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Nu närmar sig sommaren och med den 
byter Piteå om till sommarskrud med 
många aktiviteter.

På baksidan av detta nummer av 

Värt att veta om Piteå kan du läsa om 

några av dem. Du får också möjlighet 

att möta vår nya kommunchef  Ylva 

Sundkvist i en artikel.

Helena Stenberg och Peter Roslund
Kommunalråd Piteå kommun

Den 22 juni ska kommunens budget för 2017 

beslutas i kommunfullmäktige. Just nu pågår det 

arbetet, och det finns många viljor och tankar.  

Riktlinjerna inför 2017 års budget är att alla 

nämnder ska göra vardagsbesparingar motsva-

rande en 0,5 procent, vilket motsvarar en pro-

mille av sin nuvarande budget. Dessutom ska 

alla nämnder utom socialnämnden genomföra 

riktade besparingar för att socialnämnden från 

2017 ska kunna få en budgetförstärkning på 15 

miljoner kronor. Ett tillskott som behövs för att 

kunna ge ett gott stöd till äldre, och till unga i 

behov av stöd. I budgeten finns också medel 

avsatta för fortsatt investering i våra skolor 

som sker enligt planen för modell för attraktiv 

förskola och skola.  

 På våren och sommaren händer det mycket 

i naturen, frön gror, vi vattnar och gödslar 

och plantor växer. På samma sätt är det med 

utvecklingsarbete. Utveckling sker genom att 

medborgare deltagit för att påverka, genom att 

medarbetare arbetar med utveckling, genom 

att verksamheter tilldelats extra resurser helt 

enkelt genom ett gemensamt arbete för att 

ständigt utveckla och förbättra den service och 

de tjänster som Piteborna får ta del av. I detta 

nummer av Värt att veta om din kommun får 

du läsa om det utvecklingsarbete som pågår 

inom några av kommunens verksamheter.

 På tal om utveckling så arbetar äldreomsor-

gen med det som nu kallas ”välfärdsteknologi” 

som i sin tur ger tid till det mänskliga mötet 

med våra äldre i boenden och i hemtjänst.  Det 

nya äldrecentret är snart klart att ta i drift, invig-

ning planeras till i oktober och äldrecentret är 

en viktig del i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen.

Näringslivsenheten arbetar i ett projekt tillsam-

mans med Skellefteå och Älvsbyn kring nyföre-

tagande.  De har också startat upp välbesökta 

frukostar på Kaleido en gång per månad med 

ett företag som frukostvärd. Frukostar som ger 

möjlighet till mingel, nya kontakter, god frukost 

och en kort information i ett aktuellt ämne. Du 

är välkommen att delta. 

 Du är också välkommen att besöka Kaleido 

i andra sammanhang, kanske se en konstutställ-

ning, delta på kvällsfika eller vara med på något 

av de möten och arrangemang som sker på 

denna mötesplats. I sommar ska dessutom 

torget utanför färdigställas och därmed är 

mötesplatsen färdig.

Ha en skön sommar!

Värt att veta om din kommun 
– juni 2016 
är en informationsbroschyr som produceras av 
kommunledningskontoret, Piteå kommun. Den delas 
ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även 
inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.

Redaktör: Anna-Lena Pogulis Layout: Eva Lestander Omslagsfoto: 
Ulf Gustafsson Foto: Maria Fältdt, Piteå kommuns bildarkiv Tryck: 
Scanprint

Följ Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 3 895 personer som gillar vår face-
booksida 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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Ny kommunchef i Piteå
Efter elva års pendling till 

Luleå längtade Ylva Sundkvist 

hem till Piteå. Hon påbörjade 

jobbet som kommunchef den 

1 april i år och kastades genast 

in i budgetfrågor och verksam-

hetsplanering för kommande 

år. 

– Piteå kommun är en välskött och fungerande 

kommun men har liksom många andra kommuner 

i landet en hel del utmaningar framför sig exem-

pelvis kompetensförsörjning, flyktingfrågor och 

den demografiska utvecklingen. Samtidigt måste 

kommunen också våga satsa för att växa och nå 

vårt mål med 43 000 pitebor till 2020. Det byggs 

på flera ställen just nu och det gör att Piteå känns 

levande. Jag gillar att det händer något hela tiden i 

Piteå, säger Sundkvist. 

