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Fem elever prisades för sina bidrag i
jubileumsdialogen om Piteås framtid
På dagens kommunfullmäktigemöte fick fem elever ta emot pris för sina
fantasifulla bilder och teckningar om framtidens Piteå. Sammanlagt 86 bidrag
har kommit in med visioner och önskningar på hur Piteå ska se ut om 30 år.
Miljövänliga fabriker, säkra cykel- och gångvägar, superdatorer och handsprit
som hjälper mot precis allt är några exempel på alla kreativa idéer som
deltagit i tävlingen.
Redan hösten 2020 inleddes jubileumsdialogen – tävlingen "Min bild av
Piteå" – som riktat sig till skolelever i Piteå från förskoleklass till gymnasiet.

Dialogen anordnades med anledning av Piteås 400-årsjubileum och är ett
samarbete mellan Piteå kommun och Minibladet, en oberoende journalistisk
nyhetssajt för barn och unga.
- Det finns många bra frågeställningar som våra barn och unga kan ta sig an,
just frågan om varför de tror att man kommer vilja bo i Piteå i framtiden är
intressant, säger vice ordförande i kommunstyrelsen Anders Lundkvist.
Tre vinnare och två bubblare
Bland de 86 bidragen kommer de flesta från låg- och mellanstadiet, vilket
också återspeglas bland finalisterna där tre vinnare och två bubblare valts ut
för sina fina bilder. Här presenterar vi de utvalda bidraget, med motiveringar
hämtade från Minibladet som också varit jury i tävlingen tillsammans med
Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande.
- Tävlingen var en ny typ av medborgardialog. Vi vill att barn och unga blir
mer delaktiga och förhoppningen är att fler unga vill engagera sig i Piteås
utveckling och framtid, säger kommunalråd Helena Stenberg.
De tre vinnarna fick Piteå 400-tårtor som de får bjuda hela sina klasser på
och såväl vinnarna som de två bubblarna får fina t-shirts med Piteå 400tryck. Ett utval av bidragen kommer att visas i en utställning under
jubileumsåret.
Vinnare
Cykelvägar och gångvägar för elever
Narges, klass 5B, Sjulnässkolan
Narges teckning fångar betraktaren och vi påminns än en gång om hur viktigt
det är att Piteås unga kan röra sig säkert ute i trafiken. Se bidraget på
Minibladets webbplats.
Företag löser miljökrisen
Axel Wiklund, klass 5A, Porsnässkolan
Med sin teckning och sin finurliga text fångar Axel läsarnas intresse.
Miljökrisen och framtida lösningar är viktigt för Piteås unga. Axels
tävlingsbidrag belyser ett viktigt ämne samtidigt som det bidrar med både
hopp och inspiration. Se bidraget på Minibladets webbplats.

Givmilda Piteå
Elias Gustavsson, klass 3, Norrbyskolan
Med sin guldbeströdda målning, slagkraftiga rubrik och viktiga text sätter
Elias ribban högt. Och det med rätta. Se bidraget på Minibladets webbplats.
Bubblare
Handsprit mot allt
Nellie Grönlund, klass 3, Norrbyskolan
Coronapandemin har påverkat oss alla under en lång tid. För Piteås
skolelever har handsprit, handtvätt och nya regler blivit vardag. Nellie
Grönlunds framtidsönskan kan de flesta skriva under på! Se bidraget på
Minibladets webbplats.
Vårt framtida Piteå
Oscar Öhrström, 5C, Pitholmsskolan
Med ett foto som utstrålar glädje sätter Oscar fokus på Piteås vackra vintrar
och vikten av att vi tar hand om miljön. Se bidraget på minibladets
webbplats.
Kontakt
Anette Christiffersson, processledare, telefon 0911-69 60 54, e-post
anette.ckristffersson@pitea.se
Bo Åström, biträdande chef grundskola, telefon 0911-69 72 19, e-post
bo.astrom@pitea.se

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges
riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!
www.pitea.se

