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   2022-06-14 

Sammanställning av dialog med barn och unga fördjupad översiktsplan 
Öjebyn  
 

Sammanfattning 
Totalt deltog 55 killar och 52 tjejer i årskurserna två, sex och nio i samtal om Öjebyn och Öjebyns 
framtid. De flesta barnen trivs bra eller mycket bra i Öjebyn, även om några trivs medelbra. 

Flera av både killarna och tjejerna i alla åldrar lyfter olika områden som de uppskattar med Öjebyn. 
Det som särskilt många lyfter är att de har många och nära till kompisar. Generellt tycker de att det 
är bra att avståndet är nära till mycket, såsom till affärer, skola, idrottsanläggningar och badplatser. 
Det är enkelt att ta sig runt till olika platser, aktiviteter och att träffa folk/kompisar. 

Det som är mindre bra med Öjebyn är att det finns för lite att göra, att vägar är dåligt underhållna, 
att miljöerna ser skräpiga ut (ej omhändertagna), begränsat med kollektivtrafik på helgerna och att 
det inte finns någon bra skog nära. 

Områden som de unga, av båda könen, tycker behöver bli bättre och utvecklas i framtiden är 
exempelvis: 

- Fler roliga aktiviteter att göra för unga i Öjebyn. Flera olika aktiviteter nämns, exempelvis 
ungdomsgård, Airsoft-stadium/Lazergame, fler parker, fler sporthallar och utveckling av 
badplatser. 

- Reparera dåliga bil-, gång- och cykelvägar. 
- Fler gång- och cykelvägar (bland annat till Hamenviken). 
- Bättre busstidtabell på helgerna 
- Öka tryggheten i vissa områden exempelvis i Linnéparken, kring Småstugegränd och i 

centrala delarna av Öjebyn. Korsningen Nya Älvvägen – Granvägen upplevs som en otrygg 
korsning. 

- De yngre barnen lyfter särskilt utveckling av lekplatser och önskar både fler och större 
lekplatser samt mer utmanande utrustning (de anser att lekplatserna är anpassade för de 
minsta barnen), utomhusanläggningar såsom basket-, tennis- och fotbollsplan samt 
skatepark.  

De unga vistas idag runt om i Öjebyn på olika platser. Alla lekplatser verkar nyttjas av de yngre och 
Hamenviken är en välbesökt badplats i alla åldrar. Många badar även i älven på olika platser, även 
om de anser att det inte finns något bra badställe kring älven.  

De äldre ungdomarna kör runt med mopeder och Epa-traktorer och ett par samlingsplatser är Go 
Wash och Kyrkparkeringen i Öjebyn. Några vistas kring Storstrand. Vissa hänger inte i Öjebyn, utan 
föredrar att åka till stan eftersom det finns mer att göra där.  

Sexorna rör sig runt i Öjebyn med cykel ganska mycket, de besöker sporthallen och hänger där, leker 
kring kyrkstugorna, hänger kring Öjatorget eller hemma. Vintertid leker de i snöhögar, några åker 
skridskor på skolan och är hemma med kompisar eller spelar. 
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Kullenskogen, Grisberget, Lomtjärnskogen och Myranskogen besöks av både killar och tjejer. 
Grisberget är det grönområde som de använder på skolidrotten. 
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Redovisning barndialog 
 

Deltagare 
15 killar och 16 tjejer i åk 9 Solanderskolan 

18 killar och 21 tjejer i åk 6 Solanderskolan 

22 killar och 15 tjejer i åk 2 Björklunda- och Kullenskolan 

Totalt: 55 killar och 52 tjejer 

Tid: Dialogerna utfördes under maj 2022 

 

Trivsel i Öjebyn 
På en skala ett till fem (1=trivs inte så bra, 3= trivs lite mitt emellan och 5=trivs mycket bra) fick 
eleverna kryssa i hur de tycker att det är att bo, leva och vara i Öjebyn, dvs hur de trivs i Öjebyn. 

