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Piteå 400 år 
– en sammanfattning

Norrbotniabanan

G
RU

PP
IN

FO
R

M
AT

IO
N

 T
IL

L 
A

LL
A

 H
U

SH
Å

LL
 I 

PI
T

EÅ
 K

O
M

M
U

N

Läs mer på sidan 3

Läs mer på sidan 7



VÄRT ATT VETA om din kommun2

      – Hej! Det är jag 
som är det nya  

kommunalrådet.

Välkommen till decembernumret av
 Värt att veta om din kommun.

Patric Lundström  
Kommunalråd Piteå kommun

Jag är uppvuxen med en ensamstå-
ende mamma på Strömnäs, idag bor 
jag i en villa i Bergsviken med fru 
och två barn.

Mitt nya uppdrag är en utmaning när 
mycket är nytt för mig. Jag tror mina 

tidigare erfarenheter – som sågverks-
arbetare, fackligt aktiv på SCA i Munk-

sund och som ombudsman på IF Metall 
Norrbotten – ger mig en inblick i vilka 
utmaningar och möjligheter vi har fram-
för oss. Jag känner mig hedrad att jag får 
möjligheten att tillsammans med och för 
piteborna påverka på riktigt.

 Med alla investeringar som sker i Norra 
Sverige så har vi en verklig chans att växa 
som stad, men då måste alla dra åt samma 
håll. Bostadsbyggandet måste öka så att det 
finns bostäder och tomter att bygga på när 
nya pitebor vill flytta till vår fantastiska stad.

 Det kan kännas jobbigt att växa för då 
kommer inte vår stad se ut på samma sätt, 
men ska vi vara ärliga så förändras vi sakta 
varje år.  Vem hade kunnat ana för några år 
sen att vi skulle ha ett höghushotell mitt i 
stan, en lägenhetsbyggnad med smeknam-
net snusdosan eller bostäder på busstatio-
nens parkering?

 Mitt viktigaste mål kommer vara att skapa 
förutsättningar för att vi minst ska bli  
46 000 invånare 2030, där vi både ökar 
på landsbygden och i centrala delar av 
kommunen. Med en växande befolkning så 
kommer vi kunna leverera än bättre vård, 
skola och omsorg till piteborna.

 Om vi springer på varandra, kom gärna 
fram med dina funderingar eller idéer. Det 
är då som vi kan hitta nya lösningar och 
inspel tillsammans. 

Patric ”Putte” Lundström

Värt att veta om din kommun 
– december 2021 
är en informationsbroschyr som produceras av 
kommunledningsförvaltningen, Piteå kommun. Den 
delas ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även 
inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.

Layout: Kommunikationsavdelningen Piteå kommun
Omslagsfoto: Maria Fäldt 
Tryck: Tryckmäklaren

Följ Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook?  
I skrivande stund är det 7 661 personer som följer 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
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SOM DET 
HAR FIRATS
Den 12 maj 1621 fick Piteå stadsrättigheter  
av Gustaf II Adolf. Det har firats hela året med 
allehanda aktiviteter, både i stort och smått, digitalt 
och i verkliga livet. Här presenterar vi ett axplock av 
allt som hänt under året.

Firandet inleddes på nyårsafton med 
ett stort lyktsläpp och livesändning.

FÖDELSEDAGSKALASET 
Själva födelsedagen firades med di-
gitalt paltkalas. Studio Acusticum 
stod för sändningen som gästades av 
allt från Paltakademin till Bo Kaspers 
Orkester. Piteå kommun bjöd alla 
pitebor på palt. 

BARN OCH UNGDOMAR 
Under året har Piteås skolor varit 
en aktiv del av firandet. Flertalet ut-
ställningar med jubiléumstema 
– från dåtid till framtidens Piteå – har 
visats på olika platser.

KONST, MUSIK & DANS 
Alla typer av konstnärliga yttringar 
har varit en stor del av firandet. 
Konstutställningar med jubile-
umstema har kunnat ses både inne 
på Konsthallen och utomhus. Piteå 
har både tagit emot och skickat re-
presentanter till konstsamarbet  AiR 

4x400 som omfattat fyra 400-års-
jubilerande städer, i Piteå skapades 
fyra snöskulpturer på Rådhustor-
get. I juli bjöd historiska dansare på 
barockdans ute i flera byar och i 
centrala stan.

