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Kassör:	 Britta	Berglund
E-post:	 britta.berglund@byavis.se
Tfn:	 070-658	44	78
Suppleant:	 Stig-Roland	Carlzon
E-post:	 stig-roland.carlzon@svenska-

kyrkan.se
Tfn:	 070-169	67	26

	 Markbygden
Ordinarie:	 Yvonne	Goldkuhl
E-post:	 yvonne.bjorn1948@gmail.com
Tfn:	 073-809	00	31
Suppleant:	 Christina	Lundström
E-post:	 chicki_l@hotmail.com
Tfn:	 070-698	04	91

	 Norrfjärden
Ordinarie:	 Gunnar	Jonsson
E-post:	 jogunnar@telia.com
Tfn:	 070-577	09	54
Suppleant:	 Charlotte	Nyberg
E-post:	 lottienyberg@gmail.com
Tfn:	 070-259	72	76

	 Pite	Älvdal
Ordf:	 Caroline	Trapp,	
E-post:	 caroline@stormyrberget.se
Tfn:	 070-270	50	03
Suppleant:	 Erik	Lundström
E-post:	 erik@sikfors.com
Tfn:	 0911-700	09

	 Piteå	Södra
Ordinarie:	 Tomas	Viklund
E-post:	 tomas.viklund@hemmings-

mark.se
Tfn:	 070-626	54	10
Suppleant:	 Marika	Risberg	
E-post:	 marika.risberg@outlook.com
Tfn:	 070-645	01	05

 Rosvik
Redaktör:	 Lena	Mikaelsson	Aasa
E-post:	 lena.mikaelsson.aasa@telia.

com
Tfn:	 070-517	69	02
Suppleant:	 Östen	Fjällström.
E-post:	 ostenfjallstrom@hotmail.com
Tfn:	 070-269	43	56

Efter att översiktsplanearbetet för landsbygden i Piteå nu har avslu-
tats frågar sig många av oss som bor där -          och nu då? 
På söndagen samlades representanter för ett 
tiotal Piteåbyar för att låta sig inspireras av den 
tidigare landsbygdsutvecklaren i Gällivare Jennie 
Svensson. Hon beskrev sitt och Gällivarebyar-
nas arbete under rubriken ”Landsbygdsvilja”. 
Det handlade om att vända en negativ attityd, att 
samla krafterna och identifiera de viktigaste frå-
gorna i varje bygd. Hakkasviljan t ex stod inför 
att macken skulle stängas p g a åldersskäl, bilda-
de snabbt en ekonomisk förening och tog över 
macken.  Hon hade många exempel, men visade 
oss också hur processen hade gått till: Vilja, en-
gagemang och positivitet var ledorden. Korta men effektiva möten, en begränsad 
grupp som kärntrupp och ingen utdragen process i tiden var hennes budskap. 
Och en utomstående person, d v s Jennie själv som kunde bidra med att sköta 
papper, leda möten om man ville det och se till att man höll sig till ledorden. 
Jennie arbetade i Gällivare med ett landsbygdsprojekt under 2014-15 vilket i sig 
visade på ett stort engagemang från kommunens sida. 

Efter presentationen ställdes många frågor om motsvarande arbete i Piteå kom-
mun och hur man i kommunhuset egentligen ser på sin landsbygd. Piteå har en 
stor del av befolkningen på landsbygden men kommunen har ingen uttalad am-
bition med utvecklingen på landsbygden (såvitt vi vet). I våra grannkommuner är 
arbetet betydligt aktivare och tydligare. Exemplet från Gällivare visat detta. Piteå 
kommuns hemsida om landsbygden är både svår att hitta och innehåller mycket 
begränsad information. I Lillpite, Yttersta och Åträsk är man igång med skapandet 
av en utvecklingsplan. 
Om vi kunde börja arbeta mer systematiskt med utvecklingsplaner som byarna 
gör så kan vi samla kraften från både föreningar, företag, enskilda och kommunen 
för att stärka landsbygden i hela kommunen. Vi återkommer i ämnet!
Nya siffror för Luleå kommun visar att den inflyttning man haft där under 2017 
till stora delar hamnat på landsbygden. Tätortsnära landsbygd är attraktiv även i 
Piteå!

Caroline Trapp/ordförande i Piteå Byaforum

LanDSbYGDSVILJa I PITEÅ?

Jennie Svensson



”Att görA i PitEåbygdEn””LAndsbygdsviLjA” i PitEå
Det finns ”Landsbygdsvilja” också 
i Piteå landsbygd. Lillpite, yttersta 
och åträsk har tagit fram en ut-
vecklingsplan som de kommer att 
presentera för Landsbygdspolitiska 
rådet i början av maj. I deras vision 
inför framtiden har sex prioriterade 
områden blivit utsedda: 
• Vi vill verka för en ännu större gemenskap i bygden
• Vi vill utveckla bygdens turism 
• Vi vill utveckla infrastrukturen i bygden
• Vi vill bevara och utveckla bygdens samhällsservice
• Vi vill verka för ett utvecklat näringsliv inom bygden
• Vi vill bevara och utveckla bygdens naturvärden
gemenskap 
att alla skall känna sig välkomna till alla 
olika samlingar i bygden genom att:
• Få flera som engagera sig i bygdens 
utveckling och föreningsliv samt få 
med alla åldersgrupper