Ungefär 60 procent kryssade i att de trivs bra eller mycket bra (4-5 på skalan) i Öjebyn. Ungefär en 
tredjedel uppskattade att de trivs lite mitt emellan (kring 3 på skalan) och ett par procent att de trivs 
lite mindre bra (kring 2 på skalan). Könsfördelningen var ganska lika för hur de kryssade på skalan. 
Även utifrån ålder så var fördelningen på kryssen på skalan ganska lika. Det vill säga inget kön och 
ingen särskild ålder utmärkte sig på något sätt. 

 

Det som är bra i Öjebyn 
Barn i alla åldrarna och av båda könen lyfter olika miljöer, aktiviteter och människor som de 
uppskattar i Öjebyn. De är ganska samstämmiga och lyfter ungefär samma sakområden som är bra. 
Flera av både killarna och tjejerna i alla åldrar lyfter följande områden som är bra. 

- Att restauranger och affärer (Copp och ICA nämns ofta) ligger nära 
- Nära till skolan och skolan är bra 
- Miljön är bra, fina områden, fina parker, många skogar, nära till vattnet, frisk luft och bär att 

plocka 
- Att man kan gå överallt 
- Trevliga bostadsområden  
- Bra badplatser på sommaren 
- Bra med sim- och sporthallen och fotbollsplanerna utanför  
- Det finns många lekplatser runt om 
- Att det finns mycket att göra och roliga ställen att vara på (sexorna) 
- Bilvägarna är mycket bra, men ett flertal vägar är skadade med sprickor och hål 
- Det är bra med gång- och cykelvägar 
- Att de känner sig säkra i Öjebyn, det är ganska lugnt här 
- Att det finns många trevliga personer, snälla grannar, föräldrar och kompisar i Öjebyn 
- Har vänner, nära till kompisar 

Det som särskilt många skriver och säger är att de har många kompisar och att det är nära till 
kompisar. Generellt tycker de att det är bra att det är nära till så mycket såsom affärer, skolan, 
idrottsanläggningar och badplatser. Det är enkelt att ta sig runt (med cykel nämner många), göra 
olika aktiviteter och träffa folk/kompisar. 
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Det som är mindre bra i Öjebyn 
Några miljöer och företeelser som uppfattas som mindre bra i Öjebyn som de unga nämner i skrift 
och verbalt är följande. 

- Finns lite att göra och få människor ute, känns som att man måste ta sig till stan för att göra 
mycket av det roliga i Piteå, det händer inte så mycket i Öjebyn, (nästan alla nämner detta, 
både killar och tjejer i åk 6 och 9) 

- Vissa vägar är i dåligt skick och behöver underhåll (många lyfter detta, både killar och tjejer i 
åk 6 och 9) 

- Mycket skräp på gatorna och gräs som inte klipps (åk 2 och åk 6). Skolvägen är inte bra, glas 
ligger överallt, borde finnas fartgupp (flera i åk 2) 

- Kollektivtrafiken är inte den bästa, ibland dåligt med busstider (nämns av några tjejer i åk 9) 
- Skolbyggnation behöver komma i gång (någon i åk 9) 
- Järnvägen känns som en avgränsning mellan de olika delarna av Öjebyn (någon i åk 9) 
- Borde finnas fler badhus (flera killar åk 6) 
- Att det inte finns någon bra skog, långt till närmaste skog (några i åk 2 och åk 6) 

 

Framtida utveckling av Öjebyn 
Det som unga tycker skulle göra att de trivs (ännu) bättre i Öjebyn är om följande områden skulle 
utvecklas i stadsdelen. 

Åk 9: 

Fixa alla dåliga vägar, dessa är ojämna och gropiga, trottoarerna är trasiga (bland annat Öjagatan och 
korsningen vid Coop/Ica är jättedålig, mycket hål i vägen), bättre cykelvägar (flera tycker detta, både 
killar och tjejer) 

Fler och roliga aktiviteter att göra för unga i Öjebyn, inte bara fokusera på stan (flera tycker det, både 
killar och tjejer). Några aktiviteter som nämns är; Lazergame, Airsoft-stadium/banor, Painball, Gocart, 
skidbacke och fler parker (killar) och ungdomsgård (både killar och tjejer) 

Fler sporthallar behövs, ont om sporthallar i Piteå idag (killar) 

Busstider på helgerna, lättare/fler sätt att ta sig till stan (både killar och tjejer) 

Att stöta på mindre läskigt folk 

Utveckling av Hamenviken; stege till badbryggan, volleybollplan (killar). Gör en gång- och cykelväg till 
Hamenviken 

Åk 6: 

Många av förslagen bland åk 6 handlade om olika aktiviteter och fler aktivitetsställen. Här följer 
förslagen: 

- Saknar en samlingspunkt där det inte är småbarn (lekplatserna är bara gjorda för 
småbarn, flera uttrycker detta). Ungdomsgård med t ex basketplan ute och lite som 
Café på bit, en rejäl samlingsplats: (nästan hälften av sexorna, både killar och tjejer). 

