Vårt Luleå

Vårt Luleå Nr 1 • 2014

En informationstidning från Luleå kommun. Nr 1 • 2014

Ersnäs har
mycket att fira

Slam blir biogas

500 nya bostäder per år

Sidorna 6-7

Sidorna 16-17

Vårt Luleå Nr 1 • 2014

bilden

Sverige är efter Island det land i Europa som har flest hästar i förhållande till befolkningen. Antagligen finns det fler hästar
än mjölkkor i vårt land. I Luleå kommun rör det sig om 1500-2000 ridhästar, travhästar och brukshästar. De på bilden finns
i Antnäs. Hästintresset är mycket stort och ridsport lär efter fotboll vara Sveriges största ungdomsidrott. Det finns en handfull
ridklubbar i Luleå, varav en i Råneå. Den största, Luleå ridklubb, har över 400 aktiva. Anläggningen på Hertsön är öppen
sju dagar i veckan. Foto: Susanne Lindholm
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medarbetare

”Jag ville
göra något
betydelsefullt”
Tiina-Mari Nybacka, sjukgymnast i Råneå
Fallolyckor drabbar många äldre och vållar
allvarliga problem. Sjukgymnast Tiina-Mari
Nybacka och hennes kollegor har arbetat
systematiskt med att förebygga fallskador.
Resultaten är mycket goda.
Tiina-Mari kommer ursprungligen från
Finland men bor sen 14 år tillbaka i Råneå.
Att hon hamnade i Råneå beror på sambon
som hon träffade när hon arbetade i Norge.
– Råneå är fint när man har barn. Det är
tryggt och i centrum finns grundläggande service med skola, affärer, sporthall med mera.
Det är också nära till Luleå, Kalix och Boden.
Tiina-Mari slog in på sjukgymnastbanan
därför att hon upptäckte att hon trivdes att
jobba med äldre. Hon höll också på med
idrott som ung, bland annat volleyboll.
– Jag tycker om att hjälpa människor och
ville göra något betydelsefullt under arbetsdagen, förklarar hon.
Hitta sin rörelseförmåga
Som sjukgymnast arbetar Tiina-Mari med
rehabilitering på korttidsboenden och hemma
hos folk. Hon åker runt i hela Råneåtrakten.
– Jag hjälper dem som på grund av sjuk-
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dom eller skada fått sämre rörelseförmåga.
Man bedömer vilka resurser personerna
har och hur resurserna bäst tas till vara.
Det handlar om att hjälpa folk att hitta
tillbaka till sin rörelseförmåga.
– Vi arbetar också mycket förebyggande
för att undvika fallolyckor, trycksår, näringsbrist och annat. Det är något som man har i
bakhuvudet hela tiden.
Förebyggande gav resultat
Tiina-Mari och hennes kollega Britta Andersson har under många år ägnat mycket tid
åt att få ner antalet fallolyckor.
– Man ska inte rycka på axlarna åt det
utan fundera vad det beror på. Då är det
viktigt att man är flera som funderar. Ett bra
team är A och O.
De båda sjukgymnasterna tog tillsammans
med en personalgrupp fram ett antal rutiner
för att förebygga fall. Bra rutiner och fallombud på alla vård- och omsorgsboenden i
kommunen gav snabbt resultat och på några
år mer än halverades antalet höftledsfrakturer. För det arbetet fick Tiina-Mari och
Britta en hedersutmärkelse från sjukgym-

nastförbundet i fjol. Tyvärr har fallolyckorna
åter ökat.
– Vi fick inga extra resurser när vi tog
över hemsjukvården från landstinget i fjol.
Behoven är större än vad vi kan tillgodose,
det skapar stress.
Tiina-Mari säger ändå att hon tycker jobbet
är jätteroligt och att hon inte kan låta bli att
engagera sig.
– Att göra ett bra jobb och utveckla vården
är en stor drivkraft. Ofta handlar det inte om
stora grejor, mer om att konstant förbättra.
– Men det är jätteviktigt att det inte blir
merjobb och krångligt för personalen. Allt
utvecklingsarbete hänger på att de som är
närmast de äldre är med.
Line dance fritidsnöjet
Trots sitt stora engagemang i jobbet orkar
Tiina-Mari vara line dance-instruktör på
fritiden.
– Det är det roligaste jag vet! Man får
röra på sig och så är det lite hjärngympa
också. Vi har en grupp här i Råneå som
träffas två gånger i veckan och är även ute
på olika evenemang.
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Mål: bästa cykelstaden
Målet är Sveriges bästa cykelstad. Därför
ska en plan för att öka cyklandet i Luleå nu
tas fram.
Enligt den senaste undersökningen av
Luleåbornas resvanor är det bara var
tionde resa som sker med cykel.
Tekniska nämnden höjer nu ambitionsnivån. En cykelplan med tydliga mål och
strategier ska tas fram i år.
– Målet är att vi ska få pris som Årets
cykelstad senast 2016, förklarar Lenita Ericson,
ordförande i tekniska nämnden.
• Nio av tio Luleåbor har enligt resvaneundersökningen tillgång till cykel.
• 45 procent av alla resor är kortare än
fyra kilometer.

Stipendiater som hyllats

Lampor släcks 29 mars

Följande kommunstipendier har utdelats
sedan december.
• Årets idrottsstipendium 2013: Daniel
Steding, Luleå alpina klubb.
• Årets ungdomsledare 2013: Caroline
Posti och Erika Blom, Luleå allmänna
konståkningsförening.
• Årets by 2014: Ersnäs (se sid 15).
• Årets folkhälsoinsats 2013: Peter Backman för arbete mot doping.
• Årets trygghetsinsats 2013: RFSL i Luleå
och norra Norrbottens län.
• Årets ingripande 2013: Fredrik Larsson.
• Luleå kommuns medarbetarstipendium
2013: arbetsmarknadsförvaltningens
projekt UTAN, Unga Till Arbete i Norr.

Lördagen 29 mars är det åter dags för Earth
Hour. Meningen är att vi då ska släcka så
mycket belysning som möjligt kl 20.3021.30.
Liksom tidigare år deltar Luleå kommun
tillsammans med merparten av Sveriges
kommuner. Företag, skolor och privatpersoner kan anmäla sig via kommunens
webbplats.
Earth Hour har startats av Världsnaturfonden och är världens största miljömanifestation. I år kopplar man också kampanjen till fyra ”klimatvärstingar”: bilen, biffen,
bostaden och börsen.

4 311 000

Så många resor gjordes 2013 med Luleå
Lokaltrafik. Det var en ökning med 4,7 procent jämfört med 2012 och är ett nytt rekord.
LLT hade i fjol även landets mest nöjda
kunder i stadstrafik enligt den årliga Kollektivtrafikbarometern. Det är tionde året i rad
som LLT toppar undersökningen.

