EN INTRODUKTION TILL LULEÅ

Välkommen
till Luleå
Luleå är Norrbottens största stad med snart 80 000 invånare.
En liten storstad med ett utbud som liknar de större metropolernas
men med småstadens närhet. Vi har en skärgård med över tusen öar,
ett näringsliv som ständigt utvecklas, ett universitet med forskning
i världsklass och tillgång till en naturnära livsmiljö året om.
Och just nu byggs och satsas det som aldrig förr.
Inom en mängd områden tar vi dessutom en allt tydligare position
bland svenska städer. Årets tillväxtkommun, Norrlands superkommun
och guldplaceringar inom basket och hockey är bara några framgångar
de senaste åren som visar vart vi är på väg.
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BYGGANDE

Naturnära
2000

nya bostäder planeras
inom de närmaste åren.
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I Luleå ska alla ha möjlighet att bo nära naturen.
Finns inte naturliga grönområden där det byggs
bostäder skapas nya miljöer för rekreation
och naturnära upplevelser.
Byggandet är en av vägarna för att

möjlighet till egen båtplats direkt

skapa en långsiktigt hållbar stad med

utanför porten. Modern arkitektur och

god livsmiljö, ekonomisk tillväxt och en

fantastisk havsutsikt gör att intresset

omtanke om miljön. Och just nu byggs

för det nya området är stort. Ett

det för fullt. Bara inom de närmaste

intressant bostadsprojekt av en annan

åren kommer 2 000 nya bostäder att

karaktär är Seminariet där en K-märkt

bli inflyttningsklara.

skolbyggnad byggts om till moderna
lägenheter. Nära centrum men också

NYA BOSTADSOMRÅDEN

nära Skurholmsfjärden, där satsningar

VÄXER FRAM

gjorts på grönområden, planteringar

Ett stort projekt med flera etapper och

och vackra promenadstråk. I nästan

som kommer att pågå under flera år är

varje bostadsområde byggs senior-

Kronanområdet, som när det är klart

boenden så att de äldre som lämnar

kommer att vara Luleås största bostads-

sina hus kan bo kvar i området.

område med lägenheter, radhus och
kedjehus. I anslutning till området ligger

NATURLIGT HÅLLBART

Ormberget, som året om är ett popu-

För att göra vår stad ännu mer

lärt tränings- och rekreationsområde.

hållbar bidrar Luleå Energi med

I utkanten av Luleå byggs Hällbacken,

hundra procent miljöel, solcellsparker,

ett nytt stort bostadsområde och ett

laddstationer för elbilar och hållbara

lysande exempel på hur man kan bo

lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla.

modernt med stadens alla bekvämlig-

För att ytterligare förstärka naturens

heter men ändå på landet med naturen

betydelse adderar vi dessutom fem

inpå knuten. Kuststad vid Södra hamn

nya naturreservat till de 37 vi redan

är ett spektakulärt område som byggs

har. Allt för att kunna erbjuda ännu

direkt vid havskanten och erbjuder

fler rekreationsområden nära naturen.
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NÄRINGSLIV

Nytänkande
Facebook valde Luleå
som placeringsort för
sitt första datacenter
utanför USA.
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Nya näringar växer fram och inspirerande
samarbeten skapas. Luleås näringsliv
sticker ut som ett av de bästa i Norrland
enligt Svenskt Näringslivs ranking.
Luleå har gått från industristad till en

South by South West med musik, film

shoppingmetropol och universitetsstad

och it. Det sker även många andra

där tjänstesektorn och de kreativa

samarbeten och utbyten mellan våra

näringarna växer.

städer, universiteten och företagen.

Luleå tekniska universitet med

Genom Creative Park, som är en kon-

forskning i världsklass har blivit en

torsmiljö och mötesplats för entrepre-

stark motor för både Luleå och hela

nörer och kreatörer från hela Norrbotten,

regionen. Härifrån knoppas många

möts också många nya tankar och idéer.

nya teknik- och konsultföretag av som

En intressant näring är spelindustrin där

senare blir en del av Luleås näringsliv.

nya användningsområden för VR-teknik
växer fram. De senaste åren har flera nya

KREATIVA NÄRINGARNA

företag startat inom området.

UTVECKLAR
De kulturella och kreativa näringarna

LÄTTARE VÄG IN PÅ

är en viktig del av Luleås utveckling.