- Fler, större och bättre lekplatser (populäraste förslaget bland både killarna och 
tjejerna) och lekplatsen på skolan borde vara bättre 
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- Inomhus; ex sporthall med aktiviteter, en lokal med bollar och madrasser, en 
fotbollshall, bättre badhus (killar), klätterhall (tjejer) 

- Utomhus; fler badstränder (både killar och tjejer), basketplan, tennisplaner och 
skejtpark (killar)  

- Längs älven; badhopptorn, hinderbana och sittplatser (killar) 
- Fler fotbollsplaner, fler parker att hänga i, fler kiosker och affärer, roliga utmaningar 

(tjejer) 
- Övriga förslag; fler affärer, ett Legoland och en ute- och innerutschkana, kiosk som 

säljer mjukglass (killar), elkickar att hyra, ett Espressohouse (tjejer) 

Bättre vägunderhåll, exempelvis Musikgränd 

Bättre skola 

Åtgärder för att motverka otrygghet; borde vara bättre uppsikt på kriminalitet, fler poliser, färre 
stölder, mindre skräp (flera killar nämner dessa områden utifrån otrygghet). Det borde inte finnas 
psykhem nära hus där det bor barn. De önskar att det var tryggare i lägenhetsområdet vid ICA och 
Coop och att det fanns kameror i tunnlarna (flera tjejer nämner dessa områden utifrån otrygghet). 

 

Åk 2 

Här följer de förslag som åk 2 framhöll. 

- Bättre och fler lekparker (de flesta både killar och tjejer) 
- Fixa dåliga och guppiga vägar (exempelvis på Tangogatan), bygga fler fartgupp (exempelvis 

på Nya Älvvägen i korsningen vid ICA/Coop från Färjtorpsvägen) (alla) 
- Ungdomshus, Cafe på bit, partyhus (killar) 
- Vattenlekpark i Hamenviken, äventyrsbadhus, badhus, vattenrutschkana (killar) 
- Borde finnas skog att få bygga träkoja i (tjej) 
- Agilitybana för kaniner och hundar (tjej) 
- Ett stort växthus så man kan få odla själva och besöka, solpaneler för klimatvänlighet (tjej) 
- Cykelbanor med hopp i Myranskogen, Skateboardpark (kille och tjej) 
- Gång- och cykelväg och övergångsställe till skolan och fler gång- och cykelvägar så att alla kan 

gå till sitt jobb (killar och tjejer) 
- Tunnelbana (tjej) 
- EPA-traktor borde ha egen väg pga. av att de andra tutar åt EPA-traktorerna (kille) 
- Fixa trasiga glas (fönster) på skolan och ta bort klotter i tunnel och gör tunnlarna tryggare 

(killar och tjejer) 

Många av förslagen handlade om förbättringar av lekplatser: 

- Nöjda med lekparkerna, men förbättringar skulle behövas (alla) 
- Tuffare, mer utmaning på lekplatserna, alla lekplatser är gjorda för småbarn t ex vid 

Saxofongatan (alla) 
- Förslag; Klättertorn och/eller klättervägg, tuffare rutschkanor och studsmattor, fler gungor 

och en linbana i Linnéparken, linbana i lekparken på Hovgatan, hacka fram kristaller (killar 
och tjejer). 

- Det finns inga lekplatser på Degeränget, de som bor där saknar lekplats (killar och tjejer, 
Kullenskolan).  

- Behöver mer träd vid lekparkerna, både för miljön och att det är trevligt (tjej).  
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- Förslagsvis en större lekplats på fotbollsplan mellan Kornettgränd och Fagottgränd (tjej). 