Invigning på Mjölkudden
Området runt Mjölkuddstjärnen har rustats upp med sittplatser, brygga och annat
för att underlätta fågelskådning. Stigen är
förbättrad så att det går att ta sig fram med
barnvagn eller rullator. Invigning kommer
att ske söndagen 18 maj kl 13.
Söndagen 25 maj ordnas en fågelskådardag med guide i Gammelstadsviken.
Mer information kommer i kommunens
samlingsannons i maj.

spaning

Även jag älskar kött
Okej, svensken vill inte sluta äta kött helt och hållet.
Men måste hen äta mer kött för varje år som går?
Enligt Jordbruksverket fortsätter köttätandet att öka
och 2013 var ett nytt rekordår, då en genomsnittlig
person konsumerade 85,5 kilo kött.
Att äta så mycket kött som svensken gör är inte bra
för hälsan. Men jag tänker också på att köttmiddagarna
på dina tallrikar bidrar mer än vad du kanske tror till
klimatförändringarna.
Jag älskar kött. Alltså, jag älskar smaken av kött. I
min familj äter vi därför gott och vegetariskt fem av
veckans dagar. Och på helgerna lyxar vi med goda
kötträtter. Jag gillar att äta bacon, men jag behöver inte
äta bacon eller annat kött varje dag. Bara genom att
avstå kött under en av veckodagarna skulle du kunna
minska dina utsläpp av växthusgaser väsentligt. Eller
fortsätt äta kött varje dag, men halvera mängden av
kött i rätten. Det handlar inte om en bokstavstrogen

veganism, utan om kilo koldioxid. Att på ett eller annat
sätt få i dig mindre kött kan bli ditt sätt att ta ansvar
för framtiden.
Min dotter är två år. När hon är 50 år menar forskarna
att hon kan leva i en värld med tätare värmeböljor,
högre havsnivå och en svårare matsituation. Hon växer
dock upp i Sverige. De barn som bor i andra delar av
världen kommer att uppleva mera direkta hot på grund
av det nya klimatet, till exempel torka och översvämningar.
Med tanke på den stora positiva effekten som följer
med en kost med mindre kött önskar jag att våra
politiker skulle våga låta skolköken servera vegetarisk
mat en dag i veckan i skolan och förskolan. Jag tror
inte att Luleås ungar skulle säga nej till plättar.

Malin Svedjeholm
är kommunikatör
och serietecknare.

Malin Svedjeholm
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Mer mat och handel
på Köpmantorget
En process pågår för att öka
Köpmantorgets attraktionskraft.
I höst inleds byggandet och 2015
ska det nya Köpmantorget stå
klart för att fyllas med aktiviteter.
Köpmantorget är en torgyta mitt i centrala
Luleå som pryds av några träd, en fontän
och murar. Några människor kan komma
gående ibland och en och annan bil kan
skymta förbi. Det är en yta som få stannar
till på. Visionen är att torget ska få en
identitet och bli en levande och attraktiv
mötesplats.
I december 2013 inleddes en process för
att ta reda på vad som skulle få Luleåborna
att besöka torget. Förutom att bygga om
inom budgetramen sker utvecklingen av
nya Köpmantorget i ett brett samarbete
med olika aktörer.
– Huvudsakligen är det fastighetsägarna
runt torget, Luleå näringsliv och Visit Luleå
som är med och påverkar inriktningen. Vi
anpassar byggandet till deras planer i den
mån det går, säger projektledare Jeanette
Lestander på tekniska förvaltningen.
Mat och torghandel lockar
För att ta reda på vad Luleåborna tycker är
viktigt för att Köpmantorget ska få mer dragningskraft har flera olika grupper tillfrågats.
En sammanställning visar att Luleåborna

motiveras mest av temat mat följt av design, kultur och natur. Den mest populära
detaljen var torghandel, därefter café, växter
och sittplatser. I de fria synpunkterna
märktes en längtan efter aktiviteter och
handel. Minst populärt var sport, teknik,
och vindskydd.

”Biogas är världens
renaste bränsle och
tillför nästan inga
växthusgaser.”

Stafettpinnen överlämnas 2015
Vissa åtgärder beräknas kunna påbörjas
till hösten 2014. Budgeten är i nuläget
fyra miljoner kronor och torget beräknas
stå klart 2015. Projektledaren är positivt
laddad inför utmaningen men poängterar
att liv och attraktionskraft måste tillföras
platsen av andra.
– Vi hoppas att det finns aktiva och engagerade kommunmedborgare och föreningar
som vill haka på. Köpmantorgets identitet
kommer inte att bero på vilka gatstenar vi
lägger utan den formas av de människor
och aktiviteter som fyller torget med liv,
säger Jeanette Lestander.

Ganska ödsligt idag.

Jeanette Lestander leder omvandlingen av Köpmantorget. Foto: Susanne Lindholm.

Till hösten kan de första
biogasbussarna rulla på
Luleås gator. Just nu byggs
anläggningen för biogasproduktion vid Uddebo
reningsverk.
Biogasprojektet har dragit ut på tiden med
flera upphandlingssvängar, men nu är
arbetet i full gång.
Biogas produceras i och för sig redan i
dag i Uddebo när avloppsslam bryts ner
i rötkammaren. Hittills har gasen använts
till att värma upp reningsverkets egna
lokaler via en gaspanna. Sedan något år
tillbaka produceras även elström. Men nu
ska biogasen renas – uppgraderas – till
fordonsgas.
Det finns i dagsläget ett 40-tal uppgraderingsanläggningar i landet, huvudsakligen
i Sydsverige. Luleåanläggningen blir den
första större anläggningen som använder
så kallad membranteknik för gasrening.
Hushållens matavfall kommer inte att
användas. Det kommer som tidigare att
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Produktion av
Biogas

Gasturbin för
elproduktion
Värmepanna

Slam

Gasklocka

Befintlig
rötkammare

Gascontainer

Gasrening
med komprimering

Gascontainer
Transport

Högtryckskompressor
Tankstation

Högtryckslager

Sari Ekblom och Hans Moberg ser fram emot en spänande höst.
Då ska de första fordonen tankas med gas. Foto: Susanne Lindholm

Biogasen på väg
komposteras i Sunderbyn. Däremot ska
restmjölk från Norrmejerier tillföras rötslammet.
– Det är en mindre del men mjölken höjer
produktiviteten och påverkar gasmängden,
säger projektledare Hans Moberg.
Tankning hos LLT
Den färdiga fordonsgasen lagras först i
gasflak – en sorts containrar – i en ny byggnad i Uddebo. Containrarna körs sedan till
Luleå Lokaltrafik på Midgårdsvägen där
en tankstation uppförs. Till hösten ska hela
kedjan vara klar och intrimmad.
Fordonsgasen ska i första hand användas
av kommunens fordon. Gasen beräknas
räcka till att driva ett dussintal bussar och
kanske 200 personbilar. Kommunens fordonsflotta kommer att förnyas successivt

så att det blir allt fler gasbilar och gasbussar.
– Vår plan är att köpa in tre bussar årligen
de närmsta tre åren, säger Sari Ekblom,
LLT:s vd. Vi hoppas att de första levereras
i oktober.
Hon tycker att satsningen på biogas är
spännande.
– Vi på Luleå Lokaltrafik har en intressant
resa framför oss genom att vi inför ny teknik.
Men framför allt kan vi vara med och göra
gott för miljön.

säger Hans Moberg. Men det är framför
allt för miljön det har betydelse. Biogas är
världens renaste bränsle och tillför nästan
inga växthusgaser.

