Bra Fritid
Information från Luleå kommuns fritidsförvaltning

Vi gör bra fritid ännu bättre!

SOMMARSTEK

Aktiviteter av unga för unga 10-19 juni!

Ännu längre skärgårdssäsong
Turbåtarna går till 22 september

Vad händer i Råneå?
Evenemang och aktiviteter i Råneå

Nr 2 - 2013

Amanda
upptäckte sin
kreativitet på
D.I.O.R

Filip, Amanda och Markus ser fram emot sommaren!

SOMMARSTEK = grymt roligt!
Vad har följande saker gemensamt: streetbasket, paintball, stallet,
Aronsbadet, Klubbviken, Pridefestivalen, Rånepoolen?
Jo, de är alla aktiviteter i sommarens härliga Sommarstek av unga
för unga i Luleå från 13 år och uppåt! Under två veckor i början av
sommaren (10 - 19 juni) kommer det att ordnas aktiviteter på Örnäset, Hertsön, Råneå, Sörbyarna och centrala stan.
Filip Karlsson, Hertsön och Markus
Engström, Kallkällan/Bergviken är två
av totalt fyra feriejobbande ledare för
årets upplaga av Sommarstek i Luleå.
De är överens om att det ska bli en
rolig start på sommaren!
Både Filip och Markus var med förra
året så de vet vad de pratar om.
- Det är grymt roligt att jobba med
unga, säger Filip.
Några av årets aktiviteter är desamma som förra årets eftersom de var
så populära, en del annat är nytt. Det
finns mycket att välja på, åka till stallet ihop, gå på Råneå marknad, bada,
brännbollsturnering, paintballmatch,
streetbasket och mycket mer.
- Skärgårdsturen till Klubbviken var
en höjdpunkt förra året, det blir det
säkert i år också, tror Filip.
- Vi åkte ut vid 18-tiden och hade ett
stort partytält med oss och massor av
mat och dricka och så spelade vi brännboll och grillade hela kvällen.
- Streetbasketturneringen på Storgatan var också kul minns Markus,
många lag var anmälda och det blev
mycket publik och bra stämning.
Många kvällar är det badtemat som
dominerar.

- Vi kommer vara på Aronsbadet
många kvällar 19-22. Vi ska träffas alla
ledarna och en del unga innan och höra
vad de vill göra där, men vad vi vet
än så kommer det bli musik, kubbspel,
boulé, massor av tävlingar mm förutom att vi ska bada så klart, säger Filip
och Markus.

Hur ska man få information
om vad som händer på
Sommarstek då?

- Gå in på facebook och sök på
Sommarstek i Luleå, säger Filip och
Markus. Vi kommer också dela ut
flyers på alla fritidsgårdar och på stan
och så.

Varför ska man komma på
Sommarstek?

- Det är svinroligt! skrattar Filip.
- Man träffar mycket folk och från olika
delar av stan, fyller Markus på med.
- KOM! OCH HA KUL, helt enkelt!

Läs mer på facebook.com/
sommarstekilulea

När Amanda Larsson från
Hertsön förra året fick erbjudande om feriejobb på D.I.O.R var
hon lite skeptisk. Men väl på
plats överraskade hon sig själv.
- Det var jättekul att göra nåt
helt annorlunda mot vad man
brukar göra, jag upptäckte en
kreativ sida hos mig själv, säger
Amanda glatt.
D.I.O.R - Delaktighet och inflytande
i det offentliga rummet - ett krångligt namn för något enkelt och roligt!
Feriejobbande unga gör Luleå till en
snyggare och roligare plats!
D.I.O.R-feriejobb pågår under tre
perioder under sommaren på vardera
tre veckor och det är ca tio ungdomar
som jobbar varje period.

Snyggare bussar!

Amanda ska vara på LLT och jobba
med att dekorera bussar.
- Förra året använde vi oss av vad
vi hade just då, vi gjorde pärlplattor
och citat mm. I år ska vi göra stora
mönster och målningar även utanpå
bussarna, som när de har reklam på
bussarna, det blir jätteroligt och lite
proffsigare. Vi måste bara komma
överens om vad vi ska ha för mönster
osv, skrattar hon.

Häftig gångtunnel

Andra unga kommer att utsmycka en
gångtunnel på Hertsön och lite annat
som ska planeras längre fram.
Amanda tycker att projektet D.I.O.R
är jätteroligt (pågår även under
vinterhalvåret), det aktiverar unga
och ökar känslan av att man faktiskt
kan påverka sin omgivning, förhoppningsvis kan det minska olagligt
klotter osv menar hon.
- Man får träffa en massa roligt folk
också, från olika delar av Luleå och
med olika intressen. Det är riktigt kul!

