
Sammanfattning Samråd ÖP med Unga Granskar 
Under 2 veckors tid har vi besökt 5 skolor totalt 8 klasser. 

Antal Elever: 145 

Flickor: 78 

Pojkar: 67 

Skolor vi har besökt: 

Hortlax: klass 9 (2 st) 

Porsnäs: klass 8 

Sjulnäs: Klass 8 

Christina: Klass 9 (2 st) 

Strömbacka: Klass 2 SAM 

 

Under 5 förmiddagar har vi åkt runt skolor i dels byar, men även inne i centrum för att diskutera 

Översiktsplan 2030. Under dagen har både tjänstemän och politiker deltagit.  

Vi har börjat med en kort introduktion om vad en översiktsplan är och varför en kommun ska ha en 

sådan. Sedan har vi gått in mer på vad som står i vår plan, och hur vi har tänkt när vi har gjort den.  

Efter introduktionen har eleverna fått delta i en workshop i olika grupper där de har fått planera med 

hjälp av en utskriven karta. De dagar som vi varit ute i byar har de dels fått planera hur de vill att 

deras by ska utvecklas men även hur Piteå centrum ska planeras. Vi har använt oss av karta, 

klisterlappar, Post It lappar samt av lego för att bygga deras framtida Piteå. Efter det har varje grupp 

fått redovisa för resten av klassen samt tjänstemännen och politikerna hur de har tänkt.  

Många kreativa förslag har kommit fram. 

Sammanfattningsvis ser ungdomarna som bor utanför stadskärnan ett behov av bättre kollektivtrafik, 

dels in till centrum men främst mellan byarna som ligger i deras ytterområden, exempelvis Sjulsmark, 

Långträsk, Höglandsnäs.  

I byarna ser man gärna att det byggs fler hus, inte bara fristående villor, utan även radhus eller 

flerbostadshus. 

På alla ställen efterfrågar man ungdomsgårdar och i byarna vill man ha aktivitetspark för flera åldrar.  

Många ser Noliaområdet som en bra plats för en fotbollshall eller en multiarena. Resonemanget var 

att det är nära centrum och att man lätt tar sig dit med buss. 

Många hade miljötänk och ville ha bättre cykelvägar i byn. 

I kartan som var mer koncentrerad på centrala Piteå såg man potential att utveckla Fårön med nya 

bostäder samt ny bro och affär. Nya områden mellan Strömnäs/Strömlida/Golfbanan diskuterades, 

samt fortsatt byggande vid Strömbackastrand. Tingsholmen var ett område där många tyckte att det 

verkade attraktivt att bo och att man borde bygga villor med strandlägen.  

Fingermanholmen ville man utveckla med antingen hus eller aktiviteter. Det skulle vara mer 

lättillgängligt med en GC-bro över från Munksundssidan eventuellt även via Hortlax för att binda ihop 

stadsdelarna. 

Många ville utveckla nya bostadsområden nära vatten.   

 



Här redovisas några av de förslag som många av grupperna har föreslagit 

 

Karta – Piteå Centrum – sammandrag från alla skolor: 

 Noliaområdet: Utvecklas till ett fritidsområde med fotbollshall/Multiarena 

 Länka samman Furunäset och Klubbgärdet med lägenheter 

 Fingermanholmen utvecklas till ett friluftsområde, med olika aktiviteter, stugor samt en bro 

över till Munksund 

 Fler lägenheter vid Strömbackastrand 

 Fårön byggs ut med både villor och lägenheter, en bättre bro över samt en affär på ön.  

 Norrstrandsområdet utvecklas till mer park-känsla 

 Simhall samt ungdomsgård i centrum 

 Mer cykelvägar för att knyta ihop områden 

 Bostäder bakom Strömlida 

 Universitetsområdet utvecklas med lägenheter och bättre cykelvägar 

 Knyta ihop Munksund/Hortlax med cykelvägar 

 Bygg bostäder vid Tingsholmen 

 GC-bro över Pitsundet 

 

 

Karta – Hortlax 

 Led om genomfartstrafiken som går från E4:an genom Bergsviken till Hortlax med en 

trafikplats för direkt infart Hortlax. 