Världens renaste bränsle
Investeringen uppgår till 54 miljoner kronor,
vilket faktiskt är betydligt lägre än de
första kalkylerna.
– Även om fordonsgas är något billigare
att köra på än diesel och bensin tar det lång
tid innan investeringen betalar sig i kronor,

• Gasmängden beräknas räcka till att 		
driva 10-12 bussar och 150-200
personbilar årligen.

Fakta om biogasen
• Biogasen skapas naturligt genom 		
rötning av avloppsslam.
• Minst 850 000 normalkubikmeter 		
fordonsgas kan produceras i Uddebo.
Det motsvarar lika många liter diesel.

• Investeringskostnad: 54 miljoner kronor.
• Fordonsgas är i dagsläget 15-20 %
billigare än motsvarande mängd bensin.
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Investeringar för över en miljard 2013
Kommunens resultat i fjol blev
85 miljoner kronor. Årsredovisningen för 2013 visar också
att hela kommunkoncernen
nettoinvesterade för över en
miljard kronor.
Det positiva resultatet beror inte på stora
överskott hos nämnderna. För socialnämnden blev det ett minus på 19 miljoner kronor medan barn- och utbildningsnämnden
kan uppvisa ett marginellt överskott i
förhållande till budgeten. Förklaringen
är, liksom 2012, en stor återbetalning av
försäkringspremier.
Nettoinvesteringarna uppgick till 637 miljoner kronor. Trots att det är en mycket stor
summa är det ändå drygt 200 miljoner kronor
mindre än budgeterat. Största posten utgörs av vatten och avlopp men även nya
bostadsområden, nytt äldreboende och
Luleå Energi Arena har kostat.
Kommunens företag investerade för ytterligare 419 miljoner kronor. Här är det framför allt Lulebo och Luleå Energi som gjort
omfattande satsningar.
Skulderna har ökat som en följd av de
stora investeringarna. Därför sjunker soliditeten, ett mått för hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna pengar,
och är nu nere i 66 procent, vilket ändå är
högt i Kommunsverige.
Fler anställda 2013
Årsredovisningen innehåller också en del
personalstatistik.
• Antalet anställda var vid årsskiftet 6 433,
drygt 100 fler än 2012. En orsak är övertagandet av hemsjukvården från landstinget.

Hälften av
cheferna är
kvinnor
8

Respektive verksamhets andel
av totala kommunbidragen (%)

34,9
10,4
3,6
2,1

Socialförvaltningen

5,3
43,6

2005

Arbetsmarknadsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Räddningstjänsten
Kommunledningsförvaltningen
Övriga nämnder
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen

36,8
10,9

Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

4,8
2,5
5,1
40,0

2013

• Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har nästan exakt lika
många anställda, drygt 2 600 personer.
• 79 procent av de kommunanställda är
kvinnor.
• Medelåldern är 49 år.
• 495 personer arbetar i kommunbolagen.
• Sjukfrånvaron ökade något 2013, framför
allt långtidssjukskrivningar.
• Två av tre anställda har högst sju dagars
sjukfrånvaro.
Fler äldre påverkar
Under våren pågår planeringen för budgetperioden 2015-2017. Som alltid finns många

Ofta händer stora saker i det
tysta. Hälften av kommunens
högsta chefer är i dag kvinnor.
Fyra av fem kommunanställda är kvinnor.
Men på högsta chefsnivå har männen
dominerat stort – ända tills nu.
2010 var 82 procent av förvaltnings- och
kontorscheferna män. I dag är 8 av de 16
cheferna män, precis 50 procent alltså.

osäkra faktorer. Avgörande är skatteintäkternas utveckling som hänger nära samman med konjunktur och arbetslöshet.
Befolkningsutvecklingen är också viktig.
Varje ny invånare ger i genomsnitt ett plus
på 50 000 kronor i kommunkassan. En tredje
faktor är statsbidragen som bedöms minska.
Socialförvaltningens andel av utgifterna
ökar i takt med att allt fler Luleåbor behöver
äldreomsorg. 2005 stod socialförvaltningen
för knappt 35 procent av de totala kostnaderna, nu är det nästan 37 procent. Barn- och
utbildningsförvaltningens andel minskar
däremot.
En tydlig trend är att fritidsförvaltningens
och kulturförvaltningens andelar av budgeten växer. Jämfört med 2005 får fritiden
och kulturen 120 miljoner kronor mer.
De stora investeringarna de senaste åren
bedöms bli ännu större framöver. I den
gällande budgetplanen uppgår de till 2 157
miljarder kronor netto 2014-2016. Det kräver
förstås en omfattande nyupplåning.

– Det har skett genom att arbeta medvetet och våga bryta mönster, säger kommunchef Anne Karlenius.
Luleå kommun antog för några år sen en
ny och tydligare jämställdhetspolicy. Kommunfullmäktige undertecknade dessutom i
fjol en europeisk deklaration om jämställdhet (CEMR).
– En bra blandning av kvinnor och män
ger ett bredare perspektiv och skapar
dynamik i organisationen. Det kommer
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EU-val 25 maj
Den 25 maj hålls val till
Europaparlamentet.

Nya kommunlaget består av Gunnar Eikeland, Niklas Nordström, Anne Karlenius
och Yvonne Stålnacke. Foto: Andreas Harnemo

Kvartett leder Luleå kommun
Här är laget som numera leder Luleå kommun.
Kvartetten består av kommunalråden Yvonne Stålnacke och
Niklas Nordström samt kommunens två högsta tjänstemän.
Yvonne Stålnacke ersatte vid årsskiftet Karl
Petersen som ordförande i kommunstyrelsen. Samtidigt trädde 45-årige Niklas Nordström in som ny vice ordförande. Båda är
socialdemokrater och kommunalråd på
heltid.
Den nya ledningen består också av kommunens två högsta tjänstemän: Anne Karl-

enius, kommunchef, och Gunnar Eikeland,
vd för Luleå kommunföretag AB. Dessa
har fått tydligare roller än tidigare.
– Vi är ett lag som kommer att jobba nära
varandra, förklarade Yvonne Stålnacke när
den nya ledningen presenterade sig i början
av året.