ARBETSMARKNADEN

För att stärka dessa företag arrange-

De unga är viktiga för Luleås fram-

ras varje år Norrbotten Media Week

tid. Därför gör vi stora satsningar på

(NMW), en inspirerande mötesplats för

skolan, vilket resulterat i att vi idag har

kreativa näringar regionalt, nationellt

fler behöriga lärare än riksgenomsnittet

och internationellt. Som enda kommun

och våra grundskoleelever presterar

i Sverige har Luleå ett unikt samar-

bättre än riksgenomsnittet i Sverige.

betsavtal med City of Austin som är en

För att också underlätta för unga att

av USA:s snabbast växande städer.

komma in på arbetsmarknaden är

Gästföreläsare från Austin kommer hit

Luleå Science Park i anslutning till

och representanter från Luleå deltar

universitetet en viktig utvecklingsmiljö

bland annat vid deras stora mässa

där 1 000-tals nya jobb har skapats.
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S P O R T O C H K U LT U R

Tillsamma
Bildidé
Vänster sida Luleå Pride On ice
Höger sida, Ung artist/kultur ex Hurula

Kulturskolan i Luleå prisad
som Sveriges bästa
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Vi har sporthjältar som kammar hem guld och
eldsjälar som satsar på att förverkliga drömmar.
Människor som tillsammans bidrar till bredden
och mångfalden i vår stad.
Kulturskolan kar blivit korad till

SM-guld. Flera av talangerna är

Sveriges bästa kulturskola. Tack vare

dessutom fostrade vid vårt eget

alla eldsjälar och kreativa människor

idrottsgymnasium. Vi har också

som fyller våra scener med innehåll

dansare som tävlar på internationell

är Luleåborna bland de mest nöjda i

nivå inom bugg och swing, starka

Sverige när det gäller kulturutbudet.

lysande stjärnor inom konståkning

Kulturens hus som invigdes 2007,

och vi kan stoltsera med ett eget

kulturcentrum Ebeneser med sina

rollerderbylag som hör till topplagen

gratisscener och Norrbottens teatern

i Sverige.

är bara några av arenorna. Den

ns

alternativa festivalen Musikens makt,

ALLA SKA HA MÖJLIGHET

Luleå Pride och Luleå Hamnfestival är

För att alla unga, oavsett ekonomiska

årligen återkommande evenemang som

förutsättningar, ska ha möjlighet att

engagerar en stor del av företagen som

utöva olika sporter finns Fritidsbanken

verkar här och även Luleåborna själva.

som gratis lånar ut utrustning för
skidåkning, skridskor, fotboll och

EN SPORTSTAD

andra idrotter. Även föreningslivet för

Med elitlag, dam och herr i hockey och

unga är väl utbyggt med organiserad

basket, har vi tagit platsen som en

träning inom en mängd sporter, från

stad med stark sportprofil. Med stort

individuella som längdskidåkning och

stöd av en engagerad hemmapublik

dans till lagsporter som amerikansk

har lagen tillsammans vunnit många

fotboll och innebandy.
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10
restauranger på
White Guides topplista.
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Smakfullt

SHOPPING OCH NÖJEN

Tack vare matentreprenörer som vågar ta ut svängarna,
shoppingområden som växer och nya etableringar av
nöjesställen och hotell har vi ett utbud för alla smaker.
På bara några år har restaurangut-

anammat den sydeuropeiska kulturen

varumärken. Även flera stora riks-

budet formligen exploderat och det har

och istället för att umgås i hemmen allt

täckande kedjor har etablerat sig här.

utvecklats en ny matkultur med smaker

mer träffas på stan, över en bit mat

från många av de internationella köken.

eller en drink. Även antalet caféer och

FLER GÄSTER OCH FLER HOTELL

Här hittar du finkrogar som tagit plats i

uteserveringar har blivit fler och om du

Luleå har också blivit mer attraktivt

White Guide, ofta med inriktning på norr-

inte är ute i god tid en solig dag kan

som besöksmål. Allt fler privatpersoner

ländska råvaror, men du kan också njuta

det ofta vara svårt att få en lunchplats

och företag väljer att resa hit, vilket har

av spanska tapas, vietnamesiskt kök

utomhus.

gjort att antalet gästnätter har blivit fler

och andra asiatiska rätter. Sportbarerna

och behovet av ytterligare hotellrum

O´Learys och Allstar kombinerar sport

NÖJESMETROPOL

har ökat. På bara några år har flera nya

med klassiskt amerikanska menyer.

