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●  ... till Luleå kommun 
och alla som arbetar med 
isbanan, isborgen (bilden) 
och med andra roliga  
evenemang. Kul att bo i en 
stad där det händer något!

Heja Luleå!

●  ... till dagoperation på 
Sundersby sjukhus. Glada 
och trevliga fastän ni  
arbetar för fulltryck med 
många patienter. Ni är  
värda en hel bukett.

Ing-Marie 

●  Jag vill ge dagens ros- 
bukett till ortopeden  
Jonas Åhlander, narkos-
skötaren Anders Persson 
och all personal på orto-
pedavdelningen vid Piteå 
Älvdals sjukhus. Jag har 
upplevt den bästa sjuk-
vård och mänskliga värme 
som man önskar sig. Tack 
allihop!

Ingrid Hedlund 

●  Ett stort fång rosor till 
Hans Rönnlund som  
sätter Morjärv på världs-
kartan.

A. Martén  

●  ... till dr Åsa Aidanpää 
som fick till rätt medicine-
ring samt till alla övriga  
läkare och personal på 
Sunderby sjukhus som 
hjälpt mig i min rehabili-
tering. Ni är fantastiska! 
Jag är er evigt tacksam.

Gunnel Holmström,  
Gammelstad 

●  Ett jättefång rosor till 
Marcus på Phone House, 
Smedjan, som fixade det 
ingen annan kunde med 
min Doro.

MMS:aren 

●  ... till Emelie Holmgren, 
vår mycket uppskattade 
präst som lämnar Jokk-
mokk för Gällivare. Vi 
kommer att sakna dig, men 
önskar dig allt gott i din 
nya gärning. Du är alltid 
välkommen tillbaka  
hälsar vännerna i ...

Trivselträffen

Dagens ros, 
Norrbottens-Kuriren,  
971 81 Luleå
dagensros@kuriren.com 
www.kuriren.nu/dagensros

Dagens ros

Skriv kort!
Utrymmet är begränsat. Vi 
korrigerar, redigerar och 
stryker i inläggen om det 
behövs. Skriv hövligt, vår-
dat och högst 2 500 tecken 
inklusive blanksteg. Skriv 
under med eget namn. Om 
pseudonym är nödvändig 
måste redaktionen ha ditt 
namn, adress och telefon-
nummer. 

Ingen ansvarsfull politik
Svar på insändaren ”Fler 
invånare med kommunalt 
VA” publicerad i Norrbottens-
Kuriren den 9 februari.

De kommunala vatten och 
avloppsnäten (va) i Sverige 
byggdes för 100 år sedan 
och många tillväxtkommu-
ner står inför stora utma-
ningar med att klara av att 
finansiera nödvändig för-
nyelse och utbyggnad av va.

Luleå med snart 77 000 
invånare är i en mycket 
positiv utveckling. Univer-
sitet och näringslivet växer, 
inflyttningen är rekordhög 
och vi bygger bostäder på 
ett sätt vi inte har varit med 
om på väldigt länge. 

Det är många faktorer 
som har bidragit till denna 
utveckling. En viktig del är 
utbyggnaden och förstärk-
ningen av Östra länken som 
ska vara ett huvudstråk för 
vatten och avlopp i Luleå 
kommun. 

De etapper av länken som 
byggs år 2013–2019 gör det 
möjligt att bygga bostäder 
för 6 000–10 000 Luleåbor. 

Men det har ett pris. De  
första etapperna kostar 
750 miljoner kronor. När 
Östra länken år 2030 är fullt 
utbyggd har den kostat  
två miljarder kronor och 
möjliggör en fördubbling 
av Luleås befolkning.

I Luleås sörbyar bor det  
4 000 personer utspridda 
på en stor geografisk yta. 
Av dem är 3 200 personer 
anslutna till kommunalt 
va. Resterande har enskilda 
avlopp. 