 Som person beskrivs Ylva som snäll men 

bestämd. Hon är bra på att inte älta saker och vill 

gärna spana framåt. Det tankesättet tänker hon ta 

med sig i jobbet som kommunchef. 

 – Tillsammans ska vi se över vad vi vill göra i 

kommunen. Vad vi ska göra mer av, vad vi kan göra 

effektivare och vad vi inte ska göra. Det finns ett 

driv och nytänkande i Piteå som jag verkligen upp-

skattar och vill ta tillvara på, säger Ylva Sundkvist.

Möt Ylva

Etapp 1 av bygget av aktivitetsparken är nu 

igång. Vi träffade Erik Lidström, platschef för 

bygget, för att höra om bygget och planerna.

 – Det första spadtaget togs redan i höstas, 

men det är först nu bygget drar igång på allvar. 

Vi har börjat med markarbetet där vi schaktat 

ur, isolerat och fyllt upp med nytt material, 

säger Erik Lidström, BDX.

 Även om det i nuläget mest liknar en 

grusplan kan man se tydliga spår av hur det 

kommer att se ut. Området är uppritat med 

färg och vi kan se formerna av hur bowlen 

och streetytan kommer att se ut. 

 – Rören som sticker upp är dräneringen för 

parken. I hela parken är det minst 2 % lutning 

per meter, det gör att vattnet rinner undan 

när det regnar, berättar Lidström.

 Den åkbara ytan uppgår till 800 kvm och 

den kommer att vara fördelad i två delar, en 

streetdel och en del där bowlen blir. 

 – Det är bra att marken fått sätta sig lite. 

Det visade sig att det långt tillbaka i tiden varit 

en gammal tipp här så vi har fått schakta ur 

och fylla med bra material för att ha en bra 

grund, säger Erik Lidström Platschef för bygget.

 – Vi har börjat med grunden för bygget och 

lagt grus. I början av juli kommer ENR Aps 

från Danmark, företaget som ska formsätta 

och gjuta hela parken hit.  Vi har anlitat exper-

ter på området som ska gjuta parken. 

 – Gjutningen görs i olika tårtbitar där man 

kommer att armera och distansera upp alla 

delar. Materialet den byggs i är platsgjuten 

stålglättad betong med perfekt finish.

 – Vi planerar att parken ska stå klart i slutet 

av september. Vi kan tyvärr inte i nuläget ge 

något exakt datum. Men någon gång under 

hösten 2016 är det klart.

 El är en viktig del i den första etappen

 – Vi har börjat dra el till området. Ytan i och 

omkring hjulparken kommer att vara väl upp-

lyst med LED-strålkastare på 8 st belysnings-

master berättar Lidström. 

 Vi kan inte annat än se fram emot öpp-

ningen av aktivitetsparken!

Bygget av aktivitetsparken är nu igång!

• Aktivitetsparken ligger i en befintlig gräsyta vid vattnet mellan Skoogs 

Arena och Norrstrandsbadet.

• Den åkbara ytan uppgår till 800 kvm och kommer att innehålla ytor för 

både street- och bowlåkning med utmaningar för både nybörjaren och 

den mer erfarne åkaren. 

• Aktivitetsparken förses med en bra belysning för att underlätta 

åkningen och för att området skall upplevas som tryggt även under de 

mörkare delarna av året. 

• Betongen förses med bra avrinning och brunnar så att inget vatten 

skall samlas på åkytorna.

• Designen på betongparken är framtagen av designföretaget Pivotech 

som är specialister på att designa skateboardparker i betong.