Läs mer på
facebook.com/Delaktighet
OchInflytandeIDetOffentligaRummetLulea

Det händer i
Råneå i sommar!
Var med när det händer där det
händer - i Råneå! I sommar blir
det full fart i Råneå; marknad,
fotbollscup, sommarstek, festival, sommarkafé mm.
14 - 16 juni är det Råneå Sommarmarknad med bland annat Småstjärnorna
och Epa-traktorsutställning. Den 15
juni spelas Farbror Davids Cup*, en
fotbollscup för flickor och pojkar födda
01-03. Den 26 juni arrangerar sommarjobbande ungdomar Festival på Kyrkbacken då lokala band uppträder mm.
Någon gång under juli kommer den
årliga Vattenfestivalen arrangeras och
Brottarklubben ska ha sommarkafé i
båtklubbens stuga på Kängsön även i år.
Läs mer på IFK Råneås hemsida.
Svenska kyrkan arrangerar Musik i
sommarkväll i Jämtön den 23 juni, Forsnäs 7 juli och i Strömsund 4 augusti.
Sommarsteksaktiviteter är bl a besök i
stallet, på Rånepoolen, marknaden mm.
Läs mer om Sommarstek till vänster.
*Kuriosa: Farbror David var en mycket
aktiv herre som var ordförande för IFK
Råneå i hela 26 år och även en idrottsledare som inspirerat och slussat in
många ungdomar i idrotten i Råneå.

Extra lång turbåtssäsong!
En sommar är inte en riktig sommar utan minst en ordentlig skärgårstur! Och i sommar är skärgårdssäsongen
extra lång så du hinner med flera turer!
M/S Eskil går på högsäsong fram
till och med den 18 augusti och
sedan är det eftersäsong med fyra
turer per vecka fram till den 22
september då M/S Eskil besöker
skärgården onsdag, fredag, lördag
och söndag.

M/S Eskil sommar 2013

Lågsäsong 31 maj - 16 juni
Midsommarturer 20-23 juni
Högsäsong 24 juni - 18 augusti
Eftersäsong 21 augusti - 22 september

Bo i stuga i skärgården!

I och med den långa turbåtssäsongen kan du passa på att boka
några fina augusti- eller septemberdagar i någon av skärgårdsstugorna. Nya fräscha stugor väntar
på vackra Brändöskär, på Junkön
har du utsikt över den mysiga
småbåtshamnen och på Småskär
och Kluntarna finns det massor av
sköna och spännande ställen att
utforska.

Sommaröppet på turistbyrån

Fler båtplatser i Luleå!
Ett av programmen till Vision Luleå
2050 heter Kuststaden Luleå och tar
upp att Luleå ska vara en attraktiv
kuststad med närhet mellan stad,
land och skärgård. Som ett led i det
arbetet har fritidsförvaltningen fått 2
miljoner kronor för skapa förhoppningsvis minst 100 nya båtplatser.
Småbåtshamnsföreningar i Luleå har fått anmäla sitt intresse för
att hyra bryggor och bojar för fler
platser i deras hamnar. Upphandling pågår. Fritidsförvaltningen ska
också utreda vidare var det kan vara
lämpligt att anlägga nya småbåtshamnar.

Stugorna bokar du på Visit Luleås hemsida www.visitlulea.se
och mer information kan du få
på Luleå turistbyrå i Kulturens
Hus. Här kan du också få tips på
aktiviteter och sevärdheter under
sommaren. Här hämtar du din

båtturlista, Luleåkarta eller köper
fiskekort- och gästhamnskort. Här
finns också information om övriga
kommuner i Norrbotten, om Sveriges alla landskap, kataloger för
vandrarhemsboende mm.
Öppettider 10 juni - 18 augusti
Måndag-fredag
09.00-18.00
Lördag - söndag
10.00-16.00
Telefon: 0920-45 70 00
E-post: turistbyra@lulea.se
OBS! Turbåtarna utgår från och
med i sommar från de nya angöringarna på Södra Hamnplan, inte
från Granec och Ettans båthamn.

Hertsö badhus,
Aronsbadet,
Skogsvallen
Arcushallen

=HASA

Har du idéer, tankar, förslag
eller synpunkter på framtiden för någon av H A S Autredningens anläggningar?
Alla Luleåbor inbjuds till
medborgardialog!
Renovera eller bygga nytt?

