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På Kultur-, park och fritidsförvaltningen i Piteå arbetar vi
aktivt med att utveckla våra
verksamheter via våra transnationella nätverk inom EU.

Våra mål

Under ett decennium har vi genomfört EU-utbildningar med deltagare från
samtliga verksamheter; föreningsstöd,
park, ungdom, anläggningar, allmänkultur,
bibliotek och förvaltningsledning.

KONTANTER - Fler ekonomiska resurser
till fortsatt utvecklingsarbete.

VARFÖR EUROPA?
Övergripande syfte
Genom ett ständigt pågående
utåtriktat arbete utvecklar vi våra
transnationella nätverk. Syftet är att
utveckla befintliga verksamheter och
att utveckla nya.

KUNSKAP - Erfarenhetsutbyte och omvärldsorientering.
KONTAKTER - Utöka våra europeiska
nätverk.

Aktiviteter
•

Lokala utbildningsseminarier
utformade efter egna behov.

•

Utveckla nätverk lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.

•

Utbyten med Europa.

•

Konferenser i Europa.

•

Deltagande i EU-projekt.

VAD KAN VI?
Anläggningar
Våra anläggningar är moderna och
funktionella. Verksamhetsinnehållet är
traditionella idrotter samt kultur- och
mässarrangemang.

Verksamhet för unga
Vi arbetar med ungas inflytande och
arrangemang på ungas villkor.

Friluftsliv för alla
Vi har många varierande friluftsanläggningar; Lindbäcksstadion, motionsspår,
marinor, gång- och cykelvägar, fiskeplatser, skärgårdsliv, havsbad, m.m.

Parker
Piteå kommun har en väl utvecklad parkverksamhet. Allt från planlagda stadsparker, motorikbana, lekplatser, grönplanteringar i gatumiljö, konstverk i det gröna
till isbanor och vinterbelysning.

Föreningsliv
Vi har ett välmående föreningsliv
med 300 föreningar - 80 procent av
piteborna är med i någon förening.
Föreningslivet äger och driver de flesta
idrottsanläggningarna.

Kulturarv
Vi har ett spännande kulturarv att
förvalta och utveckla. Vi har världens
största landhöjning, ca 1 cm per år.
Vi har kyrkstäder, unika ladlandskap,
historisk stadsplan, trästad och gammal
och ständigt föränderlig älvdal.

Arrangemang
I Piteå finns en av landets största
mässarrangörer. Här finns musikfestivaler, mästerskapsarrangemang,
ungdomsturneringar.
Studio Acusticum

Konserthuset Studio Acusticum byggdes med inspiration av världens finaste
konsertsalar, utvecklad i samarbete
med ledande forskare inom ljudteknik
och akustik. Här finns idag Sveriges
största orgel. Konserthuset kan sända
ut och ta emot produktioner så att
teateruppsättningar och konserter
kan upplevas på distans.
Dans i Nord

Norrbottens läns resurs- och
utvecklingscentrum för dans som
producerar, arrangerar och förmedlar
föreställningar, evenemang, seminarier,
workshops, skaparprojekt m.m.

VAD VILL VI?
- Utveckla våra anläggningar

- Ge alla en plats i föreningslivet

Skapa nytt innehåll och finna nya
målgrupper. Medverka i arbetet för
en bättre folkhälsa. Finna annorlunda
driftsformer.
Med vårt engagemang och våra
brukares inflytande.

Vi vill ge kunskap och inspiration till
föreningslivet. Få engagerade ungdomar, föräldrar, styrelser och tränare.

- Ge våra unga perspektiv
Möta andra ungdomar från andra kulturer och med andra förutsättningar.
Samarbeta över nationsgränser. Visa
på demokratins möjligheter.
Göra jobb tillsammans. Lära av
varandra. Ha kul!

- Göra friluftslivet tillgängligt
för alla
Friluftslivet ska vara tillgängligt för
alla, oavsett förutsättningar. Därför
vill vi utveckla friluftsutbudet tillsammans med andra – för alla.

- Utsmycka våra parker
Med en utveckling av belysningskonsten
vill vi göra våra utemiljöer tillgängliga
året om för alla. Vi vill också utveckla
ett annorlunda och spännande växtsortiment för stadens innevånare.

- Visa upp våra kulturarv
Att lära av vår historia. Att utveckla
tekniker som gör det möjligt att delta
och se utställningar på distans.

- Finna samarbetspartners
För att tillsammans utbyta erfarenheter
och kunskaper samt skapa spännande
arrangemang med artister från olika
kulturer.

