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Hej och 
välkommen hem

Själva vill vi lägga till att vi ser oss som musik-
staden, dansstaden, skärgårdsstaden, staden 
där vi tror att det mesta är möjligt. Inte minst 
genom att kombinera vår tradition som indu-
stristad med en ny inriktning där kultur och 
energi spelar strategiskt viktiga roller. 

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser 
Acusticums spira över staden, universitetsom-
rådet är en kreativ mötesplats för utveckling 
inom kulturella och kreativa näringar och för-
nyelsebar energi. Här finns Piteå Science Park 
som erbjuder företag möjlighet att växa i en 
kreativ miljö, en plats där kultur, 
utbildning och näringsliv möts i 
nya kombinationer.

Ett annat riktmärke för 
framtiden är vår strävan att 
utvecklas till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt 
hållbar kommun. Det är 
en spännande resa där 
vi de senaste åren tagit 
flera viktiga kliv framåt 
inom området förny-
elsebar energi.  

I Piteå brukar vi 
säga att vi har nära 
till allt – till världen 
utanför, till varandra 
och till naturen. Vi 
har en upplevelserik 
natur med möjlighet 
till fiske, jakt och fri-
luftsliv och en fantastisk 
skärgård med 550 öar. 
Under sommarmåna-
derna erbjuder Piteå ett 
stort utbud av upplevelser. 
Det förekommer musik- 
och dansuppträdanden 
på gatorna och de stora 
musik-, sport- och mässar-
rangemangen lockar 
hundratusentals besökare. 
Hälften av alla turister 
som kommer till Norrbot-
ten väljer att komma just 
till Piteå. 

Men det bästa med Piteå är ändå piteborna 
själva, som genom engagemang, öppenhet och 
kreativitet är goda ambassadörer för sin hem-
stad. 

Nu är du också pitebo. Vi hoppas att du 
kommer att känna dig lycklig i Piteå, att du 
blir en del av det vi kallar piteandan. 

Välkommen hit, 
välkommen hem!

Helena Stenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Lundkvist
Kommunstyrelsens vice ordförande

Varje höst arrangerar Piteå kommun en fest för alla nyinflyttade pitebor, stora som små. En trevlig 
tillställning där vi bjuder på palt och underhållning och du får tillfälle att träffa tjänstemän, poli-
tiker och andra nyinflyttade. Håll utkik efter information på pitea.se och inbjudan som kommer 
fram emot hösten.

Välkommen på inflyttningsfest!

Så här fungerar kommunen
Kommunfullmäktig är kommunens högsta 
beslutande  församling. Fullmäktige samman-
träder åtta gånger per år. Sammanträdena, som 
hålls i Stadshusets sessionssal, är öppna för all-
mänheten. 

De annonseras i den lokala tidningen och 
direktsänds även på Piteå Närradio på 92,8 Mhz.

Kommunstyrelsen fungerar som kommu-
nens ”regering”. Kommunstyrelsen är politisk 
nämnd för kommunledningsförvaltningen och 
leder och samordnar kommunens verksamhet. 
De har uppsikt över de olika nämnderna och 
de kommunala bolagens verksamheter.

Kontakta dina politiker
Piteå kommun har två kommunalråd: Helena 
Stenberg (S) och Anders Lundkvist (S). 

Kommunens politiker fattar dagligen beslut 
om en mängd frågor som påverkar ditt var-
dagsliv, till exempel om ditt barns förskola och 
skola, vård och omsorg, hur ditt bostadsområde 
ska utvecklas, hur gator och torg ska utformas.

Ett sätt att påverka den kommunala verk-
samheten är att vara med och välja vilka politi-
ker som ska styra kommunen. 

Läs mer om dina förtroendevalda politiker 
på www.pitea.se/politik

På kommunens webb www.pitea.se hittar du 
det mesta om vad som händer och sker i Piteå. 
Kultur, gator och vägar, barnomsorg, utbild-
ning, näringsliv och mycket mer. Här finns 
också en välfylld evenemangskalender som 
erbjuder aktiviteter året runt. 

För personer med någon form av lässvårig-
het finns www.pitea.se/lattlast, ett webbrum 
med lättläst samhällsinformation.

Piteå-appen är Piteå kommuns officiella 
app. Med hjälp av den kan du nå kommunen 
på det sätt som passar dig bäst för att ställa frå-
gor, lämna synpunkter och göra felanmälan. 
Läs mer på www.pitea.se/app 

Piteå kommun har även en sida på face-
book för att enkelt kommunicera och berätta 
om saker som händer i kommunen. Följ oss på  
www.facebook.com/pitea.se.

Information i våra digitala kanaler

”Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem” är vår vision och vi 
hoppas du som är nybliven pitebo också kan instämma i det.  Vi hoppas också 
att du ska uppleva att Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga 
invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. 
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Som nyinflyttad har du fått tidningen 
med posten, dina adressuppgifter har vi 
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi 
hanterar dina personuppgifter hittar du 
denna information i vår integritetspolicy 
som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd



3

Genom att erbjuda centrum- och vattennära 
boenden väljer allt fler att bosätta sig i kom-
munen. Piteå har också hög attraktionskraft 
tack vare de många evenemangen, den trevliga 
handelsstaden, det kustnära läget och de goda 
möjligheterna till ett aktivt sport- och frilufts-
liv. Det geografiska läget gör att både Luleå 

och Skellefteå ligger inom pendlingsavstånd. 
Samtidigt växer den inhemska arbetsmarkna-
den i rask takt tack vare långsiktiga och fram-
gångsrika satsningar inom energisektorn och de 
kreativa näringarna.  

Tillsammans kan pitebor, näringsliv, för-
eningsliv, aktörer och kommunen utveckla 

Piteå till en attraktiv och uthållig kommun där 
människor vill bo, verka och leva. En viktig del 
i arbetet är den utökade dialogen med med-
borgarna. I Piteå finns också attraktiva arbets-
givare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. I 
kommunen finns många företag som präglas 
av mångfald och nytänkande. Ett fortsatt gott 

värdskap stärker den goda bilden av Piteå. Posi-
tiva upplevelser och erfarenheter ska göra kom-
munen till ett självklart val för såväl boende och 
företagare som för besökare och turister. Piteå 
är och ska förbli ett tryggt, öppet och kreativt 
samhälle. 

Piteå fortsätter att växa

INFORMATION 
Värt att veta om din kommun
Tre gånger per år får alla hushåll i Piteå en infor-
mationsfolder ”Värt att veta om din kommun” 
där aktuella satsningar i kommunens verksamhe-
ter och även resultat från olika medborgarunder-
sökningar presenteras. Informationsmaterialet 
publiceras även digitalt på www.pitea.se

Håll koll på kommunens resultat
Piteå kommun redovisar resultat från olika 
undersökningar direkt webben. Klicka in på  
www.pitea.se/resultat där hittar du information 
om hur kommunen jobbar med strategiska 
områden, målindikationer, verksamhetsplan, års-
redovisningar och budget.

Följ detaljplaner digitalt
Du kan följa pågående detaljplanearbeten steg 
för steg på webben.  
Gå in på: www.pitea.se/planarbeten

DIALOG
Piteåpanelen ger stöd till politikerna
För att ge politikerna bästa möjliga underlag inför 
planering och beslut finns en medborgarpanel där 
pitebor i olika åldrar får möjlighet att tycka till i en 
mängd olika frågor. Vill du vara med i Piteåpane-
len? Ring Anette Christoffersson tel 0911-69 60 54  
eller anmäl dig på www.pitea.se/piteapanelen

Svar som gör skillnad
Enkäter av olika slag, via webb eller i pappersfor-
mat, ger insikt och skapar förståelse för hur kom-
munen kan och bör utveckla sina verksamheter 
och sin service.  Ju fler som deltar i enkäterna 
desto bättre och säkrare blir beslutsunderlagen 
för politikerna.

Vilja och engagemang bland barn 
och unga
Varje höst genomförs Unga i Piteå – tycker, en 
specifik webbsida där barn och unga får tycka 
till om vad de vill. Utifrån deras åsikter väljer 
politikerna ut en fråga som barn och unga får 
granska djupare. En gång varje år genomförs 
också Unga i Piteå – frågar.  Ett tillfälle där 
barn och unga får möjlighet att ställa konkreta 
frågor till Piteås politiker. Vill du veta mer om 
barn och ungas möjlighet att vara med och 
påverka? 
Gå in på www.pitea.se/ungipitea 

DELAKTIGHET 
Konkreta förslag till politiken
Medborgarförslag är ett skriftligt förslag som 
rör någon av kommunens verksamheter. 

Det kan gälla allt från samhällsplanering och 
trafikfrågor till skola och äldreomsorg.  
Mer information om medborgarförslag hittar 
du på www.pitea.se/medborgarforslag

Synpunkter på kommunens 
verksamheter
Synpunkten är en möjlighet att tycka till om 
kommunens service och tjänster. Bra eller  
dåligt. Alla synpunkter är viktiga för att kom-
munen ska kunna förbättra sina verksamheter. 
Du kan lämna din synpunkt direkt till den 
tjänsteman du kommer i kontakt med, vid besök 
eller telefonsamtal eller via webbformulärer på  
www.pitea.se/synpunkten

Allmänhetetens frågestund
Varje år när årsredovisningen presenteras i 
kommunfullmäktige är det ”allmänhetens 
frågestund”.  Det innebär att den som vill är 
välkommen att lyssna och ställa frågor om kom-
munens årsredovisning. 

Piteå kommun på Facebook
Piteå kommun har även en sida på Facebook 
för att kommunicera om olika saker som 
händer i kommunen. Adressen till sidan är  
www.facebook.se/pitea.se. 

Medborgarservice
Medborgarservice är Piteå kommuns kund-
tjänst där du kan få hjälp snabbt när du har 
enklare frågor eller har en felanmälan som  
inte är akut. Kontakta oss tel 0911-69 60 00,  
medborgarservice@pitea.se.

