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landsbygdscentra
- fördjupad översiktsplan
Översiktsplanen 2030 är antagen men inte fullständig. Under år 2017 ska
de 5 föreslagna Landsbygdscentra, Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs/Roknäs,
Hortlax och Jävre, utredas vidare i en fördjupad översiktsplan (FÖP). Utredningen är försenad men planeras starta efter påsk.
Politiker och tjänstemän ska ägna en vecka åt varje Landsbygdscentrum
för att se hur det verkligen ser ut och fungerar på respektive ställe genom
besök och offentliga möten.
De offentliga mötena kommer att ske enligt följande ordning:
V 17, tis 25/4, 19.00: Rosvik, skolans matsal.
V 18, tis 2/5, 18.30: Norrfjärden, Porsnässkolan Matsalen
V 19, tis 9/5, 18.30: Sjulsnäs/Roknäs, Sjulnäs centralskola Matsalen
V 20, tis 16/5, 18.30: Hortlax, Hortlax centralskola Uppis
V 20, tor 18/5, 18.30: Jävre, Jävre skolan Klassrum

notiser
Ny ordförande i er förening?
Har ni haft ert Årsmöte och valt en
ny ordförande? Glöm då inte att
meddela detta till Byaforums kansli
piteabyaforum@outlook.com.
Skicka uppgifter om namn, tfn,
mejl- och postadress så att all ny information går till rätt person.

Er förenings verksamhet

Vad har ni gjort och vad planerar
ni att göra i er förening? Det skulle
vara intressant att få kunskap om
allt som sker i Piteå Landsbygd och
”Piteå landsbygd utgörs av områden som har mindre än 40 minuters resväg med bil till Piteå framför allt kunna sammanställa
centrum, med undantag för de område som utgör Piteå stad.
den intensiva ideella och varierande
I ÖP 2030 har fem stycken landsbygdscentra identifieras. Med landsbygdscentra avses orter
verksamhet som vi anar bedrivs ute
med centrala samhällsfunktioner inom utbildning, vård och omsorg, fritid och kultur samt komi byarna.
mersiell service. Landsbygdscentra har antingen en strategisk placering i kommunen kopplat
Gör det enkelt för er genom att
till infrastruktur och människors rörelsemönster, Rosvik och Jävre, eller utgör en servicenod för
skicka en kopia av er förenings
andra byar i dess närhet, Hortlax, Roknäs/Sjulnäs samt Norrfjärden.
Piteå kommuns mål med landsbygdens utveckling är att skapa förutsättningar för en modern verksamhetsberättelse för 2016 och
och levande landsbygd i norr, söder, öster och väster. Detta görs genom att främja företagsamhet verksamhetsplan för 2017 till redakpå landsbygden och genom att rikta kommunens satsningar för att uppnå stärkt underlag för tionen@byaforum.se. Dessa dokument
service i de fem landsbygdscentra. Arbetet förutsätts ske i samverkan med lokala företrädare och har ni ju redan gjort till ert årsmöte.
medborgare.
De fem landsbygdscentra ska under planperioden fördjupas och planprogram eller fördjupade
översiktsplaner ska tas fram för respektive ort. Syftet är att stärka tillgängligheten till orten och
dess service.” Ur Översiktsplan 2030.

efterlysning

Piteå Byaforum efterlyser foton från Piteå Landsbygd!
Vi vill ha foton från era arrangemang, byar, lokala sevärdheter, vackra vyer
mm. Dessa foton ska bl a användas i byaforum.se. Skicka dessa till redaktionen@byaforum.se med uppgift om fotograf och var dessa foton är tagna.

kommande möten

Piteå Byaforum

Landsbygdspolitiska rådet

Styrelsemöte 20/4, kl 19.00
Böle byagård, Böle.
PBFs möten är öppna för besök och det
går också att höra av sig innan ifall man
har en fråga som man tycker bör diskuteras på mötet.

LPR-möte 17/5, kl 08.30
Besök sker i de tre byaområden som
nominerats till Årets by. Därefter utses en av dem till Årets by.

Kalender på byaforum.se
Nu finns det en kalender på hemsidan där man kan se vad som händer
på landsbygden under året.
När ni bestämt tid och datum för
era kommande arrangemang så
skicka in denna information till redaktionen@byaforum.se så läggs detta
ut i kalendern. Skicka också med en
bild (affisch/annons/programblad
etc) på arrangemanget om ni tagit
fram något sådant.