KUNGABESÖK
Lättade restriktioner gav kungaparet 
chansen att göra ett besök. Piteå 
bjöd på strålande väder, orgelspel 
och möten med människor. Se film 
från besöket på: 
pitea.se/kungabesok2021

DET SOM BLIR KVAR 
Några jubileumsinsatser/-aktiviteter 
som lever kvar för framtiden är 
Piteå 400-leden, nya utformningen 
av Rådhustorget, skulpturen 
Kastal, muralmålningen i Öje-
byn, låten Min Stad samt böckerna 
Piteås historia och Piteå stad 
400 år.

Mer info: pitea.se/pitea400ar 

Foton från höger till vänster, uppifrån och ned: Bo Kaspers Orkester, konst på elskåp, 
kungabesök, muralmålning, kungabesök, paltkalas, snöskulpturer AiR 4x400, elevutställ-
ning i Stadshusets foajé, boken Piteås historia.
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”

Tre olika arbeten inom Piteå kommuns skolor har utmärkt sig och uppmärksam-
mats på lite olika sätt. Gymnasielärarna Kristina Nilsen och Susanne Pettersson har 
fått Norrbottens jämställdhetspris, Infjärdens förskoleområde har tilldelats ett nytt 
europeiskt pris för innovativ undervisning och ett läsprojekt i Böle och Svensbyn har 
uppmärksammats av Skolverket och resulterat i ett antal korta filmer.

Infjärdens förskoleområde i Piteå kommun är en av fyra 
skolor i Sverige som vunnit EU-kommissionens nya eu-
ropeiska lärarpris för innovativ undervisning. Priset delas 
ut till lärare som har utvecklat undervisningen genom 
europeiska projekt inom programmet Erasmus+.

 – Det är en ära att vi har utsetts till vinnare. Det har va-
rit tre innehållsrika samt lärorika projektår som fortfaran-
de lever kvar i våra verksamheter, säger Monica Thelin, 
rektor för Infjärdens förskoleområde i Piteå kommun.

Projektet pågick 2015–2018 och handlade om att utveckla 
metoder och verktyg för att förstärka och utveckla barns 
lärande och inflytande och belysa de didaktiska frågorna 
vad, varför och hur. Målet var även att öka användningen 
av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i arbe-
tet med barn och utveckla barns lärande och användning 
av IKT.

UTMÄRKT SKOLA

Gymnasielärarna Kristina Nilsen 
och Susanne Pettersson tilldelades 
Norrbottens jämställdhetspris 
2021 för sitt arbete med att 
stärka de tjejer som går Bygg, El 
och VVS-programmen, samt att 
de aktivt påverkar branschen att 

se fördelarna med en jämställd arbetsplats. 

Arbetet görs både genom nätverk och övningar där värde-
grund och machokultur synliggörs. Till en början gjordes öv-
ningarna med elever och lärare men senare har det utökats 
till att omfatta även den arbetsplatsförlagda praktiken.

– Jag vill belysa vinsterna och fördelarna med att ha en jäm-
ställd och inkluderande arbetsplats och jag hoppas att vårt 
arbete även ska inspirera andra, säger Kristina Nilsen.

Susanne Pettersson har startat upp ett tjejnätverk för att 
eleverna på programmet ska lära känna varandra och kvin-
nor inom byggbranschen.

 – Tjejerna är en minoritet både på skolan och i branschen, 
därför känns det självklart att jobba med frågan. Nätverket 
handlar mycket om att skapa trygghet och relationer inför 
praktik och kommande arbetsliv, säger Susanne Pettersson.

Priset delades ut i samband med den Regionala jämställd-
hetsdagen. Förutom äran fick de 100 000 kr. 

Nytt europeiskt pris till  
Infjärdens förskoleområde

Skolverket har uppmärksammat arbetet med ett läspro-
jekt kopplat till Skola på vetenskaplig grund som gjorts i 
Böle och Svensbyn. 

Läsprojektet har gett elever mer läslust och bättre läs-
förståelse genom att lära sig lässtrategier och samtala om 
det lästa i hemmen. Det lyfts nu nationellt som ett gott 
exempel genom ett antal korta filmer som Skolverket 
producerat.

Läsprojektet har genomförts med forskares hjälp tillsam-
mans med lärare, barn och vårdnadstagare. Ett av målen 
var att eleverna skulle öka sin förmåga att prata om en 
läst text tillsammans med sina föräldrar. 

 – Skolutveckling när det är som bäst! säger Ann-Charlot-
te Dahlbäck, specialpedagog Piteå kommun.

