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Hej bästa läsare! 
I detta nummer av Örvikar'n får vi en insikt 
i kommunalrådsjobbet och livet efter det. 
Sista sidan handlar om Örvikenbarda som 
gjort sitt 10:e äventyr. Missa heller inte hös-
tens öppna möte om Socialpolitik och hur 
vi bygger ett samhälle som tar hand om oss 
när vi som bäst behöver det. 
Lokalpolitiskt har kommunen en tuff utma-
ning att skapa bostäder och infrastruktur åt 
nya invånare. Det kan tyckas motsägelse-
fullt att kommmunen har ont om pengar och
måste göra nedskärningar ("effektivisering-
ar") i verksamheterna. Detta när nya före-
tagsetableringar och stora mått verkar pop-
pa upp i ett aldrig tidigare skådat tempo.
Varje ny arbetande invånare (skriven i kom-
munen) ger ca 60000 kr/år till kommunkas-
san. Men det är några år bort innan dessa 
pengar kan börja ticka in. Nu måste vi istäl-
ler investera för att det ska kunna bli möj-
ligt. Vi får tåla litet besk medicin nu och 

hoppas på sötma framöver.
Tack och lov har kommunen fått god kom-
pensation från staten för att parera konse-
kvenserna av Covid-19. Tur att vi har en 
Socialdemokratisk regering som inte bara-
sänker skatten. För då fanns inga pengar att 
dela ut. Sedan kan man förstås önska att det
fanns en riksdagsmajoritet för att öka sta-
tens intäkter ytterligare, med högre skatt för
dem som har jobb och höga inkomster. De 
pengarna behövs både i kommunerna och i 
de statliga verken. Tänk om trafikverket 
hade pengar till att flytta ut
E4 ur centrum, nu när vi
gjort vår del och bygger
Karlgårdsbron. Eller snabba
på Norrbottnia banan vilket
verkligen kommer att behö-
vas när man inser hur
många lastbilar som annars måste till och 
från Northvolt varje dag. Bygg Nu!

Olof
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Örvikar'n besöker Maria Marklund

Vi ska prata om hur hon ser på livet och 
det politiska nu när hon inte är kommunal-
råd längre. "Visst ska du ha en kaffekopp", 
frågar hon och tillägger :"Även om jag är 
hemma på dagarna nu så bakar jag inte, 
men en pepparkaka finns det i alla fall".

Vi tar kaffet och börjar prata om hur om-
ställningen från heltidspolitiker till pensio-
när har gått. Förutom att kommunalrådets 
dagar är långa och ärendena många hade 
hon även värk i en fot.

 - Det var svårt att inse hur slut man var. 
Jag sov mycket första tiden efter att jag 
slutat som kommunalråd. Men nu har vi 
börjat få in nya rutiner,
vi går på gymmet i Bu-
reå ett antal dagar i
veckan. 

Hon har även börjat
unna sig att ligga litet
längre på morgnarna, ända till kl. 7. Något 
hon däremot inte gjode på ett halvår var att
besöka stan.

- Ja till Coop har vi varit, men inte in till 
centrum och kommunhuset.

Varför klev du in i politiken?

- Jag jobba fackligt både på Ericsson och i 
Metalls lokala ledning samt i studiekom-
mitten.

När det skulle nomineras efter valet -91 
blev hon föreslagen till För- och grundsko-
lenämnden, erfarenheten av studiefrågor 
var en av anledningarna.

Varför fick just du viktiga poster?

Hade stor erfarenhet från skolan och kunde
gymnasiefrågor och yrkesutbildning.

När jag skulle bli ordförande för BGN 
ringde dåvarande kommunalrådet Bert. Jag
hade just varit på affärn, fredag afton. Han 
presenterade ärendet. och sa att han inte 
vill att jag skulle svara utan tänka en 

vecka. Det var stort att komma ifråga för 
det uppdraget. Vi höll på att tapetsera om 
också minns jag. 

