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AKTUELLT

Örnäset Till hösten har åtta år gått 
sedan Systembolaget flyttade från Ör-
näset till Storheden. Tycka vad man vill 
om den svans som följer i spåren av 
ett Systembolag. Många fruktade ändå 
att försvinnandet av en mycket viktig 
kundmagnet skulle få konsekvenser. 

– Vi har ju varit här i åtta år och upp-
levt förändringen och jag kan inte se 
något negativt. Tvärtom, säger Johan 
Sandberg. 

Han äger databutiken Comega Data 
som ligger efter Kapellgränd, mitt i Ör-
näsets centrum. Under de åtta år som 
företaget funnits där har de gått från en 
årsomsättning på en miljon till en årlig 
omsättning på åtta miljoner. 

Lite som Storheden
John Sandberg är medveten om att 
det är några mindre företag som upp-
hört men det ser han mer som tidens 
tecken. 

–  Det är svårt för många mindre, det 
är inte bara här. Men jag ser faktiskt 
flera fördelar med att vara här. Det är 
lätt för våra kunder att hitta parke-
ringsplats och det är viktigt. Det blir 
lite som Storheden fast mindre folk 
förstås, säger han och tillägger: 

–  Man vet ju inte om vårt uppsving 

beror på uppfräschningen men helt 
klart känns det mycket trevligare att ha 
en verksamhet där allt bara inte står och 
förfaller och känns slitet och risigt.

Och Örnäsets centrum har fått ett 
riktigt ansiktslyft. Plattsättningar, nya 
fasader, parkeringshus och sedan Coop 
Extra som ersatte gamla Konsum. 

Dessutom har centrum fått sitt allde-
les eget Paradis. 

Det är namnet på den lilla trädgårds-
anläggning som ligger mellan kyrkan 
och centrum. 

–  Vi har lagt ned 100 000 kronor på 
att få till den och i dag kan man till 
och med döpa och viga där sommartid, 
 säger Olof Norberg som är kyrkoherde 
i Örnäsets församling. 

Han och hans personalstyrka har 
bara gott att säga om förändringen som 
 Örnäsets centrum genomgått. 

Slitet och nedgånget
–  Jag tror man ska göra en jämförelse 
med hur det var tidigare. Minnet vi alla 
har var nog att det var ganska slitet och 
nedgånget. Sedan låg ju Systembolaget 
här också och, ja vad ska man säga, det 
märktes, säger han.

Men alla är inte fullt lika entusi-
astiska. Yi Xian Huang har ägt och 

drivit restaurang Mamma Mia i 18 år 
och han har sin restaurang efter Grå-
själgränd, alltså den andra av Örnäset 
centrums två gator. 

–  Lulebo lovade att satsa också på 
den här sidan med de har inte gjort det. 
De sa att de skulle bygga om det här 
huset och göra det högre men det har 
inte hänt något, säger han och det går 
att spåra en viss besvikelse i rösten. 

Sedan tillägger han: 
–  Men lyckligtvis har vi många stam-

kunder.

Hoppades på 150 miljarder
Hur mår då stora Coop Extra? För-
hoppningen när satsningen gjordes var 
att omsätta 150 miljoner kronor men 
verkligheten blev kärv. 

Coop Extra har verkligen fått slita för 
att nå upp till 100-miljonersstrecket. 

–  Visst hade vi räknat med ett större 
uppsving. Fast jämför man oss med 

Konsum som fanns och som omsatte 50 
miljoner så är vi ju större, säger Kenneth 
Solhall, föreståndaren. 

Bernt Nordlund är Lulebos områ-
deschef för centrala Luleå och han var 
med när beslutet om upprustning fat-
tades. 

Tycker du att målsättningen eller 
visionen som ni hade har uppnåtts 
när det fortfarande står tomma af-
färslokaler i Örnäsets centrum?

–  När det gäller den gatan där Mamma 
Mia finns så har vi alltid stått med en del 
tomma lokaler just där. Vi har försökt 
att få en annan verksamhet där, en mer 
icke kommersiell verksamhet där kund-
genomströmningen inte är lika viktig. 
Visionen var att skapa något nyare och 
göra det mer intressant för folk att vistas 
i centrum och i övrigt var det väl inga 
stora visioner annat än just det. 

