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... är jag lite extra glad över att
SAS verkar ha överlevt. Dels
för att det innebär att min
Stockholmsresa blir av utan
krångel och problem. Och
dels för att jag under ett par
år samlat påmig enmassa
Eurobonuspoäng som var
tänkta att använda till en
eventuell utlandsresa.
En SAS-konkurs hade inne-
burit att poängen gått upp i
rök. Menmest glädjande är
så klart att massa jobb räd-
dats. Givetvis.
Godmorgon!

Malin Öhrlund
malin.ohrlund@kuriren.com
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sport | tappade nästan hela ledningen

Nära ögat
för LF
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kALIx | ”ett fantastiskt gehör”
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museum
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Norrbottens Köjs:
Resande
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en smula
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Poliser i
slagsmål
Ordningspolisens arbets-
platsträff i finska Levi
spårade ut rejält. Kolle-
gor ska ha brakat ihop
både verbalt och fysiskt
så till den milda grad att
finsk polis fick kallas in.

Länet|7

Hockeytjejer
utan dusch
Ishallen i Kalix har varken
omklädningsrum eller
dusch för damer. Tioåriga
Sigrid Öström spelar
hockey och tillsammans
med den andra tjejen i la-
get tvingas hon byta om i
domarrummet. Nu lovar
fritids- och kulturnämn-
dens ordförande Britt-
Inger Nordström att pro-
blemet ska rättas till.

Kalix|11

”Skaffa egna
brandvarnare”
Studenterna i det boende
där det brunnit vågar inte
lita på larmet i huset.
– Skaffa egna brandvar-

nare! uppmanar Anna
Trannell. Polisen vill nu
ha studenternas hjälp att
hitta den som anlagt
bränderna.

Luleå|10
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Ingela Lekfalk, 44 år
producent för landstingets projekt Kraftsamling:
1. Jag är jätteglad över Kurirens kampanj eftersom det krävs
många aktörer för att bidra till attitydförändringar.

2. Befolkningen i Norrbotten minskar i antal.
Därför måste vi visa hur bra det är att leva i Norrbotten. Om
vi lyckas kan vi få fler invandrare att flytta hit och bidra till
länets utveckling.

”Jag är
jätteglad”

Stefan Gunnarsson,
44 år,
Musiker:
1. Absolut inte. Kam-
panjen är tillrättalagd
och frågorna styrda så
att man bara kan svara
på ett sätt. Det tycker
jag är fel.
2. I Boden har vi
tillräckligt, för att
inte säga för många,
flyktingar.

”Absolut
inte”

Lars Palo, 70, pensionär:
1. Ja, det gör jag.
2. Det har varit alldeles
för mycket prat om HBTQ.
Religion måste man kunna
tillåta. Det hackas mycket
på kristna. Det är viktigt
med kristendom och kristna
värderingar.

50 norrbottningar fick två frågor

■■■ Nu har Kurirens kampanj dragit i gång
på allvar. Vi börjarmed att pejla
läget bland norrbottningarna.

1. Ställer du upp på Ett Norrbotten
för alla?

2. Vad vill du att vi ska berätta om
i artikelserien?

John Vaquer, 56, engelsk-
lärare:
1. Ja, det låter bra. Positivt.
2. Jag tror att Sverige är bra
på att ta in invandrare men
efter det är de dåliga på
integration. Invånare ska få
möjlighet till socialt nätverk
och ändå kunna behålla sin
kultur.

Jesper Drejby, 44, Inpuls:
1. Jo, ingen diskriminering
av var man kommer från
borde finnas.
2. Kanske omminoriteter
som romer och samer.
Omman pratar med dem.
Diskriminering mot kvinnor
och om barn som behandlas
illa.

Anton Hedqvist, 15, stu-
derar:
1. Ja
2. Jag har ingen aning.

Mia Nilsson, 26, studerar:
1. Ja, det gör jag väl.
2. Själv lever jag i en bubbla.
Man kanske måste prata
med de som kommer från
andra länder.

MarinetteWård, 51, skö-
tare inom psykiatrin:
1. Ja, självklart.
2. Det där med moskén.
Det ska inte få förekomma
hot. Allt sådant ska komma
fram.