Hon hade svårt att koncentrerar sig på ta-
petseringen. Han ringde en gång till en 
vecka senare och surrade men vill inte ha 
svar. Bert låtsasdes som inget när de träffa-
des under veckorna. Det blev minst tre fre-
dagssamtal innan det blev klart att hon 
skulle ta uppdraget. 

Har försökt att göra så gott man kan. Det 
ska ingen kunna säga att man inte är på 
plats och gör jobbet. Men vet inte riktigt 
varför just jag blev utsedd.

Vilka är kommunalrå-
dets arbetsuppgifter?

- Handlar om att ta stora 
strategiska beslut. Var-
ken jag eller Lorents 
(Burman) glömmer när 

vi skulle träffa Northvolts på deras första 
rundresa, kl 07.00 kammade och vakna.

- Folk kan tycka att politiken är seg och det
händer inget. Och de tyckte jag själv innan 
hon började. Men demokratin måste få ta 
tid. Det är så många som ska tycka och 
tänka i alla beslut. Och det är jätteviktigt 
att det får ta tid. 

Allt hamnar på kommunalrådets 
bord. Northvolt och en gammal farbror på 
Morön som bråkar om turlistor på bussar. 
Sedan måste man måste lära sig att skilja 
på sak och person. Det är inte mig, Maria, 
de bråkar med. Det är kommunalrådsrollen
de har åsikter mot. 

Sedan är det svårt att ha en alma-
nacka som kommunalråd. Vi jobbade tim-
me för timme. Ibland behövde hela agen-
dan stökas om för det akuta måste komma 
först. Jag har haft mycket roligt. Och aldrig
varit sjuk, jo jag fick kryptosporidium, det 
var hemskt.

”..Det ska ingen kunna säga 
att man inte är på plats och 
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Skillnad mellan ett vanligt jobb och kom-
munalråd? 

 -Offentligheten. Jag har ett större ansvar 
som politiker. Kommunalrådet anses vara  
ansvarig för allt från plog-
käppen i fällfors till kommu-
nens budget. Som yrkesarbe-
tare var ansvaret produkten,
inom jobbets fyra väggar.

Som kommunalråd
slutade jag nästan aldrig före
kl. 18 och som BGN-orfö-
rande hamnade man ofta i
diskussioner i mellan hyllor-
na på affärn. Folk vill gärna
diskutera och har man tagit
på sig ett uppdrag, då är man
en offentlig person.

Är det något beslut som va-
rit särskilt svårt opinions-
mässigt när det skulle tas?

- Brofrågan har varit oppi-
onsmässigt knepig. Det gick inte at följa 
utslaget i folkomröstning. Politiken ska ta 
ansvar för bygdens utveckling och då mås-
te man ibland ta impopulära beslut. 

Kulturhuset har varit en utmanande 
fråga för folk, först:
”Behöver vi verkligen
ett kulturhus” Och se-
dan: ”Hur mycket får
det kosta”

Jag minns när vi
skulle lägga ned skolan i
Sandfors. Det var ett svårt beslut. Men idag
är det andra bra verksamheter i det huset 
bland annat ett populärt matställe. Det var 
ett himla liv om nedläggelsen men i slutän-
dan blev det nog inte så tokigt för byn.

Nämn något ideologiskt svårt beslut

- Skolnedläggelser har varit knepig. Eng-

elska skolan var en knepig fråga, North-
volt, gruvorna och övriga näringslivet ville 
ha en skola med engelsk inriktning och då 
är det Engelska skolan de tänker på. Ideo-
logiskt vill vi inte ha privata skolor. Det är 

inte bra när vinstintresset 
blir för drivande.

Vilka beslut är du särskilt 
nöjd med?

- Vi drev igenom att våra 
barn skulle ha en dator i 
6:an. Idag går det ju inte att 
tänka sig att vi skulle gjort 
anorlunda. Varför ska inte 
Skellefteås barn få goda för-
utsättningar och datorvana. 

Besluten att bygga nya 
skolor har varit bra. Endel 
byggen har gått bra ekono-
miskt också.

