Ny stor sporthall klar
på Örnäset!

Nya ståplatsläktaren för Luleåfansen.

Återinvigning av Coop
Arena den 26 november

Torsdagen den 26 november är det
återinvigning av ombyggda Coop Arena.
Luleå möter Färjestad på hemmaplan
kl 19.00 och i samband med matchstart
blir det bandklippning mm.
Vid invigningen kommer allt att vara
klart. En ny sportsbar och restaurang
med utsikt över rinken, nya omklädningsrum, ny pressläktare och pressrum, fler
loger och konferensrum, fler platser för
funktionshindrade, större ståplatsläktare och publika utrymmen, fler kiosker
och hamburgerställen, nya teknikrum,
verkstad mm.
För mer information och bilder
besök www.lulea.se/fritid

Vilken information
vill du hitta på
www.lulea.se/fritid?

Informationen på fritidswebben ska
ses över inom kort och därför är vi på
Fritidsförvaltningen intresserade av vad
du skulle vilja hitta för information under
rubriken Fritid på www.lulea.se
Gå in på www.lulea.se/fritid och
lämna dina förslag på information som du
skulle vilja hitta på sidan. Klicka på den
röda rutan och fyll i webbformuläret.

Sporthallen på Örnäset står nu klar till
glädje för både Örnässkolans elever och
föreningslivet. Sporthallen togs i bruk
den 12 oktober och föreningar kan boka
hallen mellan kl 17.00 och kl 22.00 på
vardagar (skolan använder hallen fram
till kl 17.00) och mellan kl 08.00 och kl
18.00 på lördagar samt mellan kl 08.00
och kl 22.00 på söndagar.
Hallen kan delas in i tre delar, var
och en en fullstor basketplan och det
finns sex stora omklädningsrum. På
ovanvåningen finns det förutom den nya
fritidsgården också en stor spegelsal vilken kan bokas för olika evenemang som
dans, konferenser mm. Bokar hallen och
spegelsalen gör man på Föreningsservice
tel 0920-45 44 00.

Ny organisation på
Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen har gjort om sin organisation och den största förändringen
handlar om att vi samlat all anläggningsdrift i en avdelning, istället för som tidigare i två. Anledningen till detta är att vi
vill nyttja befintliga resurser på ett bättre
sätt, såväl personella som andra.
Vi har också, liksom många andra
förvaltningar inom kommunen, ett stort
antal pensionsavgångar de kommande
åren och vi behöver samordna så att
detta påverkar verksamheten negativt i
så liten utsträckning som möjligt.
I den nya organisationen har vi också
valt att skapa en ny enhet som ansvarar
för de ungdomsfrågor som ligger inom
fritidsförvaltningens uppdrag, bl a fritidsgårdarna.

Bor du på landsbygden
i Luleå kommun?
Tycker du att det händer tillräckligt på
fritiden där du bor? Om inte:
Ta chansen och fixa något med PeKA!
Spelning, föreläsning, turnering eller
något helt annat…

PeKA - Pengar till Kreativa Arrangemang

Bra Fritid
Information från Luleå kommuns Fritidsförvaltning

Sporthallen på Örnäset klar Återinvigning av Coop Arena
Snö- och isprojekt på Ormberget
Fritidsgården som byggs upp från grunden Hämta ditt ex av Vintermagasinet
Ta hjälp av PeKA - gör ett arrangemang i din by Renovering av Gammelstads badhus

Av unga för unga - www.lulea.se/peka
LULEÅ kommun, Fritidsförvaltningen

Omfattande renovering
av Gammelstads badhus

Under hösten renoveras Gammelstads
badhus på grund av problem med fuktskador. Hela yttertaket byts ut och likaså två
ytterväggar. Badhuset har därför stängt hela
hösten och beräknas öppna igen någon gång
i början av nästa år. Under renoveringen
byggs också rutschbanan in i ett högt torn,
detta för att undvika att banan fryser och
spricker samt för att spara energi. Rutschbanan får en ”snurr” mindre men blir istället
brantare och åkturen går därför fortare än
tidigare.

Hämta ditt ex av
Vintermagasinet!

