till den 15 maj. Kortaste isvintern var 2000-01 med 144 isdagar.
• Istjocklek
Havsisens tjocklek har bara mätts under
några få år på 1980-talet. Tjockaste istäcket
fanns troligtvis i april 1981. Minsta istjocklek
var det troligtvis i april 2008.

Ihållande snöfall ställer till problem. Den 30 november 2009 kom det rekordmycket snö.
Foto: Susanne Lindholm
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Gustaf Sundström har vigt över tusen par
Han har vigt över tusen par
sedan 1975.
– Så länge jag kan skilja på ja
och nej fortsätter jag, säger
Gustaf Sundström.
Det finns 15 borgerliga vigselförrättare i
Luleå, utsedda av länsstyrelsen. Men ingen
kommer i närheten av Gustaf Sundströms
mångåriga insats. I nästan 40 år har han
vigt mellan 20 och 40 par årligen.
– Det ökade markant när kyrka och stat
skiljdes, säger Gustaf Sundström. Sen
verkar det som att man inte är sambor lika
länge som förut. Det finns juridiska fördelar med att vara gift.
För Gustaf Sundström har det blivit rutin
att klä upp sig i mörk kostym och ta emot
brudpar i Stadshuset var och varannan
vecka.
– Det är ju ett hedersuppdrag och jag
tycker att det är viktigt att vara prydligt
klädd. Även om det är rutin för mig är det
ett stort steg för paren som man måste
respektera. Det är också bra att vi har ett
stiligt vigselrum här i Stadshuset, det ger
en fin inramning.

Gustaf Sundström har förrättat flest borgerliga vigslar i Luleå.
– Det är ett hedersuppdrag.

Vigslar han minns väl
Gustaf Sundström har aldrig glömt bort en
vigsel under de 37 åren.
– Men en gång var det nära att jag missade.
Jag stod i potatislandet när man ringde och
undrade var jag var. Jag hade tagit fel på
en timme men lyckades ändå komma i tid.
Givetvis finns det vigslar som han minns
extra väl. Som paret som ville gifta sig
enkelt samma dag och klockslag som
kungaparet 1976. Eller brudgummen som
kom med eget flyg och ett stort sällskap
från Ryssland.
– En gång när jag skulle viga ett par sent
en kväll kom det in två herrar. De var
poliser och meddelade att det inte skulle

bli någon vigsel för killen var på rymmen.
De tog brudgummen med sig och det var
ju inte så trevligt för bruden…
– Ett par har jag vigt tre gånger. Min uppgift är egentligen bara att bedöma om de
som ska gifta sig är medvetna om vad de
gör. Bara någon enstaka gång har jag vägrat därför att de har varit berusade.
I år räknar Gustaf Sundström med att det
blir ett 40-tal vigslar. Han har redan fem
inbokade den 12 december – som ju skrivs
121212.
– Det är sista gången det här århundradet
som det är den typen av jämnt datum.
Men det har varit toppar tidigare också,
särskilt hösten 1986 i samband med ändrad

Foto: Frank Rizo

lagstiftning (som dock aldrig blev av).
– Vi vigde 300 par i december det året.
Det var nästan som hos tandläkaren.
400 par gifter sig årligen
Cirka 400 par gifter sig årligen i Luleå. Enligt statistiken blir det skilsmässa i nästan
fyra fall av tio.
– Ja, det skulle vara intressant att veta
hur många av mina par som fortfarande
är gifta. Tidigare brukade jag säga att jag
lämnade tio års garanti men numera har
jag dragit ner det till fem år…
Själv har Gustaf Sundström varit gift med
samma dam i 57 år.

Föreslå bra kandidater!
Trygghets- och folkhälsorådet i Luleå har
inrättat ett stipendium för att belöna goda
insatser. Stipendiet har tre kategorier:
• Årets folkhälsoinsats
• Årets trygghetsinsats
• Årets ingripande
Årets folkhälsoinsats delas ut till en person eller organisation som på ett positivt
sätt påverkat folkhälsan i Luleå kommun.

18

Årets trygghetsinsats delas ut till en person
eller organisation som på ett positivt sätt
har ökat tryggheten för andra i kommunen.
Årets ingripande delas ut till personer
som på ett positivt sätt förebyggt brott i
Luleå.
Om du känner någon som gjort insatser
som sticker ut, eller som har jobbat långsiktigt, inom något av områdena kan du

nominera på www.lulea.se/folkhalsa. Det
går också att hämta en blankett i stadshusets reception.
Lämna ditt förslag
senast den 30 oktober.
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vår historia

