date
2017-04-13
16.51

2017-04-12
07.15
2017-04-10
17.49
2017-04-25
14.57
2017-06-12
13.45

string
"Detta händer" se och lär av svenska kyrkans "kyrknyckeln" där det finns 1-2 sidor om vad som händer
och var. Känner att man nästan själv måste veta vilket utbud som finns för att hitta info om det, annars
missar man det. Tex. Simskola för barn öppna ansökan 15september men gärna också sådant som
inte ordnas av kommunen. Arcus fyndmarknad och sommar aktiviteter för barn, segling, kanot,
scouterna,
bmx banor
och ankdammar.
* Luleås historia
med foton
från "bildskatten"
* Mer om planer för alla stadsdelar
Aktiviter för barnfamiljer, info utveckling av nya bostadsomraden, vad är på gång på biblioteket och
Kulturens hus, tips när man vill köpa ett hus i Luleå, historia av Luleå
Aktiviteter för äldre.
Aktiviteter och hur viktiga de är för barn - rörelse - små - tonåring
Vilka möjligheter tonåringar - efter gymnasial har att stanna i komm. när gymn utbildning är bra. Hur
mottaglig är ftg till ungdomarna efter gymn som mellantid innan vidare studier på univ.

2017-04-08
20.25

Aktiviteter som sker i kommunen. - Bra om det är mycket praktisk fakta angående aktiviteten.
Kunskapsgivande artikel. - Gärna något som har mer fokus på teknik, naturvetenskap etc.

2017-04-14
11.11

Aktuella aktiviteter speciellt under helger då flesta är lediga. Varför är Kulturhuset stängt under
helgerna?
Jämför t.ex Stockholm då är offentliga lokaler öppna för allmänheten.

2017-04-25
15.00

Aktuella händelser i bostadsområden.

2017-06-29
02.07

Att läsa om en yrkesgrupp i luleå o följa en dag. Mer tips på aktiviteter att göra.

2017-04-21
10.00

Att man bygger fler bostäder.

2017-06-14
08.41
2017-06-30
13.34

Barnperspektiv

2017-04-15
15.46
2017-04-24
15.44
2017-06-14
08.38
2017-04-25
13.24
2017-04-10
17.07
2017-04-13
18.41

Bra som den är!

2017-08-04
08.46

Cykelkartor, strövstigar, byinformation

2017-04-08
19.52

Den ideella livskraft som finns runt om i kommunen och som står i stark kontrast till staden där allt
"serveras på fat" på kommunmedborgarnas bekostnad.

Bergnäset, både ”gamla” och ”nya” delen

Bra som det är
Byarna runt om i Luleå
Byarna runt om
Byautvecklingsfrågor.
Byggprojekten i centrala Luleå. Både de dom påbörjats men även kommande projekt.

2017-04-19
08.07

Det skulle vara bra med en evenemangsguide som innehåller både sport, kultur, aktiviteter i
skärgården och täcker perioden fram till nästa nummer av Vårt Luleå. Inte bara med elitlag inom sport,
inte bara Kulturens Hus utställningar och evenemang och inte bara information om båtturer till
skärgården.

2017-04-11
09.42

Det som händer på landsbygden

2017-07-04
08.36
2017-04-10
22.50

Det är bra som det är

2017-04-16
10.12

Då måste jag tänka igen och då har jag inte den tiden just nu.

Det är hemskt roligt när ni har gamla foton "vår historia" senast om renar. Kanske nåt foto till.

