GRUPPINFORMATION TILL ALLA HUSHÅLL I PITEÅ KOMMUN

Operation
rädda sommaren
Läs mer på sidan 4-5

Plexiglas öppnar
upp för säkra möten
Läs mer på sidan 6
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Välkommen till sommarens nummer av
Värt att veta om din kommun.

En sommar hemma
Så blev det sommar i coronatider. En
sommar som kommer att vara olik alla
andra somrar. En sommar utan Öjeby
kyrkmarknad och Piteå Summer games.
En sommar utan Piteå dansar och ler
och Nolia. En sommar utan vänner och besökare från när och
fjärran. En sommar hemma.
Det mesta kommer att vara
annorlunda och troligen
under lång tid framöver.

kan du läsa om några exempel på hur Piteå
kommun arbetat mitt i pandemin. Främst
har fokus varit att säkra liv och hälsa i vård
och omsorg men mycket tid har också
ägnats åt det en kommun kan göra för
näringsliv och föreningsliv, som drabbats
hårt av pandemin.

Vi är stolta över de insatser som så många
gjort och gör i denna tid av prövningar.
Vi måste hålla i, hålla ut och hålla ihop för
att ta oss igenom pandemin och mitt i allt
När Coronapandemin
elände kan vi glädjas åt det engagemang,
klingar av kommer mycket
den kreativitet och den solidaritet som vi
att ha förändrats. En del till
ser och upplever i Piteå. Tillsammans klarar
det sämre, en del till det bättre. vi detta!
Vi kommer att ha lärt oss
väldigt mycket och förhoppVi önskar Dig en fin om än
ningsvis kan vi planera och
annorlunda sommar!
bygga ett samhälle som är
starkare och tryggare med de
Hälsningar Anders Lundkvist och
erfarenheter pandemin gett oss.
Helena Stenberg
I det här numret av Värt att veta

Att Piteå Summer Games ställts in innebär ett stort ekonomiskt bortfall för Piteås förenings- och näringsliv. Foto: Sofia Wellborg.

När coronaviruset slog till påverkades delar av näringslivet kraftfullt, främst inom handel, besöksnäring och kultur. Kunder och uppdrag minskade och evenemang ställdes in. Även föreningslivet
drabbades hårt med inställda cuper, tävlingar och andra evenemang. Under april månad startades
både Företagsakuten och Föreningsakuten med syfte att lindra effekterna av coronapandemin.

FÖRETAGSAKUTEN

På Företagsakutens webbsidor finns
beslut, stöd och åtgärder samlat som införts för att stötta och hjälpa näringslivet.
Företagsakuten erbjuder också kostnadsfri
personlig rådgivning och hjälp vidare till
den myndighetsinformation eller expertkunskap som aktuellt företag kan vara i
behov av.

Foto: Maria Fäldt

- Vi har en levande dialog med besöksnäring, gröna näringar, fastighetsägare, handel

Telefon: 0911-69 70 00
E-post: foretagsakuten@pitea.se
www.pitea.se/foretagsakuten

FÖRENINGSAKUTEN

Helena Stenberg och Anders Lundkvist
Kommunalråd Piteå kommun
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Följ Piteå kommun på facebook

Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I
skrivande stund är det 6 929 personer som gillar vår facebooksida och vi hoppas självklart på fler. Här kan du enkelt
och lättsamt kommunicera med kommunen om olika saker
och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång.
Hoppas att vi ses på:
www.facebook.com/pitea.se

Föreningar måste själva ta ett stort
ansvar att se över sina utgifter samt
förändra sin verksamhet och sitt arbetssätt för att kunna överleva krisen. På
Föreningsakutens webbsidor finns samlad
information om beslut och åtgärder på
lokal, regional och nationell nivå. Sidan
uppdateras löpande och innehåller också
en mängd användbara länkar.

””

och industri i olika forum för att fånga
upp vilka behov som finns. Vi behöver
vara flexibla och tänka nytt för att stötta
näringslivet på bästa sätt genom krisen,
säger Nicklas Larsson, t.f. näringslivschef
Piteå kommun.