Joakim NordluNd
redaktionen@tidningenextra.se

Trots att några butikslokaler står tomma lovprisas 
ändå satsningen av dem som finns kvar.

– Hela Örnäset fick ett lyft, säger Johan Sandberg 
som äger Comega Data. 

s Johan Sandberg, till vänster, äger databutiken Comega Data som funnits på Örnäset i åtta år. Både han och butikssäljaren Erik Lantto lovprisar det 
ansiktslyft som Örnäsets centrum genomgått.   Foto: Joakim NordluNd
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Hur upplever du 
dagens centrum i 
Örnäset jämfört med 
hur det var för tio år 
sedan?

Systemets flytt ett lyft för Örnäset

arif mohammed, 43, 
studerande, Örnäset:
– Det är bättre än för tio år 
sedan. Allt finns nu. Coop 
Extra är fantastiskt. Det är 
nära och varorna är billiga. 
Klart bättre än hur det var 
på Ica och Konsum. Sen 
går det att parkera här för 
folk som kommer hit. Det 
är också bättre för barnen. 

anders Westerberg, 60, 
egen företagare, luleå:   
– Jag är gammal Örnäsbo 
och jag har tillbringat hela 
min uppväxt här. Förut var 
det lite sunkigt men nu 
är det mer civiliserat. Det 
kändes som om centrum 
var på väg att dö men 
nu känns det lite som att 
Örnäset, likt fågel Fenix, 
stigit upp ur askan och 
fått nytt liv. 

Boel Paulin, 43, präst, 
Gammelstad: 
–   Jag har jobbat på Örnä-
set i sju år och det jag kan 
se är att ena sidan har dött 
nästan helt sedan Konsum 
stängde. Men även på den 
största gatan är det små 
affärer som klappar igen. 
Men så är det väl på de 
flesta platser i Sverige, att 
små affärer får svårare att 
överleva. Det är sorgligt 
för det är en viktig del av 
en levande stadsbild. Jag 
tycker det är trist om det 
bara ska bli jättelika varu-
hus med billiga masspro-
ducerade saker. Sen har de 
fräschat upp och gjort om 
så visst är det en ansikts-
lyftning. 

Peter larsson, 42, 
tekniker, Gammelstad: 
– Jag bor i Gammelstad 
men är uppvuxen på 
Skurholmen. Jag tycker 
att upprustningen blev ett 
lyft jämfört med hur det 
såg ut innan. Det ser bra 
ut, något annat kan man 
inte säga. 
 

Torbjörn Hüber, 60, 
reporter, Bergnäset:
– Det händer att jag 
handlar här. Nu var 
det ett extrapris som 
lockade mig och sedan 
hade vi lite annat att 
göra i krokarna. Jag har 
bott i Luleå i 32 och jag 
har varit på Örnäset 
under den tiden. Nog 
tycker jag att det har 
blivit bättre sedan Coop 
Extra kom. Det var ju 
ett beryktat område 
men jag tror att det har 
blivit mindre oroligt, det 
verkar i alla fall så.

anders Westerberg, 60, 
egen företagare, luleå   
– Jag är gammal Örnäsbo 
och jag har tillbringa hela 
min uppväxt här. Förut var 
det lite sunkigt men nu 
är det mer civiliserat. Det 
kändes som om centrum 
var på väg att dö men 
sen de gjorde den här 
upprustning med parke-
ringen och butikerna så 
känns det lite som att likt 
fågel Fenix har Örnäset 
stigit upp ur asken och 
fått nytt liv. 

s Örnäsets församling tycker att centrum fått ett mycket varmare ansikte. Kyrkan har dragit sitt strå till stacken genom att anlägga en trädgård mitt i centrum. Här är delar av per-
sonalen, från vänster: Olof Norberg, Kristina Sjöström, Anna-Stina Svedberg, Birgitta Grönlund, Monica Wasberg, Peo Ringvall samt Torbjörn Lindahl.   Foto: Joakim NordluNd

s Örnäsets centrum har genomgått ett ordentligt ansiktslyft. Nya fasader, 
plattor, planteringar och ett nytt parkeringshus. Och de flesta som Extra pratade 
med välkomnar uppfräschningen.  Foto: Joakim NordluNd 