Piteå-appen
Med hjälp av appen kan du nå kommunen på 
det sätt som passar dig bäst för att ställa frågor, 
lämna synpunkter och göra felanmälan. Du kan 
ringa, skicka meddelande, eller skriva till oss på 
sociala medier. Du kan också delta i vissa av 
våra medborgardialoger och ta del av resultat 
direkt i appen. Läs mer på www.pitea.se/app

Medborgardialog

Foto: Helene Markström

Genom information, dialog och delaktighet vill Piteå kommun utveckla dialogen 
med piteborna. Som pitebo har du olika möjligheter att vara med och forma Piteås 
framtid och vi utvecklar ständigt våra kanaler för att göra det enkelt för dig att 
kontakta kommunen.

1970 hade Piteå kommun 32 800 invånare. Under de följande 25 åren ökade befolkningen i snabb takt med drygt 8 000 personer. 
Mellan 1995 och 2011 planade befolkningsutvecklingen ut. Och nu har vinden vänt, piteborna blir fler och Piteå växer. Den sista 
december 2017 hade Piteå 42 184 invånare - en ökning med 280 personer. 

Tillsammans kan vi skapa ett Piteå där alla 
vill bo, verka och leva. Var med du också. 
”Piteå – det är hit man kommer när man 
kommer hem.” www.pitea.se/paverka

Foto: Marie Öqvist
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Piteå utvecklas och befolkningen ökar. Här presenterar vi ett urval av alla spännande projekt som pågår under 2017-2018.

Här skapas framtidens Piteå

I STADEN
Västermalm
Området Västermalm, mellan Sunds-
gatan och Timmerleden ska utvecklas 
till en ny stadsdel i direkt anslutning 
till stadskärnan. I första etappen bygger 
Lindbäcks Bygg flerfamiljshus med 
ca 100 lägenheter på kvarteret Tallen 
vid vid busstationen. Inflyttning i 
första delen kan ske from juli 2018. 
Är du intresserad av en lägenhet, läs 
mer på www.tallen.lindbacks.se

Rådhustorget
Ett arbete pågår med att utveckla 
Rådhustorget, Piteås unika 1600-tals-
torg. Målet är att det förädlade torget  
– attraktivt, levande med människan 
i centrum – ska stå klart till år 2021 
när Piteå firar 400 årsjubileum.

Universitetsområdet
Under de närmaste åren byggs nya 
bostäder och verksamhetslokaler, 
samtidigt som man utvecklar trafik-
lösningar och förskönar allmänna 
ytor. Part Group bygger 64 hyreslä-
genheter med planerad inflyttning 
våren 2018 och planerar för att starta 
upp etapp 2 med ytterligare ca 100 
lägenheter. Är du intresserad av en 
lägenhet kan du göra en intressean-
mälan på www.stabo.nu 

Idag är 1 200 personer verk-
samma på området. Här finns Piteå 
Science Park som arbetar med 
kreativa näringar, CleanTech och 
Studio Acusticum. Luleå tekniska 
universitet erbjuder utbildningar och 
kurser inom media, musik, dans och 
lärarutbildningar. 

Kvarteret Rönnen
Piteå kommun utvecklar ett nytt 
attraktivt bostadskvarter i direkt 
anslutning till stadskärnan och det 
anrika Norrmalmsområdet. Parallellt 
utvecklas en ombyggd skola och 
skolmiljö från lågstadium till hög-
stadium inom området. Satsningen 
är i planeringsfas. Ambitionen är att 
inflyttning i den ombyggda Christina-
skolan kan ske under hösten 2020.

Christinaprojektet
På kvarteret Rönnen planeras det för 
ett nytt attraktivt bostadskvarter och 
ny skolmiljö med närhet till såväl 
centrum som natur och rekreation.
Visionen är att skapa ett stadskvarter 
som utökar centrum och som samti-
digt skapar förutsättningar för Piteås 
fortsatta utveckling. Kvarteret ska 

vara ett gott exempel på ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
samhällsbyggande.

Löjan
Ett planprogram är framtaget för ytan 
i direkt anslutning till parkeringshus 
Stadsberget. Ambitionen är att bygga 
bostäder och verksamhetslokaler 
samt skapa ett levande torg för möten, 
aktiviteter och evenemang. 

NYA BOSTADSOMRÅDEN 
Strömnäsbacken
Ett nytt villaområde med ett 20-tal
tomter planeras på området mellan
Strömlida och golfbanan. Även förskola
planeras. Tomterna beräknas finnas
till hands för försäljning 2018/2019. 

Bergsviken
Kommunen planerar för att nytt

villaområde, Ljungheden, med ett 
20-tal tomter som ligger mellan 
fotbollshallen och Raningsvägen. 
Tomterna beräknas finnas till hands 
för försäljning 2018/2019.

Lusthusbacken
Framtidens boende för dig som upp- 
skattar miljömedvetenhet, socialt 
umgänge och närhet till både natur 
och stadsliv. Bo nära skärgården endast 
tre kilometer från stadskärnan i energi- 
snåla villor eller flerfamiljshus.

Området är just nu under upp- 
byggnad.Fem villatomter finns till för-
säljning i den kommunala tomtkön 
för dig som vill bygga och bo miljö- 
smart och energisnålt i passivhus.
Fyra flerfamiljshus finns på plats. 
Läs mer på:  
www.pitea.se/lusthusbacken

STOLTHETER
Stadsberget – Piteås nya parkeringshus röstades fram 
som en av fem finalister inom publik arkitektur i den 
prestigefyllda arkitekttävlingen Building of the year 
2017. Tävlingen anordnas årligen av världens mest be-
sökta webb inom arkitektur, Archtdaily. Av totalt 3 500 
projekt gick 80 till final i totalt 16 olika kategorier. 

Kust Hotell – Piteås nya landmärke har vunnit pris 
i Lux Magazine som Sveriges bästa lyx- & spahotell, 
Årets Miljöpris 2017 och Hotels.com - Loved by 
Guests Most Wanted award.

Stadstornet – Pitebos nya hyreshus har väckt 
uppmärksamhet i byggsverige. Huset har blivit ett nytt 
landmärke i Piteå. Den ovalformade byggnaden har 
ökat attraktionen till staden och intresset att bo i den 16 
våningar höga byggnaden är stort.

Strömbacka Strand – Två nyproducerade fastighe-
ter med hyresrätter vid ett av Piteås bästa lägen. Nära 
till stan, nära till rekreation i skog och mark, direkt på 
stranden till Stadsfjärden.

Stadsvapnet/Kaleido – Pub, hotell, konsthall och ny 
mötesplats med kreativa rum. Ett nytt spännande inslag 
i Piteås kulturliv, ett folkets hus i tiden.

Stadstornet. Foto: Maria Fäldt Restaurang Tage, Kust. Foto: Måns Berg

Här skapas framtidens Piteå
Piteå utvecklas och befolkningen ökar. Här presenterar vi ett urval av alla spännande projekt som pågår under 2017-2018.

Vackert utflyktsmål 
- Sikfors Konferens 

› Öppet 9-21 under 
sommaren

› Gratis temp.pool

Tel: 0911-700 77

www.sikforscamping.se

��s�tt��s Fotvård
070-350 91 23

Friska och fina fötter!
Vi hjälper er med allt 
inom medicinsk fotvård

Välkommen till
Öjagatan 42D

Lisette Brännholm
medicinsk fotterapeut

Fotvård för alla!
Välkommen till  

Maggans Fotvård
Jag finns i Öjebyn, i samma 

lokaler som Hällans Hälsocentral, 
Hällanvägen 11.

Boka tid på tel 070-6790856 eller 
info@maggansfotvard.se

Margareta Zetterlund  
dipl.medicinsk fotvårdsterapeut.
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ÖVRIGA PROJEKT
Lindbäcksstadion
En förstudie är genomförd under 2017 för det 
utvecklingsarbete som pågår på Lindbäcksstadion
– en åretruntanläggning ca 13 km från centrala 
Piteå. ”Tunneln till framtidens idrottsdestination” 
är visionen och bygger på anläggningens unika 
förutsättningar för att bli en nationell besöksan-
läggning för testverksamhet, idrott/motion och 
arrangemang. Anläggningen erbjuder idag skid-
backe, längdskidspår, skidskyttebana, rullskidbana, 
skyttebana, motionsspår, och en 400 meter lång 
inomhus däcktestbana. Under 2018 står en utbyggd 
däcktestanläggning klar och processen mot en skid-
tunnel pågår. Lindbäcksstadion kommer att vara 
huvudarena för SM-veckan vinter 2022.

Fotbollshall
Nu har Piteå en fullstor övertryckshall för fotboll. 
Den fungerar som ett väderskydd över en ny full-
stor konstgräsplan på Noliaområdet och håller en 
lägsta temperatur på plus tre grader under vintern. 
Den skapar förutsättningar för Piteås elitlag, men 
gynnar också den bredd inom barn- och ungdoms-
fotboll som finns i hela Piteå.

Vindkraft i Markbygden
Under 2018 och 2019 kommer General Electric och 
Enercon tillsammans att investera ca 11 miljarder 
kronor i Markbygdens första etapp. Cirka 250 verk 
kommer att driftsättas och hundratals människor 

kommer att anställas. När de 250 verken är driftsatta 
kommer ytterligare ett 50-tal personer att arbeta med 
drift och underhåll av verken i cirka 25 år. Efter-
frågan på vindkraftstekniker förutspås bli stor under 
kommande år.

UTVECKLING AV HARAHOLMEN 
Lindbäcks Bygg
Lindbäcks Bygg har investerat 500 mkr i en ny 
fabrik på Haraholmen. Företaget har expanderat 
kraftigt den senaste 2-årsperioden och är idag ca 
500 anställda. Lindbäcks Bygg är ett innovativt 
företag inom industriellt producerade flerbostads-
hus i trä till relativt låga kostnader.