Läsprojekt lyfts nationellt  
som gott exempel 

Norrbottens jämställdhetspris till lärare på Strömbackaskolan

Dessa utmärkelser är verkligen ett kvitto på att vi har hög  
kvalitet på skolan. Jag är stolt över vår personal som varje dag gör 

sitt yttersta för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential.  
Louise Mörk, ordförande Barn- och utbildningsnämnden.
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PITEÅ SKA BLI 

SVERIGES BARNVÄNLIGASTE KOMMUN

Hur drar vi nytta  
av det som händer  
i Skellefteå, Boden  
och Luleå?
Under 2022 inleder Piteå kommun ett 
dialogarbete under namnet "Den gröna 
industrialiseringens möjligheter för Piteå".  

 – Vi behöver tillsammans med näringsli-
vet och civilsamhället fundera på hur det 
här påverkar oss både på kort och lång 
sikt och hur vi bäst nyttjar de möjligheter 
som den här utvecklingen ger oss. Dialo-
gen är otroligt viktigt för det planarbete 
som samhällsbyggnad har att göra, säger 
Brith Fäldt, ordförande samhällsbyggnads-
nämnden.  

 – Har du tankar och idéer? Då hoppas  
vi få ta del av dom, säger Anette Chris-
toffersson, processledare på utvecklings-
enheten. 

Medborgardialogerna är ett av många sätt för dig som pitebo att vara med 
och bidra med dina åsikter och därigenom påverka vad och hur Piteå kommun 
arbetar med olika frågor. Här presenterar vi vad som är på gång under 2022.

 Anette Christoffersson, processledare 
på utvecklingsenheten, berättar att det 
visserligen finns ett antal nyckeltal som 
fungerar att titta på men att det behövs 
mer än så. Piteå ligger dock bra till i de 
befintliga nyckeltalen.

 – Oftast hamnar vi i den övre fjärdede-
len av landets kommuner, ibland i övre 
halvan, däremot är vi sällan nummer 
ett. Det finns en del att utveckla, säger 
Anette.

 – Vi kommer nu att göra ett ordentligt 
arbete där vi ska titta på vad det faktiskt 
innebär att vara barnvänlig, vad vi ska 

sätta för kriterier och hur vi ska mäta 
utvecklingen. Och där behöver vi syn-
punkter från många olika människor och 
delar av samhället, både barn och vuxna, 
säger kommunalrådet Helena Stenberg. 

 En intern dialog har redan påbörjats 
och under våren 2022 kommer arbetet 
med den externa dialogen igång. 

 – Just nu jobbar vi för fullt med mål-
gruppsanalyser för att hitta de vi vill 
bjuda in till samtalen, säger Anette.

 Synen på vad som är "barnvänligt" 
är väldig bred. Det kan vara allt från 
önskemål om lekhörnor på caféer och 

restauranger till en god skola, stort ut-
bud av fritidsaktiviteter och trygga vägar. 
Många delar är kommunens ansvar, men 
det finns även andra som rör näringsliv 
och övriga civilsamhället. Därför är det 
viktigt att det är bredd i dialogen.

 Att bli och vara Sveriges barnvänligaste 
kommun kommer till viss del alltid att 
vara en subjektiv bedömning. 

 – Men man får se målet som en viljein-
riktning från politikerna – en god sådan, 
avslutar Anette Christoffersson.

MEDBORGARDIALOG

Kommunstyrelsen har fattat beslut att Piteå ska bli Sveriges barnvänligaste  
kommun. Men vad innebär det egentligen? Hur vet man vad att göra och  
när man har lyckats när det inte finns några specifika kriterier att bocka av? 

VAD VILL DU  
PRATA OM? 
I de dialogarbeten som sker är det kom-
munen som sätter temat. Under 2022 
kommer ett nytt upplägg att testas. Den 
som har ett speciellt ämne att prata om 
kan dra ihop ett gäng med några fler 
intresserade och då få boka in en digital 
träff med en passande politiker för att  
diskutera frågan. Mer information kom-
mer i samband med lanseringen.

 Dialogen med barn och unga utvecklas 
ständigt. Tidigare har skolelever varit sär-
skilt inbjudna att delta på kommunfull-
mäktige. Det var populärt ett tag men 
på senare tid har intresset dalat. 
 På en temadag för kommunstyrelsen 
beslutades att testa ett nytt koncept 
där skolklasser istället kan boka in en 
politiker för ett besök i klassen.

