Bra Fritid
Information från Luleå kommuns fritidsförvaltning

Vi gör bra fritid ännu bättre!

Ett nummer fullt av sportlovstips och
information om allt annat som händer!

Sportlovstips!
Sportlovet är i år vecka 9 och här
är lite tips till dig vad du kan hitta
på under sportlovet i Luleå. Det
finns aktiviteter för alla olika typer
av intressen. Ta på dig skidorna
för en tur i spåret, åk till badhuset,
var med i Luleå basketcentrums
träningar på dagtid i Hälsans hus
eller bara njut av det fina vädret!
................................................................
Allmänhetens åkning i ishallarna
COOP NORRBOTTEN ARENA
C-hallen
Tisdagar
14.30-15.45
Torsdag
14.30-15.45
Med puck och klubba
Söndag
11.00-12.45
Utan puck och klubba
D-hallen
Tisdagar
14.30-15.30
Utan puck och klubba
Torsdag
14.00-15.30
Utan puck och klubba
Sunderby Ishall
Måndagar
14:00-14:45
Utan puck och klubba
Onsdagar
14.00-14:45
Med puck och klubba
................................................................
Badhusen i Luleå & Råneå
Alla barn mellan 6-18 år badar för
10:- (gäller mån-fre fram till 15.00).
Gammelstads badhus:
Den populära hinderbanan ligger i
bassängen hela veckan.
Pontusbadet:
12.00–15.00 hopp och lek i hela bassängen. Alla trampoliner öppna!
Inget motionssim under dessa timmar.
Hertsö badhus: Under veckan
händer olika spännande aktiviteter som godisregn, fiskdamm och
tipsrunda.
Råneå badhus: Den populära hinderbanan ligger i bassängen hela
veckan.
................................................................

Fritidsgårdarna
Hertsö fritidsgård:
>>Måndag 25/2 Dagsutflykt till
skidanläggningen Kåbdalis!
>>Tisdag 26/2 Dagsutflykt med
bad till Piteå Havsbad!
>>Torsdag 28 - lör 2 mars Svanstein
Ski!
Björkskatans fritidsgård:
>>Måndag 25/2 kl 13:00-16:00
Idrottsmingel
>>Tisdag 26/2 kl 11:00- 14:00
Ormberget med korvgrillning
>>Onsdag 27/2 kl 18:30 - 19:30
Bokmingel (på Kvinnobiblioteket)
>>Fredag 1/3 Matlagning , visst
antal portioner kan köpas till självkosnadspris
>>Lördag 31/2
Fotboll i idrottshallen kl 18:30- 22:30
Råneå fritidsgård
>>Tisdag 26/2 - Patrik Öhlund som
varit med i Fame factory, Idol m.m
besöker gården där temat är musik,
engagemang och vad studieförbundet Bilda kan bidra med till gården.
>>Onsdag 27/2 - LAN, fritidsgården
ordnar en Lankväll/natt.
>> Söndag 3/3 - Fritidsgården
tillsammans med föreningen Unga
Sportfiskare ordnar en pimpelutflykt till Furufjärden där man grillar
osv.
Se fritidsgårdarnas Facebooksidor
som du hittar via www.lulea.se

................................................................
Isbanan
Från Norra hamn till Södra hamn
kan du promenera längs isbanan.
Det finns vindskydd och grillplatser
med ved längs vissa sträckor.
................................................................
Isrinkar
I kommunen finns många isrinkar
för dig som vill åka skridskor eller
utmana dina vänner på en hockeymatch.
................................................................
Längdskidåkning
I och runt omkring Luleå finns
flertalet skidspår som erbjuder fina

förutsättningar för såväl klassisksom fristil. På www.skidspar.se kan
du läsa om statusen på spåren och
även se spårkartor.
................................................................
Sportlovsbasket på Hälsans hus
Luleå Basketcentrum arrangerar
tillsammans med Lulebo sportlovsbasket i Hälsans Hus för tjejer och
killar födda 97-03. Du har tillgång
till Kungshallen och Blå hallen,
tjejerna tränar i en hall och killarna
i en hall. Ta med dig en boll om du
har och kom till Hälsans Hus. Alla
pass har ledare. Ingen avgift eller
föranmälan krävs. Läs mer på:
www.basketcentrum.nu
................................................................
Sportlovsbussar till Måttsund

Fiskepremiär vid
Stora Stenträsket

Tre nya stugor på
Brändöskär

Aquabike - den nya
träningsformen

Lördagen den 2 mars kl 08.00 är
det fiskepremiär vid den populära
fiskesjön Stora Stenträsket.

Från 15 juli i sommar finns tre nya
stugor bokningsbara på den idylliska skärgårdsön Brändöskär.
De tre nya stugorna ligger i närhet
till den stuga som finns där sedan
tidigare och alla stugor har fönster
ut mot vattnet.