Vi arbetar kontinuerligt 
med att förbättra va-nätet  
i hela kommunen. Under 
perioden år 2012–2019 
investerar vi 90 miljoner 
kronor bara i Sörbyarna. 
Pengarna går till att bygga 
fällningsdammar (behand-
lingsanläggning för av-
loppsvatten) och förstärka 
befintlig va. Det gör att 
vi säkerställer att vatten-
leveransen till Sörbyarna 
verkligen fungerar men 
pengarna räcker inte till 
för att ansluta någon större 
mängd nya abonnenter.

Det investeringsutrymme 
vi sammanlagt har i Luleå 
kommun med befintlig 
skattenivå är redan inteck-
nat. Exempelvis investerar 
vi i en ny station för rädd-
ningstjänsten, ny återvin-
ningscentral, nytt badhus 
på Hertsön och ett nytt 
vård- och omsorgsboende 
på Bergviken. 

De redan planerade inves-
teringarna i kommunens 
va kräver årliga höjningar 
av taxan. För att möjlig-
göra exploateringar i den 
omfattning som beskrivs 
i insändaren och därmed 
utvidga va-nätet i Sörbyarna 
krävs antingen ytterligare 
höjningar av va-taxan, vilket 
ger en helt orimlig nivå  
av taxan, eller en skattehöj- 
ning eller att arbetet med 
Östra länken måste avbry-
tas. Inget av detta anser jag 
är en ansvarsfull politik  
i det expansiva läge som 
Luleå befinner sig i.

Strategin att fokusera den 
stora volymen av nya bostä-
der i områden där det finns 

ett stort utbud av utbyggd 
infrastruktur i form av va, 
vägar, handel, skolor samt 
kultur- och fritidsliv är 
smart. 

Många lever i föreställ-
ningen att prioriteringen 
av en tät och attraktiv stad 
kommer att leda till att 
landsbygden dör. Jag tror 
det motsatta. Det är fort-
farande möjligt att bygga 
en villa med enskilt avlopp 
för den som vill. Bara under 
åren 2015–2016 beviljades 
70 bygglov i Sörbyarna. 

Det är fortfarande möjligt 
att stärka de kvaliteter som 
finns i våra byar och som 
gör dem så attraktiva och 
fantastiska. Med en fortsatt 
spänstig landsbygdsutveck-
ling i kombination med en 
tillväxt i staden blir Luleå 
nästintill oslagbar som  
inflyttningskommun.

Vänligen

Lenita Ericson, 
ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 

Luleå kommun

Ökade reallöner hotar inte industrin
Låt oss vara tydliga. Facken 
inom industrins lönekrav  
är väl avvägda. De syftar 
till att vi som anställda ska 
få vår del av den växande 
kakan. Det finns inga skäl 
till att hålla tillbaka lönerna 
för att höja vinsterna ytter-
ligare. Sverige och svensk 
industri har råd med fort-
satta reallöneökningar. 

Facken inom industrin 
har ställt lönekrav på 2,8 
procent. Industrins arbets-
givare svarar med att plocka 
fram det tunga artilleriet 
– Fackens krav hotar svensk 
industri, konkurrenskraften 
kommer urholkas, säger man. 

Det verkar plötsligt som 
om svensk industri håller 
på att gå under. Orsaken till 

den situationen skulle  
vara de höga svenska arbets- 
kraftskostnaderna. Nu måste  
löneökningstakten växlas 
ner, hävdar arbetsgivarna 
som vanligt.

De senaste veckorna har det 
varit lite mindre av detta 
budskap från arbetsgivarna. 
Kanske beror det på att det 
är svårt att få ihop en sådan 
verklighetsbeskrivning med 
de bokslutsrapporter som 
nu duggar tätt och visar på 
en högst lönsam och levande 
svensk industri. 