Lundqvist Trävaru  
Lundqvist trävaru expanderar och bygger ny fabrik 
på Haraholmens nya industriområde 2018-2019. 
Företaget levererar hundratals byggsatser runt om i 
Sverige varje år. Lundqvist Trävaru använder sig av 
ett flexibelt modulsystem som gör det både enkelt 
och prisvärt att bygga exempelvis garage, stall, 
fritidshus, carportar etc. 

Sunpine
Sunpine är ett världsledande bioraffinaderi och 
bidrar genom sina produkter bland annat till kraf-
tigt minskade CO2-utsläpp från dieselbilar och en 
bättre miljö. Företaget utökar nu produktionen och 
investerar ytterligare 250 miljoner kronor för att 
kunna möta kundernas ökade efterfrågan.

Piteå Hamn
Piteå Hamn växer ytterligare och investerar 
130 miljoner kronor i en förlängd kaj och nya 
lagringsytor. Piteå Hamn har utvecklats kraftfullt 
den senaste 5-årsperioden och är idag ett modernt 
logistikcentrum för såväl sjöfart som för järnvägs- 
och lastbilstransporter.

Övertryckshall för fotboll. Foto: Stefan Larsson Lindbäcks Byggs nya fabrik på Haraholmen. Foto: Maria Fäldt

Vindkraftverk. Foto: Jonas Lundmark

Varje gång du väljer att ta bussen är  
du snäll mot miljön och du åker säkert. 
Dessutom är det enkelt och prisvärt.

Busstider och kundservice 0771-100 110
www.ltnbd.se

Nyinflyttad?  
Klart du ska ta bussen!

Välkommen till tät-
ortstrafiken i Piteå
Tidtabell och linjesträckning 
hittar du på www.citybuss.se

Välkommen på teater i Piteå!
Se programmet på www.pitea.riksteatern.se
Du hittar oss i kassan före föreställningen, klipp 
ur och ta med annonsen.

Vill du bli medlem? Det kan du bli när vi ses. Du får 
då rabatt på biljetter. Välkommen. 

Vi bjuder dig som är nyinflyttad på en valfri föreställning ur vårt program!

#

Rådhustorget
Storgatan 40 
www.piteamuseum.nu
tel: 0911-126 15

Fri entré              Välkomna!
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Piteå – en av landets 
bästa skolkommuner

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa 
skolkommuner utifrån 13 kriterier; bland annat 
resurser till undervisningen, lärartäthet, andel 
barn i förskola och betygsresultat. Piteå place-
rade sig 2017 som den sjätte bästa skolkom-
munen i landet och rankas som den bästa i 
Norrbotten. Piteå ligger på andra plats i riket 
avseende kriteriet Utbildade lärare.

Andelen elever som går ut sitt program med 
examen inom tre år och som är behöriga till 
högskola ökar. Det gäller inom alla program, 
men främst yrkesprogram. Eleverna får dock 
själva välja om de ska uppnå högskolebehörighet 
eller tillägna sig en bredare yrkeskunskap och 
tillgodose branschens önskemål. Dessutom har 
övertagandet av Grans Naturbruksgymnasium 
gett en mycket positiv respons från personal både 
på Grans och övriga kommunen och bjuder på 
spännande möjligheter att stärka konkurrens-
kraften avseende de gröna näringarna i regionen.

– Piteå ligger i framkant på skolområdet tack 
vare det arbete som vår kunniga, engagerade och 
erfarna personal utför, säger Malin Westling, 
förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen. 
Det finns ett fantastiskt driv i verksamheten, 
från förskolan upp till gymnasiet, att ständigt 
utvecklas och skapa de bästa förutsättningarna 
för Piteås barn och unga att nå sina mål.

Skolnära forskning
Skolans utbildningsverksamhet ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Så 

står det i den nya skollagen från 2011. I Piteå 
kommun finns en strategi för forskning och 
utveckling och olika insatser görs för att upp-
fylla lagen, bland annat ges magisterutbildning 
för lärare i forskning och utveckling, ett utbild-
ningsvetenskapligt råd har inrättats och inom 
utbildningsförvaltningen finns dels vetenskaplig 
ledare och dels en externt finansierad forskar-
tjänst.

– Magisterutbildningen startade hösten 2016 
i samarbete med Umeå universitet och idag 
deltar 21 lärare från förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Utbildningen ges på deltid så 
att lärarna ska hinna arbeta under tiden och 
intentionen är att satsa på att utbilda många, i 
stället för få, säger Kristina Hansson, vetenskap-
lig ledare, utbildningsförvaltningen.

Piteå utbildningsvetenskapliga råd har till 
uppdrag att verka för forskning i skolan med 
utgångspunkt i lärarnas frågor och det praktiska 
arbetet i skolan. 

Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt 
arbete vid Umeå universitet, ingår i Piteå 
utbildningsvetenskapliga råd – PUR.

– Jag är imponerad av Piteå kommun som 
ligger långt framme när det gäller skolutveck-
ling. Det är därför inte förvånande att landets 
första vetenskapliga råd i skolan blir i just Piteå, 
säger Per-Olof Erixson.

www.pitea.se/forskningoutveckling
www.pitea.se/Invanare/Skola/

Piteå kommun ligger i framkant på skolsidan och fortsätter att ligga högt i Lärarför-
bundets ranking av de bästa skolkommunerna – Piteå är bäst i Norrbotten och den 
sjätte bästa skolkommunen i Sverige. 

Starta eget

Oavsett vilket så erbjuder Näringslivsenhe-
ten på Piteå kommun olika vägar till hjälp 
för att förverkliga dina planer. Det finns en 
utvecklad support som kan erbjuda konfi-
dentiell och professionell hjälp genom råd, 
stöd, utbildning eller bara som kreativt boll-
plank.

Här finns också möjligheter till hjälp 
med innovationer, både vid tidiga skeden 
men också vid kommersialisering av idén. 
 www.pitea.se/naringsliv/starta

Go Business – en inkubator för en-
treprenörer som vill växa och gro!
Till Go Business kan du som entreprenör 
inom tjänstesektorn vända dig för att få stöd 
och hjälp att driva upp dina idéer, från ditt 

första steg som företagare till att nå dina mål 
och visioner. På Go Business får du inspira-
tion och idégenereringsverktyg som du kan 
använda dig av i ditt arbete och tillgång till 
allt som du behöver när du precis startat. Vi 
erbjuder affärsrådgivning och coachning, 
kontorsplats och vänner med samma utma-
ningar som du har. Go Business finns på 
Universitetsområdet i Piteå.
www.gobusiness.nu

Vill du etablera företag i Piteå?
Kontakta Näringslivsenheten. Vi hjälper dig 
att hitta bästa läget. 
Företagslots 0911-69 70 00

Mer information hittar du på 
www.pitea.se/naringsliv

Att vara företagare är att se möjligheter och att aktivt hitta lösningar genom 
att utveckla idéer och ta egna beslut. Har du en affärsidé som håller på att 
växa fram eller har du redan bestämt dig för att starta ett eget företag? 

Studera som vuxen – en 
värld full av möjligheter

Vuxenutbildningens studie- och yrkesväg-
ledning är till för dig som vill eller funderar 
på att börja studera som vuxen. Besök oss på 
Vägledningscentrum på Olof Palmes gata 2 – i 
samma hus som Stadsbiblioteket. Vi guidar till 
på vägen mot studier på högskola/universitet, 
yrkeshögskola, yrkesutbildningar på gymnasie-
nivå, enstaka gymnasiekurser och grundkurser 
samt svenska för invandrare / SFI. 

Vi erbjuder flera olika studieformer. Lärar-
ledd klassrumsundervisning, undervisning på 
distans och arbetsplatsförlagd utbildning. Du 
kan studera enstaka kurser eller hela yrkesut-
bildningar på gymnasienivå eller yrkeshögskola.  

Studera på distans
Många som vill studera på högre utbildning, till 
exempel yrkeshögskola eller universitet, flyttar 
till annan ort. För andra är dock flytt inget alter-
nativ. Därför erbjuder många yrkeshögskolor, 
högskolor och universitet kurser och program 
på distans. Idag finns möjlighet för utbildnings-

anordnare att erbjuda lokala studiegrupper där 
undervisningen ges via live sända föreläsningar 
och seminarier.  I Piteå finns ett lärcentra som 
erbjuder denna service för distansstuderande. 

Du som vill studera på distans på högre 
utbildning har möjlighet att använda dig av 
teknik och skriva tentamen på Studiecentrum 
– Piteås lärcentra. Pendlar du till något av regi-
onens universitet kan du få subventionerade 
bussresor.
Vuxenutbildningen i korthet: 
- Lärarledd undervisning i grupp
- Kurser på nätbaserad distans
- Arbetsplatsförlagt lärande
- Orienteringskurser/ prova på studier för att 
underlätta val av fortsatt utbildning
- Yrkesutbildningar på gymnasienivå med 
gruppstart
- Yrkeshögskoleutbildning i  nära samverkan 
med branscher och arbetsgivare i regionen
- Service för distansstuderande
www.pitea.se/vux

I Piteå finns det goda möjligheter att studera som vuxen. Du är välkommen att 
kontakta studie- och yrkesvägledningen inom Vuxenutbildningen, oavsett om du är 
arbetssökande, studerande eller arbetar. 

Foto: Scandinav

Foto: Tone Brunes
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Lagkamrat 
- en satsning där alla är vinnare

Piteå IF:s allsvenska damer har en central roll i Lagkamrat, ett unikt 
samhällsprojekt som väver samman elitidrott, äldreomsorg och  
näringsliv. Från och med 2018 samarbetar Piteå IF dam, Piteå IF herr 
och Piteå Hockey i projekt Lagkamrat.

Piteå har 300 föreningar och ca 100 av dem sysselsätter dagligen runt 900 
barn och unga i olika aktiviteter. Det är stor variation i utbudet och det finns 
exempelvis fotboll, ridning, hockey, konståkning, handikappidrott, scout, tea-
ter, konst, religiös verksamhet och många fler. För att skapa jämlikhet förde-
las tiderna i sporthallar och arenor rättvist mellan damer och herrar. I Piteå 
är fotbollsspelande tjejerna lika många som killarna, för att ta ett exempel. 
www.pitea.se/foreningsregister

Foto: Marie ÖkvistLagkamrat skapar glädje och vänskap.

