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Att ta fram en lokal utvecklingsplan innebär att alla� i en bygd - tillsammans och 
på lika villkor - deltar i arbetet med att ta fram en långsiktig viljeinriktning när det 
gäller hur man vill forma sin egen framtid i bygden, samt hur man ska nå dit.
 Vid arbetet med framtagandet av lokala utvecklingsplaner för en bygd är det  
viktigt att man har en helhetssyn. Därför används en metodik som både ger ett 
snabbt resultat och en långsiktighet för ett framtida visionsarbete.
 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. 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.
 En Lokal Utvecklingsplan fyller många 
funktioner; en bra information till nyin-
flyttade i bygden, ett underlag till fram-
tida ansökningar om projektmedel via 
t ex Leader, information till kommunen 
om bygdens önskemål och vision, men 
framförallt en gemenskap att tillsam-
mans forma den framtida bygden och 
dess utveckling.

�	Med alla menas bygdens föreningar, företag och privatpersoner - av alla kön och i alla åldrar.

Nu finns alla områden och de flesta by-
arna presenterade på hemsidan, d v s 
de byar som har en byagård och/eller 
en byaförening.
 Nu vill jag gärna få respons på sidor-
na. Stämmer uppgifterna - är det något 
som behöver korrigeras? Nu finns där 
också befolkningsuppgifter t o m 20�6-
�2-3�. 
 Vill ni presentera er by på ett mer ut-
förligt sätt så skicka mig uppgifter och 
foton så gör jag en pdf-fil på max två 
A4-sidor. Se exempel som Långträsk 
och Åträsk gjort.
 Finns det Byalag som inte är presen-
terades på hemsidan så skicka mig upp-
gifter på kontaktperson, tfn och mejl-
adress.
Jag väntar med spänning på att ni hör 
av er.

Lena Mikaelsson Aasa
redaktionen@byaforum.se.

notiserutvecklingsplan	-	ett	verktyg	för	
utveckling	på	landsbygden?

Enkelt planeringsverktyg för lokala grupper
Nuvarande situation.
Skapa en bild av verkligheten! Hur ser det ut i bygden egentligen?
Brainstorma.
Låt fantasin flöda! Skapa en vision om framtiden! Allt ska ses som möjligt!
Önskad situation.
Skapa en enda stor målbild utifrån brainstormingen.
Prioritera.
Sortera idéerna. Ta fram de viktigaste. Vad ska göras på kort respektive lång sikt.
Utvecklingsplan/mål.
Bind ihop vision och mål. En plan svetsar samman bygden. Förankra utvecklingsplanen 
väl.
Vem gör vad?
Bestäm vad som ska göras och vem som ska göra vad. Gör det skriftligt.
Genomför.
Nu gäller det att gå från ord till handling.
Utvärdera.
Har målen nåtts? Är det något som återstår?
Revidera.
Revidera planen regelbundet. Håll den aktuell.

INsPIRatIoNsmÖtE
Sön 4/2, kl �3.00, Skogsgården,  

Lillmoravägen ��B Böle.

Jennie Svensson har jobbat med  
landsbygdsutveckling i många år,  

bl a i Gällivare kommun. 
Hon har med sig goda erfarenheter  

och många goda råd.
Vi bjuder på fika. Uppge ev allergi när 
du anmäler dig till info@byaforum.se 
070-270 50 03 eller 070-517 69 02.  

Välkommen

kommaNdE mÖtEN
styrelsemöte Byaforum 
Tis �6/�, kl �9.00
Ryggskatavägen 78, Bagarstugan

Byaforums kansli stänger!
Kansliet stänger för gott.
I första hand så skicka ett mejl 
till info@byaforum.se när ni vill ta 
kontakt med Piteå Byaforum.  
Alla kontaktmöjligheter finns angivna 
på nästa sida.