En del av löneutrymmet 
vill vi använda till att bygga 
vidare på det system för del-
tidspension och flexpension 
som parterna blev överens 

om 2013. Det ger våra med-
lemmar ökade möjligheter 
till anpassning av arbets-
tiden när man närmar sig 
pensionering. Rätten finns. 
För att det också ska bli 
ekonomiskt möjligt krävs 
ytterligare avsättningar. 

Med sjunkande pensions-
nivåer är ökade avsättningar 
till tjänstepensionen en 
förutsättning för en trygg 
pension. Detta är särskilt 
viktigt för kvinnor eftersom 
de som grupp fortfarande 
tjänar mindre än män och 
därmed riskerar en lägre 
pension. 

Nu hävdar arbetsgivarna 
att en sådan avsättning 
inte kan ske om det blir ett 

ettårsavtal. Ett obegripligt 
argument. Om vi använder 
utrymmet till högre löner 
eller avsättning till pension 
kommer det inte att påverka 
företagens verksamhet.

Medlemmarna i våra för-
bund jobbar hårt varje dag 
för att företagen ska gå bra. 
Då är det inte mer än rätt 
att de också får vara med 
och dela på kakan. 

Lennart Thörnlund, 
If Metall Norrbotten

Patric Lundström, 
GS avdelning 15 Norr

Karin Marklund, 
Livs förbundsstyrelse

Stefan Wänstedt, 
Sveriges ingenjörer distrikt Norrbotten

Sonja Johansson, 
Unionen Norrbotten

Bygglov. Det är fortfarande möjligt att bygga en villa med enskilt avlopp för den som vill. Bara under åren 2015–2016  
beviljades 70 bygglov i Sörbyarna, framhåller debattören. Foto: Håkan Stridblom

Donald Trump 
– Groucho Marx
När Donald Trump får  
kritik av journalister reage- 
rar han som komikern 
Groucho Marx (bilden)
som sade: ”Trassla inte till 
saken genom att komma 
dragande med fakta”.

Carsten Ryytty

Braseldning  
och dieselbilar 
Det är utmärkt att Svenska 
brasvärmeföreningen 
stöder Astma- och allergi-
förbundet i kraven på  
att införa nya regler för 
kaminer.  Utsläppen från 
föråldrade vedeldade  
kaminer förpestar till- 
varon för många astma- 
tiker på samma sätt  
som partikelmängderna  
i dieselbilarnas avgaser.

Det skulle kunna införas 
en skrotningsavgift för 
gamla dåliga kaminer så 
att de lättare kan bytas ut 
mot nya renare konstruk-
tioner. Sådan skrotnings-
avgift har redan införts  
i vissa av våra grannländer.

 Dieselbilarnas avgaser 
innehåller ju förutom  
hälsoskadliga partiklar 
även koldioxid, som är 
skadlig för hela vår planet, 
eftersom den orsakar den 
globala uppvärmningen.

Som alla numer är med-
vetna om, orsakar den 
ökande temperaturen ut- 
bredd torka och minskad 
möjlighet att producera 
livsmedel, fler och värre 
översvämningar och  
stormar samt smältande 
glaciärer och havsisar. En 
allt dystrare framtid för 
våra barn och barnbarn, 
om vi inte gör något åt  
det nu. En lösning för att 
begränsa både partikel- 
och koldioxidutsläppen  
är att införa en stadigt  
stigande koldioxidavgift 
på fossila bränslen, där 
hela intäkten betalas ut 
i lika stora delar till varje 
vuxen medborgare. 

En sådan stigande avgift 
skulle ge alla tid att ställa 
om till ett mindre fossil- 
beroende levnadssätt  
och samtidigt skapa en 
drägligare tillvaro för  
alla astmatiker. Förslaget  
vinner alltmer gillande  
i många länder och för- 
ordas av ekonomer som 
det effektivaste sättet att  
hejda den globala klimat-
förändringen. 

Matts Hjertqvist,
Klimatsvaret – CCL Sverige 

Foto: TT