Malin Lingqvist, 16,
studerar:
1. Ja, det antar jag.
2. I Norrbotten är vi väldigt
instängda. Man behöver
inte tycka om allt men man
får acceptera det.

Ulla Sandström, 66, pen-
sionär:
1. Japp.
2. Det är viktigt att invand-
rare får lära sig svenska för
att de ska få jobb och fung-
era i samhället.

Ida Nilsson, 16, studerar:
1. Ja.
2. Ommoskébygget.

Tatiana Jönsson, 36, eko-
nomiassistent:
1. Ja, det tror jag.
2. Vet inte.

Susan Jatko , 41 enhets-
chef:
1. Jo.
2. Jag tycker man ska lyfta
delen att vi har plats för
alla. Få alla att känna att de
accepteras.

Roger Jönsson, 51, kom-
munikationschef:
1. Absolut.
2. Jag tycker vi har en gene-
rös attityd. Jag ser det inte
som ett problem. Invand-
rare är bra för Norrbotten.

Kristina Sköld Sand-
ström, 51, Kalix:
1. Det gör jag nog. Koncep-
tet låter okej.
2.Många skulle nog behöva
lära sig mer om flyktingpo-
litik.

Johanna Korkala, 42,
Haparanda:
1. Det är jag, det är så det
ska vara. Det ska inte finnas
några begränsningar.
2. Jag skulle vilja veta varför
de här som är anti faktiskt är
det, bland annat.
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Tipsa och vinn
Tagit en aktuell nyhetsbild? Då kan du
varje månad vinna en kameramobil.
Skicka SMS eller MMS till 0730-120 800

Alla barn vill
bli vuxna.

Bli Barnrättskämpe och arbeta för att
miljontals barn får en bättre morgondag.

Besök oss på www.räddabarnen.se
och bli månadsgivare idag.

kuriren.nu/vip

Bli en
Vip-kund
hos oss.

Kent Ögren, 57 år,
socialdemokratiskt
landstingsråd:
1. Absolut, det är en bra
kampanj som Kuriren
dragit igång
2. Vi måste visa att det är
bra att bo här för alla män-
niskor – då kan vi locka fler
att flytta hit.

Frida Aili, 24 år
professionell basketspelare, Northland:
1. Det är en bra kampanj som Kuriren startat.
2.Det finns många invandrare som har flyttat hit och som
har arbete – det kan Kuriren skriva om.

”Det är en
brakampanj
somKuriren
startat”

Annika Eriksson, 42,
undersköterska:
1. Jodå.
2. Hur Luleåborna bemöter
invandrare.

Tarmo Holappa, 43,
Haparanda:
1. Givetvis gör jag det.
2. Orsaker till att rasister är
rasister. Gärna något riktat
till ungdomar också.

Akuta
tider

varje dag!
Kontakta oss!

Calle Eriksson, Åke Bröms
Åsa Granberg

tandkliniken
H E R M E L I N E N

0920-40 24 00
www.tandkliniken.com

Att leva utifrån möjligheter
Samtalskväll med Marjolein van der
Geer, ideell medarbetare i Nederluleå
församling.
Torsdag 22 november kl 19
Prästgården i Gammelstad

www.svenskakyrkan.se/nederlulea
Fika 20 kr. Välkommen!

WWW.NIEMISOPTIK.SE

SPECIALIST PÅ ÖGONHÄLSA

Design som
du

lägger mär
ke till när

du söker nå
got utöver

det vanliga
!

Bågvisning på 

Niemis i Luleå!
AV VÅR BÅGLEVERANTÖR:

EVA GYLLENBRIDER finns
hos oss i Luleå butiken

19/11 - 23/11 och visar sin
kollektion med b.la bågar
från La Matta och Kaos.

Du får 1 fullbehandlatHOYA glas utan kostnad.
(Vid köp av kompletta glasögon.)

ÖPPNINGSERBJUDANDE!

Erbjudandet gäller vecka 47 och kan ej kombineras med andra erbjudande.