• Designarbetet har skett i nära dialog med kommunen och en 

referensgrupp bestående av åkare på alla nivåer.
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www.pitea.se/aktivitetspark

FAKTA AKTIVITETSPARKEN

Erik Lidström, platschef för bygget av Piteås aktivitetspark berättar att området idag mest liknar 
en grusplan, men att man redan nu kan ana hur den färdiga parken kommer att se ut.
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Vi bygger framtidens socialtjänst
Ett nytt äldrecentra står snart klart för inflyttning och nya vård- och omsorgsboenden samt 

gruppboenden projekteras. Nya trivsamma miljöer växer fram samtidigt som ökad bemanning 

och effektiv teknologi frigör mänskliga resurser. Det skapar förutsättningar för en trygg och 

meningsfull omsorg som sätter den enskilde individen i centrum. 

Regeringen beslutade våren 2015 att införa ett stimulansbidrag 
under 2015-2018 för att öka bemanningen inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg. Syftet är att skapa ökad trygghet 
och kvalitet för den enskilde individen. 
 Varje kommun avgör själv hur de beviljade medlen ska för-

delas. För Piteå kommun handlar det om ett tillskott på omkring 

8,5 miljoner kronor per år. 

 Äldreomsorgen har beslutat att hela bidraget ska gå till ökad 

bemanning i alla vård- och omsorgsboenden. Totalt handlar det 

om cirka 16 årsarbetare som placeras i de tio olika boendeen-

heterna. 

 – En ökad bemanning ger ökad trygghet och skapar mer 

utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde 

brukaren. Det ger också större möjligheter för personalen att 

gemensamt utveckla verksamheten, säger Karin Olofsson, verk-

samhetsområdeschef för äldreomsorgen. 

 Hon ser många fina exempel på hur personalen jobbar med 

att sätta guldkant ute i verksamheterna.

 – Vi vill göra mer saker och fler aktiviteter som känns 

meningsfulla och är viktiga för de som bor hos oss. Därför är vi 

mycket glada att vi får detta bidrag. 

Fler händer sätter guld-
kant på tillvaron

Inom socialtjänsten i Piteå pågår ett ständigt arbete för 
att införliva välfärdsteknologi i omsorgen. Målet är att öka 
användningen av välfärdsteknik för att stödja och underlätta 
för den enskilde individen att leva ett självständigt liv samt att 
effektivisera verksamheten.
 Välfärdsteknologi får allt större betydelse i samhället och har 

blivit ett naturligt begrepp i socialtjänstens verksamhetsutveck-

ling. Genom att använda ändamålsenliga digitala hjälpmedel ökar 

möjligheten att erbjuda god och säker vård och bra service, 

då personalen kan ägna mer fysisk tid åt brukaren och anpassa 

vården efter varje individs behov. Användning av e-tjänster och 

välfärdsteknik främjar tryggheten och självständigheten samt 

frigör tid för personal att göra sådant som verkligen kräver 

mänskliga kontakter.

 De digitala verktygen kan exempelvis bidra till att äldre 

personer kan bo kvar hemma så länge de önskar och att de kän-

ner sig trygga och mer delaktiga i samhället. Med teknikstöd kan 

brukaren ha kontakt med vården och anhöriga på ett enkelt sätt 

och kanske även påverka sin behandling och styra sitt liv, vilket 

leder till ett högre välbefinnande. 

 Socialtjänsten i Piteå har tydliga strategier vad gäller välfärds-

teknologi och använder idag en rad olika digitala hjälpmedel. 

Det handlar om allt från SMS-grupper och internettjänster som 

Facebook, Skype och funktionsappar till digitala trygghetslarm 

och nattillsyn via trygghetskamera inom äldreomsorgen, något 

som har slagit mycket väl ut och visat sig ha många förtjänster.

Välfärdsteknologi ger 
säkrare och bättre omsorg 

VAD ÄR VÄLFÄRDSTEKNOLOGI?
Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik – digital teknik 

som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och själv-

ständighet för personer med funktionsnedsättning och deras 

anhöriga. Den kan även stödja eget boende och förebygga eller 

komplettera olika vård- och omsorgsbehov. Välfärdsteknik kan 

t.ex. vara digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer 

för påminnelser. 

Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet 

och effektivitet i vård och omsorg på samhällsnivå. Arbetet är 

en del i strategin Nationell eHälsa.