 
Populära platser och områden att vara på idag 
Det finns vissa platser och områden som är mer populära än andra att vara på och göra olika 
aktiviteter eller umgås på. Nedan följer beskrivningar över vad vilka platserna är och vad de unga gör 
på dessa platser. 

 

Åk 9: 

På sommaren hänger de på Storstrand. De vistas vid bryggan och blå bågarna (både killar och tjejer). 
Spelar volleyboll på Storstrand (tjejer). 

De är ute och kör moppe och Epa-traktor. De brukar samlas på Go Wash och Bilprovningen och 
hänger där (både killar och tjejer). Ett annat ställe som de tycker är bra att stanna på med Epa-
traktorer och mopeder är på Kyrkparkeringen i Öjebyn. Ungdomarna sladdar på industriområdet på 
vintern. 

De badar på Hamnviken (nästan hälften av killarna och tjejerna). De tycker att det är lerig botten på 
Storstrand, därför badar de på Hamenviken. Både killar och tjejer tar sig till Hamenviken med EPA-
traktorer eller mopeder. De som bor nära tar sig dit med cykel eller går. Det går att ta sig dit med 
cykel, men de tycker att det skulle vara smidigare med en gång- och cykelväg dit. De tycker att det 
skulle kännas tryggare om det fanns en gång- och cykelväg till Hamnviken. De konstaterar att bilarna 
kör fort efter nya Älvvägen. Det var inte lätt att ta sig till Hamnviken med cykel när de var yngre, de 
fick inte cykla för sina föräldrar, de fick skjuts eller fick inte cykla dit. 

Några åker båt på sommaren och badar nedanför Grans. 

Några hänger inte i Öjebyn, utan föredrar att åka till stan. Detta eftersom stan är större, det finns fler 
platser att vara på. De uttrycker att de är ”lite överallt” när de är i stan (både killar och tjejer). Flera 
yngre barn är ute på stan och hänger och dricker, de är ca 2-3 år yngre än niorna. Några av killarna 
och tjejerna var på crusingen. Det var stökigt där. De vittnade om att det fanns yngre barn än dem 
där. 

Ungefär en av fem av både killarna och tjejerna utövar någon form av organiserad fritidsaktivitet; 
fotboll, karate och ridning. 

Grisberget är det grönområde som de använder på skolidrotten. När de ska orientera så cyklar de till 
Grisberget, vissa åker med läraren. De spolar inte isrinken på skolan på vintern, utan istället en 
femmannaplan på Björklunda, vilket ungdomarna tycker är synd då de skulle ha föredragit isrinken. 

Åk 6 

De flesta av killarna beskriver att de rör sig runt överallt i Öjebyn. De är mer ute och rör sig på 
sommaren än på vintern. Olika platser besöks och olika aktiviteter utövas. 

Olika skogar besöks och nyttjas sommartid (hälften av killarna, några enstaka tjejer). Några är på 
Grisberget och Kullenskogen på fritiden. De vistas på Grisberget under idrottslektionerna. 

Vissa besöker sporthallen och hänger där; badar ibland, springer omkring där (flera av både killar och 
tjejer) 
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Vistas vid kyrkstugorna och har kurragömma (flera av killarna) 

De besöker Piteå centrum/stan på dagtid (några killar och tjejer) 

Skejtar (några killar) 

Öjatorget, COOP och ICA. Där köper de godis. Fungerar som samlingspunkt – innan man åker iväg 
någon annanstans (hälften av killarna) 

På Grans och kör fyrhjuling, fiske och skotercross vid Myrans förskola i skogen, pimplar vid 
Degeränget (fåtal killar) 

Några brukar åka skridskor på skolan (både killar och tjejer) och några nyttjar snöhögar och kör 
”Herre på täppan” och några åker slalom på Vallsberget (några killar) 

Vintertid är de hemma ensamma och spelar (nästan hälften av killarna, några av tjejerna), dvs de 
umgås inte hemma hos varandra och spelar utan spelar med varandra med var och en från sitt hem. 
Några tjejer nämner att de är hemma mest eller hos kompisar. 

Är med i föreningsaktiviteter; innebandy, fotboll, Infjärden racing (skotercross), hockey, ridning, 
friidrott, skytte, ridstallet och piano (drygt hälften av killarna och en tredjedel av tjejerna) 

 

Lekplatser 

Lekparkerna är inte bra (tjejer). 