Föreningar erbjuds även individuellt
stöd och rådgivning samt slussas vidare
till relevant information eller expertkunskap för den aktuella föreningens situation.
Föreningsakuten samverkar med Företagsakuten och kan fungera som brygga
mot näringslivsfrågor.

Det är en sorg att se hur hårt näringsliv
och föreningsliv drabbas av Coronapandemin. Men jag är stolt över de insatser
som görs och det enorma engagemang
som piteborna visar är verkligen något
att glädjas åt!
Helena Stenberg

#localheropiteå
Just nu är det viktigare än någonsin att
handla och aktivera sig lokalt för att Piteås
butiker, restauranger och eventarrangörer
ska överleva. Lisa Hellmér och My Bergström på Pensionatet var snabbt ute och
startade #localheropiteå - ett initiativ för
att visa piteborna hur viktiga deras insatser
är och att inspirera till att hjälpa företagen
genom coronakrisen.
#localheropiteå hittar du på Facebook
och/eller Instagram

www.pitea.se/foreningsakuten

VÄRT ATT VETA om din kommun
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Samverkan för att
rädda sommaren

VÄLKOMMEN

SOMMAR 2020

Under våren har gemensamma krafter jobbat med att anpassa turistsommaren för en lokal och regional målgrupp. Vissa åtgärder har haft syftet
att underlätta för handel, restauranger och caféer som drabbats hårt av
pandemin. Ett exempel är förlängd säsong och slopad avgift för uteserveringar. Ett annan är en ny karta som guidar dig till mysiga fikaställen på
landsbygden likväl som fik och parker i stan. Andra insatser handlar mer
om saker som gör Piteå mer attraktivt, sommarvärdar i stan bestående
av feriearbetande ungdomar är ett exempel. När ni besöker stadskärnan
kommer ni märka fler saker som arbetet resulterat i.

Piteå är en sommarstad. Även i år när pandemin
vänt upp och ner på världen så är Piteå likafullt en
sommarstad. Det är färre norrmän på campingarna,
väldigt få besökare från andra länder och de stora
evenemangen lyser med sin frånvaro. Men Piteås
fantastiska natur, de långgrunda sandstränderna,
de ljusa nätterna, aktivitetsutbudet, den goda maten
och vår mysiga stadskärna står redo för att ge dig
många fina sommarminnen.

I kraftsamlingen har följande verksamheter ingått: näringslivsavdelningen,
Visit Piteå ekonomisk förening, kommunikationsavdelningen, samhällsbyggnad samt kultur, park och fritid. Oavsett vem du är, hur gammal du
är och hur mycket du känner till om din hemstad finns det mer Piteå att
upptäcka! Sök på visitpitea.se

Pitebon
– ÅRETS TURIST

I sommar är det du som pitebo som är den
mesta och bästa turisten i Piteå. Återupplev
gamla smultronställen och utforska platser du
aldrig besökt. Vandra någon av Piteås alla leder,
besök ett naturreservat och prova fiskelyckan
i sjö eller älv – välj efter önskat napp.
Testa någon restauranger och café du hittills
missat eller besök ditt favorithak. Ett flertal
gårdsbutiker erbjuder ett unikt, ofta lokalproducerat, utbud. Sen kan du alltid ta en
minisemester på hemmaplan, med boende,
mat och upplevelser.

Visitpitea.se

Foto Getty

#

Dela dina sommarupplevelser med

pitecation

UPPTÄCK PITEÅS
PARKER I SOMMAR

– en sajt även för dig som pitebo
Håll också koll på:
facebook.com/piteaturist
facebook.com/upplevpitea

Gågatan. Foto Richard Kårström

I sommar lanseras ett helt nytt parkkort som ska få fler att
upptäcka och uppleva Piteås parker, som ger plats för möten,
avkoppling, eftertanke, lek och motion. Parkerna har olika
karaktär och olika storlek, men alla lika viktiga för att skapa
en inbjudande stad med gröna oaser. Parkkortet är ett sätt
att få fler att upptäcka dessa fantastiska och unika miljöer.
Solanderparken. Foto Piteå kommun

I sommar erbjuder dessutom flera restauranger och caféer
olika former av take away – brunch, fika, picknick eller en
komplett måltid. En perfekt kombo med ett parkbesök.

