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Piteå 400 år 

Med anledning av Piteås 400 års jubileum gavs PiteåPanelen möjlighet att svara på frågor om  vad de 

tycker kännetecknar Piteå  och på vilket sätt de skulle vilja fira tillsammans med andra pitebor. Frågorna 

har redovisats för uppdragsgivaren, Per Lenndin, projektledare för Piteå 400 år, Kultur, Park och Fritid.  

Deltagande 

112 personer valde att svara på enkäten, något fler kvinnor än män (65 respektive 47). Flest svarande i 

åldersgruppen 66+ samt i åldersgruppen 36-45 år.  

Vad kännetecknar Piteå för dig? 

En majoritet av de som svarat har angett att Piteå kännetecknas av;  

Kust, vatten, sommar, småstad, mysig stad, hemtrevligt, trygghet, trevliga människor, stolthet, 

”hemma”, fin natur och pitepalt.  

Platser/arrangemang som många lyft fram är;  

Piteå Dansar och Ler, Piteå Summer Games, Piteå Havsbad, gågatan.  

Annat som framgått av svaren är att man förknippar Piteå med musik, dans, kultur och idrott.  

Palt, PDOL, gemenskap, öppenhet, vacker natur och vacker stadskärna. Möjligheter till allt! 

Vad är det bästa med Piteå? 

Det man anger att Piteå kännetecknas av är i stor utsträckning likadana svar som det man tycker är 

bäst med Piteå. En lagom stor stad med närhet till naturen och till vattnet. Närheten till allt, öppenhet 

och gästfrihet, sommaren och tryggheten.  

Genuin småstadskänsla utan mindervärdeskomplex 

Vad skulle du vilja uppleva tillsammans med andra pitebor på 

Piteås födelsedag den 12 maj 2021? 

Ett stort paltkalas på Rådhustorget, folkfest med musik och mat, kultur, utställning om Piteå förr och 

nu, parad genom stan, tårtkalas, fyrverkeri och teater om Piteå är ett urval av de aktiviteter som 

PiteåPanelen föreslagit.  
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Har du någon idé  på vad du skulle vilja genomföra under 

jubileumsåret? I så fall vad?  

De flesta idéerna handlar om firande och/eller musik av något slag. 22 personer har lämnat sina 

kontaktuppgifter och angett att de är intresserade av att, på något sätt, genomföra en idé/ett 

event/arrangemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