Årets version av Vintermagasinet innehåller
massor av roliga tips på utflykter och aktiviteter i Luleå och Boden. Hitta nya smultronställen eller få tips på vilka evenemang
du kan besöka. Vintermagasinet kan du
hämta på turistbyråerna och andra offentliga
ställen som t ex bibliotek, hotell mm.

Efterlängtad fritidsgård öppnar
snart på Örnäset!

Vid fel på våra anläggningar
När du upptäcker fel på våra fritidsanläggningar, t. ex sporthallar och andra motionsanläggningar vill vi på Fritidsförvaltningen att
du anmäler detta till oss. Då ringer du till
Föreningsservice på telefon 0920-45 44 00.
Du kan också e-posta på adressen:
foreningsservice@lulea.se

Tack för hjälpen!

Tidningen ”Bra Fritid” delas ut till samtliga hushåll i Luleå kommun. Adress: Luleå kommun,
Fritidsförvaltningen, 971 85 Luleå. E-post: fritid@lulea.se Ansvarig utgivare: Helén WiklundWårell. Layout och produktion: Fritidsförvaltningen, Lena Nilsson. Foto: Christer Pöhner, Lena
Nilsson, Per Pettersson. Tryck: Luleå Grafiska Nästa nummer: Februari 2010.
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Luleå deltar
i forskningsprojekt kring
snö och is

Helén Wiklund-Wårell

Sitter vid mitt skrivbord på kontoret och tittar ut genom fönstret.
Har en fantastisk utsikt över Norra
Hamn där turbåtarna fortfarande
ligger kvar, trots att hösten är
här. Färgerna är otroliga! Det här
är en tid som inbjuder till långa
promenader och ett efterföljande
cafébesök. Eller varför inte hyra tid
hos tennisklubben och spelat lite
badminton eller tennis eller besöka
bowlingen tillsammans med några
vänner? Utbudet av fritidsaktiviteter är stort i Luleå, och precis så
ska det vara i en kommun som vill
växa.
Snart är det vinter – ett ord
som för många är likställt med
kyla, men för mig för det tankar till
gnistrande snö och varma brasor. Jag längtar efter att från mitt
fönster kunna se isbanan och all
den aktivitet som pågår där under
den tid den är tillgänglig. Den här
säsongen har vi dessutom planer på
att utveckla den än mer. Har du en
idé, hör av dig!
Som ni också kan läsa om i det
här numret av Bra Fritid startar ett
projekt som vi hoppas ska förbättra för er som gillar att tillbringa
fritiden uppe på Ormberget, en av
våra absoluta pärlor. Det ska bli
jättespännande att följa under de år
som projektet pågår.

Helén Wiklund-Wårell
Fritidschef

Säkrare snötillgång
De senaste årens allt mildare klimat
har gjort att säsongsstart för skidåkning
varit mycket osäker och ibland inte gått
att genomföra förrän efter jul- och nyårshelgerna. Syftet med projektet är att
på Ormberget kunna erbjuda kommunens medborgare och gäster en säkrare
tillgång till snö under en längre säsong.
Luleå Tekniska Universitet har
Under projektets gång kommer man
länge bedrivit forskning inom omdärför att arbeta med att hitta lösningar
rådet snö och is och nu startas ett
på vilka markförhållanden och underlag
projekt där man kombinerar universom bäst lämpar sig för att skapa snöläggsitetets teoretiska kunskaper och
ning under en längre tid. Man kommer att
de praktiska kunskaper som finns i
utreda om markkylning i spåren kan bidra
Norrbottensregionen.
till att tidigarelägga säsongsstart med snö.
Fyra testområden kommer att delta i
Ny teknik
projektet; Jukkasjärvi Icehotel, BjörkliProjektet kommer också att arbeta
dens fjällby, Camp Ripan i Kiruna och
med att skapa möjlighet för tillverkOrmberget i Luleå.
ning av snö vid högre temperaturer
Bakgrunden till projektet är att
än tidigare varit möjligt. En intressant
mycket av Norrbottens attraktivitet
teknik man kommer att titta på i det
både som turist- och boendemiljö är
sammanhanget är en teknik som testas
förknippad med vinterupplevelser där
i Schweiziska Zermatt. Där satsar man
tillgången på snö och is är viktig.
på att tillverka snö i tillslutna containrar
Den pågående klimatförändringen
där vatten och vakuum blandas utan
har inneburit att vintersäsongen blivit
några andra tillsatser. En del av vattnet
kortare vilket hotar både den vinterförångas men resten blir till snö, sedan
baserade turismen och områdets
sprutas snön ut i backen från containattraktivitet som boendemiljö.
ern och temperaturen ute i luften
Projektet Snö och is har som överomkring spelar därför ingen roll för
gripande målsättning att skapa klimattillverkningen.
smarta system för snö- och isaktivitetProjektet startade i och med den
er som står emot perioder av blida.
kick-off som genomfördes den 22
De fyra testområdena i projektet
oktober i år och kommer att pågå till
riktar in sig på några olika teman och
och med maj 2012. För mer informaför Luleå och Ormbergets del komtion om projektet kontakta Petter
mer det att handla om grundläggning/
Wikström tel 0920-45 56 11.
markfrysning och snötillverkning.