SEMESTRA SÄKERT
Take away. Foto Getty
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- Håll avstånd
- Tvätta händerna
- Stanna hemma om du är sjuk

Utforska nya utflyktsmål, – den nya grillplatesn vid Bondökanalen. Foto Tone Brunes

Kvarnkaféet i Jävre. Foto Emma Degerman
VÄRT ATT VETA om din kommun
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FERIEJOBB

FACETIME LIVE

Foto: Maria Fäldt

Plexiglas öppnar upp
för säkra möten utomhus

NYA ARBETSUPPGIFTER
i kampen mot corona
Ett fint möte mellan Maj-Lis och Sven-Gösta när de träffades i Mogårdens trädgård för att prata
handbollsminnen. Foto: Helene Markström

Den 1 april infördes besöksförbud på
alla äldreboenden i Sverige. En nödvändig insats för att minska smittspridning
men också en restriktion som inneburit
mycket längtan och saknad. Socialtjänsten valde tidigt att underlätta kommunikation för närstående genom att
utrusta alla boenden med surfplattor
som möjliggör att ”ses” via Skype eller
Facetime. Nästa satsning blev plexiglas
på alla elva boenden.
-Att kommunicera är en stor del av
att vara människa. Det var viktigt för
oss från start att underlätta kontakt

med anhöriga med alla medel tillgängliga. Och när Falkenberg lanserade
plexiglasen ville vi göra samma sak här
i Piteå, säger Sven-Gösta Pettersson,
socialnämndens ordförande.

Boka tid innan du hälsar på

För att vi ska kunna förbereda besöket så säkert som möjligt måste du
boka tid innan du kommer förbi. Kontakta det boende där din nära vän eller
släkting bor så bokar vi in ett möte så
fort det är möjligt.

Lotta och Pernilla är två av kommunens anställda som erbjudit sig att byta
arbetsuppgifter under coronakrisen. Efter
en introduktionsutbildning i bland annat
ergonomi, städteknik och hygienrutiner
så var det bara att köra igång.
Vanligtvis är det vårdpersonal som gör
delar av den här typen av städning. Så
förutom att det här gör att det totalt sett
städas mer så innebär det även att personalen får mer tid med de boende.

Bibliotek och apotek hjälper våldsutsatta

- Det känns bra att kunna göra en insats
och vi är otroligt välkomna av personalen,
säger Lotta.

Insatsen är ett samarbete mellan socialtjänsten, apoteken och biblioteken och
koden är samma som används både internationellt och nationellt.

Tänkbar framtidslösning?
Socialtjänstens Jan Lindberg är utsedd
att samordna de extra resurserna som
tilldelats. Han berättar att man pratat om
den här typen av tjänster som kan frigöra
tid för undersköterskorna ett bra tag nu.

Genom att uppge koden ”Mask-19” till någon i personalen på samtliga apotek
och bibliotek inklusive bokbussen får den som är utsatt för våld hjälp att komma i
kontakt med professionell hjälp.

– Vi vet att riskerna för att utsättas för våld i nära relation ökar i tider av isolering, det gäller både internationellt och i Sverige. Även om vi inte har haft en
påtvingad karantän som i flera andra länder så är det viktigt att vi hittar alla möjligheter vi kan för att sänka tröskeln för att söka och få hjälp, säger Sofie Isaksson,
enhetschef individ och familj, socialtjänsten. Tillsammans kan vi rädda liv.
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Varje förmiddag drar Charlotta Sjödin
och Pernilla Boman på sig sina nya färgglada arbetskläder för att sprittorka allt
från dörrhandtag till brandposter på
Mogården. På eftermiddagarna är dom
tillbaka i sina vanliga kläder på sina vanliga
jobb på Kultur & fritid.

VÄRT ATT VETA om din kommun

- Det känns helt fel att säga att något sker
”tack vare” corona, men det har i alla fall
gjort att vi nu testar det här skarpt. Vi får
se vad som händer i framtiden.