Vart femte år är det val till Europaparlamentet i de 28 medlemsstaterna i Europeiska unionen. I år ska 751 ledamöter utses,
varav 20 väljs i Sverige.
För att få rösta ska du vara svensk medborgare, någon gång varit folkbokförd i
Sverige och ha fyllt 18 år. Medborgare i
andra EU-länder som är folkbokförda i
Sverige kan också rösta efter anmälan till
länsstyrelsen.
Röstandet går till på samma sätt som ett
vanligt val. Du röstar på ett parti och kan
också personrösta.
Röstkorten skickas ut i början av maj
till alla som har rösträtt. Där står var du
kan rösta på valdagen den 25 maj. Om du
tappar bort röstkortet kan du få ett nytt via
kommunen eller Valmyndigheten.
Från onsdagen 7 maj kan du förtidsrösta.
Platser och tider kommer att framgå av
annonser och på webben. Det går även att
rösta i utlandet och via bud.
Vallokalerna är öppna kl 08-21 den 25 maj.
Observera att det skett vissa förändringar
av valdistrikten i Luleå vilket kan innebära
att du ska gå till en annan vallokal än tidigare.
Mer information om valet finns på
www.val.se

Elections to the European
parliament 2014
There will be elections to the European
Parliament in all EU member states in May
2014. In Sweden, the elections will take
place on Sunday, 25 May. Advance voting
starts on 7 May 2014.
If you are entitled to vote you will receive
a voting card in the post, about three
weeks before the election. You find more
information about the election on the
Election Authority’s website www.val.se

Europarlamenttivaalit 2014
förstås alltid att svänga lite men det är
viktigt att bibehålla balansen.
– Vi har också velat ge de yngre en chans
att komma in, säger Anne Karlenius.
Medelåldern bland de högsta cheferna har
sjunkit sen 2009, från 57 till 52 år.
Kvinnliga ordförande
Bland ledande politiker, ordförande i
styrelser och nämnder, är kvinnor faktiskt
i majoritet. Kommunstyrelsen och sex

av nämnderna har kvinnliga ordförande
medan fyra nämnder har manliga.
De kommunala bolagen, som ofta finns i
den tekniska sektorn, brukar av tradition
vara manliga bastioner. Men när det gäller
de högsta posterna i bolagen, verkställande
direktör och styrelseordförande, är precis
hälften kvinnor.

Europarlamenttivaalit järjestetään joka
viides vuosi kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa. Ruotsissa europarlamenttivaalit
pidetään sunnuntaina 25. toukokuuta 2014.
Ennakkoäänestys alkaa 7.5.2014.
Kaikki äänioikeutetut saavat äänestyskortin postitse noin kolme viikkoa ennen
vaaleja. Lisätietoja löytyy ruotsin vaaliviranomaisen nettisivuilta www.val.se sekä
kunnan suomen kielisiltä nettisivuilta:
www.lulea.se/suomeksi.
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”Som förtroendevald
måste man se till alla fakta
och ha helhetsperspektiv.”

Camilla Rydbjörk är fritidspolitiker med flera uppdrag i kommunen. Söndagskvällar går ofta åt till aatt läsa handlingar. Foto: Susanne Lindholm.

En grussam
vinter
Vintern har varit extremt mild
med många dagar runt noll grader.
En effekt är isiga vägar och gator.
Kommunen har tvingats sanda
som aldrig förr.
10

Bortsett från några kalla veckor i januari var
perioden december-februari mycket mild,
sammantaget cirka fem grader varmare än
normalt. Under nästan hälften av de 90 dygnen låg temperaturen runt noll grader.
Halkan har resulterat i många olyckor och
benbrott. Kommunens vinterväghållare har
haft fullt upp med att sanda och skrapa.
– Ja, det har varit besvärligt, säger Anders
Stenlund, sektionschef på tekniska förvaltningens avdelning gata och trafik.

– Inte en enda gång har det kommit torrsnö. Antingen har det regnat eller så har
snön övergått i blötsnö. När det sen har
fryst på har det blivit isigt och spårigt. Väghyvlarna har haft det tufft och det har tagit
mycket tid att få bort den kompakta isen.
Tre gånger mer grus
Strategiska sträckor längs buss- och matargatorna sandades hela 64 gånger fram till
1 mars. 17 mil gång- och cykelvägar sandades 27 gånger.
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Hon är en av
300 lokalpolitiker
Runt 300 Luleåbor har politiska uppdrag i kommunen.
Camilla Rydbjörk (M) är en av fritidspolitikerna.
– Nämnderna är roligast, säger hon. Det är där
man kan påverka.
Camilla Rydbjörk flyttade till Luleå för 20
år sedan. Hon har alltid varit samhällsintresserad men undvek länge partipolitik.
En skolfråga tände hennes engagemang.
– De gick i en skola med stora organisatoriska problem och hög omsättning av lärare.
Det var svårt att få besked, alla skyllde ifrån
sig. Jag kände att jag inte ville sitta på föräldramöten och bara klaga.
Vid ungefär samma tid såg hon en annons
om att Moderaterna anordnade en politikerskola. Det blev inkörsporten.
– Ja, jag visste inte hur man skulle gå till
väga. Jag kände ingen politiker då, de fanns
i en annan värld.
– I början var det lite svårt att förstå den
kommunala organisationen. Jag fick också
lära mig att skilja på vad som sägs i media
och vad som står i handlingarna. Som förtroendevald måste man se till alla fakta och
ha helhetsperspektiv.
Drivkraften: kunna påverka
Idag har Camilla sex politiska uppdrag,
bland annat är hon ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige och i barn- och utbildningsnämnden. Ett annat tungt uppdrag är
som ersättare i kommunstyrelsen.
– Nämnder är roligast att sitta i. Där är
man närmare verksamheten och kan påverka ordentligt. Vi diskuterar runt bordet

och folk lyssnar på vad man säger.
Det är just möjligheten att påverka och
förändra som är hennes drivkraft.
– Fast det syns ju inte alltid i media.
Hon uppskattar att hon sammanlagt ägnar
ungefär 20 timmar i månaden åt politiken.
Där ingår nämnds- och styrelsemöten, tid
för att läsa in handlingar och träffar inom
partiet.
– Jag försöker hålla kvällar och helger fria.
När jag träffar vänner och bekanta försöker
jag undvika att vara politiker.
Men eftersom det är valår räknar Camilla
med att hon kommer att lägga ner mer tid
på politiken under 2014.
Politik, familj och jobb
Camilla Rydbjörk är inte helt typisk som
politiker. Hon är 41 år, har tre barn och
jobbar heltid. Något fritidsintresse hinner
hon inte med.
– Det är inte alltid lätt att kombinera
politik med familj och jobb. Om man har
mindre barn som ska hämtas från förskola
eller fritids måste man kanske gå tidigare
från ett fullmäktigemöte. Det gör att det är
svårt att få folk mitt i livet att engagera sig.
Men partierna har problem med att rekrytera även andra grupper.
– En del engagerar sig i en enskild fråga.
Men det blir lätt svartvitt, verkligheten är

Under de fyra första vintermånaderna
gick det åt 18 000 ton grus, nästan tre gånger
mer än under en hel normalvinter. Å andra
sidan har man inte behövt forsla bort så
mycket snö.
Anders Stenlund uppskattar kostnaderna
fram till 1 mars till cirka 23 miljoner kronor,
en stor del av budgeten för en hel vinter.
Ändå återstår mycket av vårhyvlingen och
säkert också fler plog- och grussvängar. Till
sist ska allt grus sopas upp i april-maj.

