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För alla unga i Luleå
”SOMMARSTEK” 12-20 JUNI
Fritidsgårdarna på Bergviken, Örnäset och Gammelstad kommer att
arrangera ”Sommarstek” för tredje
året i rad. Fem stycken ferieungdomar anordnar olika aktiviteter för
andra ungdomar.
Gå in på Facebook och sök på
”sommarstek i Luleå” och läs mer.
Lördag den 7 juli arrangerar fritidsgårdarna i Luleå en resa till
Piteå och en tävlingsdag på Piteå
Dragway. En hel buss har bokats
och anmäler dig gör du via fritidsgårdarna.
Efter sommarstek tar alla fritidsgårdarna sommarlov, men inför
hösten så startar vi igång fritidsgårdarna i kommunal regi. Vill du som
ung vara med och påverka fritidsgårdarnas utseende och verksamhetens innehåll kommer du att ha
möjlighet till detta då vi öppnar i
höst.
festivalen ”LIVET ÄR EN
FEST” FÖR UNG I LULEÅ
Från Örnäsets- och Gammelstads
fritidsgård är det 15 ungdomar
som har arbetat ihop pengar för att
kunna åka till en ungdomsfestival
i Lidingö för som heter ”Livet är
en fest”. Genom att panta gårdens
burkar, bakat fika till idrottsföreningar, haft försäljning på olika
evenemang. På detta sätt har dessa
ungdomar chansen att träffa andra
ungdomar och byta erfarenheter
hur dom jobbar med sina arrangemang.

SOMMARLOVSTIPS
BADA
Förutom alla strandbad i Luleå och
dess närområden finns gratis tempererade poolerna Aronsbadet och
Råneåpoolen att svalka sig i. Kika in
på kommunens hemsida för att se
öppettider med mera.
basket
På flertalet ställen finns basketkorgar uppsatta. Hälsans Hus och
Trolltjärn på Bergnäset är de planer
som kanske erbjuder bästa möjligheterna för en tuff basketmatch
under sommaren.
BEACHVOLLEY
På Gültzauudden går det utmärkt
att spela beachvolley under sommaren. Vid idrottsplatsen på Porsön
finns STIL:s två planer. Vid Hälsans
Hus finns en mycket fin plan med
fast nät. När Lule Volley ordnar
spel där, så ser dem till att det också
finns linjer.
boule
Bouleplanen på Örnäset är perfekt
för kompisgäng som vill utmana
varandra i boule.
cykla
Inne på Luleå turistbyrå i Kulturens
Hus kan du hämta din cykelkarta
och utforska Luleå på cykel. Vissa
dagar under sommaren genomförs
gruppcyklingar i Luleå där vissa
sträckor cyklas tillsammans med
guide. Mer information om detta i
dagstidningarna NSD och Kuriren.
fotboll
Alla våra fotbollsplaner håller öppet under sommaren och passar för
straffsparkstävlingar eller internmatch med kompisgänget.

INLINEHOCKEY
På vissa av våra ishockeyrinkar
erbjuder underlaget perfekta förutsättningar för inlinehockey. Hertsö
IP och Gammelstads IP har asfalt
och där kan man lira under sommaren.
KANOTUTHYRNING
Upplev en skön tur på Björkskatafjärden eller närliggande vatten,
nästan ”mitt i stan”. Hyr en kanot
med familjen, kompisarna eller
gänget. Tag med kanoten på biltaket och sök upp någon av våra
sjöar, åar, bäckar eller älvar.
Läs mer på hemsidan,
www.luleakajakklubb.bd.se
SKATEBOARD & EXTREMSPORT
På Örnäsets extremsportpark
”Steelpark” kan du som besökare
åka skateboard, kickbike eller BMX
i det olika sektionerna. Hjälm
använder du såklart när du är i
extremsportparken.

TENNIS
På Bensby IP monteras tennisnät
upp under sommaren för den som
är sugen att spela. På Arcusområdet
erbjuds fina tennisbanor utomhus
men också fyra banor innomhus.
Kontakta Luleå Tennisklubb för
mer information 0920-25 04 28
VANDRINGSLEDER
Inne på Luleå turistbyrå kan du
hämta en ny guide till vandringslederna i kommunen.
På www.lulea.se/fritid hittar du
mer tips på vad som går att hitta på
under sommaren. Tipsa oss gärna
på aktiviteter under sommaren på
fritid@lulea.se

SKÄRGÅRDSSTUGOR BLIR NU
MER OMBONADE OCH MYSIGA!