”Ett av de
mörkaste bladen
i stadens historia”
Sommaren 1932 var det oroligt i Luleå. Kvällen den 7 juli exploderade oroligheterna i våldsamma kravaller. Inkallade reservpoliser
från Stockholm och Göteborg jagade arga Luleåbor, eller bara
nyfikna kvällsflanörer, längs gatorna i centrum. En av dem lär ha
varit en ung Martin Ljung.
Bakgrunden var att träsliperiarbetarna i Karlshäll befann sig i
strejk sedan flera månader och att stuveriarbetarna i sympati
blockade arbetet i hamnen. Arbetsgivarna satte då in strejkbrytare
och landshövding Gärde begärde polisförstärkning. Många fruktade en massaker som i Ådalen året innan då fem personer dödades.
I början av juli 1932 trappades spänningen upp. Länsstyrelsen
spärrade av ett stort område i Södra hamn för att skydda ett 70-tal
strejkbrytare som bodde på ett logementsfartyg. Protestmötena
avlöste varandra i Folkets hus och i Folkets park. Särskilt kommunisterna var aktiva och eldade på sina anhängare.
Kvällen den 7 juli hölls ett stort protestmöte i Folkets park, som
då låg på nuvarande grönängen vid Lulsundskanalen. Efter mötet
vandrade folk in mot centrum under uppsikt av utposterade konstaplar. Vid Loet började det hetta till. Polisen försökte skingra folk
och hindra dem från att gå mot Södra hamnen.
Vid 22-tiden hade ändå en stor folkmassa samlats på Smedje-

Södra hamn spärrades av med rep, här mot Nygatan.
Tidningsrubriker dagen efter kravallerna.

gatan ner mot hamnområdet. Poliserna gick utan förvarning till
attack med dragna sablar och jagade folk upp för Smedjegatan
och längs angränsande gator. Det plötsliga våldet överraskade
folkmassan och många slogs blodiga. Hur många som skadades
är oklart men sex personer fördes enligt tidningsuppgifter till
sjukhus under kvällen, dock ingen med livshotande skador.
”Torsdagskvällens händelser i Luleå komma säkerligen att gå
till eftervärlden såsom ett av de mörkaste bladen i stadens historia”, sammanfattade Norrbottens-Kuriren dagen efter. Tidningen
skyllde oroligheterna på Norrskensflamman.
Motsättningarna mellan socialdemokrater och kommunister var
vid den här tiden mycket hårda. Deras tidningar nästan tävlade i
att hitta på okvädingsord om varandra. Men här hade för en gångs
skull Norrskensflamman och Norrländska Socialdemokraten ungefär samma version av händelsen. Båda lade helt skulden på överspända poliser.
Luleåminnen i Stadsarkivets årsbok
Våldsamheterna i Luleå för 80 år sedan fick inga rättsliga följder
och händelsen är sedan länge bortglömd. Nu återuppväcks minnet
i ett kapitel i Stadsarkivets nya årsbok som kommer ut lagom till
skyltsöndagen den 2 december.
Andra avsnitt i årsboken handlar bland annat om en barnmorskas liv i Luleå i början av förra seklet, de första borgarna i staden
och bilhandlarminnen. Maurits Nyström skriver om bygdens
riksdagsmän under drygt 300 år och Gunnar Lassinantti ger personliga betraktelser utifrån ett antal bilder.
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Så nära himlen man kan komma på jorden… November kan bjuda på fantastiska upplevelser för skridskoåkare.
Men åk aldrig ut ensam!

Foto: Thomas Öberg

Årets höjdpunkt
Snart, kanske redan i månadsskiftet oktober-november, infaller en av årets höjdpunkter för alla som åker långfärdsskridskor.
Efter några ordentligt kalla nätter lägger
sig isarna. Först en bit inåt landet, till exempel Hollsvattnet och Bjursträsket, sedan på
grunda fjärdar som Persöfjärden och Björsbyfjärden. Hertsöträsket brukar också frysa
till tidigt.
Vissa år kan isarna ligga spegelblanka
under flera veckor, men oftast täcks de
ganska snabbt av frost och snö. Så det gäller
att fånga dagen. De riktiga entusiasterna
följer förstås isläggningen ut mot öppna
havet till efter nyår.

Vårt Luleå

Allt fler Luleåbor har de senaste åren
upptäckt tjusningen med att åka långfärdsskridskor, bland annat tack vare isbanan
runt centrumhalvön. Skridskoåkning är en
aktivitet som passar de flesta åldrar.
I boken Naturguiden skriver Thomas
Öberg lyriskt:
”Det är så nära himlen man kan komma på
jorden. Att sväva iväg på en blank is och nästan
inte veta var vattnet tar slut och rymden börjar.
Och där mitt i det blåa finns du.”

Isar är riskabla och att ge sig ut på de första
tunna och genomskinliga isarna är än
farligare. Det kräver kunskap och utrustning som isdubbar, ispik och ryggsäck
med ombyte. Sällskap är kanske det allra
viktigaste.
Luleå långfärdsskridskoklubb har under
många år ordnat kurser och arrangerat
turer för både nybörjare och erfarna. Även
Friluftsfrämjandet och Studentidrotten
brukar erbjuda turer i grupp.

Härligt – men farligt
Men det roliga och det spännande hänger,
som så ofta i livet, ihop med det farliga!
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