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Konsert med Le Chat Mort 

 

 
 

Ett av Europas bästa bluegrass-band Le Chat Mort (den döda katten) ger en konsert med 

bluegrass, swing och blues av högsta kvalitét. Det blir en blandning av eget material med covers 

på kvartettens eget sätt. 

 

Le Chat Mort har hunnit fylla 10 år som band och spelat världen över och bland annat skrivit 

vinjettmusiken till Sommar med Ernst som sänds i TV4. De har släppt två album och är på gång 

med sitt tredje. Även om halva styrkan av Le Chat Mort numera är bosatt i Piteå lurar de lätt 

lyssnaren att deras hemort är den amerikanska södern och deras musik förflyttar oss till en 

svunnen tid à la 40-tal. Gör er redo för en konsert med spelglädje och garanterat fotstamp! 

 

 

Dag: onsdag 5/10 

Tid: kl.11.00 och 13.30 (ca.40min) 

Plats: Stora samlingssalen 

 

Anmälan: mentor anmäler klass via webbformulär - klicka här!  
 

Välkomna! 

/Kulturrådet 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LhXZANrn3U6xz5twYkXMUTPb2zQ36atPk6m81A-NIOlUMVZOWVJPMUxCVlIwTVdMR1FCSk1VRlJCOS4u
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Möjlighet till idrottsaktiviteter i A-

hallen i direkt anslutning till skoldagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som elev på Strömbacka har du möjlighet 

att använda skolans A-hall till 

idrottsaktiviteter - vardagar klockan 16.30-

18.00. I hallen kan man utöva alla stora 

bollspel samt racketspel och det krävs att det 

finns en ledare, alternativt ett vuxenstöd, för 

att aktiviteten ska gå att dra igång. 

 

Är du intresserad av att nyttja en tid eller har 

frågor kring detta kontaktar du din 

idrottslärare. 

 

/Idrottslärarna

 
 

Elevråd Mimer 

 

Vi träffas för årets första elevråd 

torsdag 29 september kl. 13:30 i Ö4.2.  

 

Elevrådsrepresentanter kan gärna lägga in 

övriga frågor i förväg i teamsgruppen. 

Ni bjuds på fika. 

 

Varmt välkomna!  

/Linda Ström 

 

 

Nu är det dags för 

elevskyddsombudsutbildning för 

årkurs 1   
 

Alla valda elevskyddsombud för åk 1 2022 

på Mjölner och Magne är välkomna att delta. 

 

Datum och tid: 6/10 klockan 12.00-14.00  

Plats: Lilla samlingssalen 

 

Välkomna! 

/Ulf Stenberg/ HSO 

 
 

Lärstudio Oden 

 

Tisdagar kl. 15,00 - 16,20 i S2.3, S3.3 och 

S5.3. 

 

Kom när du kan och gå när du måste.  

Här kan du få hjälp med skoluppgifter eller 

att plugga till prov. 

 

Välkommen! 

/Personalen i lärstudion 

 
 

Mattestuga Mimer och Munin 

 

Måndagar kl. 8.10 – 9.10 i S5.3 

Här kan du få hjälp med matte oavsett kurs. 

 

Välkommen! 

/Personalen i mattestugan 

 
 

Mattestuga Hugin i N14.3 

 

Välkomna på Hugins mattestuga. Vi finns 

där… 

Måndagar kl. 08.10-09.20 

Onsdagar kl. 15.00-16.20 

 

Vi ses! 

/ Anki & Dan 
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Brandtätning Odens innertak 

 

Under vecka 39 kommer det påbörjas 

arbeten i innertaket på Oden. Det är 

brandtätning av gamla genomföringar som 

kommer att göras. 

Det kommer att finnas hinder i korridorer 

under detta arbete så var lite observant och 

visa hänsyn. 

 

/Andreas Eriksson 

 
 

Utbytesstudent söker värdfamilj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ni som använder parkeringarna som 

tillhör punkthusen på Lasarettsvägen  

 

Det är inte tillåtet att parkera på hyreshusens 

parkeringsplatser då de är gästparkeringar 

avsedda endast för deras besökare. 

Vänligen respektera! 

 

/Skolledningen 
 

 

 
 

 



ZUMBA I ROSVIK
Tisdagar kl. 19.00 - 20.00 

Plats: Royal Folkets hus i Rosvik
Kontakt: ”Zumba med Mia” på Facebook
alt. mia.jakobsson2020@gmail.com

KRIK PITEÅ 
Onsdagar kl. 20.15 - 21.45
Blandade bollsporter och lekar

Strömbackas A-hall
Kontakt: krikpite@gmail.com

ANAMCARA YOGA OCH WELLNESS
Onsdagar kl. 19.00 - 20.30 Yinyoga

Plats: Kolmilavägen 17
Kontakt: 072-511 30 05
vivianamcara@gmail.com

ACTIC GYM
Måndag och torsdag kl 15.00 - 17.00
Gymträning
Kontakt: 0911-69 63 90

ÖJEBY SIMHALL
Måndag Intervall med Sara 17.30 45min
Tisdag  Vatten Challenge 20.00 45min
Onsdag Spinning med Leo 17.00 30min
Torsdag Power med Carro 18.10 45min
Ingen förbokning behövs
Kontakt: 0911-69 63 90

HORTLAX SIMHALL
Måndagar kl. 17.45 - 18.15 
(start måndag 3 Oktober, 10 ggr. )
Simning med barn med funktionsvariationer
Intresseanmälan till Hortlax simhall. Max sex 
deltagare. Kontakt Lina Bergman 0911-69 74 15

KORPEN
Måndag 18.30-19.30 Just Dance, (start 19 sept.)

19.00-19.45 Tabata 45
Tisdag 17.15-18.15 Step styrka

17.30-18.45 Spin Activio 45 + core 30
Onsdag 18.15-19.00 Power Yoga 45

18.30-19.30 Danceaerobic, (start 21 sept.)
Torsdag 17.15-18.00 HIIT 45 – stationer

19.15-20.15 Movez
Alla pass är drop in, i mån av plats. Platserna 
släpps 45 min innan klasstarten. Anmälan i recep-
tionen varje gång, senast 10 min innan klasstart.
Kontakt: 0911-27 75 50 info@korpenpitea.se
www.korpenpitea.se

Kultur, park och fritid
pitea.se/puff
facebook.com/ungipitea
0911-69 60 00

PUFF - Piteås unga friskare framtid
är ett samarbetsprojekt mellan privata näringslivet, 
ideella organisationer och Piteå kommun.

GRATIS TRÄNING för dig 
som är ung i Piteå

Gäller ungdomar från åk 7 till åk 3 på gymnasiet

PUFF startar 12 september och fortsätter fram till 23 april 2023

 DROP IN OCH FÖRST TILL KVARN GÄLLER

Piteå kommun puffar träning och friskvård genom projektet PUFF. Här har du 
som går åk 7 till åk 3 på gymnasiet chansen att träna gratis och prova på en 
massa olika träningsformer! Detta gäller de speciella PUFF-passen. Kom i tid 
och anmäl er till er instruktör. 

VID FRÅGOR KONTAKTA: 

elisabeth.lundman@pitea.se
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