Skärgårdsstugorna på Junkön,
Kluntarna, Småskär och Brändöskär
har under försommaren blivit tillpiffade av fritidsförvaltningen.
Under hösten 2012 rustades Stora
Stenträskets fiskecamp upp med
nya stugor och en trevlig inomhusmiljö.
-Nu satsar vi även på skärgårdsstugorna och ser till att de precis
som miljön de står i erbjuder det
där lilla extra, säger Roger Wikström som är områdeschef för skärgården. Alla stugor får nya inventarier, husgeråd och genomgår också
en mer miljöanpassad inredning.

Några vandringsleder är också nya
för säsongen 2012. En folder finns
att hämta gratis på Luleå Turistbyrå
i Kulturens Hus. Den kommer även
att finnas ute hos stugvärdarna på
de olika öarna.
Genom att läsa foldern och vandra
längs lederna som finns på kartbilderna erbjuds man en storslagen
natur och fina smultronställen längs
vägen. Antingen så går du flera
leder eller väljer ut just sin favoritö
eller favoritled.
Turlistan för skärgårdstrafiken 2012
är nu tryckt och finns att hämta
inne på Luleå Turistbyrå i Kulturens Hus. Turlistan finns även att
ladda hem som PDF på Luleå Kommuns hemsida www.lulea.se/fritid

LULEÅ TURISTBYRÅ I KULTURENS HUS HJÄLPER GÄRNA
TILL MED TIPS OCH RÅD
Inne på Luleå Turistbyrå i
Kulturens Hus finns personal på
plats som gärna hjälper till med
information och tips på aktiviteter
inför sommaren. Du hämtar även
din båtturlista, Luleåkarta eller
köper fiskekort- och gästhamnskort
inne på turistbyrån. Du kan även
hämta kommunbroschyrer från
övriga Norrbotten samt landskapsbroschyrer, STF:s och Swifs vandrarhemskatalog.
Öppet: 11 juni - 12 augusti
Måndag-fredag
10.00-19.00
Lördag			10.00-16.00
Söndag		
12.00-16.00
Telefon: 0920-45 70 00
E-post: turistbyra@lulea.se

JUNKÖNS GÄSTHAMN ÄR
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA MED
SITT NYA GÅNGDÄCK
På Junköns gästhamn är tillgängligheten bättre än någonsin då det
under sommaren 2011 byggdes ett
gångdäck från museet och sträcker
sig ända fram till stugorna på andra
sidan viken. -I och med detta så
hoppas vi kunna erbjuda fler målgrupper en härlig och enkel vistelse
på Junkön, säger Conny Bergwall,
anläggningschef Fritidsförvaltningen.
Gångdäcket gör att det är lättare för
gäster som hyrt stuga att transportera dit sitt bagage och andra tyngre
saker. Även barnvagnar och rullstolar färdas utmärkt.

Stugorna Falken och Örnen ligger nära varandra lite sydost om
gästhamnen och skärgårdsmuseet
på Junkön. Båda stugorna har sjöutsikt. I allrummet i stugorna finns
det bord och sittplatser samt en
kamin. Ved finns i särskilda uthus
i anslutning till stugorna så också
utedass.
Stugorna har indragen elström och
har därmed belysning och elektrisk
spis och kylskåp mm. Vatten finns
indraget och i varje stuga finns ett
litet badrum med toalett och dusch.
I stugan Falken går det bra att ha
med hund.
På bryggan vid skärgårdsmuseet
finns en stor bastu som bokas i en
pärm för alla gäster på ön. I caféet
som finns i samma byggnad som

museét ordnar feriejobbare fika,
våfflor och säljer glass på dagarna
samt sköter om hamnen- och allt
runt om kring.
I Junköns hamn går det vissa tider
att köpa fisk direkt från fiskebåten,
låna spel och hämta broschyrer,
kartor och vissa gratistidningar i
receptionen i caféet.
Unna dig ett besök på Junkön i
sommar och njut av en glass i solen,
en tur till badviken eller kika på de
spännande sakerna i de olika muséedelarna som finns på ön.
Välkommen ut i skärgården!