Yngste sonen heter Arvid och går
på förskola.
inte så enkel. Kanske är man rädd att få en
stämpel om man går in i ett parti och tror
att man måste stå upp för en massa åsikter.
Men jag tycker inte att man behöver hålla
med om allt.
Goda extrainkomster?
Camilla ler åt påståendet om fritidspolitikernas goda extrainkomster.
– Det är inte därför man engagerar sig!
Man får ersättning för förlorad arbetsinkomst och ett arvode per timme. För mig
blir det cirka 450 kronor efter skatt för ett
fullmäktigemöte en hel eftermiddag.
Politiken var länge en manlig aren. Men
i dag är hälften av ledamöterna i Luleås
kommunfullmäktige kvinnor och i styrelser
och nämnder är en majoritet av ordförandena faktiskt kvinnor.
– Jag tycker att politiken jobbat bra med
det och hoppas det blir en icke-fråga framöver. Men självklart ska vi ha en representation som speglar den i samhället.

– I det stora hela tycker jag ändå att det
har fungerat mycket bra, säger Anders
Stenlund. Klagomålen från allmänheten har
snarare minskat trots det besvärliga vädret.
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Så kan hållbarhet mätas
Vad är en hållbar stadsdel? Kommunens stadsbyggnadskontor
har utvecklat ett eget verktyg för att bedöma det. Modellen
kommer nu att användas i arbetet med utvecklingsplaner för
både stadsdelar och större byar.
Alla är överens om målet hållbar utveckling.
Men hur vet man vad som är hållbart?
Stadsbyggnadskontoret ansåg att det måste
konkretiseras och förankras lokalt.
– Stadsdelsnivån är viktig, förklarar Anna
Lindh Wikblad, samhällsbyggnadsstrateg.
– Det är i människors lokala vardagsmiljö
hållbarhetsvisionerna måste konkretiseras.
Det är där planerade förändringar antingen
stödjer eller motverkar människors möjlighet att leva på ett hållbart sätt.
Anna Lindh Wikblad och hennes kollegor
tyckte inte att det fanns något riktigt bra
verktyg för att mäta lokal hållbarhet. Därför
drog de i samarbete med Luleå tekniska
universitet igång ett projekt för att ta fram
en egen modell. Huvudmålet var att utveckla
ett enkelt verktyg för att kunna bedöma en
stadsdels hållbarhet.
Från vision till stadsdel
Modellen som växte fram testades i fjol i
Hertsön i samverkan med lokala aktörer.
Resultatet är att Hertsöns hållbarhet nu
kan sammanfattas i en enda bild.
Av 46 indikatorer bedöms 15 ha hög kvali-

tet och vara hållbara. Några exempel är fritidsaktiviteter för barn och unga, gång- och
cykelvägar och risk för översvämningar.
12 indikatorer har låg kvalitet, till exempel
behörighet till gymnasiet och ohälsotal.
– Vi har gjort en kartläggning av styrkor
och svagheter på Hertsön, säger Anna
Lindh Wikblad. Vi kan se att mycket av det
som sägs om stadsdelen inte stämmer. De
brister som finns, bland annat utanförskapet,
måste vi fokusera på. Men det är minst lika
viktigt att lyfta och stärka alla kvaliteter.
Verktyget har under hösten även prövats
på Bergnäset. Det har även anpassats för
att kunna användas för större byar samt
vid nyexploateringar.

På Ormberget finns gott om trevliga grillplatser. Foto: Susanne Lindholm.

Gör det komplexa begripligt
– Verktyget har gett oss en förenklad
bild av ett mycket komplext begrepp som
hållbar utveckling i en stadsdel. Största
svårigheten har handlat om den ekonomiska hållbarheten.
Anna Lindh Wikblad berättar att ”Luleåmodellen” väckt intresse i fackkretsar.

Anna Lindh Wikblad och hennes kollegor på stadsbyggnadskontoret hat tagit
fram en modell för att mäta hållbarhet. Foto: Susanne Lindholm.
Ibland kan man åka skidor på landkallen
in i maj. Foto: Thomas Öberg.

Fältspatsgruvan på Kallaxön är värd en
utflykt. Foto: Thomas Öberg.
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Dags för
en utflykt?
Förfallstid? Kanske det – men det går alltid att hitta
trevliga platser för utflykter. Här kommer några tips.

Isvägarna brukar bära till början av april.
Men se upp efter denna extremt milda
vinter!
En lagom utflykt från stan är annars Gråsjälören där Lions har servering. I Norra
och Södra hamn finns sedan i mars ”sparkeringar” där du kan låna en limegrön spark.
Skidspåren vid kusten har nog tveksam
status runt 1 april. Men kolla gärna spåren
på Mattisberget i Gammelstad.
Om du vill slippa tunga skidbackar är
förstås havsisarna ett fint alternativ om det
frusit på under natten. Kanske går det även
att cykla ut till någon ö om snölagret är tunt?
Packisvallarna i ytterskärgården kan bli
spektakulära i april. Fast kanske inte i år…
Efter några kalla nätter blir det ofta fin
skare för skejtingturer i skogen. Mellan
Alvik och Fällträsk finns stora myrar där
du kan flyga fram med lätt packning.
Det går också att kombinera skidåkning
med historia. Från Kallax fiskehamn tar du
dig lätt över till Kallxön och kan åka in i
den gamla fältspatgruvan på den sydvästra
sidan av ön.
När isen gått brukar det fortfarande gå att
åka skidor på den hårda landkallen längs
älv- och havsstränder.
Elda och grilla
Kanske har du en fin grillplats i din närhet?
Sådana finns även nära centrum, till exempel
på Gültzauudden, Tuna strand och vid
Lulsundskanalen. På Ormberget finns flera
eldstäder. Ett annat tips är nya cykelvägen
mot Lövskär.

