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Piteå 400 år 
- firandet fortsätter

Byakortet - upptäck Piteås byar

Läs mer på sidan 3
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      – demokratin var   
             avgörande för mitt  
   politiska engagemang

Välkommen till juninumret av
 Värt att veta om din kommun.

Anders Lundkvist  
Kommunalråd Piteå kommun

Jag började som kommunalråd och vice 
ordförande i kommunstyrelsen i februari 
2017. Redan innan jag blev vald hade jag 
bestämt mig för att inte kandidera i valet 
2022, det år jag fyller 65. Tiden går fort och 
nu är vi där, i september kommer kom-
munfullmäktige välja min efterträdare.

I år fyller Piteå 400 år. Det uppmärksam-
mas även i det här numret av Värt att veta, 
men i år fyller demokratin också år. Det är 
100 år 

sedan piteåsonen Nils Edén ledde den 
regering som fick igenom förslaget om 

lika och allmän rösträtt.

När jag började som kommunalråd 
hade jag flera skäl att engagera 
mig, men det som avgjorde var en 

oro för hur demokratin utvecklas. På 
90-talet var jag engagerad i forsk-

ningen inom IT och telekom. Det var un-
der den tid som Internet-samhället växte 
fram. Forskningen identifierade många av 
fördelarna med utvecklingen, de flesta har 
också förverkligats, men väldigt få förutsåg 
baksidorna.  
Idag ser vi hur sociala medier bidrar till 
ökande motsättningar och så kallade 

eko-kammare där de åsikter man redan har 
förstärks och nya infallsvinklar stängs ute.

Demokrati byggs underifrån. Det är lokalt, 
hos oss, i det vardagliga samtalet mellan 
människor, mellan pitebor, som framtiden 
för demokratin formas. I Sverige står demo-
kratin stark, men vi kan inte ta den för given. 
Den måste hela tiden försvaras. Demokratin 
förutsätter inte bara att alla utnyttjar sin 
rättighet att rösta, den bygger också på att 
många engagerar sig politiskt, för sin kom-
mun, region och samhällets utveckling.

När jag spanar framåt så ser jag en mycket 
ljus framtid för norra Sverige och Piteå. Vi 
leder Sverige in i det fossilfria samhället och 
de kommande 10 åren blir väldigt spän-
nande och utmanande. Jag hoppas att jag 
har visat att även om man inte varit politiskt 
aktiv hela sitt liv så kan även du som ännu 
inte engagerat dig politiskt göra det för att 
vara med och påverka i denna intressanta 
fas i Piteås utveckling.

Jag önskar er alla en riktigt fin sommar!

Värt att veta om din kommun 
– juni 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: Maria Fäldt,  
Kommunikationsavdelningen Piteå kommun.
Omslagsfoto: Maud Nordwall 
Tryck: Tryckmäklaren

Följ Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 7 486 personer som följer 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

Fo
to

: M
ar

ia
 F

äl
dt

ANDERS SUMMERAR



VÄRT ATT VETA om din kommun 3

FIRANDET FORTSÄTTER!
Den 12 maj 1621 fick Piteå stadsrättigheter av Gustaf II Adolf. Det firar vi hela 
året både i stort och smått. Digitalt eller coronaanpassat live. Vi närmar oss halv-
tid, sommaren är här och det innebär att vi har mycket kvar att fira. Här tipsar vi 
om pågående och kommande aktiviteter.  Kom bara ihåg att hålla koll på webbsi-
dor och evenemangskalendern för eventuella ändringar.

"HELT BAROCKT"
12-17 juli blir det "historisk vecka. 
Här och var kommer det att poppa 
upp historiska dansare från kungliga 
hufvudstaden. Allt för att fira fyra-
hundraåringen. 
pitea.se/heltbarockt

PITEÅ 400-LEDEN
EN VANDRING FRÅN DET GAMLA TILL DET NYA
Den nya vandringsleden invigdes på själva födelsedagen (den 12 maj). Leden är cirka 
7 km lång och sträcker sig från Öjebyns kyrka till Badhusparken i centrala Piteå, från 
det gamla Piteå till det nya.  Längs leden kan du se korta filmer om just den plats du 
står på och lära dig lite om Piteås historia. Mer info: pitea.se/pitea400-leden

Flera digitala evenemang finns kvar att uppleva i efterhand, bland annat nyårsfirandet 
och födelsedagskalaset. Du hittar dem och allt du behöver veta om jubileumsåret här :

pitea.se/pitea400ar    facebook.com/pitea400ar

KONST I DET FRIA
Längs promenadstråket vid Södra Hamn 
hittar du konstutställningar på stora skär-
mar. Just nu hänger utställningen ”Pijtmål”, 
där pensionärer och ungdomar tolkat 
pitemålet i grafittistil. 

