Bra Fritid
Information från Luleå kommuns Fritidsförvaltning
Vi gör bra fritid ännu bättre!

Ingela Lundbäck Med sikte mot 2012 i London...
Sommarlovsaktiviteter
på Örnäsområdet
Stora Stenträsket Renoverat, två nya stugor
och fler husvagnsplatser
Kluntarna - En skärgårdspärla
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Sommaren är här med
massor av aktiviteter!
Sommarlovsaktiviteter
på Örnäsområdet
Som ung i Luleå är du varmt välkommen på våra
temakvällar under sommaren, där du får testa på
olika aktiviteter. Allt från idrott, kvällsbad på Arons
eller varför inte göra något musikaliskt eller kreativt
arrangemang?! Alla arrangemang är gratis!

Onsdagar - Hälsa/idrott/rörelse/föreningsliv
Torsdagar - Aronsbadet, kvällsbad
Fredagar - Musik, kreativitet och kultur
Onsdag 15 juni
Torsdag 16 juni
Fredag 17 juni		

19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-23.00

Onsdag 22 juni
Torsdag 23 juni
Fredag 24 juni

19.00-22.00
19.00-22.00
MIDSOMMARAFTON STÄNGT

Onsdag 17 augusti
Torsdag 18 augusti
Fredag 19 augusti

19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00

För att veta mer gå in på hemsidan och läs mer
www.lulea.se/ornasetsfritidsgard

Rånepoolen

Aronsbadet

Öppet 11 juni - 19 augusti
Öppettider, 10.00-18.00, alla dagar i sommar, Gratis!
Kom och bada på Aronsbadet i sommar. Här finns det
stora gräsytor, kiosk, omklädningsrum, barnpool och
rutschkana.

Steelpark Luleå

Invigning, 18 juni 12.00-18.00
Lördag den 18 juni är det officiell invigning av Steelpark Luleå på Örnäsområdet. På området finns Sveriges
nordligaste skatepark i betong, 900 kvm med en 20 ton
tung stålskänk som en av de stora utsmyckningarna. På
området finns också ett grafittiplank, stora aktivitetsytor för boule, en multifunktionsplan samt stora härliga
gräsytor.
Kom och var med på invigningen och ha en trevlig dag.
Konferancier - Ludde Wästfelt
12.00
12.45
13.00
14.00
16.00

Graffiti Jam, COLORS OF LULEÅ, (hela dagen)
Inledning och presentation av gäster,
Josef Forslund Luleå Extremsport
Invigning av Karl Petersén och
Inger B Larsson, Luleå kommun
Tävling, TRICKS FOR CASH,
i samarbete med Nyckelbryggerier
Tävling, SKATE, i samarbete med Hardwear

Den 9 juli är det invigning och premiär för Råneås
nya tempererade utomhusbad ”Rånepoolen”. Gör
ett besök och svalka av dig i sommarvärmen!
Badet är beläget på samma område som idrottsplatsen, nere på Klapphällen.

Under dagen spelar TREKLANG och ESSEN live samt
en DJ. Janne Saario, designer av betongparken, Michael
Mackrodt och Pirkka Pollari från Elemnet´s Europa
team finns också på plats under dagen. Luleå Extremsport kommer att finnas på plats och informerar om
föreningen. Bouleklubben håller även öppet caféet hela
dagen!

25 meters bassäng, kiosk, omklädningsrum och
stora gräsytor bjuder er på härlig avkoppling och
möjligheter till att njuta av semestern.

Gratis varmkorv med bröd samt dryck från
Nyckelbryggeriet så långt det räcker. Grillar finns på
plats, tag gärna med eget för att grilla.

Välkommen!

Välkommen!

Invigning, 9 juli

Ingela, med sikte mot 2012 i London...
När vi når Ingela på mobilen är hon tillfälligt
på hemmaplan i Luleå som hon uttrycker sig.
Efter en intensiv tävlingsperiod för landslaget
i bordtennis är hon nyss hemkommen från
världscuptävling i Holland. Ingela Lundbäck
är en av Sveriges bästa atleter inom bordtennis
med flertalet stora medaljer.
Ingela är rullstolsburen sedan hon 1997 fick de
första symtomerna på vad som visade sig vara
Gorlins syndrom. Trots att hon gjorde sin första
operation för 11 år sedan var det inte förrän 2007
som Ingela fick sin diagnos.
När Ingela väl är hemma så är det fullt fokus på
träning som gäller och det hinner bli 4-5 pass
pingis och ofta lika många pass med styrka eller
simning innan veckan är slut. Förutom alla tävlingar i Världscupen, SM, EM och andra tävlingar
så är det Paralympics i London 2012 som ar ett av
Ingelas närmsta mål.
Hon var med i Paralympics i Peking 2008 men det
räckte inte hela vägen den gången och Ingela fick
ge sig efter gruppspelet.
Nu satsar Ingela vidare mot London 2012. Hon
tänker ta en Paralympics-medalj innan karriären
är över.