Utbudet av butiker och kedjor växer

hotell byggts och Luleå har allt mer blivit

både i centrum och på de större

en nöjesmetropol för människor från

NYA VANOR

handelsområdena i Luleås utkanter.

hela regionen och Nordkalotten. Även

Det stora utbudet av restauranger

Det finns butiker med handplockade

fler och fler nationella och internationella

och barer har gjort att många Luleåbor

produkter, lokalt hantverk och kända

gäster väljer att resa hit året om.
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UPPLEVELSER

Stolta
1312

skärgårdsöar att
upptäcka på sommar
såväl som vinter.
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I Luleå är vi extra stolta över vår skärgård och isvägen, som finns
med på CNN Travels Bucketlist över 50 naturliga underverk i världen.
Vi har också Gammelstads kyrkstad som platsat in på Unescos
världsarvslista. Det var här Luleås historia en gång började.
Luleå skärgård med sina 1 312 öar är en del av

sträcker sig från Norra hamn till Södra hamn och vidare ut

Bottenvikens skärgård som sträcker sig från Skellefteå till

till Gråsjälören har blivit ett populärt helgnöje när vårsolen

Haparanda. Det är en skärgård med både idylliska miljöer

börjar värma staden. Södra hamnplan, i anslutning till

och varierad natur och världens enda bräckvattenskärgård.

isvägen och sommarens turbåtar, har blivit en mötesplats

Vissa öar har varit bebodda i hundratals år och några

för alla åldrar året om.

rymmer idag anläggningar med restaurang och boenden.
ETT VÄRLDSARV
SKÄRGÅRD ÅRET OM

Gammelstads kyrkstad finns sedan 1996 med på Unescos

Med totalt 48 småbåtshamnar och 15 större hamnar är det

världsarvslista. Det var här Luleå stad bildades för över 500

enkelt att ta sig mellan öarna med egen båt. Till de större

år sedan. Än idag lever traditionerna kring den gamla kyrkan

öarna går det även turbåtstrafik under högsommarveckorna.

och de hundratals kyrkstugorna kvar. Det är en välbesökt

Under vintern plogas totalt 25 kilometer isvägar som gör

pärla med besökare från hela världen.

det möjligt att ta sig ut i skärgården med bil. Isbanan som
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K O M U N I K AT I O N E R

Nära
10
På bara tio minuter tar
du dig mellan hemmet,
jobbet, skolan och
fritidsaktiviteterna.
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De korta avstånden och närheten mellan
människor gör att livet är enkelt att leva i Luleå.
Luleå har ofta kallats för tiominuters-

NÄRA MELLAN MÄNNISKOR

staden. På bara tio minuter tar du dig

Närheten handlar inte bara om platser,

mellan hemmet, jobbet, skolan och

utan också mentalt. Här finns en

fritidsaktiviteterna. Oavsett om du bor

öppenhet och en mentalitet som

mitt i centrum eller i något av områ-

välkomnar mångfald. I Luleå finns inte

dena i utkanten så tar det inte många

mindre än 97 olika kulturer. 2016 var

minuter att förflytta sig inom vår stad.

Luleå kommun även bäst i Sverige när
det gäller utrikesfödda som arbetar,

ENKELT ATT RESA

efter insatser från både kommunen,

Kollektivtrafiken anpassas med turer till

arbetsförmedlingen och näringslivet. I

de nya områdena som byggs och fler

december avslutades projektet Kultur-

turer sätts in till de delar av Luleå där

kompassen där nyanlända fick uppleva

antalet människor ökar. Cykelvägarna

kulturen runt om i Luleå. Sedan januari

blir också fler och ständiga satsningar

2018 pågår Mötesplatsen som tar

görs på underhåll så att möjligheterna

emot och hjälper ensamkommande

att kunna cykla året om ökar. Målet

tillrätta. Varje år genomförs också Luleå

är att Luleåborna ska kunna resa så

Pride, en festival som växer och varje

hållbart som möjligt. Med korta restider

gång engagerar allt fler. Det finns också

och bra möjligheter att välja resesätt

ett stort intresse bland Luleåborna att

blir vardagen lite enklare och ger tid

jobba för mer integration och mångfald

över för det som har betydelse i livet.

i vår stad.

DET ÄR ENKELT ATT RESA TILL OCH FRÅN LULEÅ

Stockholm

Finland

På bara drygt en
timme reser du med
flyg till Stockholm.
Flera avgångar per dag.

Med bil tar du dig
på ett par timmar
till staden Uleåborg
i vårt grannland.

Naturligt boende
Bo högt bland träden eller i bitande iskyla.
På bara några timmar kan du ta dig till
både Tree hotel och Ice hotell med bil.
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visitlulea.se lulea.se
facebook.com/visitlulea.se
instagram.com/visitlulea
youtube.com/luleamedia

