
Samvaron
Frivilligcentral och mötesplats för Piteås äldre



Välkommen till Samvaron

Samvaron är en frivilligcentral med mål att berika
vardagen för äldre i Piteå kommun. Verksamheten
finansieras av Piteå kommun och drivs med hjälp av
frivilliga personer, organisationer och föreningar.

Samvarons verksamhet är politiskt och religiöst obunden 
och fungerar som ett komplement till samhällets och 
kommunens service. Samvaron ska vara efterfrågad av 
våra pensionärer som också är med och formar verk-
samheten.

Till Samvarons hjälp finns en arbetsgrupp som består 
av personer från olika pensionärsorganisationer, kyrkan, 
Röda Korset och frivilliga vars uppgift är att vara den 
”förlängda armen” mot våra pensionärer.

Målet med Samvaron
Pensionärerna i Piteå kommun ska få känna trygghet, 
gemenskap och ökad trivsel, men också få möjlighet att 
bryta ofrivillig ensamhet. Vi vill att pensionärer ska känna 
sig behövda även efter att de slutat arbeta. Samvaron vill 
fungera som en naturlig samlingspunkt för pensionärer 
där man kan träffas över en kopp kaffe, delta i aktiviteter, 
information eller underhållning.

Samvaron finns i Piteå och Öjebyn samt byarna  
Hortlax, Norrfjärden, Roknäs, och Rosvik.



Vill du göra en insats om frivillig och berika  
vardagen för en medmänniska?
Som frivillig bestämmer du själv hur mycket du vill ställa 
upp och engagera dig och du väljer vilka uppgifter du vill 
ta på dig.

Det utgår inget arvode för dina uppdrag men innan du 
tar på dig uppdrag får du information och utbildning. 
Självklart får du stöd och uppbackning från Samvarons 
samordnare.

Vi som arbetar på Samvaron vill att ni kommer med öns-
kemål om verksamhet, aktiviteter och underhållning. Vi 
tar endast en liten ersättning för underhållning, fika och 
mat för att täcka våra kostnader.

Är du intresserad och vill veta mer om vår verksamhet, 
ta kontakt eller besök oss!



Piteå Centrala: Hamnplan 4 
Tel 0911-69 68 36 • Öppet: Mån-fre kl 8-16, lunchstängt kl 12-13

Öjebyn: Öjagatan 42. 
Tel: 0911-69 65 34 • Öppet: Mån-fre kl 8-15, lunchstängt kl 12-13

Hortlax Hortlaxgården: Cedervägen 3 
Tel 072-225 03 61 • Öppet: mån, tis och tors kl 13-16

Norrfjärden Norrgården: Norrgårdsgatan 4 
Tel 072-225 03 67 • Öppet: Tis och tors kl 13-16

Rosvik Kvartersgården: Lånegränd 3
Tel 072-225 06 87 • Öppet: Tisdag kl 13-16

Roknäs Roknäsgården: Hemvägen 12
Tel 072-225 03 61 • Öppet: Tisdag och torsdag kl 13-16
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Socialtjänsten
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se


