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BODEN UGGLEGATAN 10, 0921-513 00

BALKONGMATTA

98:-
/kvm

Konstgräs/Balkongmatta 
2 och 4 meters bredd. Finns i fl era färger
Pris per kvm 98:-

Är din fasad redo för en ommålning?
Fråga någon av våra fasadexperter som kan 
ställa en grundlig diagnos. Boka en tid så får 
du hjälp i butiken eller så kommer vi ut 
och tittar på din fasad.

TRÄOLJA
2,7 LITER

219:-

Kom ihåg att göra rent trallen.
Delfi n Trallrent är ett rengöringsmedel för 
obehandlade och oljade träytor som altaner, 
trallar, staket och trädgårdsmöbler och kan 
användas både på tryckimpregnerade trä, 
furu, gran och ädelträ som t ex teak och ek. 
Medlet passar utmärkt för att ta bort gamla 
lager av olja och fernissa.

Träolja. Olja in trädäcket innan 
du ställer ut trädgårdsmöblerna. 
Träoljan är en vattenburen, miljöan-
passad och vattenavvisande som 
tränger in och förseglar träets porer. 
Just nu kostar 2,7 liter 219:-.

Dags för 
målning?

Vi hjälper dig 
välja rätt.

BOKA 
TID HOS 

EN FASAD-
EXPERT!

Håll utkik efter 
Coloramas inspirerande 
utskick i din brevlåda.

 Ylva Löwenborg har 
varit regionchef på 
Röda korset i fyra år.
Foto: Joakim NordluNd

fakta
Ett axplock av Röda korsets verksamheter 
i Luleå och Boden:

REPORTAGE

Anhörigstöd
”många vårdar sina anhöriga i 
hemmet i dag och där finns ett 
behov som vi försöker möta.” 

BesöksverksAmhet
”Vi har frivilliga som besöker 
äldre, både i hemmet och på 
olika boenden.” 

shoppingBuss 
”i Boden finns en shoppingbuss 
som hämtar upp människor i 
byarna och tillsammans åker 
man in och handlar.” 

simskolA för AsylsökAnde
”i Boden finns också en sim-
skola för asylsökande.”

språkträning
”Både i luleå och i Boden finns 
olika typer av språktränings-
grupper.” 

fAmiljeåterförening
”Både i luleå och Boden har 
vi aktiva frivilliggrupper som 
jobbar med efterforskning och 
familjeåterförening. När en per-
son kommit till Sverige och fått 
uppehållstillstånd har man rätt 

att återförenas med sin familj 
och där hjälper vi till.” 

Byrå mot diskriminering
”den finns i luleå men vi jobbar 
över hela länet. där erbjuds 
juridisk rådgivning till människor 
som utsätts för diskriminering.” 

hertsöprojektet
”det är en mötesplats som vi 
öppnat mitt i Hertsöns centrum. 
temat handlar om integration 
och vi hjälper bland annat till 
med läxläsning och där anord-
nas ungdomskvällar och där 
finns även en internationell kör.” 

BehAndlingshem för krigs-
skAdAde
”det är rent geografiskt 
placerat i Skellefteå men vi har 
behandlare här i luleå varje 
vecka.” 

förstAhjälpengrupper
”i fjol var jag med ut och job-
bade på luleåkalaset. där hjäl-
per vi till med allt från skärsår 
till att ta hand om människor 
med hjärtproblem (till dess att 
ambulansen kommer).”

Ylva har hittat  hem
LULEÅ Den 2 maj 2005 
började Ylva Löwenborg 
som regionchef för Röda 
korset i norra Norrland. 
Fyra år senare brinner hon 
fortfarande av engagemang 
för den världsomspännande 
organisationen. 

Hon är utbildad socionom 
och har tidigare arbetat med 
värstingar i Östersund, ett 
arbete som hon tycker har 
präglat henne. 

– Oavsett hur svår situa-
tion som en person ändå 
har så har den personen en 

massa egen kraft. Det gäl-
ler att bygga och skapa såna 
förutsättningar så att den 
personen kan göra något åt 
sitt eget liv, säger hon.

Föll pladask för jobbet 
I den yrkesrollen kom hon 
i kontakt med Röda korset i 
samband med att de ordnade 
sommarjobb åt ungdomar-
na. På en av de arbetsplat-
serna fick de sy babypaket 
åt Röda korset som sedan 
skickades till olika katastrof-
områden. 

– Det var min första kon-
takt. Jag har själv aldrig varit 
frivillig och har heller aldrig 
varit medlem innan jag bör-
jade jobba här. 