 – Med ett sådant upplägg finns det 
möjlighet att man kan matcha politiker 
med den frågeställning som är särskilt 
intressant för eleverna, och därigenom få 
ut mer av besöket, säger Anette Chris-
toffersson, processledare på utvecklings-
enheten. 
 Besökserbjudande kommer att gå ut till 
skolorna i början av 2022. 

Ungdomar erbjuds politikerbesök

Påverka genom 
PITEFÖRSLAG
Har du ett förslag som du vill ska tas 
upp politiskt så anmäl förslaget via 
den nya e-tjänsten Piteförslag. Om 
minst en promille av piteborna, d.v.s. 
42 personer, stödjer förslaget så är 
det en garanti på att det utreds och 
tas upp till politiskt beslut. 

Mer info: pitea.se/piteforslag 
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FAIRTRADE CITY PITEÅ 
NYTT STIPENDIUM
Fairtrade City Piteå Stipendium är ett nyinrättat stipendium på  

15 000 kronor som delas ut för första gången i samband med 

Piteå Business Award i februari 2022. Stipendiet är initierat av 

Piteå kommuns näringslivsavdelning och styrgruppen för Fairtrade 

City Piteå i syfte att uppmärksamma och inspirera till engagemang i 

Fairtrade och rättvis handel.

 Stipendiet vänder sig till personer, 
företag, föreningar, organisationer 
och andra som bidragit till att stärka 
Fairtrade City Piteå. 

 – Stipendiet är nytt för i år och 
vi hoppas på många ansökningar. 
Vi vet att många gör bra saker för 
Fairtrade och för rättvis handel, så 
det här är ett sätt att synliggöra och 
uppmärksamma deras fina insats. Vi 
vill såklart inspirera fler att engagera 
sig och – när det är möjligt – att 
välja rättvisemärkta produkter, sä-
ger Stina Eriksson, näringslivsutveck-
lare och samordnare för Fairtrade 
City Piteå. 

 

REGISTRERA DITT ENGAGE-
MANG VIA E-TJÄNST

 Piteå kommun har varit en Fair-
trade City sedan 2009. Det är en 
diplomering för kommuner som 
är engagerade i etisk konsumtion. 
Styrgruppen för Fairtrade City 
Piteå betonar vikten av ett utbud av 
etiskt märkta produkter i butik, på 
arbetsplatser, i organisationer och 
föreningar.

 För att öka kännedom om pro-
duktutbudet så har Fairtrade City 
Piteå tagit fram en e-tjänst där fö-
retag, föreningar och organisationer 
kan registrera sitt engagemang och

  

sina produkter. Årligen delas diplom 
ut till de som registrerat sig, vilket 
för många är ett sätt att visa upp 
sitt engagemang för dina kunder 
och partners.

 – Fairtrade City Piteå är i allra 
högsta grad något som vi gör 
tillsammans. Vi ska vara stolta över 
vårt gemensamma bidrag till bättre 
arbetsförhållanden för odlare och 
anställda i länder med utbredd fat-
tigdom, säger Stina Eriksson.

Vill du veta mer?
pitea.se/fairtrade
facebook.com/fairtradecitypiteå 
pitea.se/stipendier

Har du engagerat dig, ditt 
företag, förening eller organi-
sation i Fairtrade under 2021?

Lämna in din ansökan  
senast 31 december. 

”Att jobba med Fairtrade är en del i att  
vara en MR-kommun. Det känns fint att 
kunna lyfta och stimulera goda exempel 

Helena Stenberg, kommunalråd Piteå kommun.

pitea.se/stipendier

 Med start i januari kommer Ström-
backaskolan att få testa "klimatlådan" 
som en del i arbetet med att minska 
matsvinnet.

 När lunchen är klar kommer elever 
och personal att kunna plocka från 
kvarvarande mat på buffén till ett 
pris av 30 kr. Själva lådan tar man 
med sig hemifrån.

 – Vi har ett lågt kökssvinn och ett 
högre tallriks- och serveringssvinn,  

säger Helena Lundberg, avdelnings-
chef måltider. Eftersom serverings-
svinnet är högst så fokuserar vi på 
att åtgärda det i första hand.

– Vi behöver våga tänka och pröva 
nya åtgärder. Vi har pratat om mat-
lådor under lång tid men tidigare har 
det inte varit tillåtet. Nu har regelver-
ket ändrats så nu kör vi, säger Marita 
Björkman-Forsman, ordförande i 
Fastighets- och servicenämnden.