Källa: Socialstyrelsen
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Trädgårdens äldrecentra ligger på Backenområdet 

och blir ett tvåvåningshus med 36 gästrum. Verk-

samheten riktar sig till personer som bor hemma. 

Hit kommer man en kortare period, antingen 

som avlösningsgäst för hjälp och stöd till anhöriga 

eller för utredning om det till exempel sviktar i 

hemmet eller om man varit inlagd på sjukhus. 

 Personalen jobbar i team bestående av 

sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och 

undersköterskor.  

 – Vi vardagsrehabiliterar och försöker hitta 

lösningar som stärker individen för att personen 

ska komma tillbaka och klara vardagen i hemmet 

så bra som möjligt. Vi undersöker också vilken 

praktisk hjälp som kan behövas i hemmet, säger 

Annika Morén.

 Det nya huset byggs och inreds utifrån tanken 

att skapa en trivsam hotellkänsla. 

 – Våra gäster kommer till oss för en begrän-

sad tid, precis som man gör på hotell. Det känns 

friskt att komma till ett hotell och det är så vi vill 

att det ska kännas, säger Annika Morén som be-

rättar att de har samverkat med nya KUST Hotell 

& Spa som invigs i sommar. Personalen har bland 

annat träffat hotellchefen och gjort studiebesök 

för att få inspiration och tips inför uppstarten. 

 – Även om vi tar emot olika målgrupper finns 

det mycket som man kan tänka likadant kring. 

 I äldrecentrat kommer det även att finnas 

aktivitetslokaler, kök, träningsrum och en liten 

trädgård för utevistelse. 

 – Det måste kännas meningsfullt att vara hos 

oss. Här ska man få möjlighet att känna efter vad 

man klarar och inte klarar av.

 Trädgårdens äldrecentra ersätter Villa Utkiken 

och Kärnhuset som är kommunens nuvarande 

avlösnings- och utredningsenheter. I början av 

nästa år flyttar även Edlagårdens dagverksamhet 

in och byter då namn till Trädgårdsvillan. Även Ut-

redningsteamet samt Vård- och omsorgsteamet, 

som gör hembesök och bedömningar i eget bo-

ende, kommer att ingå i enheten. Totalt kommer 

omkring 60 personer att jobba inom äldrecentrat.

 Om allt går planenligt ska Trädgårdens äldre-

centra stå klart för inflyttning den 1 september. 

En månad senare räknar man med att verksam-

heten är igång. Då blir det även aktuellt med 

någon form av invigning med öppet hus. 

 – Alla tycker att det ska bli jättespännande. 

Det här blir något helt nytt, säger Annika Morén.

Norrmalmias foajé, tisdagar kl 14-18

Nya äldrecentrat
satsar på hotellkänsla

Till hösten öppnar Träd-

gårdens äldrecentra. Här 

kommer alla korttidsverk-

samheter att samlas under 

samma tak, i en unik och 

välkomnande miljö med 

starka influenser från hotell-

världen. 

 – Det känns fantastiskt 

roligt att få bygga upp det 

här, säger enhetschef Annika 

Morén.
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Populärt frukostmöte 
lyfter näringslivet

Oron skulle visa sig obefogad. Sedan pre-

miären i mars har omkring 200 deltagare 

slutit upp på Kaleido en morgon varje 

månad för att mingla, inspireras och prata 

affärer över en god frukost. Totalt har fyra 

frukostmöten avverkats.

 – Vi har levererat gång på gång och till 

och med lyckats öka antalet deltagare. 

Det tar jag som ett gott betyg och att det 

har funnits ett uppdämt behov av den 

här typen av möten i Piteå, säger Samuel 

Holmström.

 Ambitionen är att skapa en central och 

öppen mötesplats för Piteås entreprenö-

rer, kreatörer, företag, organisationer och 

nätverk. Genom att ge förutsättningar för 

att mötas regelbundet på ett lättsamt sätt 

är förhoppningen att nya affärskontakter 

ska födas, gro och växa. Det kommer i sin 

tur sannolikt att främja näringslivet i Piteå. 