Inne på Konsthallen hittar du också särskil-
da jubileumsutställningar under hela året. 

Mer info: pitea.se/konsthallen

”Tänk att just vi får vara med och fira att vår 
fina kommun fyller 400 år! Jag hoppas att så 
många som möjligt tar chansen att ta del av 

det som arrangeras!
Helena Stenberg, kommunalråd.

Många av Piteås barn och ungdomar har 
bidragit till firandet i flera olika kreativa 
projekt. Missa inte att ta del av alla ut-
ställningar. Du hittar dem på stadshuset, 
i Acusticums foajé och ute på elskåp i 
centrala stan. 

Fem prisades i jubileumsdialogen "Min bild av Piteå"
Totalt kom det in 86 bidrag med visioner och önskningar om hur Piteå ska se ut om 
30 år.  Tre vinnare och två bubblare prisades med bland annat jubileumstårta och 
t-shirts.Bidragen presenteras i form av en utställning. 

Mer info: facebook.com/pitea400ar

"BARNBIDRAG"

Foto: Anja Lundström
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Det tidigare avtalet med Citybuss löper 
ut och Nobina tar över. Verksamheten får 
ett nytt namn och nytt varumärke – Piteå 
Stadsbuss. Det nya namnet kommer att 
tillhöra kommunen och kan därför bestå 
vid framtida byten av trafikoperatör. 

ETT FOSSILOBEROENDE PITEÅ
Satsningen på eldrivna bussar är en 
satsning på en hållbar framtid och ligger 
helt i linje med Piteås miljömål - att vara 

fossiloberoende 2030. Bussarna förvän-
tas även bidra till bättre luftkvalitet och 
minskat buller.
Nobina jobbar aktivt med livscykelkost-
nadsanalyser med målsättningen att göra 
så litet negativt miljöavtryck som möjligt. 
Avsikten är att återanvända batterierna 
när de inte längre har tillräcklig kapacitet.

NYA FUNKTIONER
I samband med att det nya trafikavtalet 

träder i kraft görs flera förändringar i syf-
te att förenkla och öka attraktionskraften 
för kollektivt resande.  Det handlar om 
utvecklad linjedragning, ökad turtäthet, 
realtidssystem som förmedlar hållplatser 
via högtalare både i och utanför bussen 
samt anslutning till appen Travis där rese-
nären både kan planera resan och köpa 
biljett. Även en ny webbsida och sociala 
kanaler lanseras.

Den 1 juli börjar 13 sprillans nya elbussar att trafikera Piteås tätortstrafik. 
Piteå kommun blir därmed först ut i norra landsänden att helt införa elbussar 
i stadstrafiken och tar ett viktigt steg mot målet att vara fossiloberoende 2030. 

Välkommen  
ombord!
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m”Elbussarna blir en viktig del i arbetet för  
att förbättra luftkvaliteten i centrala stan.

Brith Fäldt, ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Inför varje livsmedelsupphandling arbetar Piteå kommun ak-
tivt för att öka mängden inköp av lokal- och närproducerad 
mat. Under våren har tjänstemän och politiker från Piteå 
kommun haft dialogmöte med styrelsen från LRFs lokalav-
delning i Piteå. 

 - Politikerna är tydliga; vi ska jobba för att det ska kunna 
upphandlas mer lokal- och närproducerad mat", säger Beatrice 
Ramnerö, projektledare för Gröna näringar, som stöttar ar-
betet som inletts under våren och fortsätter under hösten.

Det kan tyckas enkelt men i praktiken krävs en hel del ar-
bete. Beatrice berättar att det är en process åt bägge håll. 
Upphandlingsunderlaget behöver göra det möjligt för lokala 
producenter att lägga in ett anbud samtidigt som producen-
terna kan behöva ökad kompetens vad gäller upphandling.

 - Det här är ett arbete som är under ständig utveckling och 
vi blir bättre för varje gång. Vi tittar på hur andra har gjort 

för att hitta nya vägar och inte fastna i 
vårt eget tänk, säger Piteå kommuns 
kostchef Helena Lundberg.