Vid Hertsöträsket och längs den nya
Hertsöstigen finns det gott om rastplatser
och eldstäder.
Från Haparandavägen är det bara drygt
en kilometer till fågeltornet vid Gammelstadsviken. Här finns tre grillplatser. Om
du startar vid Hägnan kommer du också
strax till en grillplats på en liten höjd.
Råne älvdal är alltid fin och här finns
många vackra rastplatser: Långforsen,
Sundbergsholmen, Lillstrycken med flera.
Längre norrut finns fiskeparadiset Stora
Stenträsket där isen ligger länge.
Flyttfåglarna har kommit!
I mars-april kan du med lite tur höra ugglor
hoa och skälla på kvällarna. Det finns flera
bra uggleområden, ett är kring Ängesbyn.
Varför vänta på tranorna? Redan nu finns
det säkert sjöfågel i Hertsöfjärdens öppna
vatten. Bra ställen att spana på är Lövskatagrundet vid Örnäset och Gräsörenbron
på Hertsön.
Många fler utflyktsmål och bra kartor hittar
du i Thomas Öbergs bok Naturguiden!
PS. Kanske är det ändå ruskväder precis
när du har ledigt… Ett inomhustips är att
besöka nya Vetenskapens hus i gamla
posthuset på Storgatan. En mycket vacker
lokal där det bjuds på många intressanta
föreläsningar. Har du mindre barn kan vi
varmt rekommendera Norrbottens museums lekrum. Två stadsvandringar ordnas
under våren.

Sparvugglan visslar som en domherre.
Foto: Thomas Öberg.

Sångsvanar har kanske redan dykt upp
i Hertsöfjärden? Foto: Thomas Öberg.
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Föreningarna lyfter Ersnäs
Den 27 mars blir en stor dag i Ersnäs, Årets by
i Luleå. Då öppnas den nya bron över E4-an
och byns två delar binds ihop.

BIldtext

Ersnässkolan är från 1933. Här går över 60 barn från Ersnäs, Mörön och Fällträsk.
Skolgården renoverades förra sommaren. Foto: Susanne Lindholm.
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Här går drygt 60 elever från förskoleklass
till år sex. Det finns även en förskola med
två avdelningar i ett villakvarter.

Niemisel

Resor till Frankrike

Många av arrangemangen sker på torget.
Ersnäs var en gång, tack vare läget vid Alån,
den näst största byn i Nederluleå. I dag bor
här omkring 600 människor, inklusive det
som kallas Svartskatan. Nästan en fjärdedel är barn och ungdomar.
Birger Johansson, Elaine Blomqvist och
Bo Axhammar är mycket aktiva i byaföreningen. Birger har varit ordförande några
år men nu har Elaine tagit över. Alla tre är
inflyttade, fast Bo och Elaine har bott här
bra länge.
– På sjuttiotalet hände det något, säger
Bo. Folk flyttade hit och blåste liv i byn.
I landsbygdskommitténs motivering till
utmärkelsen Årets by betonas den sociala
gemenskapen: många aktiva föreningar,
gemensamma arrangemang, småföretag
som samverkar, internationella kontakter
med mera.
– Föreningslivet är nyckeln. Det knyter
ihop människor. Tack vare samarbete och
eget arbete fick vi till exempel hit fibernät
redan 2003.
Idrottsföreningen, hembygdsföreningen
och byaföreningen har gemensam medlemsavgift för att underlätta för folk. Drygt hälften av invånarna är betalande medlemmar.
Bullerbyn med lyxkrog
Vad är de då som är så bra? En nyinflyttad
kvinna säger spontant att det finns en
”Bullerbyn-känsla”.
– Det är en gammeldags by där det händer
mycket. Alla hälsar och hjälper varandra,
man känner sig verkligen välkommen.
Det som Luleåbor i allmänhet nog mest
förknippas med byn är Ersnäsrevyn och
Ralph Lundstengården.
– Vi har en lyxkrog på promenadavstånd!
Ersnäs IF är mycket aktiv, framför allt
inom fotboll. Föreningen bedriver också
skidverksamhet och sköter ett 2,5 kilometer
långt skidspår utanför byn.
– Föreningarna har fostrat goda förmågor,
både inom idrott och teater, säger Bo. Det
är kul att se unga människor utvecklas.
Många som vuxit upp i byn flyttar tillbaka
för allt positivt som händer här.
Den vackra gamla skolan ger liv åt byn.

Vänortssamarbetet med en liten fransk
kommun måste också nämnas. Där samarbetar byn med grannarna Alvik och Antnäs.
– Från början var jag lite skeptisk men
det blev ett stort intresse, berättar Elaine.
Oj, vad vi jobbade för att finansiera den
första resan. Vi var ett 30-tal som for iväg
och bodde hemma hos folk, det var väldigt
trevligt.
De goda kontakterna har lett vidare till
privata besök och ett volontärsutbyte för
ungdomar. I somras bodde en fransk kille i
sörbyarna och då ordnades franska caféer i
hembygdsgården.
– Vänortsarbetet har också gjort att man
lärt känna nya människor i Alvik och
Antnäs.

” Föreningarna har fostrat
goda förmågor, både inom
idrott och teater.”
Efterlängtad bro
Det finns förstås mycket mer att nämna:
• Ett fylligt byablad som ges ut fyra gånger
om året och en aktiv Facebookgrupp.
• Torget med populär bagarstuga och ett
fint upprustat soldattorp.
• Arrangemang som Valborgs- och midsommarfirande, Ersnäsdagen i början av
juli, middagar, rävjakter i november.
• Natur- och kulturstigen Hembergsleden.
Det största som hänt på länge är ändå den
nya trafikplatsen som ska stå klar i september. Men redan nu i mars invigs bron över
E4. Bron är något byborna, inte minst barnfamiljerna, kämpat för i många år.
– Nu blir vi äntligen en hel by!
Den nya bron kommer att förena byn.

Smedsbyn
Sundom
Brändön
Örarna
Avan
Västmark
Hollsvattnet Selet
Klöverträsk

Luleå

De här byarna har snart fiberbredband.