I dagsläget är Ingela nummer 1 på rankingen över
paralympiker i sin idrott.
- I november är en Paralympicscamp för de som har en
chans att ta sig till London. En förtrupp tas troligtvis ut
i dec, men de flesta tas ut i
februari/mars av Sveriges
Paralympiska kommitté. I
pingis handlar det om att
kvalificera sig först på rankingen, men sedan också
att bli uttagen av förbundet, säger Ingela.
Ingelas meritförteckning lång. Här är en liten glimt av
alla meriter genom åren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 EM guld Jesolo, Italien (öppen/R5) 2005
1 Guld SM Falköping 2006
1 Guld EM Kranjska Gora Slovenien (öppna) 2007
1 Silver EM Kranjska Gora Slovenien (singel) 2007
1 Brons EM Kranjska Gora Slovenien (lag) 2007
2 EM-Guld Genua Italien (singel/lag) 2009
2 VM-silver Gwangju Korea (singel/lag) 2010
2 Guld Piestany Slovakien (singel/lag) 2010
2 Guld Taipei Taiwan (singel/lag) 2010

Fritidsförvaltningen vill passa på att önska Ingela lycka
till i sin satsning mot London 2012.

Stora Stenträsket

Luleå Midnight Swim

De åtta stugorna i Stora Stenträsket är inför
sommarsäsongen nyrenoverade varav två är
helt nyproducerade. Det finns också tio nya fina
husvagnsplatser.

I sommar genomförs Luleå Midnight Swim 1-2 juli.
Luleå Midnight Swim är den stora nykomlingen
inom Open Water tävlingar. En unik tävling där du
som simmare kan välja att under fredagen simma
1500 meter eller under
lördagen simma 3000
meter med start i Norra
Hamn.

Stugorna har fått
ramper med altaner
ner mot sjön och
”storstugan” har fått
en stor inbjudande
altan för att man ska
under de ljusa sommarkvällarna kunna
sitta och äta tillsammans.
Gå gärna in www.lulea.se/storastentrasket och
läs mer om alla nyheter och allt annat i Stora
Stenträsket.

Båda loppen är Midnattslopp vilket innebär att du
simmar från en dag till
den andra, med starttid
23.45. Kända simmare som Josefin Lillhage, Johanna
Sjöberg och Louise Karlsson kommer att delta.
Gå in på www.luleamidnightswim.com för att läsa
mer om tävlingen och allt annat som händer på festplatsen inne i stan under helgen.

Kluntarna En skärgårdspärla
När du stiger i land på Kluntarna oavsett
om du kommer med egen båt, eller med
turbåten så möts du av en ö med storslagen natur.
På Kluntarna finns allt från härliga sandstränder,
naturstigar i skogen, till klippor och berg där
kanske Kluntgubben är mest kända landmärket.
Även stenlagda labyrinter från sannorligt 1300eller 1400-talet finns att ta en närmare titt på.
På Kluntarna finns fritidsförvaltningens tre uthyrningsstugor som under sommarmånaderna är
välbesökta. Det finns en bastu i Storviken där turbåten angör och en bastu i Kråkviken på motsatta
sida av ön med fantastisk kvällsol på sommaren.

Pontushallens ombyggnad
Som vi berättat i tidigare nummer kommer
Pontushallen stängas för ombyggnation under
2012. Arbetet påbörjas i mars och delar av anläggningen är klar i slutet av året. Hela arenan
med restaurang och tillbyggda delar ska vara helt
färdig hösten 2013.
Verksamheter som bedrivs i Pontushallarna kommer att till stor del att flytta ut till Arcushallen
under byggtiden. Bilder från ombyggnationen
kommer att läggas upp på vår hemsida så att ni
kan följa bygget under tidens gång.
Ritningar över hallen och dess kringytor finns
redan nu på www.lulea.se/fritid för den som är
intresserad.

Storviken, Kluntarna

Besök www.lulea.se/skargard för att läsa mer om
Kluntarna och andra härliga öar som finns i Luleå
skärgård.
Luleå turistbyrå svarar också gärna på frågor kring
skärgården.

Vi saknar isbanan!
Isbanan är ett välbesökt utflyktsmål under vintern.
2012 är det 10-årsjubileum och vi söker nu bilder
som ni tagit under era besök där.
Fritidsförvaltningen arrangerar en fototävling på
www.lulea.se/fritid där ni lämnar ert bidrag och är
med i utlottningen av fina priser.

Luleå Turistbyrå
Öppettider i sommar 13/7 - 14/8
Måndagar-Fredagar		
10.00 - 19.00
Lördagar 			
10.00 - 16.00
Söndagar
		
12.00 - 16.00

En hälsning från fritidschefen
Jag hoppas att ni skall få en härlig och avkopplande
sommar, kanske på någon av våra anläggningar eller besöksmål. Surfa in på hemsidan
www.lulea.se/fritid för att hänga med i de
senaste nyheterna och se vad som är på gång.
Glad sommar önskar Fritidsförvaltingen.
Helén Wiklund Wårell, Fritidschef
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