Hertsö badhus och Aronsbadet är
i stort behov av renovering, något
som troligen kommer att bli mycket
dyrt. Kommunen vill därför även
utreda vad en eventuell nybyggnation skulle innebära för kostnader
mm. Vad tycker du?

Hur ska framtiden se ut för
Skogsvallen och Arcushallen?

Skogsvallen IP är kommunens
huvudanläggning för friidrott och
fotboll utomhus och den är drygt 50
år gammal.
Arcushallen är äldre än 25 år och
måste moderniseras och byggas till
för att tillgodose dagens och framtidens evenemang och idrottsaktiviteter.
Hur och på vilket sätt ska Skogsvallen och Arcushallen användas
på bästa sätt framöver? Vad har du
för idéer och tankar kring framtiden
för dessa anläggningar?
Två dialogtillfällen har genomförts men fler kommer, håll utkik
på hemsidan eller i Luleå kommuns
samlingsannons på fredagar.
Besök www.lulea.se/hasa
för mer information eller för att lämna
din synpunkt!

Stadsdelspark
på Björkskatan
Idrottplatsen bakom Björkskataskolan
är i skrivande stund helt uppgrävd.
Där håller man nämligen på att anlägga en stadsdelspark som ska innehålla
bland annat en konstgräsplan, boulebanor, skaterails, belysning och så
klart härlig parkmiljö. Parken och dess
innehåll ska vara klart 31 oktober 2013.

Digitala närvarokort
för lokala aktivitetsstödet from 1 juli 2013
Alla ideella föreningar som tillhör
Fritidsförvaltningens ansvarsområde
ska from 1 juli 2013 registrera sina
aktiviteter på digitala närvarokort när
man genomför aktiviteter för barn och
ungdomar i åldern 7-20 år, om man vill
söka kommunalt aktivitetstöd.

Luleå Energi Arena
klar till skolstarten!
- I stort sett är stommen på arenan
klar, allt det stora är gjort, och det
som återstår är att måla, lägga mattor och göra färdigt allt annat som
syns för ögat, säger Pär Johansson,
fritidsförvaltningen.
I augusti startar aktiviteterna i hallen. Allt ska vara helt klart lagom
till skolstarten 19 augusti och lördag 31 augusti är tanken att invigningsceremonin ska gå av stapeln.
- Det är ju en lördag, vi tänkte att
det kunde passa bra. Vi har inget program klart ännu, vi får jobba lite med
det, säger fritidschef Wiklund Wårell.
I Luleå Energi Arena kommer det
att finnas 11 olika träningsytor och
verksamhetslokaler, 20 omklädningsrum och en stor restaurang som tar
250 sittande gäster.

Information om LOK-stöd
•
•
•

En grupp måste bestå av minst tre
deltagare och högst 30.
Aktiviteten måste vara ledarledd och
kan registreras en gång per dygn.
Slutredovisningen sker som tidigare
en gång per halvår och senast 15
februari resp 15 augusti för föregående kalenderhalvår.

Idrottsföreningar via IdrottOnline

Idrotten gör sina registreringar av närvaro
via IdrottOnline hos Riksidrottsförbundet.
SISU Norrbotten erbjuder kostnadsfria
utbildningar. Läs mer på deras hemsida
www.sisuidrottsutbildarna.se
Utbildningarna sker såväl på webben
som vid fysiska träffar. Kontaktperson
på SISU är Helena Blomqvist,tel 092043 42 05 eller 070-577 48 44, e-post
helena.blomkvist@sisuidrottsutbildarna.se

Övriga föreningar

Föreningar som inte tillhör Riksidrottsförbundet (idéburna, scouter mfl) som
ska söka kommunalt aktivitetsstöd, ska
anmäla sig till Fritidsförvaltningen och då
få användarnamn och lösenord för registrering av sina aktiviteter via webben.
Kontakta Börje Andersson på e-post
borje.andersson@fritid.lulea.se eller via
telefon 0920-45 56 04.

Stängd väg till
Ormberget

Arbetet på Ormberget går under
sommaren in i sista etappen. Fiberkoppling, avlopp, vatten, belysning,
cykelbanor och parkeringar anläggs
och i mitten av juni påbörjas byggnationen av nytt pistgarage, förråd,
värmestuga och sekretariat.
Skidskytteanläggningen är klar i
juni och i augusti byts tunneln under
Ormbergsvägen ut vilket innebär
att vägen upp till toppen på berget
troligen blir avstängd två veckor, 5 16 augusti. Parkera istället nere vid
skidbacken. Hela skidstadion med
allt kringarbete ska vara klart den 13
december 2013.
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