Fiber till 10 byar
Tio byar ska i år få fiberbredband
om allt går väl.
– Fiber ger mycket större möjligheter än andra lösningar, säger
kommunens projektledare.
Snabba IT-kommunikationer på landsbygden är en prioriterad fråga i länet. Luleå
och övriga kommuner har målet att alla
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund senast
2020. Då krävs fiber.
I dag är det bara några av de större byarna
vid kusten som har tillgång till fiber. Men i
år inleds en kraftig utbyggnad.
– Vi hoppas hinna bygga lokala nät i tio
byar i år, säger projektledare Peter Lundberg
på stadsbyggnadskontoret.
– Starten blir i Klöverträsk före midsommar. Sen följer i ordning Avan, Brändön,
Örarna, Sundom, Smedsbyn, Selet, Niemisel,
Hollsvattnet och Västmark.
Kostnaden uppgår till drygt 16 miljoner
kronor. Varje hushåll får betala 10 000 kronor
i anslutningsavgift.
Ett parallellt projekt är att gräva ner rör
för fiber mellan Södra Prästholm och Niemisel via Orrbyn. Nästa steg blir att fibrera
sträckan.
Engagemang i byarna
Fiberutbyggnaden kommer att fortsätta
men först ska en strategi tas fram.
– Det är jätteviktigt att byarna engagerar
sig och kommer med intresseanmälningar,
säger Jan Unga, kommunens landsbygdsutvecklare.
– För entreprenörerna på landsbygden
kan det vara en fråga om liv eller död. Det
är viktigt även för ungdomarna.
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Luleå växer och målet är
10 000 nya Luleåbor. Under de
närmaste tre åren beräknas
bostäder till cirka 2 500 personer bli klara. Men det behövs
fler aktörer som vill bygga.
Under 2013 färdigställdes cirka 320 bostäder
och befolkningen ökade med nästan 500
personer. De kommande åren trappas farten
upp. Ungefär 500 bostäder per år bedöms
bli klara i Luleå under 2014-2016, vilket
motsvarar närmare 2 500 boende.
Men fokus ligger inte bara på bostäder.
Luleå ska vara en attraktiv stad med god
samhällsservice och ett brett utbud.

Takten ökar
i bostadsbyggandet

Nya aktörer behövs
– Vi ska bygga ett samhälle för 10 000 fler.
Det innefattar förutom bostäder även arbetsplatser, skolor, idrottshallar, restauranger
och mycket annat, säger stadsbyggnadschefen Malin Lagervall.
– Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram
planer för alla projekt. Planberedskapen är
god, men kommunen kan inte bygga allt
själv. För att realisera planerna måste det
finnas intressenter som vill bygga.
Därför intensifieras nu arbetet med att
hitta nya kapitalstarka aktörer.
– Vi måste visa att det finns en växande
marknad i Luleå och kommunicera ut den
bilden till viktiga intressenter. Trycket efter
bostäder är stort och det finns ett ökande
kundunderlag. Det såg vi bland annat när
Lulebo annonserade ut 70 nya lägenheter
och fick över 1 700 svar, säger kommunchef
Anne Karlenius.
Nytt va-nät ökar takten
För att Luleå ska kunna fortsätta växa på
ytan måste staden även växa under marken.
Under 2014 startar en stor utbyggnad av
vatten- och avloppsnätet. Det kallas Östra
länken och är ett av de största projekt som
genomförts i kommunen. Där de nya ledningarna dras blir det även nya parkområden och trafiklösningar.
Den del av va-nätet som ska försörja stadsdelen Kronan och centrum beräknas vara
klar 2017 och då kan takten på byggandet
ökas ytterligare. Utvecklingen av Kronan
kan fortsätta och nya centrala bostadsområden, som Munkeberg strand och Stadsviken med totalt cirka 2 000 bostäder, kan
växa fram.
Läs mer om kommunens planer och byggprojekt på www.lulea.se/10000nya
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Andreas och Karolina Frykman har flyttat till Kronanbacken med sonen Oscar. Det nya villaområdet mellan Kronan och Ormberget är annu inte helt klart. Foto: Susanne Lindholm.
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Samhällsbyggandet
ska effektiviseras
Arbetet med Vision Luleå 2050 och målet 10 000 nya Luleåbor
ställer stora krav på flera av kommunens verksamhetsområden.
Därför pågår nu en översyn av hur kommunens arbete med
samhällsbyggnad ska organiseras.
Berörda nämnder är framför allt tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden och
kommunstyrelsen. På tjänstemannasidan berörs
i huvudsak tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljökontoret.
En förstudie är genomförd av ett konsultföretag
som föreslår följande åtgärder.
• Utveckla samspelet mellan politik och tjänstemän.
• Se över nämnds- och förvaltningsorganisationen och bilda en samhällsbyggnadsnämnd 		
och en samhällsbyggnadsförvaltning.
• Forma en samhällsbyggnadsstrategi för att 		
omsätta vision och program.
• Förtydliga rollen för kommunchefens ledningsgrupp i det strategiska arbetet.

• Samla strategisk kompetens för att ta ett samlat
grepp vad gäller samhällsplanering så att kommunstyrelsen kan ta det övergripande ansvaret.
Arbetet fortsätter
Nu pågår en utredning med förstudien och inkomna
synpunkter som underlag. Både personal och
externa aktörer har fått tycka till och lämna synpunkter. Styrgruppen har som mål att presentera
ett förslag till beslut i maj.
Styrgruppen består av kommunalrådet Yvonne
Stålnacke, Moderaternas gruppledare Anders Josefsson, kommunchef Anne Karlenius, tekniska
förvaltningens chef Bengt Jonsson, stadsbyggnadskontorets chef Malin Lagervall och miljökontorets chef Mats-Åke Bygdemark.

Handlingsplan för bättre luft i centrum
För att komma till rätta med de höga halterna av
kvävedioxid i centrum har kommunen tagit fram
en handlingsplan. Den innehåller 31 åtgärder som
tillsammans behöver genomföras för att miljönormen för kvävedioxid ska klaras.
Några exempel på åtgärder som föreslås är fria
bussresor under kalla vinterveckor, cykelfrämjande
åtgärder som upprustning av cykelvägar och
olika trafikutredningar. Andra förslag är parkeringsåtgärder som underlättar för trafikanter att
hitta lediga parkeringsplatser.
Innan handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige kan särskilt berörda och allmänhet lämna
synpunkter. Handlingsplanen ställs ut i slutet av
mars. Se annonser för mer information.

Luften i centrum kan vintertid vara rätt dålig.

Nytt vattenverk i Gäddvik tas i bruk
Målet 10 000 nya Luleåbor kräver investeringar på
många håll. Insatser för vattenförsörjning och
avloppshantering hör till de viktigaste. Därför har
kommunen sedan 2012 byggt ett helt nytt vattenverk i Gäddvik. Det driftsätts i etapper under 2014.
Arbetet kan innebära störningar som grumligt
vatten när omkopplingar sker samt att vattnet
emellanåt kan smaka och lukta klor. Det är dock

ofarligt och kommer att försvinna när det nya
verket kopplats samman med det nya ledningsnätet, vilket sker hösten 2014.
Idag är 63 500 personer, 85 procent av Luleåborna, anslutna till det kommunala vattnet. Utöver
bättre kvalitet på dricksvattnet ökar det nya vattenverket kapaciteten med 50 procent.
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Mindre
skräp i
centrum
Det har blivit mindre skräp
i centrum. Den viktigaste
förklaringen är en effektivare städorganisation.
En skräpmätning 2012 gav ett dystert resultat.
Centrum i Luleå var betydligt skräpigare
än i många andra städer. Samma skräpmätning upprepades i augusti-september i fjol.
Den här gången blev resultatet bättre.
Metoden som används har tagits fram av
Håll Sverige Rent. Allt skräp räknas i ett
stort antal rutor à tio kvadratmeter. 2012
hittades i genomsnitt nästan åtta skräpföremål per ruta. I fjol var det bara sex föremål
per ruta, en minskning med en fjärdedel
alltså. Liksom tidigare dominerade fimpar
stort, därefter papper och snus. Slängda
tuggummin är också mycket vanliga men
räknas för sig. De hade nästan halverats
mellan 2012 och 2013.
Förklaringen till den positiva utvecklingen
är troligtvis inte att vi blivit bättre på att
inte skräpa ner. Parkmästare Anna-Marita
Johansson är ganska säker på att det beror
på att de jobbar effektivare och att städpersonalen numera har bättre koll på problemplatser.
– Vi ska också sätta upp nya snygga askkoppar där det är mycket fimpar, säger hon.