Initiativet till Lagkamrat kom från Sparbanken Nord som i samråd med Piteå IF:s 
allsvenska damer och Helikopter Brand Design skissade fram Lagkamrat, en fond 
för avlöning av allsvenska fotbollsdamer som värdefulla extraresurser inom äldre-
omsorgen. Personalen får avlastning med allt från promenader och fika till andra 
aktiviteter som sätter extra guldkant på de äldres vardag.
– Lagkamrat är social sponsring som utvecklar jämställdhet och samhällsansvar, ett 
koncept där ett plus ett blir tre, säger Gunnar Eikeland, vd på Sparbanken Nord.

Samhällsnytta på flera plan
Samhällsnyttan av Lagkamrat är flera. Spelarna får en ekonomisk möjlighet som gör 
att de kan satsa på sin idrott, arbetsgivarstatusen inom äldreomsorgen ökar och de 
äldre får högre livskvalitet. Intresset från näringslivet är stort; Smurfit Kappa, ÅF och 
SCA är bara några partners som ser stora värden för både samhälle och varumärke. 
Piteå kommun anser att projektet är viktigt och satsar en summa i Lagkamrat likvär-
dig näringslivets insatser. 

– Nyttan finns på många plan. Våra boende, anhöriga och personal är jättenöjda. 
Lagkamraterna tillför massor av positiv energi och vi är så glada att äldreomsorgen 
får ta del av projektet, säger verksamhetsutvecklaren Ewa Karlsson-Sjölander på Piteå 
kommun.

Vuxenutbildningen
0911-69 60 00
vuxenutbildningen@pitea.se
www.pitea.se/vux

En värld full  
av möjligheter
Oavsett vilket mål du har för dina studier, välkommen till oss. Lärarledd 
klassrumsundervisning, distansstudier eller en mix? Teoretiska kurser eller 
praktiskt lärande i arbetslivet? Enstaka kurser eller hela yrkesutbildningar.

Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig hitta en  
inriktning och studieform som passar dig och din livssituation.

Välkommen till oss!

vuxpitea

BESÖKS- 
ADRESS

Vägledningscentrum  
Olof Palmes Gata 2 

Piteå

FOTO: PETER SKAUGVOLD

Vi investerar för framtiden!
SunPines världsledande bioraffinaderi utvecklas och 
växer. Vi tror på att vår klimatsmarta talldiesel som 
reducerar koldioxid med upp till 90 procent kommer 
att spela en allt större roll för ett hållbart Sverige.
Därför investerar vi. Därför vill vi öka vår produktion.
Vi investerar också i lokalsamhället. Och vår överty-

gelse är att ett hållbart samhälle ska vara jämställt. 
Därför stöttar vi sedan länge Piteå IF:s damallsvenska 
satsning. Tillsammans har vi projektet lagkamrat där 
spelarna medverkar till att genomföra uppskattade 
akti viteter med äldre inom omsorgen.
Tillsammans gör vi världen lite bättre. Varje dag.

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel.  
Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i 
Preems produkt Evolution Diesel. SunPine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. sunpine.se
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Familjens hus för stora och små

Tre dagar i veckan, måndag, tisdag och onsdag 
mellan nio och halv fyra, är det öppen förskola 
på Familjens Hus. Halv elva på förmiddagen är 
det dags för sångstund i lekhallen och de stora 
och små besökarna samlas och sjunger till glada 
figurer och färgglada bilder

Lokalerna är stora och härliga. Förutom 
väsentligheter som toalett, skötrum, tvätt-
stuga och kök finns ett välfyllt pysselrum och 
en stor lekhall med hoppmattor, rutschbana 
och leksaksbilar. Gips och tygtryck på barnens 
händer och fötter är populära aktiviteter.

Mammor och pappor kilar ut och in i köket. 
Någon värmer medhavd lunch medan en annan 
väljer att köpa frukt och en kopp kaffe på plats.

– Det här är ett jättebra ställe, både för 
barn och föräldrar, säger en förälder som är här 
med sin son. Barnen leker med varandra och 
som vuxen får man tillfälle att surra med andra 
vuxna.

Familjens hus ordnar även aktiviteter utom-
hus. Vintertid i någon snövit pulkbacke och 
sommartid kan det bli utflykter till lekplatser och 
andra roliga ställen. Dessutom arrangerar man 

grupper i rytmik, kurs i spädbarnsmassage och 
föreläsningar med olika teman. Hit kommer man 
också för att skriva på faderskapsbekräftelsen.

För familjer som behöver extra stöd finns 
familjeförskola, en liten grupp som träffas en 
gång i veckan. Till alla föräldrar i Piteå kom-
mun erbjuds dessutom två olika föräldraut-
bildningar, ABC föräldrakurser (till föräldrar 
som har barn i åldern 3 - 12 år) och Älskade 
förbannande tonåring (till föräldrar som har 
tonårsbarn 13 - 18 år). 

– Man kan alltid utveckla sitt föräldraskap, 

få bra tips och lära av varandra, säger Ulla-Ka-
rin Forsell och Louise Nilsson som jobbar 
med föräldrakurserna. 

Vi erbjuder även enskilda samtal om för-
äldraskapet. I huset finns också en ”Skilda 
världar” som är en gruppverksamhet som rik-
tar sig till barn som har skilda föräldrar.

Har du barn? Kom till Storgatan 11 – här 
händer det grejer för både stora och små. Gilla 
oss på Facebook Familjens Hus Piteå så får du 
mer information. 

www.pitea.se/familjenshus

På Storgatan 11 står barnvagnarna på rad. I hallen trängs skor i olika storlekar och lite längre in är det mat, 
skratt och lek som gäller. 
– Hej och välkommen till Familjens hus, säger förskolläraren Louise Nilsson glatt.  

Foto: Marie Öqvist

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0  www.barncancerfonden.se

En aktiv röst
www.amnesty.se
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Ung i Piteå

Ung kreativ
En kreativ mötesplats av och med unga utö-
vare där idéer, tankar och känslor gestaltas 
genom återvunnet, billigt, naturligt och enkelt 
material. Nytt tema varje vecka. Följ oss på 
Instagram, ungkreativ.

PUFF - gratis träning för unga
Går du på högstadiet eller gymnasiet och vill 
prova på att träna gratis på ett antal anlägg-
ningar? Piteå kommun puffar träning och 
friskvård genom projektet PUFF. Nytt schema 
varje termin. Finns många olika träningsformer 
att prova som yoga, simning, vattengympa, 
Indoor Walking, cirkelträning, crossfit, zumba, 
lagsporter, tabata och gymträning.

Balkong – en mobil  
mötesplats sommartid
Evenemang arrangerade av unga för unga. Alla 
evenemang är gratis och kan bestå av allt ifrån 

volleybollturnering, minigolf, biokväll, skatt-
jakt, såpafotboll eller utomhusbad i kvällssol.

Kaleido
En kreativ plats för dig som vill skapa, inspi-
reras och umgås. Är du konstintresserad kan 
du besöka Piteå konsthall. Fikasugen? Ekbergs 
Kulturcafé erbjuder studentrabatt. Här finns 
gratis WIFI och eluttag för dig som vill arbeta 
i lugn och ro. Följ Kaleido på sociala medier 
för information om olika evenemang eller 
titta i vår evenemangskalender på hemsidan,  
www.pitea.se/kaleido. 

Aktivitetsparken
Aktivitetsparken vid Nolia, Norrstrand är 
ungefär 800 kvm stor. Här kan du åka skate-
board, kickbike, inlines eller BMX. Det är den 
perfekta parken för både nybörjare och erfarna 
åkare. Aktivitetsparken är upplyst med LED- 
strålkastare och släcks klockan 22 alla dagar. 

Du som är ung och student har en egen ingång på Piteås hemsida  
www.pitea.se/ungipitea. På den sidan och på Facebooksidan Ung i Piteå kan du läsa 
om vad som är på gång i Piteå. Här finns tips om spännande platser, bra träning och 
aktiviteter som Piteå Kommun kan erbjuda dig.

Foto: Helene Markström

Foto: Marie Öqvist

Simma, träna eller relaxa
I Piteå finns tre simhallar, Munksund, Öjebyn och Hortlax. Alla jobbar efter samma devis - 
din hälsa i vått och torrt. Här finns ett stort utbud av det senaste inom gruppträning, gym, 
yoga, PT, massage, vattenträning, babysim, is-vaksbad och mycket mer. Mer information 
finns på pitea.se/bad. Gilla gärna Facebooksidan Pitesimhallar.

Drömmer du om ett 
framtida jobb med djur, 

natur och maskiner?

Grans naturbruksgymnasium
0911-69 60 00
Gran 16 öjebyn
www.grans.naturbruksgymn.se

Nyheter inför läsåret 2018/2019:
Samarbete PRK kring ridning och hästutbildning – vi förlägger ridningen på PRK och kan nyttja deras stora och 
breda utbud av hästar. Vi har två nya simulatorer för traktor och andra lantbruksmaskiner samt lastmaskin.

VÄLJ NATURBRUKSPROGRAMMET

Du kan läsa följande yrkesutgångar på naturbruksprogrammet:

Välkommen till oss!

Arbete med tjänstehund
Djurvårdare djursjukvård/hund
Djurvårdare inom park/zoodjur

Hästskötare
Lantbruk växter och djur
Maskinförare

Visst har vi 100% förnybar el, snabbt bredband,  
bekväm fjärrvärme och stabilt elnät, men framför  
allt är vi en del av något större. Vi har vuxit upp  
med Piteå, vill bidra till lokal utveckling och alltid  
investera för Pitebornas bästa. Välkommen hem!