Inspirationen till mötesformen kommer 

delvis från Luleå där det finns ett liknande 

framgångsrikt koncept, även om strävan 

har varit att skapa en egen prägel. 

 Fokus ligger på spontant mingel, som 

får stort utrymme. Vid varje tillfälle bjuds 

även intressanta entreprenörer och 

företag in för att diskutera ett förutbe-

stämt ämne. Vårens fyra teman har varit 

Framtidens industri, Förnybar energi och 

hållbara transporter, Från hav till kust (tu-

rism- och besöksnäring), samt Värdskap. 

Det fasta programmet är som regel kort 

med högt tempo. Konferenciererna David 

Sundström och Åsa Ivarsdotter håller 

i trådarna på scenen under lättsamma 

former och levererar samtidigt aktuell 

information om vad som är på gång i 

kommunen.

 Själva frukosten serveras av Pensiona-

tet och finansieras genom frukostvärdar : 

ett eller flera företag som vid tillfället får 

möjlighet att presentera sina verksamhe-

ter.

 Nu har evenemanget tagit sommarlov 

men nya frukostmöten är redan inbokade 

till hösten.

 – Vi fortsätter att fila på konceptet för 

att göra det ännu bättre med förhopp-

ningen att öka besöksantalet ytterligare, 

säger Samuel Holmström. 

En bred mötesplats för att bygga 

nätverk och skapa nya affärs-

kontakter. Det är huvudtanken 

bakom det nya konceptet ”Fru-

kost med näringslivet i Piteå”. 

 – Jag var riktigt nervös och 

osäker på om det skulle fungera 

här, säger Samuel Holmström, 

ordförande i Företagarna. 

Näringslivschef David Sunström 
håller i trådarna på scenen. På 
bilden intervjuas Stefan Lindbäck 
från Lindbäcks bygg och Maud 
Spencer från Svalson under lätt-
samma former.

Många tog tillfället i akt att mingla, lyssna på 
föredrag på Kaleido. 

9/9, 14/10, 18/11, 9/12. 
Välkommen till Kaleido.
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Datum för kommande 
frukostmöten: 

Fo
to

: M
ar

ia
 F

äl
dt

Att vi har gemensamma mötesplatser där vi 
kan diskutera utvecklingsfrågor för kommun 
och näringsliv är viktigt för att vi ska kunna 
skapa ett bra klimat och jobba tillsammans 

för Piteås bästa. Frukostmötena är en sådan mötesplats 
och det känns jätteroligt att vi är så många som deltar!

Helena Stenberg
Kommunalråd Piteå kommun
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Funderar du på att starta eget eller 
behöver du hjälp med att ta din verk-
samhet till nästa nivå? Näringslivsen-
heten erbjuder allt från rådgivning 
och starta eget-kurser till mentor-
skaps- och affärsutvecklingsprogram. 
 SMART Tillväxt är ett projekt där Piteå 

kommun som projektägare samverkar med 

Älvsbyns kommun och Skellefteå kom-

mun. Målet är att skapa förutsättningar för 

ökat nyföretagande, fler innovationer, ökad 

tillväxt i redan existerande företag och fler 

växande företag i både nya och befintliga 

branscher. 

 Inom projektet arrangeras en rad olika 

aktiviteter och program. 

 – Vi jobbar bland annat med rådgivning 

till nyföretagare individuellt eller i grupp 

men ger även stöd och råd till befintliga 

verksamheter som vill utvecklas på något 

sätt, säger Ulf Fjällström vid Näringslivsen-

heten i Piteå. 

 Till hösten kommer det att erbjudas ett 

antal starta eget-kurser för nya företagare. 

Då startar även ett mentorprogram som 

riktar sig till företagare som lever på sin 

verksamhet och har kommit igång.

– Du får en mentor under ett år som ska 

hjälpa dig att hitta nya utmaningar som kan 

utveckla dig som företagare, säger Ulf Fjäll-

ström som berättar att det även finns ett 

affärsutvecklingsprogram för äldre företag 

med minst fem anställda som behöver hjälp 

med att ta sig vidare. 