Situationen kring coronaviruset påverkar många delar av samhället, dessvärre
också feriejobben för ungdomar. Många
av de feriearbeten vi brukar erbjuda har
inte varit tillgängliga i år och under våren
har vi jobbat hårt för att skapa nya platser. Med samlad kraft och nya lösningar
är vi glada att kunna erbjuda samtliga
som sökt feriejobb en plats.
www.pitea.se/ferie

Hej!
Hur mår du?
Att känna oro och rädsla inför
allt som händer är inte konstigt,
speciellt när det påverkar en själv
och hela ens omgivning. Mår du
eller någon du känner dåligt? Vill du
ha någon att prata med? Det finns
hjälp och stöd att få. Läs mer på
pitea.se/ungashalsa

I MÅL MED
DISTANSSTUDIER

Foto: Maria Fäldt

- alla sökande har
erbjudits plats

I slutet av mars gjorde vi en intervju med Olivia Risberg som då hade
gjort sin första skoldag på distans. Efter två och en halv månads distansundervisning har hon tagit studenten från Strömbackas tekniska program.
Hur gick det?
- Det har ändå gått rätt bra. Jag var lite
orolig för svårare ämnen som matte och
fysik men det har gått bättre än väntat.
Lärarna har verkligen varit bra och stöttande. Dom har gett snabba svar och
försökt hjälpa oss på bästa sätt. För vissa
moment har vi fått komma in på skolan i
små grupper.
Vad har varit svårast?
- Det är helt klart disciplinen, precis som
jag trodde i början. Sedan gick det jättefort att bli less på att sitta hemma. Ibland

har vi varit några som träffats i grupper
för att plugga tillsammans.
Olivias plan var att följa schemat och det
har hon gjort även om hon fördelat om
så att hon jobbat mer sammanhållet med
ett ämne och en inlämning i taget.
Hur blev det med studenten?
- Jag insåg tidigt att studenten skulle
påverkas och jag ställde in mig på att det
inte skulle bli någonting alls. Nu blev det
ju ändå utspring och firande om än på lite
annat sätt, så jag är jätteglad för det.

SOMMARLOVSSKOJ
Textilporträtt, prova-på-orientering, sommarfiske och
pop-up bibliotek på Kaleido. Det är mycket roligt på gång
under sommarlovet i Piteå. Självklart följer vi myndigheternas rekommendationer och det är viktigt att alla som
kommer är friska. För att vi ska hålla avstånd krävs föranmälan till vissa av våra aktiviteter och det står tydligt i
evenemanget på hemsidan.

Vi önskar alla ett härligt sommarlov!

pitea.se/lov
VÄRT ATT VETA om din kommun
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STÖDLINJE
för riskgrupper

Tanta som bou oppe Bratta
vart leiss på å omgåss vä katta
å sa resolut
nö få Corona tåå slut
i få bårra sij bana på platta.

I början av april öppnade Piteå kommun
tillsammans med FRG (Frivilliga resursgruppen)
en stödlinje för att samordna information kring
transporter av mat och läkemedel och andra
praktiska frågor.
– Vi har haft ett gott samarbete med lokala
aktörer, framför allt svenska kyrkan och vi har
kunnat lotsat många vidare med sina frågor,
säger Birgitta Wellborg, FRG.
I takt med att efterfrågan har minskat kommer
stödlinjen att trappa ner under juni månad.

Efter att ha pumpat ut Folkhälsomyndighetens råd i några veckor
så krävdes nya grepp. Limerickkungen och pitemålsexperten
Birger Eriksson ställde upp på en informationsfilm. De något
finurliga coronaråden på pitemål gjorde succé. Filmen har fått
mer än 100 000 visningar och uppmärksammats av såväl SVT
som Sveriges Radio.
Filmen hittar du på www.youtube.com/user/Piteinfo

Är du intresserad av att veta vad som är aktuellt
just nu eller vad Piteå kommun har gjort för insatser sedan coronakrisen startade så hittar du all
information på:

www.pitea.se/corona
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Börjar du också vara less?
Då är du sannolikt i gott sällskap av de allra flesta. Tyvärr ser coronaviruset ut att vara här för att stanna, och det på obestämd tid.
Det är nu den riktiga prövningen börjar. Det är nu vi inte får ge
upp och börja slarva med råd och restriktioner.
HÅLL I – HÅLL UT – HÅLL IHOP!

