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PITEÅ TURISTBYRÅ / PITEÅ TOURIST INFORMATION OFFICE

Olof Palmes gata 2, SE-941 31 Piteå, Sweden
Tel +46 (0)911 933 90, Fax +46 (0)911 194 46
pitea.turistbyra@pitea.se
www.pitea.se

Öppet sommartid / Open summertime
15 juni - 15 augusti / 15 June - 15 August
Må - Lö 9-20 / Mon - Sat 9am-8pm
söndag 12-20 / Sunday 12 noon - 8pm

16 augusti - 14 juni / 16 August - 14 June
Må - Fr 8-17 / Mon - Fri 8am - 5pm
Stängt för lunch 12-13 / Closed for lunch 12 noon - 1pm

Välkommen in! 
Hos oss får Du svar på var man 
bor och äter, vilka aktiviteter, 
evenemang och sevärdheter 
som Piteå kan erbjuda. Här finns 
också broschyrer från hela 
Sverige, kartor, handböcker 
och mycket annat.

      

For information in English, call +46 (0) 911 933 90

Um weitere Informationen zu erhalten, rufen Sie die                                                                                                                                                       
Telefonnummer +46 (0) 911 933 90
  

      Kyrkan och kyrkstugorna i Öjebyn
De äldsta delarna i den medeltida huggstenskyr-
kan i Öjebyn byggdes på 1400-talet. Kyrkstaden 
består av övernattningsstugor som användes av 
långväga församlingsbor när de besökte kyrkan 
och marknaden. På 1600-talet byggdes köpsta-
den Piteå upp runt kyrkstaden, men på grund av 
landhöjningen flyttades staden till Häggholmen, 
där den ligger kvar än idag. 

Idag kan man besöka kyrkstadsmuseet och 
dess visningsstuga. Dagliga guidningar under 
sommaren. I juni/juli hålls varje år kyrkmarknad 
enligt gammal tradition.

Läge: 6km norr om Piteå. Kommunikationer: 
Buss linje 1 mot Framnäs.
 

      Rådhuset 
Det nuvarande rådhuset byggdes 1829. Rådhu-
sets arkitektur är regionalt präglad och inspirerad 
från den finsk-ryska träempire som fanns på andra 
sidan Bottenviken. 

Rådhuset ligger vid Rådhustorget, ett av Sveriges 
två enda bevarade 1600-talstorg med slutna hörn.

      Gågatan
är Sveriges första bilfria shoppinggata från 1961. 

      Småstaden

Ett inglasat shoppingcenter på Gågatan med 
butiker, biografer, hotell och caféer. 

      Strömlida
Från Strömlidabackens topp kan du se solens 
ned- och uppgång en vacker sommarnatt. Här 
finns Strömlida Värdshus, grillplatser och elljus-
spår.

Läge: 3 km från centrum, bilväg till toppen. 

      Pite Havsbad
”Nordens Riviera” - rikskänd sandstrand med en 
badtemperatur som är allt annat än norrländsk och 
med en 9-håls kortbana. Här finns hotell Pite Havs-
bad som har sommar året runt med Tropikbad och 
Spa-anläggning samt en välbesökt dansrestaurang 
som under sommaren har dans flera dagar i veckan 
till bl a Barbados, Lotta Engberg , After Beach med 
trubadur och Cover Band nästan alla kvällar, även 
Akva Upplevelsecentrum. 

Läge: 10 km söder om Piteå längs Havsbadsvägen.

      Badhusparken
En lummig och avstressad miljö vid kanalen 
med café, lekpark och underhållning från 
scenen. På sommaren anordnas loppmarknad 
på lördagarna och auktion på måndagarna. I 
vandrarhemmet mitt i parken kan du bo för en 
billig penning.

      Paltzerian
Piteås nationalrätt Pitepalt.
Paltzerian i Piteå är vad vi vet världens enda 
Paltzeria - i alla fall så är det världens första.
Här serveras världens största paltmeny. Paltze-
rian har gett palten en ny dimension genom  ett 
koncept med ett tjugotal olika varianter.  

Läge: 6 km norr om Piteå centrum - Öjebyn

      Swensbylijda
Hembygdsområde, där Svensby hembygdsför-
ening på ett förtjänstfullt sätt återställt miljön 
med bland annat dammbyggnad, skvaltkvarn 
och kvarnbyggnad. Persgårdens gårdsplats kan 
följas tillbaka till 1600-talet och mangårdsbygg-
nad och bagarstugan har återuppförts. Har även 
ett sommarcafé.

Läge: 18 km väster om Piteå, avfart från väg 373 
mot Arvidsjaur. 

      Arkeologstigen i Jävre
I Jävre, där Norrbottens äldsta befolkning tros ha 
bott för 3000 år sedan, finns många lämningar 
i form av gravar, labyrinter och offerstenar. Norr-
bottens museum har märkt ut en stig , som inte 
bara förbinder fornminnen, utan även passerar 
utsikts- och rastplatser. 

I denna trakt hittades  det så kallade Jävre-
smycket, ett vackert bronssmycke från 400-600 
e. Kr. Idag finns det kopior som säljs av bl a 
turistbyrån i Piteå. 

Läge: 20 km söder om Piteå, avfart från E 4:an.

      Piteå stads kyrka
Piteå stads kyrka byggdes 1686 och har behållit
sitt ursprungliga utseende. Stadskyrkan är en
av Norrlands älsta träkyrkor. 1721, då staden 
brändes ned, skonades endast kyrkan eftersom
ryssarna hade sitt högkvarter där.

Att göra i Piteå byggden..

Att göra i Piteå byggden heter en pärm med 
massor av besöks- och utflyktsmål i Pitebygden. 
Här finns en mängd företag som presenterar 
allt från konshantverk,upplevelseresor, kulturom-
råden, lanthandlar,cafeér, boendealternativ och 
rena sevärdheter.

Pärmen finns på turistbyrån, på Piteå Museum, 
på de flesta hotell, campingplatser och ca 20 
besöksställen.
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