
 

Piteås framtida mångfald - ett Piteå för alla 
  

 

Dokumentationsblad från samtalen under Open space 
på Strömbacka gymnasium 17 januari 2014, tema  
”Ett Piteå för alla med ökad mångfald – men hur?” 

 
Mer helgjobb till ungdomar: 
  
Sammanfattning: 
Ha CV-kurser på skolorna 
Ha fler projekt 
Motsvarande sommarjobb på vintern 
Kunna söka sommarjobb upp till 20-års ålder. 
En ”broschyr” som kommer hem till skolelever där 
företag söker antingen helg- eller sommararbetare.  
 
 
Bussar: 
 
Sammanfattning: 
Flera busstider 
Sängar 
Värme i busskurerna 
Flera bussäten 
Värme i bussarna 
Max 10 min föresenat – annars gratis resa.  
 
 
Fler artister till Piteå: 
 
Sammanfattning: 
Fler artister – fler besökare. 
”Större namn” 
Rihanna 
 
Goda idéer: 
Gör Piteå till en ”musikstad”. 
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Skolmaten: 
 
Sammanfattning: 
Bättre 
Dålig 
Fängelse 
 
Goda idéer: 
Mer personal 
Bättre 
Mer variation 
Fler platser 
 
 
Kvällsaktiviteter: 
 
Sammanfattning: 
Fler uteställen med 18-årsgräns. 
Mötesplatser som har öppet på kvällen, som till exempel caféer, ”ungdomsgårdar”. Ska ligga centralt. 
Kommunen borde satsa helhjärtat. 
Ett ”aktivitetshus” där många intressen tillgodoses. 
Ej ungdomsgård – för alla åldrar. 
 
Goda idéer: 
Stat ska ha 18- årsgräns någon kväll. 
Ta Lillan i Umeå som exempel. 
Aktiviteter borde marknadsföras mer och bättre. 
Kalla inte samlingsplatser för ungdomsgård eller liknande – det avskräcker. 
 
 
Varmare klimat: 
 
Sammanfattning: 
Poliser som sköter sitt jobb. 
Flera biofilmer som visas på kvällen. 
Bygga ett migrationsverk i Piteå. 
Flera spelbutiker än bara Gamestop. 
 
 
Mötesplatser: 
 
Sammanfattning/goda idéer: 
Karaokebar. 
Ungdomsgård. 
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Billigare boenden: 
 
Sammanfattning/goda idéer: 
Det borde finnas mer ungdomsboenden som är billiga. 
Ha ungdomsrabatter. 
Billiga hostel så att fler ungdomar har råd att komma hit. 
Borde bygga fler lägenheter. 
Fler hyresrätter. 
Ha fler gruppboenden, då kommer fler ungdomar komma till Piteå. 
Lättare att få boende som ungdom. 
 
 
Vad ska byggas i Piteå: 
 
Sammanfattning: 
Snabbmat 
Tunnelbana 
Skytrain 
Ställen man kan ladda mobilen på. 
Skyskrapor. 
”Inferno Online”- ett LANcafé. 
 
Goda idéer: 
Tunnelbana 
Skytrain 
Matbuss 
LANcafé 
 
 
Locka ungdomar att bo kvar i Piteå: 
 
Sammanfattning: 
Mer uteliv 
Fler evenemang 
Fler ungdomspriser 
Fler nattcaféer 
Fler shoppinggallerier 
 
Goda idéer: 
Att det finns fler krogar 
Ha fler krogar med 18-årsgränser. 
Fler evenemang ger mer människor. 
Bättre butiker i gallerierna. 
Fler caféer för ungdomar. 
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Fritidsaktiviteter och nöjen: 
 
Sammanfattning: 
En cykelpark inomhus. 
Mer föreställningar 
Fler sportlinjer 
En fotbollshall 
En ungdomsgård 
Jobb: 
 
Sammanfattning/goda idéer: 
Mer praktik på teoretiska program.  
Mer information om våra rättigheter – till exempel hur lång lunch vi har rätt till 
En workshop för tvåan och trean om hur man skriver CV – workshopen bör vara i december så att 
man kan söka jobb tidigt. 
Mer fokus på extrajobb. 
Fler jobb. 
Ett alternativ till arbetsförmedlingen som fokuserar på extrajobb – främst till skolungdomar. 
 
 
Dagsaktiviteter: 
 
Sammanfattning/goda idéer: 
Hockey för ungdomar 
Fotboll 
Läxhjälp 
 
 
Blandade förslag: 
 
Sammanfattning: 
Kvällskonserter eller föreläsningar 
Centralt och lättillgängligt. 
Skapa en mötesplats som inte kräver alkohol för att folk ska vara sociala. 
Musik skapar gemenskap. 
 
   
 
 
 
 
 