 – Vissa kanske behöver vägledning för att 

få verksamheten att växa på ett bra och 

kontrollerat sätt.

 Förutom detta arrangeras löpande olika 

events, kvällsföreläsningar och workshops 

med aktuella teman inom företagande. 

 Projektet SMART Tillväxt finansieras 

genom Europeiska regionala utvecklings-

fonden, ERUF, Piteå kommun, Älvsbyns 

kommun, Skellefteå kommun, Länsstyrelsen 

i Norrbotten samt Region Västerbotten. 

 Projektperioden sträcker sig från 

2015-08-01 – 2018-11-30. 

SMART Tillväxt utvecklar företagande

- Vi bygger om, bygger nytt, bygger ut, an-

passar, optimerar och renoverar - allt i syfte 

att klara framtidens uppgifter. Det blir fler 

och fler barn som kommer in i förskolan 

tidigare än förr och både kraven och nytt-

jandet förändras, säger Barn- och utbild-

ningsnämndens ordförande Ruth Rahkola. 

 – Det har gått en fyrtio femtio år sedan 

många av lokalerna är byggda berättar Ste-

fan Bengtsson på Utbildningsförvaltningen.  

 Det är helt enkelt dags för bland annat 

byte av stammar och ventilation. Behovet 

återkommer vart fyrtionde år och det är 

viktigt att det inte får gå för lång tid. Fel 

och brister som måste åtgärdas med akuta 

tillfälliga lösningar är alltid dyrt. Då hinner vi 

inte upphandla och ta fram bra underlag.

 Vid byggnationerna tänker vi mycket 

insida, berättar Stefan. Kraven och behoven 

är annorlunda idag. Exempelvis så saknar 

äldre skolor ofta grupprum vilket behövs i 

dagens undervisning. Miljötänket är stort. Vi 

satsar på giftfria lokaler och ytor. Idag lägger 

vi till exempel linoleummattor istället för 

plastmattor. Och vi sparar energi genom att 

ha behovsstyrd belysning och ventilation, 

det vill säga att lysen slås på och av auto-

matiskt och ventilationssystemet känner av 

när det behövs mer eller mindre effekt.

 Optimering och nyttjande av ytor är 

viktigt. Genom att flytta serveringslinjen 

i ett skolkök så att det kommer bredvid 

själva matsalen kan man enkelt skärma av 

de två och helt plötsligt nyttja en yta som 

annars står tom större delen av dagen, utan 

att störa eller störas.

 Stefan berättar att man i planerings-

stadiet ofta jobbar med referensgrupper 

där personal från den berörda skolan ingår. 

Eleverna får också komma med synpunkter.

 – Ju längre in i ett projekt man kommer, 

desto dyrare blir det att göra korrigeringar. 

Så det gäller att tänka till ordentligt från 

första början, avslutar han.

Inom skolans värld investeras det för fullt på lokalsidan. Sedan 2014 
fram till idag har man investerat cirka hundra miljoner och under de 
kommande tre åren ska det satsas ungefär 120 miljoner till.

Stora satsningar på framtidens skola

Slutförda större projekt
• Renovering av Munksunds Förskola klart 2016
• Rivning och nybyggnad av Strömnässkolan klart ht 2016
• Om- och tillbyggnad av Rönnens Förskola (vid 

Norrmalm), utökad med 3 avdelningar klart årsskiftet 
2015/2016

Påbörjade framtida projekt
• Påbörjad rivning av Munksundsskolan som sedan ska 

byggas upp från grunden Påbörjad 2015 klart november 
2017

• Renovering av Backgårdsskolan, upphandling pågår 
påbörjas augusti 2016 klart augusti 2017

• Tillbyggnad av mellanstadie på Pitholmsskolan, på idésta-
diet. Påbörjas hösten 2016 klart inför ht 2018