 Ambitionen är så klart att det inte 
ska bli över någon mat, men både 
politiker och tjänstemän hoppas att 
den här lösningen ska blir ett bra 
sätt att hantera den mat som trots 
allt blir kvar.

 – Efter testperioden gör vi en 
utvärdering. Om det är lyckosamt 
så utökas testet till fler skolor och 
förskolor, avslutar Helena Lundberg.

TEST AV KLIMATLÅDAN FÖR MINSKAT MATSVINN
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 Norrbotniabanans vara eller icke 
vara har varit en het politisk fråga 
i många år. Visioner och löften har 
varvats med uteblivna satsningar 
och besvikelse. Idag är dock läget 
ett annat. Det är inte längre en 
fråga om Norrbotniabanan kommer 
att bli av – den ska byggas!  

 – Det känns tryggt att vi lokalt 
är fullständigt eniga i att välkomna 
Norrbotniabanan hit till Piteå. Nu 
ska vi påbörja arbetet på allvar, vi 
ska göra det här så bra som möj-
ligt för både näringsliv och pitebor, 
säger Andreas Lind, kommunchef.

 Arbetet är redan igång och en 
delegation från Piteå har besökt 
Umeå, Robertsfors och Skellefteå 
där arbetet pågår för fullt. Plane-
ringen av sträckan Umeå-Skellefteå 
är några år före sträckan Skellefteå-
Luleå och syftet med besöket var 
därför att ta del av deras erfaren-
heter.   

 
 – Det har varit värdefullt. Vi har 
fått tips, råd och insikter kring vad 
som väntar. Det tar vi med oss in 

arbetet som nu tar fart i Piteå. Att 
se hur andra har gjort är en nyckel 
till framgång, säger Daniel Fåhraeus, 
vd Pikab.

DET KONKRETA ARBETET STAR-
TAR NU

 Nu startar ett intensivt arbete som 
kommer pågå tills banan är färdig 
och tågen rullar. En arbetsgrupp ska 
bildas som ska hålla ihop arbetet 
från kommunens sida.

 – Norrbotniabanan är ingen enskild 
händelse eller avgränsat projekt. 
Det är en fantastisk satsning som 
skapar stora möjligheter både för 
medborgare och vårt näringsliv. Alla 
kommunala förvaltningar och bolag 
berörs så vi måste alla bidra och 
jobba tillsammans för Piteås bästa, 
säger kommunchefen.

 Det är Trafikverket som tar fram 
detaljerade järnvägsplaner för 
sträckningen. En viktig och bråd-
skande uppgift för aktuella kom-
muner är därför att formulera och 
delge Trafikverket fakta, perspektiv 
och tankar som bör finnas med som 
förutsättningar i fortsatt planerings-
arbete. Nu jobbar både kommunen 
och bolagen med att säkerställa att 
det finns resurser för detta arbete, 
som bland annat innehåller dialoger 
med Trafikverket, övriga kommu-
ner längs bansträckningen och inte 
minst med piteborna. 

 – Under kommande år genomför 
Piteå kommun en stor medbor-
gardialog med fokus på samhälls-
omvandling, där Norrbotniabanan 

och de stora industrisatsningarna i 
regionen är avstampen. Sen kom-
mer Trafikverket att genomföra 
upprepade dialoger och samråd 
kring innehållet i järnvägsplanerna, 
som förslag på exakta sträckning 
i den beslutade korridoren, säger 
Andreas Lind.

 – Vi bygger inte bara en järnväg, vi 
bygger framtidens Piteå. Det är nu 
vi har chansen att skapa det Piteå vi 
vill ha med helt nya förutsättningar 
för oss som bor här, för företag och 
för besökare, säger Daniel Fåhraeus. 

”
I somras kom beskedet som kommer att ge fart åt sam-

hällsutvecklingen i Piteå och regionen. Norrbotniabanan 

ska byggas! För Piteå innebär det en av de största – kan-

ske till och med den största – samhällsomvandlingen vi 

sett. Den nya järnvägen skapar nya och stora möjligheter 

för hela Piteå.

FAKTA
Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära 
järnväg mellan Umeå och Luleå som kom-
mer att göra det snabbare, säkrare och mer 
miljövänligt att resa och transportera till och 
från regionen. 2011 slutförde Trafikverket 
alla järnvägsutredningar för hela sträckan, där 
Trafikverkets beslut om sträckningen Pitsund 
– Pitholm – Södra hamn ingår. Även Piteå 
kommun förordade samma sträckning enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2008.