LULEÅ, STORHEDEN, COOPGALLERIAN
Tfn 0920-20 06 06

Öppet: Mån-Fre 10-19. Lör 10-17.
Puhumme myös suomea.

FRI PARKERIN
G!

Johan Piribauer, 49,
musiker:
1. Javisst.
2. Gärna livsöden om flyk-
tingar. Om var de kommer
ifrån och hur de har blivit
bemötta här. Även positiva
exempel. Lyfta fram folks
åsikter och ställa följdfrå-
gor, som kan leda till en
tankeställare.

Maud Spencer, 50 år,
vd för Svalson:
1. Det är en bra kampanj
som jag stödjer.
2. För industrin är det myck-
et viktigt att ha personal
som kommer från andra län-
der. Deras språkkunskaper
och kunskaper om hemlan-
det gör det lättare för oss att
sälja våra produkter.

Andreas Lind, 34 år,
vd för Norrbottens handelskammare:
1. Fantastiskt bra kampanj, självklart stöder jag den.
2. Enda chansen för Norrbotten att överleva är att fler flyt-
tar hit. Därför måste vi visa att Norrbotten är ett bra län att
leva i oavsett varifrån man kommer.

”Självklart
stöder
jagden”

Anita Espling, 65, Hapa
randa:
1, Självklart! Jag jobbar på
Ikea och här har vi en härlig
bukett av människor varje
dag. Det har bara berikat
mig.
2. Jag tycker man skulle
kunna visa att det inte bara
är Sverigedemokraterna
som har de negativa åsikter-
na om flyktingpolitik. Det
finns många, många fler.

Kristina Zakrisson, 56 år
socialdemokratiskt kom
munalråd i Kiruna:
1. Kuriren har tagit ett bra
initiativ till ”Ett Norrbotten
för alla”.
2. Jag vill se artiklar om
hur invandrare bidrar till
utvecklingen av länet. Det
finns många exempel på
det och det tycker jag att
Kuriren ska skriva om.

Jyrl Ulvinen, 51, Torneå:
1, Det är jag. Jag bor själv
på andra sidan gränsen och
tycker att det är viktigt att
alla ska vara välkomna här i
Norrbotten.
2, Jag jobbar som rektor och
tycker att det vore intres-
sant att läsa om studenter
som studerar över grän-
serna.

Elin Näslund, Gällivare:
1. Ja, det är bra att det tas
upp.
2. Rasism och liknande
beror ofta på okunskap och
det skulle vara bra att det
skulle belysas.

Lena Helin Gällivare:
1. Ja, det är en viktig fråga
att ta upp.
2. Folk pratar mycket om vi
inte har råd med flyktingar
Det tycker jag är bullshit.
Jag skulle kunna offra en
del av min lön för att ge
flyktingar ett bättre mot-
tagande. Ja, hur är det med
det?

l Fler norrbottningar på sidan 6 ff



6 | Norrbottens-Kuriren Tisdag 20 november 2012

• • • •

50 norrbottningar fick två frågor

Richard Bergfors, 34 år,
vd förMax restauranger:
1. Det är ett bra initiativ som
Kuriren tagit.
2. Jag vill se goda exem-
pel på hur det kan gå för
invandrare som kommit till
Norrbotten. Det kan handla
om hur personer som har
bra utbildning från sina
hemländer bidrar till att
utveckla länet.

Karl Petersen, 63 år
socialdemokratiskt kom-
munalråd i Luleå:
1. Kuriren har startat en bra
kampanj som jag stödjer.
2. Vi ska slå vakt om det
öppna samhälle som vi ska-
pat i Luleå och övriga Norr-
botten. Därför vill jag se bra
exempel på det i tidningen.

Solveig Eriksson, 66,
Tidigare chef för Invand-
rarservice i Luleå:
1. Självklart stödjer jag Kuri-
rens kampanj.
2. Det finns en bild av
utrikesfödda att de kommer
för att de vill bli försörjda
av samhället. Det stämmer
inte, de vill arbeta och bidra
till länets utveckling.

Bernt Selberg, 64,Morjärv
1. Ja. Vi vet att befolkning-
en minskar, ska vi överleva
måste Norrbotten vara öp-
pet för alla.
2. Hur människor har levat
och bott i sina respektive
hemländer, vilka intressen
de har.