•  Tillbyggnad av förskola vid Strömnässkolan. Genomför-
ande planeras 2017/2018

• Renovering av Rosviksskolan genomförande planeras 
2018

• Renovering av låg- och mellanstadiet på Björklunda- och 
Solanderskolan Genomförande planeras 2018/2019

• Rivning av Norrmalmsskolan i kombination med 
ombyggnad av Christinaskolan.  Genomförande planeras 
2017-2020



Semestra i 
din egen stad
Piteå rankas som den sjätte bästa sommarstaden i Sverige 
enligt globala resesajten Skyscanner. Vill du också hem-
estra, semestra hemma? Piteå Turistcenter tipsar om som-
maraktiviteter och boende i Piteå skärgård. 
En värld av öar att upptäcka
Fyra utvalda öar i Piteå skärgård erbjuder mysigt boende med självhushåll. Sträck ut 
dig på solvarma klipphällar, bada från bryggor, basta, fiska och njut av de öppna eldarna, 
båtlivet och det fantastiska lugnet. 
 Piteå skärgård har cirka 550 öar – alla med sin alldeles egen spännande historia. På 
flera av öarna finns rast- och övernattningsstugor, bastur, bryggor och härliga badsträn-
der. Piteå skärgård är tillgänglig med hjälp av båt, kajak, turbåt eller båttaxi. Transfer till 
reducerat pris ingår när du bokar stugorna på Vargön, Mellerstön, Baggen eller Stor-
Räbben. Baggens stugor bokas via Piteå Turistcenter, de andra tre öarnas stugor finns 
bokningsbara via www.guide-natura.com. Läs mer på www.pitea.se/skargard

Båttaxi 
Ta turbåten istället för bilen! Ny turtabell med ny båt M/B Renön som går onsdagar, fre-
dagar och lördagar under juli-augusti. Turbåten börjar och slutar vid Västra kajen i Södra 
hamn. Njut av en båtfärd på Piteälven ut mot havet eller in mot staden och stanna till 
vid något av våra fina besöksmål. För mer info och bokning: www.guide-natura.com 

Soliga, sandiga äventyr på Pite Havsbad 
Premiär för sky-bar-terrassen och strandbaren, utveckling av äventyrslandet, strandfyren 
blir spafyren. Pite Havsbad bjuder på allt från välkända artister som Darin, E-Type, Mar-
meladorkestern, Björn Rosenström, Samir & Viktor, och Wallmans för att nämna några. 

Mästerliga folkfester och mysiga mötesplatser 
Evenemangsstaden Piteå har mycket att bjuda på – några av de största är Piteå Dansar 
och Ler, Stora Nolia, härliga loppislördagar i Badhusparken och såklart Piteå Summer 
Games. En tryckt kalender finns snart att hämta hos Piteå Turistcenter men du kan som 
vanligt hålla koll på hemsidan där allt uppdateras året runt. www.visitpitea.se 

1-3/7  Piteå Summer Games 
1-3/7  Öjeby Kyrkmarknad 
8-10/7  Midnight Sun Dragfestival 
16/7  Pite Watercross 
16/7  Danny Sausedo på Pite   
 Havsbad 
16-17/7  Internationell hundutställning 

20/7  Hasse och Lottas sommar - 
 show på Pite Havsbad 
23/7  E-Type och Björn Rosen-  
 ström på Pite Havsbad 
27/7  Paltkalaset 
27-31/7  Piteå Dansar och Ler 
6/8  Darin på Pite Havsbad 
6-14/8  Stora Nolia 
19-21/8  Bottenvikens skärgårdsfest

Det händer i Piteå 
sommaren 2016

Hyr en stuga
450 kr/dygn

Vi har uthyrningsstugor på öarna 
Baggen, Vargön, Mellerstön 

och Storräbben. 

Ett urval av sommarens aktiviteter

Piteå Turistcenter 
Turistcenter i Bryggeriet har öppet alla 
dagar i sommar, må-fr 09-18 
och lö-sö 10-16. 

Jävre turiststation öppnar 15/6 och har 
öppet må-fr 10-18 och lö-sö 10-16. 

Kontakta oss på: 0911-933 90
www.pitea.se/turistcenter