Du har väl inte missat att vi nu har
både vattengympa och crawlträning på våra badhus? För att se
schema, passbeskrivning och priser gå in på www.lulea.se/bad och
läs mer under ”Gruppträning”.

Stugor och husvagnsplatser står
rustade och klara inför säsongsstarten och den vackra snötäckta sjön i
den nordvästra delen av vår kommun ligger fridfullt och väntar på
alla fiskeentusiaster.
Strax efter fiskeuppehållet i höstas
planterades det in öring och röding
som förhoppningsvis är på hugget
lagom till premiären.
Vill du läsa mer om Stora Stenträsket kan du göra det på
www.lulea.se/storastentrasket

Fritidsförvaltningen arrangerar tillsammans med LLT transporter till
Måttsundsbacken under sportlovet

603 - Från Sunderbyn via Gammelstad, Kyrkbyn, Rutvik, Notviken, Tuna, Mjölkudden, Kallkällan,
Bergviken och Gäddvik.
Mer information på www.lulea.se
................................................................
Utförsåkning
Både Ormberget och Måttsund
erbjuder fina backar för dig som vill
åka utför. På kommunens webbsida
kan du läsa mer om öppettider,
priser och annat att tänka på.
........................................................
Mer tips kan du hittat på Luleå
kommuns webb www.lulea.se
........................................................

Längst in i viken vid sandstranden finns den gemensamma bastun
som man kan boka antingen som
båt- eller stuggäst. På ön finns fina
vandringsleder för avkoppling
och vattnen runt Brändöskär och
Uddskär erbjuder fina möjligheter
för den fiskeintresserade, både med
nät och spö. Flugfiske efter harr på
grynnorna runt ön brukar ofta ge
utdelning.
På Kluntarna, Småskär och Junkön
finns också stugor du kan hyra och
bo i under sommaren från 20 juni.

601 - Från Hertsön via Örnäset,
Skurholmen, Malmudden, Luleå
centrum, Bergnäset och Kallax
602 - Från Råneå via Sundom, Börjelslandet, Persön, Örarna, Bensbyn,
Björkskatan, Porsön och Karlsvik

Stugorna är fyrbäddsstugor med
våningssängar, braskamin, gasolkyl och gasolspis. I stugorna finns
fullt utrustat kök med husgeråd
och porslin för 4 personer. Bredvid
stugorna byggs även ett servicehus
med utedass och soprum.

Du bokar stugorna från 4 mars via
Luleå turistbyrå på 0920-45 70 00
eller på www.visitlulea.se

Intensivsimskolor
Anmäl ditt barn till intensivsimskola på något av våra badhus.
Anmälan till respektive bad tidigast tre veckor innan start. Du kan
anmäla ditt barn från året han/hon
fyller sex år.
Vecka
10-11
12-14
15-16

Badhus
Hertsö badhus
Gammelstads badhus
Pontusbadet

Vecka 24 börjar våra populära sommarsimskolor, håll utkik på hemsidan för mer info!
För att läsa mer www.lulea.se/bad

Översikt av stugan invändigt

Fasad mot väster

Aquabike
En nyhet vi har på baden är passet aquabike. På aquabikepassen
använder du en ”vattencykel” som
redskap för att
träna både kondition och styrka.
Du tränar även
balans, koordination och rörlighet
samtidigt som du
hela tiden tränar
bålstyrka för att
hålla balansen.
Ett roligt och
utmanande sätt
”Aquabikes”
att träna.
-Många av våra kunder har kanske gått på vattengympa i flera år
och vill testa något annorlunda som
utmanar kroppen på ett nytt sätt säger Veronica Bergsten, arbetsledare
på badhusen i Luleå. Första gången
kan det vara lite vingligt och man
får jobba extra mycket med bålen
för att hålla balansen.
Efter några gånger har man fått
till tekniken och kan börja jobba
mer med rörelserna. I vår finns passet på Hertsö badhus på onsdagar
kl 19.30
Aqua crossfit
Det nya passet aqua crossfit är
något som verkligen ligger i tiden.
Då man tränar crossfit är antingen
målet att hinna så många repetitioner som möjligt under en viss tid
eller att utföra ett förutbestämt antal
övningar så snabbt som möjligt.
Du jobbar hela tiden för att förbättra dig själv, under passet och
från gång till gång. Det är det mest
utmanande vattengympapasset vi
har men eftersom man bara har
fokus på sina egna repetitioner så
kan den mest vältränade och den
otränade träna bredvid varandra.

Skoterklubbarnas
arbete med lederna

Bättre service när
du bokar sporthall

Jobba med D.I.O.R
eller i skärgården

Inom Luleå kommun finns 10 skoterklubbar, de utför ett fantastiskt
arbete när de sköter ett skoterledsnät som tillsammans utgör ca 100
mil.