P I T E E N E R G I . S E
0 9 1 1 - 6 4 8  0 0

hållbart
100%
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Friluftsliv och skärgård

Turbåt och taxibåt
Du behöver ingen egen båt för att ta dig ut i skärgården. Under 
sommaren kan du välja bland ett flertal turer i Piteås vackra skär-
gård. Turbåtarna går under perioden 2 juli – 5 augusti 2018. M/S 
Laponia startar från Västra Kajen i Södra hamn mitt i centrala 
Piteå. M/S Renön startar från Norra hamn och från Pite Havs-
bads båthamn. Utöver de fasta turlistorna finns det möjlighet att 
boka båttaxi för kortare transfer till våra öar. Perfekt till dig som 
har bokat en stuga i skärgården men inte har egen båt. Biljetter 
till M/S Renön bokar du via www.guide-natura.com eller vid 
bryggan i samband med avgångstiden. Biljetter till M/S Laponia  
bokar du via  www.laponia.se Mer information hittar du på  
www.pitea.se/skargard

Hyr en skärgårdsstuga
Visste du att du kan hyra en mysig stuga i skärgården? Det finns 
uthyrningsstugor för självhushåll på öarna Baggen, Vargön, 
Mellerstön och på Storräbben. För information och bokning:  
www.pitea.se/skargard 

Övriga besöksmål i skärgården
I natur- kultur- och friluftsguiden Pitemål finns hela historien om 
de olika öarna i Piteå skärgård samt övriga besöksmål i kommu-
nen. Den finns att köpa hos Piteå Turistcenter, Bryggargatan 14, 
tel 0911-933 90. Där kan du även få mer information kring stug-
uthyrning, turbåtar och andra aktiviteter. Följ gärna Piteå skärgård 
på Facebook. 

Visste du att definitionen på en ö är 20 x 20 m2. I Bottenvikens skärgård finns hela 4001 öar, varav 550 av 
dessa ligger i Piteå skärgård. Kilometerlånga stränder, ett unikt växt- och djurliv, klippor, sanddyner, labyrinter, 
historiska fyrar, natur- och kulturstigar gör skärgården till ett av de mest åtråvärda besöksmålen vi har i Piteå. 

Studio Acusticum, byggt 2007 i Piteå, är ett av norra Europas 
modernaste och multifunktionella konserthus. Här kan du 
uppleva allt ifrån de hetaste POP- och stand up-artisterna, till 
orgelkonserter och opera, direkt från Metropolitan Operahouse 
i New York.

Cirka två kilometer från centrum, granne med Luleå Tek-
niska Universitet och Norrbottensmusiken, samlar vi kultur och 
underhållning från när och fjärran. Utöver alla externa publika 

tillställningar, är vi även hemmaarena för både musikstudenter 
och den internationellt erkända ensemblen Norrbottens Neo. 

En alldeles särskild attraktion i konserthuset är Acusticumor-
geln (vid Luleå tekniska universitet). Kombinationen av 9000 
pipor, samansatta till ett 9,5 högt, högteknologiskt instrument är 
något som bara måste ses. Och fram för allt höras! 
För mer information, besök www.studioacusticum.com

Bild: Acusticum VM

Piteå är en stor turistkommun som svarar för cirka hälften av 
sommarturismen i Norrbotten. En starkt bidragande orsak är 
riksbekanta Pite Havsbad. Även långt utanför landets gränser 
är ”Sveriges Riviera” omtalad. 

Under sommarhalvåret samlas folk från många nationer i hotell, 
i stugor och på campingen. Flest är norrmännen. Piteås besökare 
(mätt i gästnätter) fortsätter öka, och ökar mer än länet i stort. 

Piteå har också en tradition som evenemangsstad. Sommartid 
avlöser de stora arrangemangen varandra. Festspel i Piteå, Piteå 
Summer Games, Piteå Dansar och Ler, Stora Nolia, Bottenvikens 
skärgårdsfest och många andra event lockar stora skaror människor 
till kommunen.

På senare år har aktivitetsutbudet breddats och satsningar görs 
numera även på vinterturism. För centraleuropeiska besökare är ky-
lan, mörkret, snön och norrskenet exotiska inslag. Det har inneburit 
att Pite Havsbad, som inte bara är en turistanläggning utan även ett 
av Europas största konferenshotell, allt oftare får besök av interna-
tionella företag som vill förlägga sina konferenser eller företagsevent 
i Piteå med möjlighet till skoteråkning, renrajd, isbrytarfärder och 
bilkörning på is. Arbetet med att utveckla besöksnäringen för året-
runt-  turism pågår oavbrutet.

www.pitea.se/turistcenter

Konserthuset Studio Acusticum

VILL DU SPELA  
ETT INSTRUMENT,  

SJUNGA OCH DANSA?  
SÖK TILL MUSIK- OCH DANSSKOLAN! 

pitea.se/musik-och-dansskolan

Välkommen på konsert!
PMF arrangerar regelbundet klassiska och folk/världs-
musikkonserter av yppersta klass. 
PMF är medarrangör för Pitefolk Världsmusikfestival 
21 november.
Gå in på vår hemsida www.pitemusik.se 
för att få veta mer!

Välkommen på konsert!
PMF arrangerar regelbundet klassiska och folk/världs-
musikkonserter av yppersta klass. 
PMF är medarrangör för Pitefolk Världsmusikfestival 
21 november.
Gå in på vår hemsida www.pitemusik.se 
för att få veta mer!

Välkommen på konsert!
PMF arrangerar regelbundet klassiska  

och folk/världsmusikkonserter av 
yppersta klass. PMF är medarrangör för 

Pitefolk Världsmusikfestival.

Gå in på vår hemsida 
www.pitemusik.se för att få veta mer!

Upptäck. Upplev. Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen. Livet 
runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår 
natur och miljö för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
eller stöd vårt arbete med en gåva. För privat-
personer finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  D
oftande som

m
aräng

*

Välkommen 
till Piteå
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Populär och 
mysig shopping

Kulturen är viktig för Piteås utveckling och 
ett prioriterat område för politiken, föreningar 
samt företag. Att utveckla en attraktiv och håll-
bar stad handlar om ett helhetsperspektiv där 
många parter är involverade och bidrar. Piteå 
har under lång tid byggt upp både utbildningar, 
scener och möjligheter för olika typer av kultur 
och kulturmiljöer. Dialoger har förts med invå-
narna och pitebornas åsikter har hörsammats. 

Andra viktiga faktorer är hög tillgänglighet, 
skapande av mötesplatser i staden och att hitta 
Piteås uttryck i färg och form. Butikerna i galle-
riorna har öppet alla dagar i veckan och mötes-
platsen Kaleido finns centralt i staden. Piteå 
har redan ett pittoreskt och tilltalande cen-
trum. Samtidigt utvecklas handeln på Backen-
området som ett komplement till den stadsnära  
shoppingen.

Piteå har av tradition alltid varit en stark och 
attraktiv handelsstad med drivna köpmän. Det 
är inte bara den lilla pittoreska stadskärnan som 
lockar folk. Utan även bemötandet. 

Butikspersonalen och lokalbefolkningen är kän-
da för sitt vänliga bemötande. Inte heller har 
det varit någon brist på idérikedom. Exempelvis 
skapades Sveriges första gågata i Piteå 1961. Ett 
exempel som de flesta städer följt sedan dess.

Piteå startade också landets första gatufesti-
val, Nattivalen, i början på 1960-talet. Den blev 
föregångaren till Piteå Dansar och ler. I staden 
går handel och kultur hand i hand. En mix som  
ansvariga vill förstärka. Blandningen av kultur 

och shopping stärker den totala upplevelsen.
Att ha en levande centrumhandel är viktigt – 

något som kommunens politiker varit måna om 
att bevara. Och stadskärnan utvecklas och förfinas 
hela tiden. Men samtidigt växer ett nytt handels-
område upp på Backenområdet, ett par kilometer 
från centrum, som kompletterar det totala utbu-
det. För att alla enkelt ska kunna förflytta sig i 
centrum finns Citylinjen, en gratis busslinje som 
kör i centrum, Backen och Annelund dagtid under 
vardagar. Den passerar nära stormarknaderna på 
Hamnplan, affärerna på Backen, vårdcentralerna 
i centrum, kyrkogården och äldreboendena Öster-
bo, Källbo och Berget. www.citybuss.se.

www.pitea.se/shoppa

Våra två shoppingcenter fortsätter utvecklas och flera stora satsningar görs för  
att vidareutveckla handeln och höja trivselfaktorn i stadskärnan ytterligare. Piteå  
arbetar efter ett alldeles eget koncept där handel och kultur mixas trivsamt. 

Foto: Markus Tiburzi

Du kan även beställa gratis hämtning av det du vill lämna till oss. Gilla 
oss gärna på Facebook, där hittar du alltid aktuell information.

Repris återanvändningsmarknad
Öjagatan 95, Öjebyn
0911-69 61 77 
www.pitea.se/repris

Bra saker 
går i repris!
Här ger vi nytt liv till sånt du inte längre behöver. Vissa saker 
hamnar direkt i butiken, andra ger vi lite kärlek innan de kan 
säljas. Bra för miljön, prisvärt för dig och viktigt för Piteå.

Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.30-16.00
Onsdag 09.30-18.00
Lördag 10.00-14.00

Lämna saker dessa tider: 
Gåvoinlämning enligt butikens öppettider, samt vardagar från kl 07.00.

Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Welcome to Piteå, 
welcome home! 

Acusticum, with its lighted spire rising above 
the town, is pointing to the future, Acusti-
cum which has become an exciting creative 
platform in the areas of sound, music and 
events. It’s a place where culture, enterprises 
and education meet and form new constel-
lations.

Here we also are active in the process to 
develop into an ecological, economical and 
social sustainable community. It’s an exciting 
journey where we during the last years have 
taken many important steps forward. 

Here we often say that nothing is far 
away; the outside world, to each other and 
to the nature! Just around the corner we have 
this invaluable asset, nature, where we can 
fish, hunt and do all kinds of outdoor acti-

vities. The Archipelago is another asset where 
we can spend hours all year round.

