LIVE@ACUSTICUM

Piteås butiker ställer om och
hälsar dig hjärtligt välkommen – i lite
ny tappning. Butikerna plockar fram vårens
och sommarens nyheter och bjuder på
finfina erbjudanden av olika slag. Läs
mer på pitea.se/shoppa

Studio Acusticums BlackBox är nu Live@
Acusticum. Under coronatider kommer vi
hem till ditt vardagsrum helt gratis, via vår
TV-studio. www.studioacusticum.se/liveacusticum. Här hittar du ett blandat utbud
med ca 30 nyproducerade föreställningar.

AKTIVITETER I PITEÅ
VANDRA
Vandra i Piteå kortet – hämta gratis hos Turistcenter
Kultur, park och fritid eller i receptionen på Stadshuset
i Piteå. Tävlingsregler, vandringstips samt information
om de olika sträckorna hittar du på www.pitea.se/
vandraipitea
TOP OF PITEÅ-KORTET
– Samla toppar med oss i sommar och delta i vinstdragning! Kortet köps hos Turistcenter eller digitalt. En
rolig kombination av naturupplevelser med historia och
att träna vår orienteringsförmåga. Det är inte alltid det
finns stigar och skyltar. Top of Piteå på finns på fb.
ORIENTERA OCH CYKLA
Naturpass 2020 – kommer att finnas färdiga 1 juni.
Tre olika orienteringsbanor läggs ut – Ursberget,
Pitholm och Grisberget. Cykla längs förmarkerade
cykelsträckor med cykelpasset. Köp kartorna hos
Turistcenter.
PADDLA
Paddla kanot eller kajak i Piteå skärgård, det finns
massor av fina vatten att upptäcka. Från lätt paddling till
lite mer utmanande, själv eller med ledare. Använd egen
kajak eller hyr. Läs mer på pitea.se/paddla
FISKA
Det finns gott om fiskevatten i och kring Piteå, många
håller på att öppna för säsongen. Ett säkert napp är
annars att hälsa på hos Jävrebodarnas fiskecamp.

FÖR BARN OCH FAMILJ:
• Barnridning lördagar kl 11 hos Piteå ridklubb
• Skateparken Norrstrand
• Spela minigolf hos någon av våra anläggningar
• Familjeturnering i Boule på Norrstrandsbanorna
• Fiskeläger för åk 6-9, anmälan innan 29 maj 		
www.pitea.se/fiskelager
FÖRETAGARE
Företagsakuten, aktuella tips och råd kring gällande
situation. www.pitea.se/foretagsakuten
REKO-RING PITEÅ – HANDLA LOKALT
Ett koncept och forum där lokala matproducenter
säljer sina produkter direkt till konsument utan mellanhänder. Erbjudanden från producenterna finns samlade
i fb-gruppen REKO-ring Piteå. Man kommenterar och
beställer där och hämtar sen ut enligt anvisningar efter
bekräftad beställning.
JÄVRE TURISTINFORMATION
Besök turiststationen i Jävre, återställd i originalskick
med en interiör som tar dig tillbaka till 60-talet. Byggnaden är idag förklarad som byggnadsminne. Njut av
havsutsikten och ta del av en interaktiv utställning om
bilismen och 1960-talet. I Jävre startar även Solanderledens vandringsleder. Kom in så berättar vi mer.
Turistinformationen öppnar 15/6 för säsongen.
Tel +46 (0)911-933 98, javreinfo@pitea.se

KONST
Besök utställning hos Piteå konsthall – Covid-19 provokation och formgivning. Bild-esteterna på Strömbacka
åk 2 ställer ut. Utställningen hänger t.o.m. 29/5

EVENEMANGSKALENDER

Piteås evenemangskalender uppdateras löpande
på vår hemsida www.pitea.se/evenemang
Håll koll på evenemangen du är intresserad av
för eventuella ändringar. Ladda ner Piteå-appen
för att få all Piteåinformation direkt i din telefon.

TILLFÄLLIGA ERBJUDANDEN
PÅ BIBLIOTEKEN
BIBBLAN TAKE AWAY
Kontakta ditt bibliotek så plockar
personalen ihop din beställning
och lämnar ut vid dörren. Bibblan
Take-away erbjuds på alla bibliotek
i Piteå kommun.
FLER OMLÅN OCH INGA FÖRSENINGSAVGIFTER
Låna om på www.bibblo.se eller kontakta ditt bibliotek.
LÅNA FILM OCH SPEL KOSTNADSFRITT
Låna max 4 medier samtidigt. Lånetiden är en vecka.
Det går bra att göra omlån.

ANVÄND BIBLIOTEKETS
DIGITALA TJÄNSTER
BIBBLO.SE En samlingssida för bibliotekstjänster i
Norrbotten.
POLARBIBBLO.SE En säker plats där barn kan växa
och leka med ord. Skriv en dikt en saga eller en
berättelse. Få och ge boktips, gör en webb-bok eller
mysterieberättelse.
BIBLIO (APP) Låna både e-ljudböcker och e-böcker.
Tre lån per månad helt kostnadsfritt!
PRESSREADER (APP) Dagstidningar och tidskrifter
från över 100 länder på mer än 60 språk, helt kostnadsfritt! Ta med din surfplatta eller smartphone till
biblioteket så får du hjälp att komma igång.

Planera in en
HEMESTER i sommar,
SEMESTRA HEMMA
och njut av allt fint
vi har i Piteå!
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KONTAKTA OSS GÄRNA!
TOURIST

CENT ER

Tel: 0911-933 90
E-post: turistcenter@pitea.se
Chatta med oss på
www.pitea.se/turism
VÄLKOMMEN IN!