Piteå Landsbygdsforum
Facebookgruppen för den som vill
veta mer om vad som händer på Piteå Landsbygd. Gå med och bjud in
andra till denna grupp.

välbesökt årsmöte
Drygt 20 personer från olika delar av Piteå Landsbygd samlades på Swensbylijda när Piteå Byaforums årsmöte genomfördes. Årsmötesförhandlingarna genomfördes protokollenligt och med ett överväldigande resultat.
Nu har Piteå Byaforum en nästan fulltalig styrelse, det saknas dock en
suppleant från Piteå Södra.
Efter mötet och fikat med en välsmakande smörgåstårta informerade
Riitta Hovinen, Kultur Fritid och Maria Öberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, om sina respektive landsbygdsuppdrag.
Kultur Fritid erbjuder, förutom driftsbidrag till byagårdar, utvecklingsmedel för gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden. Det
går att få upp till 50% för anläggningar som badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar samt till byns samlingslokal. Byapengen ska användas
till utvecklingsarbete i aktuell by, sysselsättningsskapande verksamhet eller
andra aktiviteter som bedöms viktiga för byns utveckling. Observera att
Byapengen ges endast för mindre kostsamma projekt/åtgärder.
Maria Öberg, som är Piteå kommuns nya landsbygdsutvecklare, har
också en pott för landsbygdsutveckling, den s k utvecklingspengen. Utvecklingspengen ska användas till att stimulera de lokala utvecklingsgruppernas verksamhet inom Piteå landsbygd genom stöd till utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsen beslutar om utvecklingspengen. Till skillnad från
Byapengen och Kultur Fritids utvecklingsmedel har Utvecklingspengen
inte någon sista ansökningsdag utan kan sökas löpande under året.
Maria, som gradvis har övertagit rollen som landsbygdsutvecklare efter
Roger Lundstig, känner sig inte fullärd ännu men på god väg att bli det.
F n är det mycket arbete kring den fördjupade översiktsplanen. Hon är
även sekreterare i Landsbygdspolitiska rådet.
Riitta och Maria har ett intensivt samarbete över förvaltningsgränserna
när det gäller landsbygdsfrågor. Så skulle t ex din bys ansökan hamna fel
så ser de till att den kommer rätt.
Läs mer om Landsbygdsutveckling och bidragsmöjligheter på:
https://www.pitea.se/Invanare/Fritid-kultur/Foreningsliv-stod--stipendier/Sok-bidrag/Landsbygdsutveckling/

utvecklingsplan?
Har ni tagit fram en lokal utvecklingsplan för er by? Skulle ni vilja
ha en sådan men tvekar för ni tror det är för omständligt att göra.
PBF vill 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. PBF kommer också att försöka få till stånd en Inspirationsträff
där ni kan få bättre bild över vad en lokal utvecklingsplan kan ge för fördelar för er by.

Till skillnad från en Översiktsplan innefattar en Lokal Utvecklingsplan även frågor av mer
”mjuk” art, såsom samverkan och bygdegemenskap, kultur, fritid, grönområden, service, småskalig turist- och besöksnäring, sysselsättning, d v s allt som gör bygden till den bygd där
jag vill leva, bo och utvecklas i. En Lokal Utvecklingsplan fyller många funktioner; en bra
information till nyinflyttade i bygden, ett underlag till framtida ansökningar om projektmedel
via t ex Leader, information till kommunen om bygdens önskemål och vision, men framförallt
en gemenskap att tillsammans forma den framtida bygden och dess utveckling.

Piteå Byaforums styrelse
Infjärden
Ordinarie: Britta Berglund, kassör
E-post:
britta.berglund@byavis.se
Tfn:
070-658 44 78
Suppleant: Stig-Roland Carlzon
E-post:
stig-roland.carlzon@svenskakyrkan.se
Tfn:
070-169 67 26

Markbygden
Ordinarie: Yvonne Goldkuhl
E-post:
yvonne.bjorn1948@gmail.com
Tfn:
073-809 00 31
Suppleant: Robin Nilsson
E-post:
robinnilsson1@allt2.se
Tfn:
073-031 95 29

Norrfjärden
Ordinarie: Jan Lundquist
E-post:
jan.lundquist@telia.com
Tfn:
070-628 96 15
Suppleant: Margaretha Tjernkvist
E-post:
info@mattesbacken.se
Tfn:
070-686 59 35

Pite Älvdal
Ordf:
Caroline Trapp,
E-post:
caroline@stormyrberget.se
Tfn:
070-270 50 03
Suppleant: Gunnar Lindfors
E-post:
gunnar.lindfors@mail.se
Tfn:
070-237 56 08

Piteå Södra
Ordinarie: Ann-Louise Hagström
E-post:
al_hagstrom@outlook.com
Tfn:
070-267 31 42
Suppleant: Vakant
E-post:
Tfn:

Rosvik
Ordinarie: Lena Mikaelsson Aasa
E-post:
lena.mikaelsson.aasa@telia.
com
Tfn:
070-517 69 02
Suppleant: Östen Fjällström.
E-post:
ostenfjallstrom@hotmail.com
Tfn:
0911-20 33 41

Piteå Byaforums Kansli
Namn: Elisabeth ”Bettan” Lundström
Adress: Storsundsvägen 7
942 04 STORSUND
Tfn:
070-358 05 32
E-post: piteabyaforum@outlook.com
Hemsida: byaforum.se