During the summer the events replace 
each other, music festivals, sport events and 
fairs and almost every day you can enjoy 
music and dance performances in the streets.  
Actually every other tourist who visits this 
county visits Piteå. We enjoy it.

Those of us who have lived here for a while 
say anyhow that the best asset is the people. 
Open-minded, creative and proud of being a 
citizen of Piteå they are our best ambassadors. 

We really honestly hope that you also will 
be happy and feel at home in Piteå, that you 
will become a part of the spirit that we call 
the spirit of Piteå – welcome to us and wel-
come home.

Adult education
Vuxenutbildningen offer courses on basic level, 
upper secondary school level and vocational 
training in different forms. If you´re studying 
by distance learning we can offer services in 
terms of IT solutions and study rooms. 
www.pitea.se/en/adulteducation, 0911-69 60 00

After school centers and preschool
You apply for a place in the after-school clubs 
centre and pre-schools at the Child Develop-
ment and Education Office at the Municipa-
lity. Phone 0911-69 60 00.

Art Gallery 
Piteå art gallery is located in Kaleido, Storgatan 
44 with different exhibitions and educational 
activities. www.pitea.se/konsthallen

Associations
There are about 300 different associations in 
Piteå. Each one has a special focus. For more 
information call 0911-69 64 11.

Biking Trails
Piteå has nearly 100 kilometer pedestrian and 
cycle paths that leads pedestrians and cyclists 
through the city, from Pite havsbad in the south 
to Norrfjärden in the north. Get your bicycle 
and pedestrian map at the tourist office, at Stads-
huset or download it from www.pitea.se/cykel

Building permits
For building permits and other related issues, 

please contact Fysisk planering, phone 0911- 
69 60 00.

Childcare
There are pre- schools and after school centers 
in almost every village / Municipal District. 
Apply for child care by submitting a written 
application to the Child  and Education Office 
three months before the child needs a place. 
Phone 0911-69 62 61.

Consumer advice
You will find the municipal consumer advisors 
in the town hall. Residents can receive free 
consumer guidance, get help to plan for per-
sonal finance and support and help with debt 
restructuring. www.pitea.se/konsument

Daily activities for elderly
“Samvaron” is located at Hamngatan 4. It is a 
meeting place for those who are retired. Here 
people meet, share meals and coffee, read, or 
develop common interests. “Samvaron” also 
have venues and carry our activities in Öjebyn, 
Norrfjärden, Rosvik, Roknäs and Hortlax.  
There are also daily activities for people with 
dementia or disabilities. To get more informa-
tion please call 0911-69 60 00 and ask for a 
handling officer. 

Elderly Care
For applications and questions concerning 
home help service and residential care please 

contact the Municipality and the department 
for elderly care. Phone 0911-69 60 00. 

Employment Services
Located at Lidgatan 2. Visiting hours Mon-Fri 
12-4 p.m. Telephone hours weekdays 8 a.m.-
4.30 p.m. Phone: 0771-60 00 00 
www.arbetsformedlingen.se

Energy advise 
The municipality’s energy adviser can give you 
tips and advice on different energy sources, hea-
ting systems, laws and rules, opportunities to 
apply for grants and how you can save energy 
and money in everyday life. Please contact Lars 
Holmberg, 0911-69 60 00.

Events Calendar 
At www.pitea.se/en/events you will find the 
event calendar. Here you can see upcoming 
events for all ages.

Properties
Piteå municipality offers vacant sites for private 
houses and for industrial, commercial or office 
use. Get in touch with the land officers, phone 
0911-69 60 00.

Golf Courses 
Piteå golf course is located 2 km from the town 
center and is Sweden’s northernmost 27-hole 
course. There is also a restaurant, a café during 
the summer and a golf shop. Pite Havsbad has 
a mini golf course and a 9-hole golf course. At 
Norrstrand there is also a mini golf course. 

Jogging tracks
There are many prepared jogging tracks in Piteå 
and its environments. Grisberget have three dif-
ferent tracks, 2,3 kilometers, 3.5 kilometers and 
5.3 kilometers long.  During wintertime they are 
prepared for cross-country skiing. At Strömlida 
there is both a track and a place where you can 
go downhill with a sledge. During wintertime 
there is a 10 km long open ice track around 
Fårön.  Here you can ski, use a sledge, skate or 
walk.

Library
In addition to the town library there is branch 
libraries in Hortlax, Norrfjärden, Rosvik, Sjul-
näs och Öjebyn. www.pitea.se/bibliotek.  

Meeting place for families
At Storgatan 11, in the town center you can find 
Familjens Hus. This is an open pre-school with 
activities for both children and parents. Familjens 
Hus also offers seminars on family related issues, 
singing and story times and lectures. There are 
also parent discussion groups and other family 
related activities. Phone: 0911- 69 60 00.

Music & Dance School
Piteå Music & Dance School offers children 
and youth cultural experiences through clas-
ses in music and dance. The school has about 
2,000 students and conduct the training both 
in own premises and at local schools. For more 
information, please call 0911-69 60 70. 
www.pitea.se/musik-och-dansskolan

Museum
The Museum is located at Rådhustorget. Many 
exhibitions of Piteå’s cultural history are pre-
sented as well as national exhibitions. Website 
www.piteamuseum.nu. You can also find a 
special museum for kick-sleds and another one 
with focus on boats.

Parking
Piteå has a wide selection of parking areas, 
including the new central parking garage Stads-
berget with 228 parking spaces and places for 

persons with disabilities, motorcycles, bicycles 
and electric cars. In the citycentre we offer some 
parkingareas free of charge and other where you 
pay in ticket maschines, se the signs.

Pharmacies
Available at Pite älvdal hospital, in the town 
center, in Öjebyn, Norrfjärden and Hortlax.

Recycle market - Repris
At Repris, a second hand store in Öjebyn you 
can leave goods that are too good to be wasted. 
You can buy all kind of goods that are normally 
avaiable at a second hand store. For opening 
hours, se ad in this newspaper or visit our web-
site www.pitea.se/repris. Öjagatan 95, Öjebyn

Recycling centers
In Piteå we take care of the waste and separate 
it. There are local recycling centers in most part 
of the city center and in the villages. Just north 
of Öjebyn is Bredvikberget, a waste facility and 
recycling center. Phone 0911- 931 03. 
For opening hours see www.pireva.se

Social Services and care
Social Services have the responsibility for all 
citizens under 65 who need support in their 
social situation. They also provide support for 
those who need assistance due to a disability. 
There is a special unit who is responsible for 
aid to all citizens over 65 years. Phone 0911-69 
60 00.

Study- and Career counselling
We offer free guidance and help with applica-
tions to adult education.  
www.pitea.se/adulteducation

Swedish for immigrants (SFI) 
Swedish for immigrants provides basic know-
ledge of the Swedish language. You will also 
learn to use computers as a tool in language 
learning.   www.pitea.se/sfi 0911-69 60 00.

Swimming areas and swimming 
pools 
Swimming areas: Gläntan at Haraholmen, 
Bunäsviken in Jävre, Ankargrundet on Fårön, 
Hemträsket in Blåsmark, Sundet in Sjulnäs, 
Hamnvioken in Öjebyn, and others. On 
Norrstrand, close to the center, there is a child-
friendly outdoor pool with two slides and at 
Pite Havsbad there is adventure and leisure acti-
vities for all ages. Swimming pools can be found 
in Öjebyn, Hortlax and Munksund. Here you 
can swim, use the sauna and participate in dif-
ferent kinds of swimming activities. The local 
swimming and sports halls can be rented for 
private functions.

Tourist center
At the Tourist center at Bryggargatan 14 resi-
dents and visitors can get information of various 
events and attractions throughout the year. For 
more information visit www.visitpitea.se or con-
tact Piteå Tourist Center, phone 0911-933 90
 
Wedding 
If you want to have a civil marriage you should 
book it at the reception at the town hall, phone 
0911-69 60 00. If the ceremony takes place 
daytime, staff  can stand as witnesses. Applica-
tion for impediments should be done at skatte-
verket. www.skatteverket.se.

Welcoming Party 
One Saturday every autumn the municipality 
invite all newcomers to the Town Hall, Here 
you can meet other new inhabitants, taste our 
special dumplings called pitepalt, be entertained 
and take part in different activities.

We want you to feel at home in Piteå, it’s our vision and our aim. We want to 
believe that your chances are good. If you like Music, Dance and the Archipelago 
we have much to offer. Here we also believe that everything is possible. We are 
building on our old traditions and combining them with new components, where 
culture and energy play important roles. 

 Piteå A to Z
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Piteå från A till Ö
Apotek 
Finns på Piteå älvdals sjukhus, i centrum, 
Öjebyn, Norrfjärden och Hortlax. 

Arbetsförmedling 
Finns på Lidgatan 2, telefon 0771-60 00 00. 
Besök arbetsformedlingen.se/pitea för telefon- 
och öppettider.

Badplatser och simhallar
Badplatser: Gläntan på Haraholmen, Bunäsvi-
ken i Jävre, Ankargrund vid Fårösundet, Hem-
träsket i Blåsmark, Sundet i Sjulnäs, Hamnvi-
ken i Öjebyn, med flera. 

