Minnesanteckningar förda vid möte med deltagare i pärmen ”Att göra i Piteåbygden”
Vi träffades på Stormyrbergets Lantgård i Pålberget 21 mars kl. 19.00.
Områdesindelningen av de medverkande tyckte alla var bra, men kartan tyckte de flesta skulle förbättras
för bättre synbarhet.
Även diskussion om kort information på engelska på sidorna.
Beslut som togs:
➢ Caroline Trapp kontaktar Destination Piteå för att hör om de kan titta i pärmen och göra en kort
sammanfattning av innehållet på engelska för varje sida. Sen är det upp till varje deltagare om de
vill ha med den.
➢ Åsa Nilsson ordnar ett kartförslag så det blir lättare att se och hitta. Nytt kartförslag skickas till
deltagarna på träffen för synpunkter. Lite osäkert om det hinns med i år, men det får tiden utvisa.
Färgerna på ”prickarna” skall anpassas så att de syns ordentligt. Gäller speciellt i
Norrfjärdenområdet.
Färgen på ortsnamn skall också anpassas för bättre synbarhet. Gult är föreslaget. Används gul text
då ska färgen på prickarna i Rosviksområdet också ändras.
Deltagarnamnen under kartan skall tas bort, fyller ingen funktion eftersom innehållsförteckningen
finns på samma uppslag.
➢ Uppmaning till alla deltagare att ange gatuadress för sin verksamhet, så att alla de som använder
GPS och t.ex. Google Maps får lättare att hitta.
➢ Kostnaderna detsamma som fjolåret, 300;/deltagare
➢ Lena Mikaelsson Aasa från Piteå Byaforum kan bistå med hjälp att göra deltagarnas sidor. Bilder
och text skickas till: lena.mikaelsson.aasa@telia.com.
Ni får godkänna sidan innan den trycks.
➢ Elisabeth på Byaforums kansli uppdaterar alla pärmar utom den som deltagarna har själva.
➢ Solanderleden skall märkas ut på kartan, eftersom ledens sträckning ligger i närheten av flera
deltagare.
➢ Jössgården Sjulsmark, Sikfors Hästgård, Lillpite Fiskevårdsförening, Borgarudden och Solanderleden
skall kontaktas av Elisabeth för att höra om de vill vara med i pärmen. Fler förslag på deltagare
anmäls till Elisabeth.
➢ 3 april är sista dagen för att anmäla till Elisabeth på kansliet, om man skall göra ändringar på sin
sida.
30 april skall sidan vara klar.
VIKTIGT ATT RESPEKTERA DE SATTA DATUMEN FÖR ATT INTE UPPDATERINGEN SKALL BLI
FÖRSENAD.
………………………………………………………………….
Elisabeth Lundström
Piteå Byaforums kansli
070-358 05 32
piteabyaforum@outlook.com