Idag måste det vara minst tio grader kallt för att man ska kunna tillverka snö. Projektet Snö och is kommer
förhoppningsvis få fram lösningar så att man kan spruta snö även vid varmare temperaturer.

Dörren
öppnas till
en sprillans
ny fritidsgård!
– Jättekul med en alldeles ny fritidsgård, tycker Robin, Markus, Moa,
Ebba, Malin, Stina, Linn, Ellen och
Tilde-Ristin, som för första gången
är på besök i de nya lokalerna där
Örnäsets fritidsgård ska finnas från
och med årsskiftet. De är allihop
med i gruppen som har jobbat fram
vad den nya fritidsgården ska fyllas
med för verksamheter och utrustning.
Ungdomarna tar fram förslag
I och med att det byggdes en helt ny
sporthall fick även fritidsgården på
Örnäset nya lokaler och det är ungdomarna som ska bestämma inriktningen. Ungdomssamordnaren och
enhetschefen för ungdomsfrågor på
Fritidsförvaltningen pratade först med
alla mentorer på Örnässkolan och fick
därefter komma på skoltid och berätta
för intresserade elever om den nya
gården. Därefter har det arrangerats
träffar där ungdomarna har fått ta fram
förslag på vad gården ska innehålla, hur
det ska se ut på gården och vad man
ska kunna göra där.

Moa och Ebba kollar resultatet av röstningen om
vad som ska finnas på gården

För första gången på den nya fritidsgården, från vänster till höger; Robin, Markus, Moa, Ebba, Malin,
Stina, Linn, Ellen och Tilde-Ristin. För fler bilder besök www.lulea.se/ungdom

Bioanläggning populärast
I skrivande stund har det precis genomförts en röstning bland skolans alla högstadieelever om vad man tycker att det
ska satsas på. Moa och Ebba röstade på
en bioanläggning med surroundljud till
biorummet och det var de inte ensamma om, hela 98 elever tyckte att det var
det viktigaste förutom sköna soffor eller
fåtöljer. Det ska också gå att spela Xbox och TV-spel där. Till musikrummet
önskar de ett trumset, akustiska gitarrer, elgitarrer och en inspelningsstudio.
Det kreativa rummet vill de fylla med
en hel massa material; papper, pennor,
färger, graffitimaterial
mm och ett
stort bord
med många
platser att
sitta och
pyssla vid.
I det stora
rummet när
man kommer
in i fritidsgården ska
det finnas ett
café och där
vill de ha run-

da bord, soffor och en platt-tv på väggen
mitt emot. Och sist men inte minst så vill
de ha ett mysrum intill entrén med massagestolar och sköna soffor och kuddar.
Öppnas efter jullovet
Vad som faktiskt kommer att finnas på
gården ska nu jobbas vidare med i
gruppen och så småningom beställas.
Det är tänkt att den nya fritidsgården
ska öppna efter jullovet så det blir
säkert en hel del jobb under lovet, tror
ungdomarna som givetvis ska vara med
och ställa i ordning inför öppnandet!

Malin, Ellen och Tilde-Ristin inspekterar det nya biorummet.