• Funktionellt hus med möjlighet till t 
ex: Lan, biljard, bordtennis, kurser 

• Ökat samarbete med grannbyarna 
turism 
• Restaurera leder för vandring – skoter 
– fiske – ridning

• ”Kulturstig” – skyltar, historiska platser•
• Utveckla delar vi kan ta betalt för: 
fiske-/skoterguider, jakt, fikastugor, 
uthyrning av: rum/stugor/kanot mm 

• Skoterstuga 
• Marknadsföring 
infrastruktur 
• bostäder och tillgång till tomter 
• Kommunalt avlopp 
• Gång- och cykelväg 
• Utveckla lokaltrafiken 
• bredband till alla 
• Lekpark 
• Mera politiskt engagemang från cen-
tralt håll för att motverka avvecklingen 
av landsbygden 

samhällsservice 
• bevara och utveckla samhällsservicen 
– äldreboende, primärvården, dagis, 
skola mm 

• butiker i bygden 
• Få tillbaka Post-i-butik 
näringsliv 
• Jobba för att få hit fler företag 
naturvärden/öppet landskap 
• Vårdade stränder för fiske-/naturupp-
levelse 

• Kraftverk rivas alt fisketrappa 
• Hästar/betande djur 
nu har de kommit till den punkt där de 
vill presentera planen för Landsbygds-
politiska rådet (LPR). Rådet har därför 
beslutat att förlägga årets andra sam-
manträde i Lillpite i början av maj.

Långträsk nästA
Viljan att ta fram utvecklingspla-
ner sprider sig i Piteå landsbygd.
Föreningarna/företagen i Långträsk/
Gråträsk står i startgroparna för att ta 
fram en utvecklingsplan för sitt om-
råde. Piteå byaforum önskar dem lycka 
till med arbetet.

”fuLL” styrELsE
Piteå byaforums årsmöte var välbesökt 
och för första gången på flera år inval-
des representanter, ordinarie och supp-
leanter, från alla 6 landsbygdsområden 
som Piteå Landsbygd är indelad i.
Styrelsen, med kontaktuppgifter, finns 
att läsa i en egen kolumn.

vEm kommEr näst?
är er by/bygd intresserad av att ha 
en lokal utvecklingsplan så hör av 
er till Piteå byaforum, oavsett om 
ni vill göra den själv eller ansluta er 
till PBFs projekt.
att ta fram en lokal utvecklingsplan 
innebär att alla intresserade i en bygd 
kan - tillsammans och på lika villkor - 
delta i arbetet med att ta fram en lång-
siktig viljeinriktning när det gäller hur 
man vill forma sin egen framtid i byg-
den, samt hur man ska nå dit.
 PbF vill därför starta ett projekt där 
man kan hyra in professionell hjälp till 
de byar/byagrupper som är intresserade 
av att ta fram en lokal utvecklingsplan. 
Vi kommer på olika sätt att ta kontakt 
med er för att ta reda på ert intresse.

grAnskA föPen
Vill du granska den fördjupade över-
siktsplanen för Landsbygdscentrum så 
finns det nu möjlighet att göra detta un-
der granskningstiden 28 mars – 2 maj 
2018. Förslaget finns utställda i Piteå 
stadsbibliotek, Stadshuset i foajén, bib-
lioteken i Rosvik, norrfjärden, Sjulnäs, 
Hortlax samt ICa E-fyren i Jävre.
 Har du synpunkter? Lämna dina skrift-
liga synpunkter senast 2 maj 2018 via 
webbformulär, eller post till Piteå kom-
mun, Samhällsplanering, 941 85 Piteå.

PitEå 400 år
Piteå fyller 400 år 2021. Detta jubileum 
kommer att firas och nu gäller det att 
ta fram arrangemang mm så att även 
landsbygden får en framträdande roll i 
firandet.
 En utgångspunkt kan vara ett större 
arrangemang i varje landsbygdsområde. 
något att ta upp på nästa områdesmö-
te? Mer information kommer.

Det är hög tid att göra 
pärmen ”att göra i Pi-
teåbygden” aktuell för 
sommaren 2018. Är din 
förening/företag in-
tresserad av att delta så 
meddela detta till info@byaforum.se
Läs mer om vad ett deltagande i 
pärmen innebär.
Som deltagare får du tillgång till ett A4-ark 
(fram- och baksida) där du kan marknads-
föra ditt företag/din by med information, ak-
tiviteter, kontaktuppgifter, priser etc.
Behöver du hjälp med att ta fram ditt doku-
ment så kan du få hjälp. Då får du ett kor-
rektur att godkänna innan det går till tryck. 
Pärmen trycks i skiftet maj/juni.
Du får också en pärm som du kan visa dina 
kunder/besökare. Pärmen placeras, förutom 
hos de deltagande, även på offentliga platser 
som Rosviks Handel AB, Stadshusets foajen, 
Stadshotellet, Öjeby vårdcentral, Bilprovning-
en i Öjebyn, Biblioteket i Piteå, Sikfors affär, 
Kultur o Fritid, Piteå Havsbad 2 st (reception 
och sommarincheckning), Piteå turistbyrå, 
Jävre Turistbyrå, Piteå Museum.
Priset för deltagande är 300 kr. Moms till-
kommer inte eftersom Piteå Byaforum inte är 
momspliktigt.
Om det tas nya beslut på startmötet 19/4 så 
meddelas det senare. 


