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Ansökan om stöd till kultur/underhållning i Badhusparken 

 

Arctic FooD AB är för andra året arrendatorer av Badhusparkens Café & Bistro. 

Vår önskan och ambition som arrendatorer är att Badhusparken ska vara en plats för alla. Såväl 

kommunens innevånare som tillresta besökare skall finna något här som lockar och tilltalar. 

  

Badhusparken är en riktig oas mitt i staden med en fantastisk miljö som vi önskar att fler skulle finna. 

Vi tror nämligen att om man hittat till Parken, pitebo eller tillrest får man en fin upplevelse och 

återvänder. 

  

Vi serverar mat och fika av utsökt kvalitet till vettiga priser,  

både vi och tidigare arrendatorer kan vittna om svårigheten med att finna lönsamhet i 

verksamheten.  

Den senaste arrendatorn före oss, var duktiga och skapade loppis i Badhusparken, det talar sitt 

tydliga språk om hur svårt det är, dom lämnade cafét och behöll evenemanget som inbringar 

intäkter. 

 För oss, eller vilken arrendator som helst, behövs någon typ av kringarrangemang för att göra 

verksamheten lönsam.. 

Att bära kostnader för alla arrangemang och kultur som bör bedrivas i parken är helt enkelt omöjligt, 

att finna en varaktig arrendator under de villkoren är nog svårt.  

  

Som företag finns inget annat alternativ än att ge vinst för att överleva, men det känns som en 

kommunal angelägenhet att det finns kulturarrangemang som lockar besökare att få uppleva 

parken. 

Om de sen väljer att äta/handla i cafét, ja det är naturligtvis positivt för arrendatorn, men inget krav 

för att delta i arrangemanget. 

  

Om Piteå Kommun vill ha en park som lever och lockar besökare är vår önskan att få hjälp med 

detta. Det skulle ge så mycket tillbaka. 

  



   

Vi har arbetat mycket för att få mera musik till parken eftersom detta är något som förenar och 

uppskattas av många. 

 Ett samarbete med kommunal musik & dansskolan är i hamn och fem framträdanden är glädjande 

nog inbokade under juni och juli på torsdagskvällar vid/i parkens paviljong. 

  

Musikföreningen Garage är kontaktad och det finns planer för samarbete, men inga spelningar är 

ännu bokade. 

 

Samarbete med föreningen Jazz i Piteå, två spelningar bokade. 

  

Det finns också intresse hos andra lokala artister och band att uppträda i parken och vi skulle önska 

att vi hade möjlighet att kunna engagera dessa och göra paviljongen till en uppskattad spellokal 

under sommarhalvåret. 

  

Precis som tidigare år byggs i anslutning till paviljongen en mindre utescen från vilken Allsången och 

andra uppträdanden brukar framföras från.  

Vid vackert väder förläggs spelningarna utomhus, men vid sämre väder, inne i paviljongen. 

  

Det skulle gagna både besökare och även Piteås musikliv att ha en ”öppen scen” där både etablerade 

musiker och nya unga blivande artister skulle ha en scen att uppträda på. 

  

Som alla säkert uppmärksammat är även sommarens Allsång i fara. Ett jättetrevligt arrangemang 

som är så viktigt för sin målgrupp, men en förlust varje kväll för företaget om vi skulle fortsätta på 

samma sätt som tidigare och det fungerar helt enkelt inte. 

 Ett par privata sponsorer har hört av sig angående detta och är villiga att hjälpa till med viss del av 

kostnaden, så någon onsdag är underhållningen räddad, men det är långt ifrån klart och täcker inte 

allt. Dock visar det ju att människor bryr sig och tycker kulturen är viktig. 

  

Alla målgrupper är naturligtvis välkomna på alla olika typer av arrangemang som finns i parken, men 

historiken visar att Allsångens gäster till stor del består av äldre och en inte så köpstark grupp. 