Fritidsförvaltningen arbetar med
att ständigt förbättra servicen för
dig som hyr kommunala lokaler
bl a sporthallar, matsalar och aulor.

Nu är det dags för dig i årskurs 9
samt åk 1-2 på gymnasiet att söka
feriejobb sommaren 2013.

Det gör att vi som tycker om att
köra skoter har bra leder att färdas
på och att trafiken kanaliseras så
att hänsyn kan tas till markägares
behov inom både jordbruk och
skogsbruk. Arbetet är helt ideellt
och finansieras dels via bidrag från
fritidsförvaltningen medlemsavgifter och klubbarnas olika arrangemang för skoterintresserade.
Medlemsantalet i klubbarna som
sköter lednätet har dock minskat de
senaste åren.
Genom att bli medlem i någon
av skoterklubbarna kommer du in
i en intressegemenskap som berikar både dig själv och andra med
samma intresse av skoteråkning.
Klubbarna har även klubbstugor
utefter lederna som du kan ha som
utflyktsmål under din skotertur.
Samtidigt stödjer du som kör skoter
i Luleå skoterklubbarna i deras
viktiga arbete för att upprätthålla en
bra kvalitet på våra skoterleder.
Läs mer på www.lulea.se under
sidorna om friluftsliv

Bothnialoppet 2013
Bothnialoppet går återigen mellan
Luleå och Piteå, nu med skidor på
fötterna men fortfarande på isen!
Den 9 mars 2013 går startskottet
för skidloppet på isen nedanför
HälsansHus i Luleå. Åkstilen är fri
och sträckan cirka 55 kilometer men
man kan även åka 20 kilometer med
start på Trundön. Banan är markerad och preparerad med två spår
för klassisk åkning samt ett spår
med “normalbredd” för skateåkning.

Med en ronderingsgrupp områdena
Gammelstad och Örnäset. Ronderingsgruppen ska ge den huvudsakliga servicen och hjälper till med
problem som uppstår vid uthyrning
för träning, kurser, fester mm.
Successivt under året kommer ansvaret för uthyrning helt att övergå
till fritidsförvaltningen. Idag ger
även skolvaktmästare service.
Förhoppningen är att arbetssättet
ska införas på fler bostadsområden
i kommunen under nästa år.
-Vi utgår från Örnäsets sporthall,
men tar oss med bil till alla övriga hallar och lokaler där service
behövs just då. I övrigt så åker vi
runt och kikar till hallarna, plockar i
ordning och pratar med gästerna så
att alla trivs, säger Lars Nilsson som
ingår i ronderingsgruppen.
Du når vår ronderingsgrupp på
072-553 67 76 eller via deras mail
rondering@fritid.lulea.se
Boka anläggning
Du kan göra bokningsförfrågan på
lokal/anläggning via Interbook på
www.lulea.se/fritid
Du får en elektronisk bokningsbekräftelse där det framgår hur du
får åtkomst till bokad lokal/hall/
anläggning. Det går även att ringa
föreningsservice under telefontid
på 0920-45 44 00.
Synpunkter på service?
Fritidsförvaltningen arbetar för
att göra din fritid ännu bättre. Hör
gärna av dig med synpunkter och
frågor via vår e-tjänst.

Inom fritidsförvaltningen finns det
möjlighet att jobba som stugvärd i
skärgården eller arbeta med att utsmycka Luleå via projektet D.I.O.R
som står för ”Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet”
Som stugvärd ansvarar du för
servicen i skärgården på någon av
öarna där kommunen har uthyrningsstugor. Du tar emot båt- och
stuggäster, sköter om guidning,
säljer gästhamnsbiljetter och har
dagligen kontakt med Luleå turistbyrå dagligen angående aktuella
stugbokningar. Båda jobben är fria
men ansvarsfullta arbeten där du
får möjlighet att vara kreativ och
tillsammans med din arbetsledare
jobba för ständig utveckling, och
förverkligande av dina idéer
Läs mer om jobben på webbsidan
www.lulea.se/feriejobb

Fritidschefen hälsar!
En tur i skidspåret, en sväng på
hockeyrinken, en promenad på isbanan
eller en utflykt med matsäck är lite tips
på aktiviteter att göra under sportlovet
eller under våren. Passa på att besöka
fiskepremiären i Stora Stenträsket eller
se om du klarar av att ta dig genom den
populära hinderbanan
Wibit på badhusen.
Håll även utkik på
webben där vi bygger om för att kunna
ge dig som besökare
ännu bättre service!
En trevlig vår önskar
vi på fritidsförvaltningen dig!
Helén Wiklund Wårell, Fritidschef
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