 Bygg ut vid Furulund mot Hortlax 

 Sammanbind Hortlax med Fingermanholmen med bro.  

 Bättre kollektivtrafik till byarna från centrala Hortlax 

 Skapa ett litet centrum i Hortlax vid Meca 

 Elljusspår i Hortlax 

 Mötesplats vid skolan för ungdomar med gym bland annat 

 Bostadsområde på Tingsholmen 

 

 

Karta – Norrfjärden 

 Nya bostadskvarter nära Skola och Centrum 

 Ungdomsgård i centrum 

 Utveckla badstrand vid Porsnäsfjärden med grillplatser och sommarstugor 

 Porsnäsfjärden bör fräschas upp för att kunna nyttjas 

 Bättre kollektivtrafik till byarna från centrala Norrfjärden 

 GC-väg till stan 

 Skatepark/aktivitetspark för alla åldrar 

 Bygga om vårdcentralen till bostäder 

 Utveckla Harrbäcken med brygga och hopptorn 

 Området vid PetFood utvecklas till mer industriområde eller till bostäder 



 Utveckla nya bostadsområden mot Sjulsmark 

 Mc Donalds vid E4:an 

 

Karta – Sjulnäs 

 Mer gatlysen inne i byn och runt motionsspåret samt Infjärdenvägen. 

 Utveckla bostäder nära skola och affär 

 GC-väg och bro från Roknäsgården runt älven. Bra för förskolan samt äldreboende 

 Ungdomsgård 

 Mer cykelvägar inne i byn 

 Cykelvägar till Svensbyn, Bergsviken 

 Renovera bion 

 Etablering av Biltema 

 Utveckla strandnäralägen med bostadshus 

 Pendlarparkering 

 Hus kring Skatan-området 

 

Karta – Christinaskolan 

 Utveckla Fårön med bostäder, affär 

 Utveckla Norrstrandsområdet till ett strövområde 

 Cykelväg till Ridhuset 

 Ungdomsgård i centrum (främst för mötet mellan nyinflyttade ungdomar och etablerade 

ungdomar) 

 Badtorn/badbrygga på Fårön 

 Utveckla Strömlidaområdet, omklädningsrum, aktiviteter 

 Citylinjen bör gå senare på kvällen 

 Bättre ridvägar till/från Grisberget 

 Cykeltunnel till Backcity (Willys) under Sundsgatan 

 Fotbollshall till Nordlunda 

 Bättre och mer båtförbindelse till öarna 

 Bostäder bakom Strömlida 

 Café vid konstpark 

 Hyreslägenheter vid Lomtjärn/Vattentorn 

 Lägenheter vid Acusticum 

 Förtäta Munksund 

 Lägenheter på Lövholmen. 

 Bind ihop Hortlax-Munksund med en cykelväg via Fingermanholmen 

 Bostäder Fingermanholmen/Tingsholmen 

 GC-väg till Norrfjärden 

 GC-väg till Havsbadet 

 

 

 

 



Karta – Centrum Strömbackaskolan 

 Utveckla Fårön med en bättre bro, villor, affär 

 Friluftsområde Fingermanholmen, GC-bro från Munksund, samt båt/färja över 

 Multiarena Nolia 

 Länka samman Furulund och Hortlax  

 Fontän i Södra hamn 

 Fler lägenheter Strömbackastrand 

 Nya bostadsområden mellan Strömnäs – golfbanan 

 Fontän i Södra Hamn 

 Fler lägenheter vid Strömbackastrand 

 Fler GC-vägar som binder ihop områden 

 Studentlägenheter vid Grisberget, förbindelse med GC-väg 

 Bygg ut Strömnäs mot Golfbanan med villor/lägenheter 

 Bygg mer i Hortlax mot Furulund 

 

 