 - Jag vill gärna se att vi blir lite mo-
digare och vågar utmana både oss 
själva och delar av lagen om offent-
lig upphandling. Det finns andra 
kommuner som är tuffare än oss. 
Generellt sett tycker jag att vi be-
höver öka självförsörjningsgraden, det har blivit extra tydligt 
under pandemin, och lokalproducerade livsmedel har såklart 
en stor betydelse i att klara det, säger Marita Björkman, ord-
förande i fastighets- och servicenämnden. 

- Den politiska viljan är solklar. Det finns tydligt formulerade 
mål att vi ska upphandla mer lokalproducerad mat, säger 
kommunalrådet Anders Lundkvist.

Ökad upphandling av  
lokal- och närproducerad mat
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Skolelever 
påverkar 
skolmaten
Under "Barnens år" 2020 så har alla 
elever i grunskolan fått rösta fram sina 
favoriträtter från den befintliga menyn. 
De fem favoriterna har serverats under 
en vecka i maj och varje rätt kommer 
även att serveras vid ett extra tillfälle 
under hösten. 

 - Det här är jätteviktigt. Skollagen sä-
ger att barn och ungdomar ska ges ökat 
inflytande i takt med ökad ålder. Skolma-
ten pekas ut som ett passande område 
att jobba med. Så länge vi erbjuder 
näringsriktig kost så ska barnen påverka 
i skolmatfrågan. Det har dom helt enkelt 
rätt till, säger Marita Björkman, ordföran-
de i fastighets- och servicenämnden.  

Till hösten kommer eleverna få fortsätta 
påverka sin meny genom att rösta på 
de rätter dom helst vill ha bort. De fem 
rätter som får flest röster kommer att 
servereas vid färre tillfällen. 

Kostchefen Helena Lundberg berättar 
att eleverna även röstat fram en favo-
rit bland de rätter som är dyrare och 
serveras sällan. Vinnaren blev tacos så 
nästa så kallad sällanmatservering blir det 
"fredagsmys".

Välkommen  
ombord!

Ny hållbar förskola
I anslutning till det nya villaområdet Strömnäsbacken bygger 
Piteå kommun en ny förskola där hållbarhet utgör stommen.

– Förskolans lokaler är genomtänkta in i minsta detalj, både 
utifrån hållbarhet, barnens och verksamhetens behov. Den 
ligger även bra placerad vid ett stort friluftsområde som vi hop-
pas blir ett stort lyft både för personal och barn som flyttar hit, 
säger Louise Mörk, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Den nya förskolan har tio avdelningar och är utformad efter 
barnens bästa. Olika ingångar och uppdelade miljöer skapar 

 
flera små förskolor i en och samma byggnad. Miljöer inne och 
ute ska vara könsneutrala och ges en genomtänkt utformning 
för att skapa trygghet, säkerhet och tillgänglighet. Innovativa 
och hållbara lösningar som solenergi och värmestyrd kyla ska 
användas för att värma och kyla lokalerna.

Invigning planeras till 11 september. 
pitea.se/stromnasbackens-forskola
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SOMMAR-SOMMAR-
LOVSATSNINGLOVSATSNING 

Cirkusskola, fiskeläger, digitalt sommarlovsquiz och  

jättesåpbubblor är några av de aktiviteter som 

Piteå kommun anordnar i sommar. Statliga medel 

från Socialstyrelsen gjort det möjligt att anordna 

ännu fler kostnadsfria lovaktiviteter för barn och 

unga mellan 6-15 år.

 - Det känns jättebra att de statliga lovaktivitetspengarna återin-

förts så att vi tillsammans med föreningar och andra aktörer kan 

erbjuda roliga, kostnadsfria och smittsäkra aktiviteter för barnen 

inte bara under sommarlovet utan även under årets samtliga 

återstående lov, säger Micael Jonsson, kulturchef.

Det statliga stödet för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter 

återinförs i år. Bidraget, som kommer från Socialstyrelsen, ska ge 

alla barn och ungdomar mellan 6–15 år möjlighet till menings-

fulla lovaktiviteter. Förutom att bidra till stimulans och personlig 

utveckling ska satsningarna främja integration, motverka segre-

gation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social 

bakgrund.