Linnéparken; för att spela basket (killar), ibland där-men inte så roligt (tjejer) 

Utegymmet – är också en mötesplats (killar) 

Kullenskogen populär för kullenborna (killar) 

Trekantsgatan (tjejer) 

På Solanderskolan på fritiden med kompisar (tjejer) 

Leker hemma (några tjejer) 

 

Badställen (cyklar oftast dit) 

Badar i älven, bl a vid Storstrand och vid handelsträdgården (hälften av killarna och en tredjedel av 
tjejerna). Dock tycker de att det inte finns någon bra badplats i älven - de tar sig hellre över till 
Hemlunda (killar). Några tycker att det är kallt och obehagligt att bada i älven. Borde göras bättre 
stränder med sand och bryggor, nuvarande bryggor är inte bra (tjejer). 

Badar längs Tangogatan (i älven), borde finnas brygga och trevligare vatten (några killar). 

Några badar vid röda bron på andra sidan gång- och cykelbron över älven intill Killingholmen vid 
småbåtshamnen vid E4 (några killar). 

Ungefär två tredjedelar av både killarna och tjejerna badar i Hamenviken. Både killar och tjejer tycker 
följande om Hamenviken som badplats: De upplever att det har blivit dåligt där nu så några har slutat 
bada där (förstört), för mycket folk där och äckligt vatten med djur i. Det är ofräscht, smutsigt och för 
mycket kottar. Bryggan är smutsig och trasig. Många män byter om naket. Alla cyklar till Hamenviken. 
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Gång- och cykelväg borde byggas till Hamenviken tycker några, medan några tycker att det är 
onödigt. Några tar skogsvägen (för att undvika att cykla ut på Nya Älvvägen), resten tar bilvägen, 
vilket går bra tycker de. Men några tycker att det är otrevligt att cykla ut på bilvägen. 

Några badar på ”Grönan”, en badplats norr om Hamenviken, finns bl a cykelramp där (några tjejer). 

 

Åk 2 

Trekantsparkens lekplats (övervägande del killar och tjejer) 

Linnéparken (många killar och tjejer) 

Lekplats vid Håvgatan (enstaka barn) 

Grisberget, sommar och vinter (många killar och tjejer) 

Lomtjärnskogen/vattentornet på vintern (många killar och tjejer) 

Besöker Myranskogen, Grindgatans skog och Kullenskogen (enstaka barn). 

Kullenskogen nyttjas för lek (både killar och tjejer) 

Badar i älven (några killar) 

Hamenviken (ungefär hälften av killarna och tjejerna). De flesta som är där tycker att det är bra och 
roligt att bada. Några få cyklar dit och tycker att det är otäckt. Alla tycker att det borde finnas en 
gång- och cykelväg till Hamenviken. De flesta åker bil dit. 

Kastar frisbee på grönyta bakom Paltzerian (OK-tomten) (några tjejer) 

Isbanan och åker skridskor 

Fiske i älven (killar) 

Aktiva i förening, innebandy, fotboll, gymmix och hockey (några få killar och tjejer)  

 

Otrygga platser 
Barnen och ungdomarna nämner några upplevelser av platser som inte känns trygga att vara på eller 
passera. Otryggheten beror på exempelvis på otrygga trafiksituationer, rädsla för att bli utsatt för 
brott, otrevliga miljöer eller människor. 

Flera killar och tjejer i åk 9 berättar att det känns otryggt i vissa områden, att det finns många 
områden som är mindre säkra. Att det finns lite mindre trevliga personer och personer som 
uppträder konstigt, är obehagliga och påverkade. 

Några berättar att det är ganska högljutt på Hässel (Linnéparken). Det är en otrygg plats. Det händer 
mycket konstiga grejer där. Inte en rolig plats att vara på. Mest otrygg på natten, men otryggt på 
dagen också. De har hört smällar och brott begås där. Konstig känsla när man är där, man vill bara 
bort när man är där. Känns som ett knarkarställe, springer genom på kvällen för att det känns 
osäkert. Linnéparken är obehaglig att vara i (tjejer och killar i åk 6 och 9). 