På Norrstrandsbadet, som ligger nära cen-
trum, finns en barnvänlig utepool med två 
rutschbanor och på Pite Havsbad finns Även-
tyrsbadet med nöjen för alla åldrar. 
www.pite-havsbad.se

Simhallar hittar du i Öjebyn, Hortlax och 
Munksund. Här finns möjlighet till gruppträ-
ning, personlig träning, bad, bastu, vattengym-
nastik, gruppträning, personlig träning, motions-
sim, babysim, minisim, simskolor m.m. Man 
kan även hyra kommunens sim- och sporthallar 
för privata arrangemang. www.pitea.se/bad

Bibliotek
Förutom Stadsbiblioteket finns det biblioteks-
filialer i Hortlax, Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs 
och Öjebyn. Bokbussen besöker många andra 
platser i kommunen. Dessutom finns det vir-
tuella 24-timmarsbiblioteket som du med låne-
kort och en fyrsiffrig PIN-kod når via din egen 
dator. www.pitea.se/bibliotek eller www.bibblo.se 

Bygg- och planfrågor
För bygglov och planfrågor, vänd dig till Fysisk 
planering, Samhällsbyggnad 0911-69 60 00

Cykelleder
I Piteå finns närmare 10 mil gång- och cykel-
vägar och åtta skyltade huvudstråk som leder 
gångare och cyklister genom staden, från Piteå 
havsbad i söder till Norrfjärden i norr. Hämta 
din gång-, cykel- och busskarta på Turistcenter, 
på stadshuset eller på www.pitea.se/cykla

Elfrågor och energirådgivning
Kommunens energirådgivare kan ge dig tips 
och råd om olika energikällor, uppvärmnings-
system, vilka regler som gäller ditt område, vilka 
bidrag som finns att söka samt hur du kan spara 
energi och pengar i vardagen. Kontakt: Lars 
Holmberg, Fysisk planering, 0911-69 60 00.

Evenemangskalender
Piteås evenemangskalender finns på webben 
och är fylld med upplevelser för alla åldrar och 
alla årstider. www.pitea.se/evenemang

Familjens hus
På Storgatan 11 i centrala Piteå ligger Familjens 
Hus. Här finns en öppen förskola med verksam-
het för både barn och föräldrar. Öppettiderna är 
måndag–onsdag kl 09.00–15.30. Familjens hus 
erbjuder även seminarier kring aktuella teman, 
sång- och sagostunder, föreläsningar och tema-
dagar. Tel 0911-69 60 00. semesterstängt v. 25 -  
v. 33. www.pitea.se/familjenshus

Fritidshem och förskola
Ansök om plats på fritidshem och förskola via 
webben eller tel 0911-69 60 00. Läs mer på 
www.pitea.se/skola

Föreningsliv
Piteå har ett rikt föreningsliv med ca 300 fören-
ingar. Kontakta Kultur Park och Fritid för mer 

information. Tel 0911-69 64 11 
www.pitea.se/foreningsliv

Företag
Vill du etablera eller starta eget företag? Kon-
takta Näringslivsavdelningen 0911-69 70 00. 
www.pitea.se/naringsliv

Golfbanor
Piteå Golfbana ligger 2 km från centrum och 
är Sveriges nordligaste 27-håls bana. Här finns 
även restaurang, sommarcafé och golfshop. 
www.piteagolf.se

Pite havsbad har en minigolfbana och en 
9-håls golfbana. På Norrstrandsbandet finns 
också en minigolfbana.

Inflyttningsfest
En lördag varje höst bjuder kommunen in alla 
nyinflyttad, gamla som unga, på inflyttningsfest 
i Stadshuset. Stadsvandring, palt och annat trev-
ligt tillsammans med andra nyblivna pitebor.  

Konsthall
Piteå konsthall håller till i Kaleido, Storgatan 44 
med utställningar, konstpedagogisk verksamhet 
och stadsnära utsmyckningar. 
www.pitea.se/konsthallen

Konsumentrådgivning
Kommunens konsumentvägledare och budget- 
skuldrådgivare håller till i stadshuset. Här kan 
pitebor få kostnadsfri vägledning och hjälp med 
planering av privatekonomi samt stöd och hjälp 
med skuldsanering. Tel 0911-69 60 00.
www.pitea.se/konsument

Kollektivtrafik
Citybuss erbjuder ett flertal linjer i Piteås tätort. 
Länstrafiken trafikerar byarna och grannkom-
munerna. www.citybuss.se  www.ltnbd.se

Mark- och exploateringshandläggare
Piteå kommun erbjuder tomter för privatper-
soner och för industri, handel eller kontor. Ta 
kontakt med markhandläggarna på Fysisk pla-
nering, tel. 0911-69 60 00

Motionsspår
Grisberget 2,3 km, 3,5 km och 5,3 km långa. 
Klassisk och fri stil på 2,3 och 3,5 km spåren. 
Klassisk stil på 5,3 km spåret. Under vintern är 
de elbelysta. Belysningen slås på via skymnings-
relä och slås av 22.15. Strömlida (elbelyst) och 
pulkbacke. Belysningen slås på via skymningsrelä 
och slås av 22.00. Fåröbanan Under vårvintern 
plogas en 10 km isbana runt Fårön. Här kan 
man åka skidor, spark, skridskor eller promenera. 
www.pitea.se/spar och www.pitea.se/is

Museum
På Rådhustorget ligger Piteå Museum som är 
ett museum för hela Piteå kommun, här visas 
ofta utställningar med Piteås kulturhistoria som 
gemensam nämnare, ibland även riksutställ-
ningar. www.piteamuseum.nu

Det finns även ett sparkmuseum och ett båt-
museum i Piteå. Se mer på www.pitea.se

Musik- och dansskolan
Piteås Musik- och dansskola erbjuder barn och 
ungdomar kulturupplevelser i form av musik- 
och dansundervisning. Skolan har ca 2000 
studerande. För mer info, ring 0911-69 60 70.
www.pitea.se/musik-och-dansskolan

Parkering
I Piteå finns ett stort utbud av parkeringar, 
bland annat det nya centrala parkeringshuset 
Stadsberget med 228 parkeringsplatser, platser 

för personer med funktionsnedsättning, motor-
cykel, cykel och elbil. Det finns både gratis par-
keringar och betalparkeringar i nära anslutning 
till stadskärnan, se skyltning.

Samvaron
På Hamnplan 4 ligger Samvaron som är en 
samlingsplats för kommunens pensionärer. 
Här umgås man under trevliga former, äter, 
fikar, läser eller odlar gemensamma intressen. 
Samvaron bedriver även verksamheter i Öje-
byn, Norrfjärden, Rosvik, Roknäs och Hortlax. 
Dagverksamhet för personer med demens eller 
funktionshinder, kontakta en biståndshandläg-
gare tel 0911-69 60 00.

Studie- och yrkesvägledning
På Vägledningscentrum, Olof Palmes gata 2, 
erbjuds kostnadsfri vägledning om studier, 
yrke och framtid för vuxna. www.pitea.se/vux, 
0911-69 60 00. 

Stöd och omsorg
Kommunens socialtjänst består av två verksamhe-
ter: Stöd och omsorg ansvarar för alla medborgare 
under 65 år som behöver stöd i sin sociala situa-
tion eller som på grund av funktionsnedsättning 
behöver stöd. Äldreomsorgen ansvarar för stöd till 
alla medborgare över 65 år. Tel 0911-69 60 00

Svenska för invandrare (SFI)
Undervisning i svenska för dig som saknar grund-
läggande kunskaper i svenska. Erbjuder också 
grundläggande kunskaper för att använda dator som 
hjälpmedel i språkinlärningen. www.pitea.se/sfi

Turistcenter
Hos Piteå Turistcenter på Bryggargatan 14 får 
pitebor och besökare tips på olika arrangemang 
och sevärdheter året runt. Tel 0911-933 90, 
www.visitpitea.se

Vigsel
Borgerlig vigsel bokas hos receptionen i Stads-
huset, tel 0911-69 60 00. Sker vigseln under 
dagtid kan personal från kommunlednings-
kontoret ställa upp som vittnen. Ansökan om 
hindersprövning gör man hos Skatteverket.
www.skatteverket.se

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen erbjuder kurser på grundläg-
gande och gymnasialnivå, yrkesutbildningar på 
gymnasienivå, yrkeshögskola, svenska för invand-
rare och särskild utbildning för vuxna. Även studie- 
och yrkesvägledning samt orienteringskurser. Vänd 
dig till Vägledningscentrum, Olof Palmes gata 2, 
0911-69 60 00 www.pitea.se/vux
Vägledning för unga erbjuds på högstadie- och 
gymnasieskolorna.

Återanvändningsmarknad
Repris är kommunens återanvändningsmark-
nad där använda saker får nytt liv. Butik, 
inlämning/hämtning av saker du vill skänka, 
arbetsträningsplatser etc. Öjagatan 95. För 
öppettider besök www.pitea.se/repris

Återvinningsstationer
I Piteå finns det 26  återvinningsstationer för 
insamling av pappers- plast-, glas och metall-för-
packningar, returpapper och tidningar. Övrigt 
avfall lämnas på Bredviksbergets återvinnings-
central, norr om Öjebyn. Tel. 0911-931 03. 
Öppettider och mer information
hittar du på www.pireva.se

Äldreomsorg
För ansökan och frågor om hemtjänst och äld-
reboende, kontakta kommunens äldreomsorg. 
Tel 0911-69 60 00 eller 
www.pitea.se/stodtillaldre

Vill du arbeta för  
att göra skillnad  
för piteborna?
Piteå kommun är Piteås största arbetsgivare med drygt 4000 med- 
arbetare med över 200 olika yrken, de flesta inom skola, vård och om- 
sorg. Många av kommunens medarbetare går i pension de närmaste åren,  
därför söker vi dig som brinner för att göra skillnad för piteborna.  

Gå in på pitea.se/ledigajobb för att se vilka jobb som finns lediga just nu! 

Välkommen till oss!

Piteå kommun
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Det händer mycket positivt i Piteå.  
Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och  
flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. 

VILL DU  
BLI EN I  
GÄNGET?
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– Utryckningar är cirka fem procent av brand-
männens arbete. Mycket av tiden går åt till att 
arbeta så att bränder och andra olyckor aldrig 
ska behöva inträffa, säger Torbjörn Johansson, 
räddningschef.  

Räddningstjänst utbildar ca 2000 personer 
i brandsäkerhet varje år. De ger råd till all-
mänheten, offentliga sektorn och näringslivet i 

brandskydd och säkerhet, tar emot studiebesök, 
informerar grundskole- och gymnasie elever,  
håller öppet hus och mycket annat.

Förutom brandstationen i centrala Piteå finns 
tre räddningsvärn med brandstationer och brand-
bil m.m. i Långträsk, Infjärden och Norrfjärden. 
Det är människor som bor i byarna och som, 
när larmet går, rycker ut om de har möjlighet. 