Sommarens aktiviteter består bland annat av skapande av olika 

slag på Kaleido och biblioteken, digitalt sommarquiz, nybörjar-

kurs med Cirkus Cirkör och fiske. Piteå kommun välkomnar alla 

inom målgruppen och ambitionen är att erbjuda en bredd av 

aktiviteter inom allt från kultur till sport och lek. Alla ska kunna 

delta utan förkunskaper.

Utbudet kan förändras utifrån pandemiläget.  

Håll dig uppdaterad på www.pitea.se/lov



VÄRT ATT VETA om din kommun6

Piteås skärgård är populär och många är de pitebor som spenderar en stor 
del av sommaren ute i båten. För Piteå kommun är det viktigt att de som 
inte har egen båt också ska ha möjlighet att semestra i skärgården. 

"HEMESTER" I 

PITEÅ SKÄRGÅRD

Ett drygt år med Coronaviruset och social distansering 
har satt sina spår. Människor längtar ut och vistelse på 
hav och i natur lockar. Förra sommaren ökade antalet 
bokningar av skärgårdsstugor kraftigt, troligen som en 
effekt av pandemin. 

Piteå kommun har under våren upphandlat en ny skär-
gårdsentreprenör och Nordisk Sjötaxi vann uppdraget.

 - Vi är glada att vi har hittat en entreprenör med erfa-
renhet och rutin och hoppas på en fin skärgårdssom-
mar, säger Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämn-
dens ordförande.

Stuguthyrning, transfer och båttaxi

Kommunens uthyrningsstugor på Mellerstön, Vargön 
och Stor Räbben sköts och bokas alltså från och med 
i år av Nordisk Sjötaxi. Stugorna på Baggen bokas 
fortfarande via Turistcenter. Nordisk Sjötaxi erbjuder 
dessutom båttransfer till alla som hyr stugor och kan i 
viss mån även erbjuda båttaxi. Stugorna och båttransfer 
kommer vara öppet under juni, juli och augusti

Nordisk Sjötaxi kommer utgå från Bondökanalen med 
båten Transkär, godkänd för 10 passagerare. De kom-
mer även att kunna hyra in båten Forte vid behov. 

Aktuellt för 2021

I samarbete med privata aktörer har två nya eldstäder 
med Bottenviken skärgårdsgrillar anlagts på Nördhara-

holmen. En är placerad ute på Hönsklubben och nås på 
vintern via upplogad isbana eller från land. Den andra är 
placerad i anslutning till populära Hildurs café. 

Kiosken och tankstationen i Norra hamnen kommer att 
vara öppen med samma entreprenör som förra som-
maren. Företaget hyr även ut SUP ”Stand up paddel” 
för de som vill ta en paddeltur. 
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BOKA SKÄRGÅRDSUPPLEVELSER 
Information och onlinebokning av skärgårdsboende 

och transfer: pitea.se/skargard

 

Stuguthyrning 

Mellerstön, Stor-Räbben och Vargön:  
Nordisk sjötaxi tel 070-265 58 89

Baggen: Turistcenter tel. 0911-933 90

Båttransfer och båttaxi

Nordisk sjötaxi  
tel 070-265 58 89
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BYAKORTET

- Landsbygden erbjuder många fina 
besöksmål och vi ville hitta ett sätt 
att synliggöra dom på ett sätt som 
också fungerar under pandemin. I 
det nya konceptet erbjuder vi inspi-
ration på en facebooksida samt ett 
kort med tillhörande tävling som 
förhoppningsvis får många att vilja 
ge sig ut, säger Maria Öberg, lands-
bygdsutvecklare vid Piteå kommun.

FACEBOOKSIDA  
SKA INSPIRERA

Byakortet bygger på en samverkan 
mellan Piteå Byaforum och Piteå 
kommun. Piteå Byaforum driver fa-
cebooksidan "Byakortet Piteå" där 
byarna presenterar sitt utbud av 
sevärdheter, aktiviteter och evene-
mang likväl som landsbygdscaféer 
och butiker. Kommunen ansvarar 
för foldern där själva Byakortet 
ingår.

Foldern med kortet finns att 
hämta hos Piteå Turistcenter, Jävre 
turistinformation, Kust Hotell & 
Spa, Pite Havsbad samt Sikfors 
Konferens&Fritidsby.