Byggnationerna i Bureå,
med den nya stora förskolan 
var ett annat bra beslut. Det 

ligger väl i linje med utvecklingstankar för 
norrbottniabanan. Större enheter gör att 
personalen har arbetskamrater och vi har 
kontinuitet. Dagmammor, förr i tiden, kun-
de ju bli sjuka och då fick föräldrarna stan-

na hemma.

Något som grämer mig 
är att partiet inte har tagit
tag i Karlgårdsbron 
mycket tidigare och 
byggt den!

Har du helt gjort slut med politiken nu?

 - Nej, jag är fortfarande med i fullmäktige 
och märker att man snabbt blir engagerad 
igen när det kommer upp intressanta frå-
gor. 

Örvikar'n gissar att de ränderna aldrig går 
ur och önskar Maria lycka till med sin nya 
fas i livet.

Maria Marklund 
- Nybliven pensionär, 
Foto: Patrik Degerman
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ÖRVIKENBARDA 10 ÅR

Örvikenbarda är ett barnlajv/äventyrsstig 
som hållits en gång per år sedan 2010 i 
Örviken. Örvikar´n intervjuar arrangören 
och initiativtagaren Daniel Sjögren med 
anledning av 10-årsjubiléet. 
Kan du berätta lite om hur det kommer sig
att Örvikenbarda startade?
Det finns flera anledningar som 
tillsammans gjorde att Örvikenbarda 
startade. Men grunden är att jag tycker att 
det är roligt att göra saker för och med 
mina barn. Jag och min son Anton satt och 
såg på det gamla barnprogrammet Barda 
och jag frågade han om han skulle vilja 

vara med. Det skulle 
han gärna och då 
bestämde jag mig för 
att arrangera ett Barda 
i Örviken. Konceptet 
är ju att man ”lajvar”, 
det vill säga att man 
spelar en annan roll 
under eventet/lajvet, 
men man har inget 
färdigt manus utan 
mer en ungefärlig 

historia som sedan får bli som den blir på 
lajvet. Just Örvikenbarda är i och för sig 
ganska förutbestämt då vi riktar oss mot 
yngre barn och nybörjare, andra lajv är mer
fria i vad som kan hända. Jag lajvade lite på
90-talet och är uppvuxen i scoutrörelsen så 

jag är van att vara 
ute i skogen och 
hitta på grejer 
tillsammans så 
steget till att 
arrangera här i byn 
var inte så stor.

Vad är det som gör
Örvikenbarda till 
något bra?
Ja det finns massor.

Men bland annat tycker jag att det är kul att
barnen får uppleva äventyr tillsammans. 
Jag hoppas att eventet inspirerar till att vara
ute och ”äventyra” i skogen även fler dagar 
än själva lajvet. Sedan tycker jag att det är 
riktigt bra att det är en aktivitet vi gör 
tillsammans, vuxna och barn. Alla barn som
är med ska ha en vuxen som är med. Att 
leka tillsammans tror jag
är viktigt och bra för en
bra uppväxt.  Sedan
hoppas jag att eventet kan
inspirera någon att ta
nästa steg och testa något
annat lajv också. Det är
en riktigt rolig och kreativ
hobby.
Hur känns det att ni
hållit på i 10 år?
Ja det är ganska otroligt
faktiskt. Jag tänker lite på vilken uppväxt 
som barnen kommer komma ihåg när de är 
äldre. Jag hade älskat det själv i alla fall. 
Sedan är vi många som jobbar med 
arrangemanget och det är riktigt kul med 
den kreativitet vi har i den gruppen. 

Tack för intervjun, det ska bli spännande 
att se vad som händer  framöver!
Tack själv! Gå gärna in på www.lajvista-
an.com och kolla på andra lajv som arran-
geras i närområdet.
(Foto: Anna Löfgren,www.facebook.com/orvikenbarda/)

Carla Than, 
mystisk spådam

Beolax, onding?

http://www.lajvistaan.com/
http://www.lajvistaan.com/