Det finns mycket kriminalitet, exempelvis stölder (killar åk 6)  
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Psykhem nära där några av barnen bor. Det (psykhemmet) borde flyttas längre bort (tjejer åk 6). 

Det finns många personer som beter sig konstigt som samlas vid Coop och ICA, där känns det otryggt 
(killar åk 6) 

Det blir lite livat på kvällar vid Affärsgatan (tjejer åk 6) 

Otrygga människor kring Hörnvägen (tjejer åk 6) 

Finns folk som dricker vid lekplatsen (killar åk 6) 

Finns obehagliga gäng (killar åk 6). 

Korsningen Kronbodsgatan - Finngatan är en väldigt otrygg korsning (killar åk 9).  

Lekparken vid Saxofongatan känns otryggt (tjejer åk 6) 

I skolan känner man sig inte trygg (tjejer åk 6) 

Folk med telefoner som är äldre filmar och fotar ibland folk med sina telefoner på skoltid (åk 6) 

Åk 2; Linneområdet, några tycker det är otäckt där på kvällarna (bor knarkare där), vid 
Marklundsvägen bor en obehaglig man, cykla i skogar och tunnlar, korsningen vid Nya Älvvägen till 
Coop är otäck. 

 

Färdmedel till skolan 
I åk 9 kör de flesta moped (14 st) och Epa-traktor (10 st). 10 elever går och fyra cyklar. Fyra elever 
åker buss. Inga stora skillnader mellan killar och tjejer. 

I åk 6 cyklar alla killar och hälften av tjejerna under barmarkssäsong. På vintern går de flesta eller 
åker buss. Ett fåtal åker bil. 

I åk 2 cyklar alla på sommaren. Nästan alla går eller åker bil ibland på vintern. Ett fåtal cyklar på 
vintern. Någon åker buss och taxi ibland. 

 

Kommentarer: 

Olika färdsätt beroende på säsong och om man är hos mamma eller pappa.  

Vid 16.00-tiden är det omöjligt ta sig över Nya Älvvägen tycker många. 

Inget otryggt med att ta sig till skolan. 

Folk kör fort på Öjagatan och Granvägen. 

 

Integration 
Förslag på vad man kan göra för att nyinflyttade barn ska trivas och få kompisar: 

- Skolan bör ta ett ansvar. 
- Lättast att få kompisar i skolan eftersom det inte finns så mycket annat att göra. När man är i 

skolan kan de introduceras. 
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- Finns dåligt med platser där man träffas för att prata. Kanske badhuset kan vara en 
mötesplats reflekterar någon över. 

- Visa dom runt. Man ska ta ett eget ansvar och hjälpa dom att hitta. 
- Bygga lekhörna i allmänna lokaler så man kan hitta nya kompisar. 
- Fråga om man kan bli kompisar och ge välkomstpresent. 

 

Tankar kring Norrbotniabanans placering 
Tankar kring hur Norrbotniabanan kommer att påverka individ och samhälle: 

- Norrbotniabanan blir inget problem, det blir bra. 
- Norrbotniabanan ska gå nära E4. 
- Norrbotniabanans tågstation borde placeras i Öjebyn 
- En del hus och industrier måste flytta. 
- Skoter och grillning vid Lomtjärnområdet kommer att påverkas.   
- Går att passera befintlig järnväg idag utan problem. 
- Befintlig järnväg delar Öjebyn i två delar. 

 

Piteå – Sveriges barnvänligaste kommun 
Piteå kommun har som mål att bli Sveriges barnvänligaste kommun. Här följer några förslag som kan 
bidra till ökad måluppfyllelse till det målet. 

- Det finns saker att göra, men det mesta kostar, typ utepoolen på Norrstrand. Det borde gå 
att göra saker billigare eller gratis så alla unga kan utöva olika aktiviteter. 

- Mer ställen att vara på och göra saker, aktiviteter - för hela Piteå 
- Behöver skjuts när man ska ta sig någonstans 
- Utveckla busstrafiken 
- Otrygga områden, borde vara tryggare 
- Gör Linnéparken tryggare och bygg gång- och cykelväg till Linnéparken 
- Fixa lekplatserna, de är inte fina 
- Fixa trasiga glas (fönster på skolan) 
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