
 
 

 
 
 
 
 
 

    

     Trekanten bakom Strand -sommarjobbsutmaningen 
 
Ett 40-tal gymnasieungdomar i Luleå ska under handledning av två studenter från LTU inom Väg- 
och Vatten respektive Arkitektur, under ett par veckor i sommar, få ta sig an Trekanten, eller den så 
kallade gamla Pråmkajen och Kolbolagets kaj. Under 1800-talet var denna kaj och området mot 
Pontuskajen ett område där virke lastades då all båttrafik gick över Norra hamn. 

 
I dag är platsen en omdiskuterad asfalterad parkeringsyta vid norra infarten till Luleå centrum. 

Utmaningen för de sommarjobbande gymnasieungdomarna och de handledande studenterna på LTU: 

Hur göra om denna asfalterade parkeringsyta till en plats där unga lulebor vill mötas! 

 

Välkomna till pressträff! 

 

Plats: Trekanten, nedanför Strand Galleria, utanför ingången mot Norra hamn 

Tid: 26 juni klockan 09:30 

 

Medverkande: Josefin Wäppling Bernárdzon, projektledare LTU Karriär, Johan Sönnert och Erik 

Hidman, studenter vid LTU och handledare, sommarjobbande gymnasieungdomar samt 

representanter från Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket, Feriejobb Luleå kommun och WSP 

Samhällsbyggnad Norrbotten 

 

 
              Upplysningar: Josefin Wäppling Bernárdzon, projektledare LTU- karriär 0920 49 17 38, 072 206 41 91, Katarina     
                                     Karlsson, presskontakt vid Luleå tekniska universitet. tel 0920-49 21 28, 072-727 45 60 eller  
                                     katarina.karlsson@ltu.se 
 

Luleå 2012-06-25 
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