Sträckan Umeå-Skellefteå är sedan tidigare 
finansierad och arbetet med järnvägsplaner 
pågår i samverkan med aktuella kommuner. 
Hösten 2018 startade bygget av den första 
sträckan Umeå-Dåve.  

Sommaren 2021 fick Trafikverket uppdraget 
av regeringen att påbörja planeringsarbe-
tet för sträckan Skellefteå-Luleå. Sträckan 
beräknas vara klar 2030.

LÄS MER:
trafikverket.se/norrbotniabanan
norrbotniabanan.nu
pitea.se/norrbotniabanan

NORRBOTNIABANAN  
               KOMMER MED FRAMTIDEN 

Vi ska göra det här så bra som möjligt för både nä-
ringsliv och pitebor, säger kommunchef Andreas Lind, 
här tillsammans med Daniel Fåhraeus, vd Pikab.  
Foto: Maria Fäldt
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VAD HÄNDER  PÅ DIN GATA?Har du Facebook så missa inte  
gatuavdelningens sida. Här rapporterar 
personalen från arbetet, exempelvis 

aktuell status på plogsvängar. facebook.com/gatuavdelningenpitea 
  

SM-VECKAN PITEÅ 2022 

Den 23–28 mars 2022 arrangeras SM-
veckan vinter och Piteå har för andra 
gången fått förtroendet att vara värdstad.

Det kommer att bjudas på nervpirrande 
tävlingar när totalt 17 olika idrotter ska 
kora sina svenska mästare på fem arenor 
runt om i Piteå.

Under veckan kommer kultur och idrott 
att vävas samman när Sveriges nordli-
gaste SM-vecka bjuder in till en mästerlig 
folkfest.

Piteå C - Parkeringen vid bangårdsom-
rådet (f d Gunnars kiosk) och Berggatan/
Munkbergsvägen i Munksund

Bergsviken - ICA parkering

Hemmingsmark - Hema

Jävre - Återvinningsstationen 

Långnäs - Ekologen

Nybyn - Återvinningsstationen och 
förskolan

Öjebyn - ICA/Konsum

Återvinningsstationer - Arnemark, 
Böle, Bergsviken, Blåsmark, Hortlax, Jävre, 
Lillpite, Långträsk, Munksund, Norrfjärden, 
Nybyn, Rosvik, Sikfors,  Sjulnäs, Sjulsmark 
och Svensbyn.  

Busshållplatser - Holmträsk, Koler och 
Storsund 

Byagårdar - Arnemark, Roknäs, Yttersta 
och Åträsk

VINTER

Vi strävar efter säkra och framkomliga vägar.  På vin-
tern ligger fokus på halkbekämpning och snöröj-
ning. Vi ser först till att större vägar bussgator och 
ett antal cykelvägar är fria från snö innan vi plogar 
mindre gator,  parkeringar och busshållplatser. 

Fem enkla steg för att  
underlätta för våra snöröjare:

HÄR HÄMTAR DU GRATIS SAND

Placera postlådan och sopkärl minst 75 cm från vägkanten. 

Montera postlådan på lös ställning på höger sida av infarten.

Skotta fritt runt din postlåda och dina sopkärl.

Markera upp låga staket och häckar i närhet av din tomtgräns.

Skotta inte ut snö från din tomt på gatan eller framför plogvall. 
Kommunens vägområde är till för snöupplag för kommunen.
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”Vi ser fram emot en  
härlig folkfest i Piteå. Jag 

hoppas vi ska kunna bjuda 
piteborna på minst lika 

många minnesvärda  
upplevelser som 2016

Per Lenndin, lokal projektledare  
för SM-veckan i Piteå

BYAKORTET
Sommarens nyhet Byakortet 
finns nu i en vinterversion. Med 
hjälp av kortet kan du utforska 
nya platser och upplevelser på 
landsbygden samtidigt som du 
kan tävla och vinna priser.

Mer information om kortet: 
pitea.se/byakortet
 
Inspiration till nästa utflykt hit-
tar du på Facebooksidan som 
drivs av Piteå Byaforum: 
facebook.com/ 
byakortetpitea

SM-MÖSSAN, DIN INTRÄDESBILJETT!

KÖP EN 
MÖSSA!

TA PÅ DIG 
MÖSSAN!

GÅ & SE PÅ 
IDROTT!
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