TÄVLING MED 
FINA PRISER

I konceptet ingår 
även en tävling med 
chans att vinna fina 
priser. För att tävla 
ska innehavaren av 
kortet notera vilka 
besöksmål hen 
besökt, motivera 
sin finaste upple-
velse och skicka 
in, antingen på 
traditionellt vis 
med tävlingskupong-
en i foldern eller via en e-tjänst 
som möjliggör digital registrering av 
besök och tävlingsdeltagande.

- Piteå byaforum delar in kommu-
nens landsbygd i sex stycken om-
råden – Rosvik, Norrfjärden, Pite 
Älvdal, Infjärden, Markbygden och 
Piteå Södra, för att vara med och 
tävla ska det vara minst en upp-
levelse per område. Vi välkomnar 
fler besök till landsbygdens byar,  
sevärdheter och företag så det här  

 
 
är en bra början, säger 
Lena Mikaelsson Aasa, ordförande 
Piteå Byaforum.

- Vi vill gärna att besökaren även 
fotar och delar sina upplevelser 
med #byakortetpitea så hjälps 
vi åt att visa upp Piteås guldkorn 
utanför centrala stan för fler, säger 
Maria Öberg.

pitea.se/byakortet

Byakortet är en av årets nyheter och ett roligt sätt att 

hitta ut på landsbygden för nya upplevelser, sevärdheter 

och aktiviteter. Byakortet är ett koncept som består 

av en ny facebooksida för inspiration och informa-

tion samt en folder med talong som man fyller i och 

skickar in för att vara med och tävla. 

BYAKORTET
PITEÅ

Gäller 1 juni - 15 september 2021

UPPLEV  PITEÅS LANDS-BYGD. TÄVLA OCH VINN.
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”Vi hoppas bidra till att både pitebor och semester-
firare sprider ut sig mer över hela kommunen och 

på så vis upptäcker mer av Piteå
Maria Öberg, landsbygdsutvecklare vid Piteå kommun.



Piteå erbjuder mycket nöje, njutning och upplevelser un-
der sommaren – även pandemiåret 2021. Naturen är en 
storslagen arena för många olika aktiviteter, med stora möj-
ligheter till distans. Butiker, boendeanläggningar, restauranger 
och caféer har gjort anpassningar för att erbjuda coronasäkra 
besök. Nu hoppas vi att även du bidrar till minskad smittsprid-
ning och samtidigt stödjer det lokala näringslivet genom att semestra 
på hemmaplan. 

VAR EN LOCAL HERO! 

UPPLEV PITEÅ 
I SOMMAR!

BARNENS  
FAVORITER
Norrstrandspoolen

Piteå havsbad – stranden, 
äventyrsbadet och Nimbys. 

Djur – besök kaniner, höns och 
hästar på Jössgården eller mini-
åsnorna på Lärtegården.

UPPLEVELSERNA 
STARTAR PÅ 
visitpitea.se

SOMMARDÄCKET – SPEL, LEK, 
UMGÄNGE OCH PICKNICK
På sommardäcket. kan du låna utrust-
ning för att spela schack, pingis, boule och 
mycket annat. Gör ett kort stopp eller 
stanna hela dagen. Öppnar 5 juli.

Bemannat vardagar kl. 10.30-16.30 till och med 
13 augusti. Stängt vid regn.

DET HÄNDER I SOMMARHåll koll på evenemangskalendern för 
sommarens olika arrangemang. pitea.se/evenemang  

PITEMÅL  
- DIGITAL CYKELORIENTERING 
Trettio checkpoints/kontroller finns ut-
märkta på en karta som du checkar in på 
via en app och telefonens GPS. Skapa ett 
konto, logga in och välj ut dina pitemål att 
cykla till. Det finns även en fysisk karta med 
kontrollerna utmärkta. Finns på Turistcenter. 
pitea.se/pitemal

CYKELFOLDER – ny folder som inspire-
rar och guidar dig som cyklar i Piteå. Finns 
på Turistcenter.

VANDRINGSLEDER
Piteå 400-leden, från Öjebyn till Bad-
husparken, Piteå, 7 km

Solanderleden, från Kallax till Jävre,  
220 km

Eliasleden, Svensbyn - upp till 26 km

Råbergsspåret, Öjebyn - upp till 17 km

Arkeologstigen, Jävre - upp till 7,5 km

Pilgrimsleden, Svensbyn - 4,5 km

Mer information hittar du på 
pitea.se/besok/vandring
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NYTT PÅ CYKELFRONTEN


