
    

   Datum: 2019-11-25 

Piteå församling 
Postadress: Nygatan 23, 941 31 Piteå 
Telefon: 0911-27 40 00  
Hemsida: svenskakyrkan.se/pitea  

 

Nu öppnar mötesplatsen Öppen Gemenskap   

Piteås nya dagverksamhet Öppen gemenskap på Prästgårdsgatan 31, öppnar tisdag 26 

november med Öppet hus för alla som vill titta förbi, se på lokalerna och höra hur 

verksamheten kommer att fungera.    

Mötesplatsen Öppen gemenskap är ett samarbete mellan Piteå kommun och Piteå församling och 

riktar sig till människor som söker ett sammanhang, samtal och gemenskap. Mötesplatsen är öppen 

måndag till torsdag och gratis mat serveras varje dag. Öppettiderna styr om det är lunch, middag eller 

frukost som serveras. Varje dag finns det möjlighet att duscha och en tvättstuga finns tillgänglig 

måndag, tisdag och onsdag för de som vill tvätta. Här ska det finnas stöd för människor som vill 

förbättra sina livsvillkor till exempel genom att bryta hemlöshet eller social isolering. 

Piteå församling ansvarar för verksamhetens innehåll och personal. Piteå kommun står för 

lokalkostnaden på Prästgårdsgatan och bidrar ekonomiskt till personella resurser. Båda parter ser 

fram emot öppnandet av den gemensamma satsningen.  

- Förhoppningen är att verksamheten skall få ett positivt gehör till de som endera vistas i Piteå, 

alternativt Pitebor, som önskar och vill besöka verksamheten för gemenskap, samtal och 

kanske en bit mat, säger Tomas Backeström, avdelningschef, Socialtjänsten, Piteå kommun.  

Genom samverkan mellan Piteå församling och Piteå kommun samt andra föreningar och 

organisationer kan Öppen gemenskap fungera som en lots till olika stödinsatser utifrån de behov 

människor har.    

- Jag ser att vi tillsammans i detta samarbete kommer att nå längre än vad vi var för sig kan 

nå, säger Mats Björk, kyrkoherde i Piteå församling. 

 

- Kyrkan har redan idag ett gediget nätverk mot målgruppen och kommunen kan här vara en 

samtalspart och aktör för att se över möjlighet till ytterligare stöd och eventuella insatser, 

säger Tomas Backeström.  

 

Med den nya satsningen hoppas båda parterna skapa förutsättningar som resulterar i bestående 

förändringar för människor. Verksamheten kommer att utvärderas efter vintern och därefter följer 

fortsatt dialog om ett eventuellt fortsatt samarbete. 

 

Välkommen på Öppet hus tisdagen 26/11 mellan kl. 10.00 – 14.00. Fika serveras!  

 

 

Kontaktpersoner 

Mats Björk, kyrkoherde, Piteå församling, 0911-27 40 37, mats.bjork@svenskakyrkan.se 

Tomas Backeström, avdelningschef, Socialtjänsten, 070-592 47 37, Tomas.Backestrom@pitea.se 
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