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 redak-
tionen@byaforum.se med uppgift om 
fotograf  och var dessa foton är tagna. 
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Kontakta Piteå Byaforum
Brev: c/o Britta Berglund
Bodsjövägen 81, 946 40 SVENSBYN

E-post: info@byaforum.se
Tfn: Ring din områdesrepresentant, ordf 
eller kassör (se ovan).
Hemsidan byaforum.se och Nyhetsbrev: 
redaktionen@byaforum.se

	 Infjärden
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:	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
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:	 0911-20	33	41

Piteå	Byaforums	styrelseByAFoRUmS SyNPUNKTER PÅ 
FÖP – LANDSBygDScENTRA.

Byaforum har tagit del av arbetet med FÖP genom deltagande i samrådsmöten 
under våren och senhösten. Vi anser att arbetet på de olika orterna har fungerat 
bra, på många ställen har det varit ett stort deltagande. Underlagen som är fram-
tagna stämmer väl med de uppfattningar som framförts.
Däremot anser vi inte att arbetet generellt har fungerat för omkringliggande 
områden för vilka de fem tätorterna skulle utgöra centrum. Det är också mycket 
olika i vilken mån platserna kan sägas vara centrum för något större område. Vi 
konstaterar att stora delar av Piteås landsbygd inte alls varit involverad i proces-
sen eftersom den inte ”tillhör” något av centrumen. 
Det finns inget stöd för att en satsning på centrum bidrar till en utveckling som 
är positiv för landsbygden som helhet. ordet landsbygdscentrum används inte 
heller i plansammanhang utan betecknar platser/organisationer med rådgivning, 
försöksverksamhet för gröna näringar.
Av Översiktsplanen kan man utläsa att kommunens tanke med 5 centra är att 
bidra till att underlaget för service bibehålls/ökar i de områdena. Det bör betyda 
att ny bebyggelse och andra satsningar ska styras dit. 
men bebyggelseutvecklingen påverkas inte bara av kommunens planer utan 
också av enskilda människors beslut. Det pågår en hel del utvecklingsarbete och 
byggande i andra områden på landsbygden.  
Hortlax, som är ett av centrumen, både är och upplevs som en del av staden. 
Stadsbussarna går dit, en stor högstadieskola och en stark hälsocentral ligger där, 
i mångt och mycket hänger Hortlax och Bergsviken ihop och utgör en del av 
Piteå stad. Det är dags att kalla Hortlax för en stadsdel! 
I stället borde en FÖP göras för Sikfors, som ligger på 6:e plats i befolknings-
mängd på landsbygden. Sikfors är viktigt för att det är en plats som anknyter 
till Piteälven, har en stark industri, en stark besöksnäringsanläggning och har en 
stark föreningsrörelse. Dessutom ligger Sikfors i kommunens utkant och balan-
serar i viss mån kustsatsningarna. 
Att markanvändningsplaner görs mer detaljerade och utarbetade för tätt befol-
kade områden förstår vi, men FÖP arbetar med frågor om samhällsutveckling 
och i det bör hela befolkningen inkluderas. 
Vi föreslår att kommunen under det fortsatta arbetet med översiktsplanen lägger 
till ett arbete med landsbygden utanför centrana. 
Inom Byaforum arbetar vi med 6 områden inom vilka vi ordnar träffar för de 
olika byagruppernas representanter så att vi kan samarbeta mellan byarna (se  
www.byaforum.se). Vi anser att en sådan indelning vore bra för kommunens 
engagemang också. Precis som stadsbefolkningen bor i olika stadsdelar bor vi 
på landsbygden i olika landsbygdsdelar. Den kommunala planeringen ska inklu-
dera alla invånare och skulle med fördel kunna arbeta utifrån de 6 områdena. (se 
byaforum.se) 
Det finns all anledning för en stad som vill växa att satsa på den tätortsnära 
landsbygden eftersom sådan landsbygd har stark tillväxt i hela landet. Tätortsnä-
ra landsbygd (mer än 5 men mindre än 45 min bilresa till centrum med mer än 
3 000 invånare) har vi i hela Piteå kommun med några få byar som undantag.
Vill Piteå växa finns det all anledning att satsa på hela landsbygden - första steget 
är att se till att hela landsbygden är med i översiktsplanen!

Byforum önskar er alla  
en God Jul och ett Gott Nytt År


