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 Bodens fästning med försvarsmuseum och Rödbergsfortet är självklar etta på Olle Lindströms topplista. FOTO: jOAkim nORdlund

FRÅGAn

Vilket är Bodens 
viktigaste varumärke

Carola larsson, grupp-
ledare, folkpartiet. 
– Småföretagandet 
är på väg att bli vikti-
gaste varumärket. Sen 
finns ju Brolle, Stefan 
Gunnarsson och för-
fatarna Peter Englund 
och Eyvind johnsson. 

Roger Bohman, 
gruppledare, center-
partiet. 
– Småskaligheten. 
många bor i hus och 
villa och här känner 
man varandra i högre 
grad och det ger en 
trygghet. 

katarina Ask, grupp-
ledare, miljöpartiet. 
– just nu är det Brolle 
och Bodenkören. mili-
tärstaden är också ett 
starkt varumärke. 

kenneth Backgård, 
gruppledare, sjuk-
vårdspartiet. 
– Äventyrsstaden. 
Vi har nord-Poolen, 
Bodens fästning, Wes-
tern Farm och Arena 
Boden för att nämna 
några. 

Torbjörn lidberg, 
gruppledare, social-
demokraterna. 
– Fortfarande försva-
ret. men det får inte 
skäras ned mer här. 

Stefan Gunnarsson, musi-
ker.  ”Framgångsrik musiker 

som alltid framhåller Boden som 
den bästa platsen på jorden.” 

Brolle, musiker. ”Även han 
är en mycket fin ambassa-

dör för Boden. En artistbegåvning 
som verkligen är framsprungen ur 
naturen.” 

Bodentravet (Peabtra-
vet) ”det är hästsportens 

centrum i norra Sverige. det är inte 
bara en tillgång för travfolket utan 
det är en tillgång för alla hästvän-
ner här i norr.” 

Bodens Bk ”En fotbolls-
klubb med anor. dessutom 

länets bästa fotbollsklubb. den ger 
Boden god PR i hela landet.” 

Bodensia. ”Vårt anrika 
stadshotell är starkt förknip-

pat med Boden. det ska nu också 
få en välbehövlig renovering.”

niclas Wallin, ishockey-
proffs.  ”En hemkär idrotts-

man som kom hem till Boden med 
Stanley Cup-bucklan. Ännu en fin 
ambassadör.” 

Eyvind johnsson, nobel-
pristagare i litteratur.  ”En 

av vår tids största författare som 
också är starkt förknippad med 
Boden. Barndomshemmet i Björke-
lund går att besöka på sommaren.” 

Hembygdsområdet (med 
norrigården, Robbgården 

och kyrkstugorna) ”Ett naturskönt 
kulturområde som också nyttjas 

på olika sätt. En verklig oas mitt i 
Boden.” 

Arena Boden ”En unik sats-
ning för events och idrott. 

En arena som saknar motstycke i 
norrland och som kommer att bli 
en tillgång inte bara för Boden utan 
för hela regionen.” 

Bodens Camping ”Vår 
camping har blivit en succé. 

Fråga bara alla de norska turister 
som återvänder år efter år.” 

nord Poolen ”Vårt familje-
bad drar besökare från hela 

nordkalotten.” 

Western Farm ”En unik 
satsning som gått hem hos 

människor här uppe. Ett verkligt 
dragplåster i kommunens besöks-
näring.” 

Oskar Bergman, golfproffs. 
”Trots att han spelar på 

världens bästa proffstour (PGA-
touren i uSA) har han Boden som 
bas. måste vara unikt.” 

daniel larsson, hockey-
målvakt.  ”landslagsman i 

hockey som ska spela i detroit Red 
Wings. En kille som alltid framhåller 
sin hemstad.” 

Storklinten ”En vinter-
sportanläggning som 

utvecklas positivt där det planeras 
för nya pister, stugor och hotell.” 

Petri Salmela, travtränare.  
”Framgångsrik travtränare 

som fått valt att stanna i Boden 

trots att andra banor ryckt i honom. 
Visar Fördel Boden varje gång han 
är i TV-rutan.” 

Sävast golfbana ”norra 
Sveriges bästa golfanlägg-

ning. En vacker 18-hålsbana, en 
välsorterad shop och ett riktigt fint 
klubbhus.” 

ida-Theres nerell, brottare.  
”Ett verkligt energiknippe 

med många mästerskapsmedaljer. 
En toppentjej som tycker om Bo-
den och som är en fin ambassadör 
för sin hemstad.” 

Bodens tågstation ”En 
värdefull kulturhistorisk 

byggnad. de flesta som rest med 
tåg har nog någon form av minne 
som är kopplat till stationen. nu-
mera resecentrum.” 

Bränna Strand ”Grön oas 
mitt i centrum.” 

laxfisket (i älven) ”Ett av 
norra Europas bästa laxfis-

kevatten. Sägs vara lika bra som 
mörrumsån.” 

Rödbergets skyttestation 
”En kanonanläggning som 

stått värd för flera internationella 
tävlingar. Byggs ut med ytterligare 
två skjutbanor inför militära Vm.” 