ARCUSHALLEN, NU OCKSÅ
HEMMAHALL FÖR BASKETEN

Stallen ska spara energi

Säsongen 2012-2013 kommer
elitlagen LF Basket Norrbotten
och Northland Basket att starta
sina säsonger i Arcushallen där en
tillfällig basketarena kommer att
byggas upp. Redan nu ligger ett
trägolv utlagt på en del av ytan
som disponeras av fotbollsmattan i
vanliga fall.
Under sommaren och hösten
kommer arenan att växa fram med
läktare, kiosker och utrymmen
för media, teknik och annat som
behövs för att genomföra en basketfest. Mer information om förutsättningarna på Arcushallen kommer
att aviseras på respektive klubbs
hemsida samt på kommunens hemsida under slutet på sommaren.

Luleå kommuns ridanläggningar
ska spara energi. Därför kommer vi,
tillsammans med Luleå och Råneå
ridklubb, delta i projektet ”Testpiloter i praktisk energieffektivisering”,
som just nu pågår i Norrbotten och
Västerbotten.

MODELLBYGGNATION
MED MFK JUPITER

byggtekniska saker, till att beställa
motorer till planen från utlandet,
säger Hans Danielsson som är en
eldsjäl i föreningen.
Planen byggs i balsaträ som är
ett mycket lätt träslag och sedan
klär man in vingar och annat med
en plast som man värmer fast för att
ytterligare få så lite vikt som möjligt
på flygplanen.

Bra Fritid besökte Modellflygklubben Jupiters klubblokal på Kronan
en onsdag i mitten på maj. Flitens
lampa lyste i lokalen när vi kom
in och flera såväl yngre- som äldre
entusiaster fanns på plats för att
bygga just sitt drömflygplan för att
kunna sväva fram över flygfältet på
Knöppelåsen under sommaren.
-Jag finns på plats två kvällar i
veckan och hjälper till med allt från

Vi räknar med att energianvändningen på ridhusen ska minska
med minst 15 % första året.
- Vi vill arbeta med ridanläggningar för att denna verksamhet
sällan uppmärksammas trots att
driftkostnaderna är höga, säger
Theresa Palo, Energi- och klimatrådgivare. En stor del av den energin som används i ridanläggningar
kan man faktiskt minska genom
information och utbildning.

Under första veckan i juli är det en
flygträff där flera RC-piloter från
hela landet finns då på plats för att
flyga sina maskiner under midnatt-

FISKEKORT FÖR
HERTSÖTRÄSKET OCH STORA
STENTRÄSKET
Visst vill du fiska under sommaren
och försöka få upp någon storfångst? I Hertsöträsket och Stora
Stenträsket har du fina fiskevatten
och kan njuta av en sommardag
med goda vänner, en korg med fika
och se vem som blir storfiskare.
Du köper fiskekorten på Luleå
Turistbyrå, Wildmarksshopen,
OKQ8 Hertsövägen, Hertsökiosken
och till Stora Stenträsket även direkt
på plats. För att läsa mer om fiskeställena och vilka tider som utplanteringen av fisken sker se hemsidan
www.lulea.se/fritid

solens ljus. Modellflygplan finns
även med dubbelkommando.
-Detta är mycket bra för då kan
man lära sig att flyga planen utan
att behöva vara rädd att tappa kontrollen över dom, då flygläraren alltid kan gå in och ta över kontrollen
om något är på väg att hända. Hans
hälsar alla som vill testa välkommen ut i sommar till flygfältet redan nu i juni. För mer information
se hemsidan www.mfkjupiter.se

Fritidschefen hälsar!
Sommaren närmar sig med stormsteg och
med detta också möjligheten för dig att
besöka skärgården eller någon annan av
våra fina anläggningar.
Under sommaren är
det mycket som händer,
inte minst fortsätter
renoveringen av Pontushallen i full fart.
Trevlig sommar önskar
fritidsförvaltningen!
Helén Wiklund Wårell, Fritidschef
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