Allt för att ge hjälp så snabbt som möjligt vid 
bränder och olyckor. 

I välkomstpaketet som alla nyinflyttade  
pitebor får av kommunen finns det med en lapp 
från Räddningstjänsten. Den tycker Torbjörn 
Johansson är extra viktig. 

– Glöm inte bort att komma hit med den. Då får 
ni en brandvarnare och lite information, helt gratis.

• 98,4 procent av Piteå kommuns invå-
nare får hjälp inom 30 minuter av en 
räddningsstyrka på minst sex man. Tät-
orterna Piteå, Skuthamn, Munksund, 
Pitholm, Öjebyn, Bergsviken, Hortlax 
nås inom 10 minuter. Områdena Jävre, 
Hemmingsmark, Blåsmark, Svens-
byn, Roknäs, Sjulnäs, Norrfjärden och 
Rosvik nås inom 20 minuter. 

• Åtta minuter efter ett första larm finns 
ytterligare en räddningsstyrka på sex 
man att tillgå.

• Under 2017 utbildade räddningstjäns-
ten ca 2800 personer i att förebygga eller 
hantera bränder, vilket motsvarar ca 7 
procent av kommunens invånare.

• Räddningstjänsten utbildar alla elever i 
årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet i 
skydd och säkerhet.

• Räddningstjänsten i Piteå är en special-
resurs för regionen vid trafikolyckor där 
bussar och lastbilar är inblandade samt 
nationell saneringsresurs vid större kem-
olyckor.

• Läs på www.pitea.se/sakerhet

Räddningstjänsten vill erbjuda en säker vardag
Visste du att du kan låna flytvästar 
och bilbarnstolar på räddningstjäns-
ten helt gratis? Och att alla nyin-
flyttade välkomnas med en brand-
varnare. Förbyggande säkerhets-
arbete är nämligen ett prioriterat 
område för räddningstjänsten i 
Piteå.

Fakta

Foto: Helene Markström

Biblioteken i Piteå
Piteå stadsbibliotek, Olof Palmes gata 2, Piteå 0911-69 68 00 stadsbiblioteket@pitea.se 
Hortlax bibliotek, Hortlaxvägen 14B, Hortlax 0911-69 74 10 hortlax.bibliotek@pitea.se 
Norrfjärdens bibliotek, Helgenäsgatan 13, Norrfjärden 0911-69 75 69 norrfjardens.bibliotek@pitea.se 
Rosviks bibliotek, Handelsgränd, Rosvik 0911-20 62 43 rosviks.bibliotek@pitea.se
Sjulnäs bibliotek, Gamla Sjulnäsvägen 8B, Sjulnäs 0911-69 72 59 sjulnas.bibliotek@pitea.se 
Öjebyns bibliotek, Öjagatan 51, Öjebyn 0911-69 68 20 ojebyns.bibliotek@pitea.se
Bokbussen det rullande biblioteket, 070-312 93 74 bokbussen@pitea.se

Bibblo.se

Stadsbiblioteket
0911-69 68 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
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Välkommen till

Cederklinikens 
  Lättakut I PITEÅ

Besök då vår datorstödda Lättakut i Piteå. Du behöver inte ringa innan eller 
boka tid utan du är välkommen under Lättakutens öppettider. 

MÅN-FRE 9.00-11.30 samt 14.00-15.30

På Lättakuten registrerar du själv ditt besök och anger dina besvär på en 
datorskärm, därefter tar personalen hand om dig. Du behöver inte anmäla 
dig i receptionen/kassan. Besöket kostar som ett vanligt sjuksköterske- eller 
läkarbesök.

Du behöver inte vara listad på Cederkliniken för att besöka Lättakuten, 
den är öppen för alla.

Behöver du hjälp med enklare åkommor 
som du haft i högst två veckor?

Besöksadress: 
Sundsgatan 42
PITEÅ

• Akut skada - t.ex.   
   stukningar eller 
   misstänkta frakturer
• Hosta-Snuva-Feber
• Halsont
• Urinvägsbesvär
• Akuta hudbesvär
• Akuta öronbesvär
• Akuta ögonbesvär

• Akut allergi
• Akut huvudvärk
• Akut smärta i nacke/   
   skuldra/axel
• Akut smärta i ryggen
• Akut smärta i knä   
   eller fot
• Akuta magbesvär

PÅ LÄTTAKUTEN KAN DU SÖKA FÖR:

På Lättakuten kan du enbart söka för de symtom 
som finns som valbara alternativ i systemet. 
Om du har andra besvär eller önskemål 
ring 0911-251 251 för rådgivning.

VILL DU  
BLI EN I  
GÄNGET?

Socialtjänsten
0911-69 70 70
www.pitea.se

ÄR DU DEN  
VI SÖKER?
Är du en flexibel, empatisk och serviceinriktad person som älskar att 
jobba med människor? Då är jobb inom socialtjänsten något för dig. 

Läs mer och sök jobb här : pitea.se/ledigajobb

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Hortlax församling 
0911-787 80, Hortlaxvägen 30, 944 32 Hortlax
www.svenskakyrkan.se/hortlax 

Norrfjärdens församling
0911-20 00 18, Helgenäsgatan 19, 945 31 Norrfjärden
www.svenskakyrkan.se/norrfjarden 

Piteå församling
0911-27 40 00, Nygatan 23, 941 31 Piteå
www.svenskakyrkan.se/pitea
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Mångfaldskrysset 2018
Vi lottar löpande ut fina Piteåpriser bland 
inskickade rätta svar.

Fyll i ordflätan och skicka in din lösning till: 
Piteå kommun, Medborgarservice, 941 85 Piteå
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Namn: 
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BJUDS 
NYA 

PITEBOR 
PÅ

INBJUDA RÖRELSE-
FORM 

LITEN
VINST-
LÄNGD

ÄR FIN
I KANTEN

SUDDA
UT 

FALLA
IHOP 

FATTA

FÖDD I 
UTLANDET

SES MED
DITT 

JÄNT-
STÄLLE 

LÄTT
ATT NÅ 

TVÅ
LIKA MELLAN

24 OCH
12 

PROVA 
FÖRSÖKA

FÅ 
FÄRG 

HOPPA PÅ
HUVUDET

SOCKER-
LÖSNING KONTAKT-

PERSONÄR SKRÄM-
MANDE 

LOTTERI
IDROTTS-

FÖRENING
YTLIGT
MINNE 

VID SKYD-
DAT NAMN FÅRHÅR SUPERAI KALL KUB
MODERN

FOLK-
STYRE 

SATT
BAKOM

MAN 

ÄR ALLA 
TILL ATT 
BÖRJA 

MED 

TAK-
TÄCKARE TIPS 

FRAM-
TIDS-

ARBETE
BÖNA VÄDER-

STRECK 
RIK PÅ 
VARIA-

TION
VÄSEN 

TUSEN-
DELS KILO BILTILL-

VERKARE 
ÄR

SINGELNATURLIG
HÖJNING

HOLK I BÖRJAN
AV LÅRBEN

HALV DIA-
METER FÅ ATT 

LE TALAT
LADE 

FATTAS I 
RYGGLÄGE KRAFT 

SÖKER
ASYL 

SAM-
ORDNA 

KRÅK-
MAT TÄTTING

GILLAR
SAMMA

KÖN 
VÄLKOM-

NANDE 
MÅTT
FÖR

LYCKA LED

BAK-
SIDA 

STÅL-
MANNENS

FRU 
HÅRDNAD

YTA 

RABATT-
PLATS 

SAMLAS
PÅ PLAN NUMMER

SEX 

METALL-
TRÅD RINGS

TILL
RAST 

STYR-
MEDEL GÖRS

VID
JIPPO HAR SLU-

TAT JOBBA 
MED-

VERKAN 
GÖR 

MÅNGFALD
I FIKA-
PÅSE VITSIG

KVINNA 
HAR

STOR
TRATT 

STUT HÖGRE
TRO MILLI-

GRAM PÅ KANT

VAR PEN-
SIONS-

TILLÄGG

GJORDE
HYSS 

GÖRA EN
GLAD MIN

GIFTA SOM 
HERR OCH 

FRU

FÖR
ORD-

NINGENS
SKULL 

ÄR 
TROTTOAR

HUGGA
NER GISSAR

BLIR
ÄLDRE 

LÄKAR-
PRAKTIK DUBBA

ÄR I FAR-
TEN PÅ ÄR

STOR-
VUXEN 

KARLA-
KARL
MED 
MAN 

I EL-
KABEL 

FÖRE
DET

SISTA 

STIGER 
OM VÅREN

LAGLÖSHET BLOM-
STÄLL-

NING 
OSYNLIG

KRAFT 
I CEN-

TRUM AV 
AVESTA 

SKIV-
MINNE 

KÖRRIKT-
NINGS-
VISARE

VACKLA LÖST
OCH

FAST 

MÄRKS
GAMLA

HUS 

MÅNG-
FALDIG PITEÅS 

NATIONAL-
RÄTT 

HÅLLER
POST 

SKUTT KEMISKA 
FÖR-

ENINGAR 
MENA ÄR 

NOLLIK 
GULD-
PENG 

ERSÄTT-
NINGS-

ORD 
INDISK

KUSTSTATCEREMONI
GÖR 

MUSIKER LIGGER
FLITIG 

HAMSTRA HUD-
KRÄM SÄTTS 

SAMMAN I 
NORGE

LIGGER PÅ 
LÅG NIVÅ

SMÅ I 
MATEN 

MED
SAMMA
VÄRDE

GER
HALS 

GÖR
VANA

TILL
LAST 

BLIR 
GRÅTT 
EFTER 
BRUK 

MÅNE 

RAMLA RYKANDE ÄPPEL-
SORT 

Kryss & Quiz AB

Mångfaldskrysset 2015
Vi lottar löpande ut fina Piteåpriser bland  
inskickade rätta svar.

Fyll i ordflätan och skicka in din lösning till: 
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