Fimpar och tuggummi är det vanligaste skräpet på våra gator. Men det har blivit bättre.
Foto: Fredrik Broman.

Öppna data hos Luleå kommun
Luleå kommun sitter på många
datakällor. Några av dessa finns
nu tillgängliga på kommunens
webbplats.

18

Det kallas öppna data. Tanken är att offentlig information fritt ska kunna användas
av framför allt företag för att skapa nya
tjänster.
Vem som helst kan ladda ner datauppgifterna i sin dator. Men det rör sig om rådata
i maskinläsbar form som måste vidareförädlas på något sätt.

Ett exempel är databasen om alla gästhamnar i Luleå kommun. Uppgifterna i
den skulle kunna användas för att utveckla
exempelvis en app för båtfolk. Utöver
gästhamnar finns det i dagsläget datakällor
om befolkningen i Luleå kommun, parkeringsautomater och busshållplatser. Fler
kommer att publiceras med tiden.
Det finns även länkar till andra myndigheters databaser, till exempel Sveriges
kommuner och landstings öppna jämförelser.

Vårt Luleå Nr 1 • 2014

vår historia

Vardagsliv på 1930-talet
Stadsarkivets pågående fotoutställning handlar om
Luleås 1930-tal. För oss är det ett decennium präglat
av hög arbetslöshet, hårda konflikter och krigsmuller.
Fotografierna påminner om att det – förstås – även fanns
ett vardagsliv där folk arbetade, gick på café, skrattade
och firade studentexamen.

Den 28 mars 1936 eldhärjades ett hus vid
Storgatan och tre familjer blev hemlösa.
Foto: Stadsarkivet

Och så inträffade det ofta bränder. Huset på bilden
förstördes i en brand i slutet av mars 1936. Kvarteret är
nuvarande Stadsparken, hörnet Storgatan-Rådstugatan.
I huset bodde tre familjer som inte hann rädda mycket
av sina ägodelar. Året innan hade ett en grannfastighet
eldhärjats.
Bensinstationen klarade sig och bytte med tiden namn
till Caltex. Bakom bensinstationen låg Busscentralen
fram till 1957.
Utställningen finns i Stadshusets källare och pågår
fram till 16 maj.
Framåt jul kommer stadsarkivet att ge ut en fotobok
med cirka 200 bilder från 1930-talet. Det blir den femte
fotoboken i ordningen med historiska Luleåbilder.

Luleå kommun 150 år
Kommunfullmäktige firar i år
150-årsjubileum. 1864 kan
också sägas vara födelseåret
för Luleå kommun.

Kommunfullmäktige har firat med en jubileumsbakelse. Foto: Andreas Johansson

Den 30 januari 1864 sammanträdde stadsfullmäktige för första gången. Platsen var
Rådhuset i nuvarande Stadsparken. Luleå
stad hade i mitten av 1860-talet knappt
2 000 invånare. Nederluleå och Råneå var
betydligt folkrikare.
Till stadsfullmäktiges förste ordförande
valdes lantmätare Johan Erik Nyström.
Han satt på posten fram till 1870.
Av protokollen framgår att handlare Finell
kom för sent till det allra första fullmäktigemötet. Han skyllde på att tornuret visade
fel och slapp därför böter. Ett av de första
besluten blev att sammanträdena skulle
ske enligt ”telegraftid”. (På 1860-talet fanns
lokala klocktider och telegraftid var den
som räknades i Stockholm.)
Den fråga som verkar ha väckt mest
debatt på första mötet var hundskattens
storlek. Den uppgick sedan tidigare till fem
riksdaler per hund, vilket var rätt mycket

pengar. Majoriteten röstade för att behålla
hundskattens storlek.
Ju rikare desto fler röster
Styrelseformen i dåtidens kommuner var
inte demokratisk i vår mening. Rösträtten
var begränsad av inkomst och förmögenhet. Endast personer som betalade statlig
skatt hade rösträtt, varje riksdaler i statlig
skatt gav en röst. Runt 1870 hade inte
ens en femtedel av städernas befolkning
rösträtt och ännu färre utnyttjade den. Av
landsbygdsbefolkningen var bara en av tio
vuxna röstberättigade.
1869 sattes ett tak på 100 röster per person.
Först 1918 infördes lika kommunal rösträtt
för både män och kvinnor.
Valbara var, med vissa undantag, röstberättigade män som fyllt 25 år. Kvinnor
var från början uteslutna från posterna.
Den första kvinnan i stadsfullmäktige blev
Sigrid Holm, invald 1910.
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Isbrytarna är viktiga för Luleås sjöfart och utgör dessutom ett vackert blickfång i hamnen. Foto: Cristina Paulin Casplin

En vinnande Luleåbild
Tre isbrytare en marsmorgon. Med den bilden
vann Cristina Paulin Casplin stadsbyggnadskontorets
fototävling om ”din sannaste Luleåbild”.
– Jag är väldigt förtjust i isbrytarna och
har fotat dem i alla möjliga väder, säger
Cristina. Det har väl att göra med att jag
varit marinlotta i tjugofem år och även lussat
på isbrytarna en gång.
– Bilden är tagen en kall morgon när vi
bodde mitt i stan. En av isbrytarna har precis kommit in, det är därför det har bildats
kölddimma.
Cristina berättar att hon utöver fotogra-

fering är mycket intresserad av hav och
marin miljö, inte minst polarområdena.
Hon har gjort resor till både Antarktis och
Svalbard och återvänt med tusentals bilder.
– Det är lätt att fotografera med digitalkamera men jag har svårt att radera…
Andra pris i fototävlingen gick till Emma
From och tredje pris till Maria Groth. Anita
Westman och Lea Rebecka Krispinsson fick
hederpris.

Den här bilden vann andra pris.
Foto: Emma From

Vårt Luleå

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