Clary Bjärehag, 66, Kalix
1. Självklart gör jag det.
2. Hur människor från
andra länder upplever att bo
och leva i Norrbotten

Per-Gunnar Forsling, 76,
Kalix
1. Det känns tveksamt.
Ensamkommande barn ska
vi absolut ta emot, men i
övrigt handlar det om vilka
som kommer hit.
2. Hur myndigheterna kon-
trollerar vilka som släpps in
i landet.

Marianne Lindvall, 66,
Kalix.
1. Ja. Ett Norrbotten för alla
låter ganska klokt.
2. Om positiva saker med
integration.

JörgenWennström, 36,
Morjärv.
1. Det är klart att jag ställer
upp.
2. Det skulle vara intressant
att få ta del av andra kultu-
rers teater och musik.

Katarina Suma, Gällivare.
1. Ja, det är viktigt.
2. Framför allt integratio-
nen på arbetsmarknanden
behöver diskuteras. Jag vet
att invandrare hela tiden
tvingas bevisa att de kan
och vill göra någonting och
ta alla jobb för att överhu-
vudtaget få något.

Joakim Salmi, 31 år,
Kiruna
1. Jajamensan, det gör jag.
Då kan vi göra det bättre
för alla.
2. Nej, jag kommer tyvärr
inte på något.

Mona Fors, 62 år, Kiruna
1. Ja men det är självklart,
utan tvekan.
2. Jag vet inte om smygra-
sism är rätt ord, men att det
är något som finns hos väl-
digt många. Det är nog fler
än man tror som är negativt
inställda till personer som
kommer från andra länder.

Annmarie Berggren, 78
år, Kiruna
1. Ja, det känns självklart att
ställa upp.
2. Jag kommer inte på
något.

Kerstin Lövbrand, 59 år
Kiruna
1. Ja.
2.Man ska hjälpa i den
mån man kan men det ska
inte gå till överdrift så det
påverkar våra egna barn och
ungdomar. Det är lika tufft
för alla så det kanske man
borde belysa.

Magnus Niva, 34 år,
Kiruna
1. Ja, självklart gör jag det.
2. Kanske lite mer om
invandringspolitik.

Ellen Fors, 19, Piteå
1. Ja, jag stödjer detta.
2. När människor från andra
länder kommer hit får de
inte tillgodogöra sig utbild-
ningar. Det är därför lätt att
de hamnar i typiska jobb för
invandrare.

Linda Roast, 34, Boden
1. Ja, kampanjen låter bra,
men jag vet inte riktigt vad
den kommer att innebära,
vad som är syftet.
2. Det finns många områden
som politik, ekonomi och
sjukvård.

Ann Ström, 42, Luleå
1. Ja, Det är viktigt att inte
hålla tyst om det här, att
frågan alltid är aktuell och
ingen modetrend.
2. Vet inte.

Hany Bhetet,
28, Boden, ur-
sprungligen
från Syrien.
1. Ja, mycket.
Men jag har
själv inte känt
någon fientlig-
het.
2. Vet inte.

Helge Andersson, 71,
Boden.
1. Ja, tacka för det. Absolut.
2. Vet inte.

Sture Sundkvist, Gäl-
livare.
1. Ja, visst kan det behövas.
2.Min bild av norrbott-
ningar är de är öppna och
varmhjärtade. Men visst
behövs allt granskas i sam-
manhanget.

Tord Pettersson, Malm-
berget.
1. Ja!
2. All typ av konformism bör
betraktas kritiskt. Och det
jag själv kommit i kontakt
med är när utsmyckningar
i samhället rivs ned och
vandaliseras i stället för att
betraktas som något positivt
och bra.

Anna Ibris-
agic, 45, Luleå
1. Ja, finns det
någon som
svarat något
annat?
2. Fall inte in
i de vanliga
klichéerna. Ta
till exempel upp
varför ingen
reagerar när
det är känt att
människor med
utländska namn
sorteras bort
från att få jobb.
Samtidigt sägs
det officiellt
något annat.
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