Paglaområdet ”Ett fint 
område för barnfamiljer och 

ungdomar. dessutom en skidskyt-
teanläggning av hög klass.” 

Björknäsparken ”Välbesökt 
med utsikt över vattnet.” 

Vad är Bodens viktigaste varumärke? Vi 
lät kommunalrådet Olle Lindström ta 
sig en rejäl funderare och sätta ihop sin 
egen 25-i-topp-lista bland byggnader, 

utflyktsmål, turistattraktioner, idrotts-
kändisar, artister och personligheter 
som förknippas med Boden. Ett digert 
arbete förstås, men att sätta Bodens 

fästning på förstaplatsen var det aldrig 
någon tvekan om.
Nästa vecka: Kommunalrådet Karl
Petersen rankar Luleås 25-i-topp.
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BOdEn kan man inget om 
Boden kan man åtminstone 
ramsan ”det finns en plats på 
jorden där solen aldrig ler”. 

Olle lindström vet – och 
han skrattar. 

– Samtidigt är det så många 
som vill tillbaka. det finns nå-
got som drar i Boden och det 
ska vi utnyttja, säger han. 

Han syftar på intresset för mi-
litären och dess anläggningar. 

– Bodens fästning är bekant 
över hela landet. nästan varje 
svensk familj har någon form 
av koppling till Boden. Vi ut-
bildade ju över 3000 värnplik-
tiga under många, många år.

det är också anledningen 
till varför han placerar Bodens 
fästning högst upp på listan. 
när han till att börja med fick 
några alternativ att välja mel-

lan satte han omgående ett 
klammer mellan Försvarsmu-
seet och Rödbergsfortet. 

– det är Bodens fästning, de 
hänger ihop, säger han. 

när vi sedan talar om den 
förändring som Boden gått 
igenom med nedläggning av 
sjukhuset, rivning av flera hy-
reshus, nedläggningar av för-
band och till sist flytt av Vård-
högskolan. ja då är det lätt att 
falla in i ett visst vemod. 

Besöksnäring på tillväxt
Enligt Olle lindström är Boden 

på god väg att hitta något nytt. 
– Besöksnäringen växer sta-

digt och den kommer att bli 
ännu större längre fram. det 
finns planer, säger han. 

det senaste beviset på att 
bodensarna kan göra verklig-
het av sina planer stavas Arena 
Boden. Sedan finns Western 
Farm, nord-Poolen och Bo-
dens Fästning.

Artister som tar plats
däremot är det rätt tunnsått 

med kända företag på Olle lind-
ströms lista. istället har han valt 
att lyfta fram artister som Brolle 
och Stefan Gunnarsson. 

– Båda sätter Boden på kar-
tan och båda är också stolta 
över att komma här ifrån, sä-
ger han. 

när alla nedläggningar förs 
på tal går det inte att motstå 
att retas lite med Bodens borg-
mästare. 

Är det inte så att Boden har 
blivit en förstad åt luleå?

– ja, alltså. Visst är det ju så. 
men det är ju inte bara luleå 
utan det har flyttats verksam-
heter längre bort också så det 
är inte bara till luleå. men 
visst är det så att det flyttats 
en hel del när staten ratio-
naliserat. Garnis försvann ju 
men det som jag upplevde som 
tyngst var ändå när institutio-
nen för hälsovetenskap flytta-
des till luleå. Vi hade ju ändå 
600 studenter där. 

jag hade förväntat mig ett 
mer eldigt svar när man kallar 
Boden för förstad till luleå?

– det har funnits en stor ri-
valitet tidigare. men sedan jag 
och karl Petersen tillträdde 

2003 kom vi överens om att 
nu ska vi hjälpa varandra och 
tillsammans se till att den här 
regionen växer. men före det 
var det ju täta skott. då var re-
virtänkandet fullständigt.

Var det svårt att rangordna 
Bodens varumärken?

– det är inte lätt. många är 
viktiga men det är kanske vik-
tiga på lite olika sätt. nej, det 
var inte lätt. men så här blev 
det. 

Hjärtat på rätt ställe
Bodens kommunalråd är 

uppväxt i Heden och det är 
ingen tvekan om att hans hjär-
ta verkligen finns i hemstaden. 

– jag minns när jag satt i riks-
dagens försvarsutskott. det var 
ju en hel del resande men jag 
minns speciellt en gång när jag 
kom hem. det var sommar och 
grönt och jag passerade vat-
tendragen och älven. då slog 
det mig vilken fantastiskt fin 
plats jag bor på. 

jOAkim nORdlund

Bodens bästa
Fästningen i topp när kommunalrådet rankar kommunens varumärken

...och här är Olle Lindströms val för platserna 2–25
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Bodens kommunalråd fick klia sig i huvudet 
några gånger. 

Men ettan på listan var solklar. 
– Det går inte att komma ifrån att Boden för-

knippas med försvaret, säger Olle Lindström. 1
Bodens fästning: ”innefattar både vårt nya och 
fina försvarsmuseum samt Rödbergsfortet. En 
utveckling av det militära arvet sett ur ett kultur-
historiskt perspektiv. Fortet är en försvarshistorisk 
tillgång för hela Sverige.” 
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