
Möte ang pärmen ”Att göra i Piteåbygden” 2019-04-04, kl 19.00 på Stormyrberget 

Närvarande: 

Emma Degerman, Helena Degerman – Jävre kvarn 

Helen Forsberg, Jössgården 

Lena Mikaelsson Aasa, Piteå Byaforum 

Minnesanteckningar 
Detta gäller för dig som deltagare i pärmen  

Som deltagare i pärmen får föreningen/företaget tillgång till ett A4-ark (fram- och baksida) där ni kan 
marknadsföra ert företag/er by med information om aktiviteter, kontaktuppgifter, priser etc. 
En numrerad prick på kartan i pärmen visar var ert företag/förening har sin verksamhet. 
Kostnad för deltagande är 300 kr. Moms tillkommer inte eftersom Piteå Byaforum inte är 
momspliktigt. 

Ni utformar föreningens/företagets blad och skickar detta som en pdf-fil till 
redaktionen@byaforum.se enligt tidsplan. 
Behöver ni hjälp med att ta fram föreningens/företagets blad så kan ni få hjälp. Då skickar ni in text 
och högupplösta bilder till samma mejladress. Sedan får ni ett layoutförslag/korrektur att godkänna 
innan det går till tryck. Pärmen trycks i skiftet maj/juni. 

Tips!  
1. Använd högkvalitativa bilder i era blad. Eftersom pärmen också avses att visas på Internet så blir 

detta extra viktigt. Speciellt viktigt är det också för er som behöver hjälp med att utforma er sida. 
2. Nyttja bägge sidorna. 

Föreningen/Företaget får en egen pärm som du kan visa dina kunder/besökare. 
Pärmar utplaceras också på offentliga platser som Rosviks Handel AB, Stadshusets foajen, 
Stadshotellet, Öjeby vårdcentral, Bilprovningen i Öjebyn, Biblioteket i Piteå, Sikfors affär, Kultur o 
Fritid, Piteå Havsbad 2 st (reception och sommarincheckning), Piteå turistbyrå, Jävre Turistbyrå, Piteå 
Museum, Kusthotellet, Pensionatet, Kaleido, Västra kajen och Furunäset hotell. 

Diskussion: Pärm för våra utländska gäster. 
Det bläddras flitigt i pärmen ute på landsbygden. Utländska gäster saknar dock information på 
engelska. Det går och ni får översätta hela eller delar av ert innehåll till engelska. På mötet 
diskuterades det att göra en separat pärm på engelska. Hör av er om detta låter intressant. 
Obs! att kostnaden för översättning får ni ta från annat håll. PBF har inte tillräckligt goda kunskaper 
för att fungera som översättare. 

Företag som har sin verksamhet på landsbygden men inte är knuten till en specifik ort får en annan 
markering i innehållsförteckningen (bokstav) samt nämns i texten under kartan. 

Byaforums åtagande 

Byaforum administrerar bokningar, tar emot pdf-filer/hjälper till att göra dem, anlitar 

Föreningsservice för tryckning samt levererar blad/hela pärmar till deltagare och de ovan nämnda 

offentliga platserna. 

Tidsplan: (Ni får gärna höra av er tidigare) 

2 maj: Sista datumet för att lämna ett besked om er förening/företag ska vara med eller inte. 

8 maj: Sista datumet för er som vill ha hjälp med layouten när ni ska ha skickat in text och bilder. 

27 maj: Sista datumet för att ha skickat in färdiga pdf-filer. 

4 juni: Pärmbladen trycks på Föreningsservice. 

Vecka 24: Pärmar/blad levereras till er och de offentliga platserna. 
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