Men så såg hon platsan-

nonsen där man sökte en re-
gionchef för regionen Norr-
land och hon föll pladask. 

– Jag tänkte ”det här är ju 
bara jag”. Det här måste jag 
söka, det finns inget annat. 
Och när jag väl fick jobbet 
var det som att alla bitarna 
föll på plats.

Fascineras av frivilliga 
När Extra träffar henne så 
har hon nyss kommit hem 
från en charterresa i Turkiet 
och hon bubblar av energi 
och arbetsglädje. Hon får 
uppgiften att sätta ord på 
vad det är som gjort henne 
så förälskad i Röda korset. 

– Det var spännvidden i 
organisationen, det lokala 
som har kopplingar i det 

internationella. Det är en 
spännande dimension. 

Hon imponeras över män-
niskorna som engagerar sig 
och sättet som allt orga-
niseras på. I dag har Röda 
korset 13 000 medlemmar i 
Norrbotten och Västerbot-
ten och cirka tio procent av 
dessa arbetar på något sätt 
som frivilliga. 

– Det stora jobbet görs 
av de frivilliga. Det är dessa 
människor som är Röda kor-
set. Det fascinerar mig också 
hur man lyckas få frivilliga 
att tycka det är så kul och så 
viktigt att man faktiskt kan 
ta av sin egen fritid och göra 
jobbet helt utan ersättning, 
säger hon.

Hon och maken Magnus 

har en åttaårig dotter och en 
snart trettonårig son. Dot-
tern brukar leka flyktingför-
läggning med sina dockor. 

– Jo, men det var nog mer 
förut. Nu är hon ju åtta och 
”har blivit stor”. Men vår 
son brukar istället säga ”det 
där säger du bara för att du 
jobbar på Röda korset” när 
jag eller hans pappa har syn-
punkter på vilket språkbruk 
som vi anser är okej och vil-
ket som vi inte tycker är bra.

Chef över 25 
Inne på Röda korsets lokaler 
i Luleå finns Mötesplats Ku-
pan. Det är namnet på Röda 
korsets second hand-buti-
ker och sådana finns på 16 
platser runt om i länet. 

I Boden samlas nu Röda korset under ett tak. 
Luleåbon Ylva Löwenborg är regionchef i norra 

Norrland och hon brinner för sitt uppdrag. 
– Det känns som om jag hittat hem, säger hon.

YLva LöwEnborg
Ålder: 40 år.
Yrke: regionchef för 
röda korset i norra 
Norrland (en region som 
omfattar Västerbotten 
och Norrbotten). 
bor: luleå. 
Familj: maken magnus, 
41, och barnen Jonat-
han, 12, och klara, 7.

fakta

– Men det är mer än en 
butik. Det är även sam-
lingsplatser där det pågår 
en rad sociala aktiviteter, 
förklarar Ylva Löwenborg. 

I dag arbetar tio personer 
inne på kontoret som finns 
i södra hamnen i Luleå 
men totalt är hon chef över 
25 stycken. 
– Visst skulle jag kunna 
peka med handen. Men det 
är inte min grej. Jag är chef 
över dessa människor och 
tillsammans ska vi få till ett 
samarbete med över tusen 
frivilliga och då duger det 
inte med sådan ledarstil. 
Här handlar det istället om 
lust och motivation, att få 
dem att se att ”det är hit vi 
ska, det är det här vi jobbar 

mot och den där lilla tim-
men som du lägger ned är 
en jätteviktig del i det stora 
hela”. 

Vad tycker du att du har 
uppnått under de här fyra 
åren?

– Vad jag har uppnått? 
Det är inte jag som uppnår 
något utan det är de frivil-
liga som uppnår. De frivil-
liga som ibland med hjälp 
av konsulenterna uppnår 
något. 

Ni tillsammans?
– Om jag ska fokusera på 

Luleå och Boden så har det 
hänt en massa. 

Ett exempel är Röda kor-
sets hus som invigdes fre-
dagen den 8 maj och som 

nu återfinns på Drottning-
gatan 15 i Boden, alltså i 
samma lokaler som Sund-
bergs möbler tidigare nytt-
jade. 

– Innan det här har verk-
samheten varit utspridd på 
en rad olika lokaler i Bo-
den. Det är en tydlig sats-
ning framåt. Det kommer 
att innebära en utveckling 
och en tillväxt av Boden-
kretsens verksamhet, säger 
Ylva Löwenborg.

Engagerad och entusias-
tisk regionchef i Röda kor-
set. 

Joakim NoRdLuNd
redaktionen@tidningenextra.se

Drömjobbet fanns hos Röda korset: ”Det var som att alla       bitarna föll på plats”