Regnbågsteatern ger ett antal föreställningar under sommaren av teatern ” Soltrollet” som vänder 

sig till barn. 

Däremot finns ingen planerad verksamhet som vänder sig till ”vuxna”/ medelålders och där tror vi 

att mycket finns att göra.  

  



Vi skulle vilja skapa musikunderhållning vid/ i paviljongen på fredag och lördagskvällar i juni, juli och 

halva augusti. 

Detta koncept provades förra sommaren, då i anslutning till vår räkbuffé. 

Lokala musiker och band anlitades och detta var mycket uppskattat. 

  

Det är något vi skulle vilja fortsätta att bygga på och vi ser potential i evenemanget, att det på sikt 

kan bli självbärande/vinstgivande. Allt tar dock sin tid att bygga upp och i inledningsskedet önskar vi 

därför söka bidrag till den underhållningen. Det kan vara en enskild artist, ett band eller t.ex en 

musikquizz . 

  

Om vi förutsätter en likvärdig kostnad som för Allsången innebär detta 5000 kr /kväll. 

  

  

De bidrag vi ansöker om är följande: 

  

  

Allsång: fem tillfällen à 5000 kr                                         25.000 kr 

  

Underhållning vid/i paviljongen 

av lokala musiker: 

Juni  8 tillfällen à 5000 kr                                                  40.000 kr 

Juli 10 tillfällen à 5000 kr                                                 50.000 kr 

Aug 6  tillfällen à 5000 kr                                                 30.000 kr 

  

Summa:                                                                           145.000 kr 

  

  

  

  

  



 

Om detta skulle kunna genomföras, betyder det att det skulle finnas någon typ av gratis 

underhållning för besökarna i Badhusparken i stort sett under veckans alla sju dagar, alla 

sommarmånaderna.  

De dagar som inte bokas av musikuppträdanden fylls på med dans och andra aktiviteter från flera av 

bygdens föreningar. 

  

Besökarsiffror från fjolårets arrangemang visar att Badhusparken besöks av mer än 200.000 

personer under de sommarmånader vi har öppet. 

En del av dessa är givetvis återkommande flanörer, men arrangemang lockar även tillresande 

besökare som gynnar näringsliv och utveckling i Piteå. 

  

Badhusparken har ett högt besökarantal och den absolut längsta tillgängligheten jämfört med andra 

evenemang som kommunen stöder ekonomiskt. 

  

Exempel på hur en vecka i Juli skulle se ut: 

  

Måndagar            Teaterföreställning för barn, Soltrollet 10.00,  

                            Dansföreningen West Coast Swing dansar i paviljongen18.00-21.00. 

 

Tisdagar              Musikföreningen Garage uppträder vid/ i paviljongen  19.00 ( prel)  

                            samt träning med korpen 17.30-18.30 

Onsdagar            Aktivitetsdag PRO 10.00-16.00, Allsång 19.00-21.00 

Torsdagar           Uppträdande vid/i paviljongen av musik&dansskolan 18.00-20.00,  

                           grillbuffé samt Motorhistorikerna i parken 18.00-21.00 

Fredagar            Räk & Laxbuffé med musikunderhållning vid/ i paviljongen, från 18.00. 

Lördagar            Loppis, Räk & Laxbuffé samt musikuppträdande vid/i paviljongen, från 18.00 

Söndagar           Tango i paviljongen, 18.00-20.00 

  

  



 

En tanke som vi gärna vill skicka med och som vi diskuterat med kultur/fritid/park är vad man från 

Kommunens sida har för önskemål och mål med Badhusparken? 

  

Vad vill vi ha? 

Vad ska vi utveckla? 

Hur går vi vidare? 

Utescenen? 

Osv,  

Det finns många saker att fundera över. 

  

  

  

  

  

Piteå 2015-05-04 

  

För Arctic FooD AB 

  

  

……………………….. 

Eva Wallin 

  

  

  

  

  

  

 


