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SOMMARDÄCKET/
VINTERDÄCKET

En grå oanvänd yta i centrum förvandlas till en aktivitetsyta, för alla åldrar
dag som natt, året om.

PITEÅ



SOMMARDÄCKET
EN AKTIVITETSYTA FÖR STORA SOM SMÅ 

Boulbana, hopphage, treirad, trädgårdsplockepinn, rita med jättekritor, schack m.m

PITEÅ



VINTERDÄCKET

Isbanan/slinga, pulkbacke och konstutställning

PITEÅ



PITEÅ

GRÖNA YTOR 
ÄR VIKTIGT

Gröna ytor I en stadskärna är viktig för rekreation, umgås och ge
stadbilden ett trevligt intryck.

I våras när pandemin var ett faktum började vi tillsammans med 
företagen uppmana till PICK-NICK och ett koncept som sedan föll sig 
naturligt.



LOMTJÄRNS UPPLEVELSESKOG 
UPPLEVELSESKOG

Lomtjärns upplevelseskog – marknadsför nu denna stadsnära skog som 
få visste om.

Reflexer på träden “refelxjakt”och nu kladdas stigarna och parkeringen
plogas upp under vinterhalvåret.
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ILLUSTRERADE KARTOR 
FÖR ATT SPRIDA PÅ 
MÄNNISKOR

Vi har tagit fram illustrerade kartor

• Picknick karta för stadskärnan

• Picknick karta för landsbygden

• Julturen karta

Picknick kartan stadskärnan innehåller fina ställen och grönytor I 
stadskärnan
Picknick kartan innehåller fina picknickställes samt sommarcaféer och 
Gårdsbutik.

Julturen kartan innehåller gårdsbutiker på landsbygden, grillstäder/platser, 
och lite annat friluftsliv.
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I PITEÅ
MARKANDSFÖR VI 
VARANDRA

Affischer togs fram och sattas upp på olika anläggningar för att 
marknadsföra varandra. 
En så total upplevelse som möjligt……

Syns man inte så finns man inte….

PITEÅ



PITE ON MY MIND
Pite on my mind

Vi söker kreativa personer födda 95-05 som är intresserade av att  delta i en 
jurybedömd utställning på elskåp i centrala Piteå.

2021 fyller Piteå stad 400 år, detta vill vi på PiteEnergi tillsammans med UNG –
Kultur, Park & Fritid uppmärksamma genom att göra några av Piteås elskåp 
ännu vackrare.

Skicka in ett digitalt bidrag som du skapat i valfri teknik, det kan vara ett mönster, 
något du målat, ett foto eller liknande. Efter ansökningstidens slut väljer en jury 
ut vilka bidrag som printas och blir en del av utställningen på elskåp under 
jubileumsåret.

Temat för utställningen är ”Pite on my mind”
Vad får Pite dig att tänka på? Kanske är det en person eller en plats? Kanske att 
det inte finns något tåg? Eller är det formen av en palt, eller ljudet av dialekten?

Skicka in ditt bidrag till piteonmymind@piteenergi.se senast den 31 mars, 2021. 
Formatet på inskickade bidrag ska vara högupplöst PDF alternativt en .ai-eller 
.psd-fil. 550x750 mm med en upplösning på minst 175 dpi i 100% storlek. OBS! 
Tänk på att elskåpen har varierande storlekar och det kan bli aktuellt att vi måste 
beskära utvalda bidrag för att passa in på elskåpet.

PiteEnergi tillsammans med Piteå kommun

Facebook  Pite on your mind
PITEÅ
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HANDELSSTADEN
PITEÅ

Det många företag aktiverat arbetat med under pandemin är:

• Hemleveranser

• Ring på facetime vi packar ihop och levererar och kunden betalar med swish.

• Bord utanför butikerna och betala med swish utomhus.

• MF – filma och lägga ut på sociala medier nyheter.

• Större aktivitet från företagen på FB och Insta



INTEGRERA DEN DIGITALA 
OCH DEN FYSISKA 

KONTAKTYTAN

Att lyckas med att integrera den digitala och den fysiska kontaktytan – allt för att 
uppnå kundnytta och att få kundupplevelsen att hamna i fokus. Kunden ser ingen 
egentlig skillnad mellan de två kontaktytorna, men förväntar sig att kontaktytorna 
är synkade till en upplevelse.

Ett gott exempel är MG:s mode

• Filmar när det kommer in nyheter, hemleverans. 

• Boka egen tid i butiken, även efter stängningstid.

• Under rean, bokade tider max 2 personer var 20 minut.

• Modevisningar utanför butiken, Byxtorget i Piteå. (i början av Corona)

Se 
(10) MG:s Mode | Facebook
Elisabeth Lönnberg Piteå (@mgsmode) • Foton och videoklipp på Instagram

PITEÅ

Localhero vill göra det enkelt för dig att vara en lokal hjälte genom att stötta lokala 
företag och på ett smidigt sätt välja att få ditt köp hemlevererat. Local Hero 
startade i Piteå i våras som ett överlevnadskoncept för i första hand restauranger, 
cafeer matställen, i Coronatider och finns nu i ett 20 tal städer i Sverige.

Local Hero Piteå

https://www.facebook.com/MGs-Mode-167756076593497
https://www.instagram.com/mgsmode/?hl=sv
https://pitea.localhero.nu/


PITEÅ

RESTAURANGER
PITEÅ

• Take away

• “Fredagspåsar”

• Catering/hemleveranser och byaleveranser

• Local Hero

• Fler och mer uteserveringar

• Snabbare processen för tillstånd. (e-tjänster, kortare
handläggningstider e t c )



DET ÄR HIT MAN KOMMER 
NÄR MAN KOMMER HEM

För besökare som närmar sig Piteå 
Den plats som ska säga hej, trevligt att träffas, välkommen hit!

Mars 20 21 PITEÅ

Kontakt
Stina Eriksson, Näringslivavdelningen Piteå kommun

0911-69 70 88, stina.eriksson@pitea.se
www.pitea.se

mailto:stina.eriksson@pitea.se
http://www.pitea.se/

	Bildnummer 1
	SOMMARDÄCKET/�VINTERDÄCKET
	SOMMARDÄCKET�EN AKTIVITETSYTA FÖR STORA SOM SMÅ ��Boulbana, hopphage, treirad, trädgårdsplockepinn, rita med jättekritor, schack m.m
	VINTERDÄCKET��Isbanan/slinga, pulkbacke och konstutställning�
	GRÖNA YTOR �ÄR VIKTIGT�
	LOMTJÄRNS UPPLEVELSESKOG UPPLEVELSESKOG
	ILLUSTRERADE KARTOR FÖR ATT SPRIDA PÅ MÄNNISKOR
	I PITEÅ MARKANDSFÖR VI VARANDRA
	PITE ON MY MIND
	HANDELSSTADEN PITEÅ
	INTEGRERA DEN DIGITALA OCH DEN FYSISKA KONTAKTYTAN
	RESTAURANGER�PITEÅ
	�DET ÄR HIT MAN KOMMER �NÄR MAN KOMMER HEM��För besökare som närmar sig Piteå �Den plats som ska säga hej, trevligt att träffas, välkommen hit!�

