
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”PÅ UPPTÄCKTSFÄRD  I 400 ÅR” 

En förstudie om möjligheter till  landsbygdsutveckling i 

anknytning till Piteå kommuns 400-års-jubileum 2021.



  

BAKGRUND 
 

År 2021 firar Piteå 400 år som stad. Avsikten med förstudien ”På Upptäcktsfärd i 400 år” är 

att undersöka hur Piteå kommuns byaföreningar och byabefolkning kan göras delaktiga i 

firandet av jubileumsåret på ett sätt som stärker och utvecklar landsbygden och stärker 

banden mellan stad och by. 

Utvecklingen av vandringsleden Solanderledens pågår enligt en ledplan som löper till år 2020 

och dess totala sträckning berör 17 byar i kommunen. Den del av projektet som slutfördes 

under 2015 omfattade förutom fysiska åtgärder även gestaltning, historisk dokumentation, 

aktiviteter för allmänheten liksom framställande av turistiska produkter. Under arbetet med 

leden har det blivit tydligt att det finns en mängd utvecklingsidéer bland byabefolkningen 

som om de togs till vara kunde lyfta platsernas natur- och kulturvärden och skapa bestående 

resurser för Piteå kommuns befolkning och besökare.  

Att koppla jubileumsfirandet till det påbörjade arbetet ute i byarna skulle kunna ge de två 

satsningarna draghjälp av varandra. Det skulle också innebära att den omfattande studien 

’Upplevelseturism i Piteå Landsbygd’ som genomfördes 2006,  kunde få en praktisk 

tillämpning innan den hunnit bli alltför inaktuell. Fram till år 2020 pågår dessutom 

landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling där organisationer, föreningar, företag och 

myndigheter kan söka stöd  för satsningar och samarbetsprojekt. 

 

METOD 
 

När vi började arbetet med förstudien var vår avsikt att förutom kontakter som knutits 
under arbetet med Solanderleden och andra landsbygdsutvecklingsprojekt även nyttja Piteå 
Byaforums nätverk för att nå ut. Vi bad därför att få komma presentera projektet på ett 
möte för Pite Älvdalsgruppen, vilken omfattar representanter för byarna Böle, Pålberget, 
Stridholm, Arnemark och Sikfors. Tyvärr fanns en mycket begränsad tid avsatt och och även 
om deltagarna var positiva till förstudiens idé fanns för litet utrymme för möjlighet till 
diskussion. Därför valde vi att avstå från att besöka Byaforums årsmöte (där tidsramarna 
skulle ha varit liknande) och höll i stället egna informationsträffar i återstående byaområden.  
 
  



För varje sådan träff bokade/lånade vi lokaler i en av byarna och bjöd in via telefon, mail och 
Facebook enligt följande: 
 
Södra byarna: Träff på Hifton, Hemmingsmark 31/3 2016. Inbjudan till boende i Jävre, 
Hemmingsmark, Sjulsmark, Blåsmark. 
 
Infjärdenbyarna: Träff på Roknäs Byagård 12/4 2016. Inbjudan till Svensbyn, Roknäs, Sjulnäs, 
Långnäs, Lillpite. 
 
Norra byarna: Träff på Lakafors Skola 19/4 2016. Inbjudan till Lakafors, Pålmark, Nybyn, 
Holmträsk, Alterdalen, Norrfjärden, Rosvik, Långvik.  
 
 

 
Exempel på öppen inbjudan: Hemmingsmarks Facebook-grupp 

 
Vi funderade på om det fanns ett sätt att även omfatta Markbygden, men efter att ha 
vidtalat några nyckelpersoner därifrån blev intrycket att det skulle vara svårt att få folk från 
de olika byarna där att åka på en samlande träff och av tids- och resursmässiga skäl 
beslutade vi oss därför för att i dagsläget låta oss nöjas med de möten vi redan haft.  
 
På varje möte skapades en kontaktlista över deltagarna. Vi inledde med en presentation av 
oss och förstudien, samt berättade om programmet för lokalt ledd utveckling SpiraMare och 
de medel som nu blir sökbara därifrån. Vi visade upp studien ’Upplevelseturism i Piteå 
Landsbygd’  och Solanderleden och delade även som inspirationsmaterial ut en enkel 
tidsaxel med några exempel på relevanta historiska händelser. Sedan diskuterade vi 
gemensamt om byarna borde engagera sig i firandet av Piteå 400 år och i så fall hur och 
varför, vartefter vi öppnade bordet för att mer fritt bolla idéer och uppslag med varandra.  
  



Dessa skrevs ner löpande direkt på bordet som vi täckt med papper och kompletterande 
anteckningar gjordes av oss i de fall då det behövdes. Efter mötet renskrevs uppslagen och 
de samt en dokumentation av mötet i sin helhet skickades sedan ut till alla som lämna 
mailuppgifter. Vi använde även kontaktlistorna för att tipsa om den informationsträff 
rörande LLU som hölls på Byan i Arnemark. 
 

 

Exempel på tidslinje: Byarna Pite Älvdal 

 

RESULTAT 
 

Efter vart och ett av mötena sorterade vi fram syfte, målgrupp och idéer till metoder 

(aktiviteter, teman, objekt med mera), sammanställde och skickade till deltagarna. Här följer 

en sammanfattning av dessa från samtliga tre möten, men med utförligare kommentarer för 

att göra dem begripliga för den som inte deltog på mötet.  

 

Byarna och 400 år: Syfte 
Svaret på frågan om byarna borde synliggöras och arbeta för att synas under firandet av 

stadens jubileum blev genomgående ”ja”. Syftet med en sådan medverkan skulle enligt 

mötesdeltagarna vara 

- Att via upp byarnas livsmiljöer och locka till återbesök, bosättning och etablering. 

- Att väcka nyfikenhet, skapa uppmärksamhet och stärka byarnas attraktionskraft. 

- Att skapa stolthet och gemenskap bland byabefolkningen. 

- Att via upp byarnas värden, bevara och bruka dem och skapa nya för framtiden. 



samt 

- Att bryta det moderna stadscentrerade tänkandet genom att visa att både historia, 
nutid och framtid funnits och finns även utanför staden.  

 

Byarna och 400 år: Målgrupp 
Som önskad fokusmålgrupp för satsningar kopplade till jubiléet angavs barn och ungdomar, 

företag (gärna stora sådana), utflyttade/”hemvändare”, stadsbor som sällan eller aldrig 

besöker landsbygden, bybor från andra delar av kommunen (för att skapa nya kontakter och 

samarbeten, byta idéer med mera)  samt turister.  

 

Byarna och 400 år: Metod 
Alla byagrupper hade samma tanke om bästa sätt att nå sin målgrupp: anordna 

besöksdagar/helger/veckor fyllda med aktiviteter och visa upp byarna och möjligheterna 

som finns där för besökarna.  

Som det viktigaste för att dessa ska bli lyckade nämnde de innehåll, logistik, marknadsföring, 

samordning och långsiktigt tänkande. De trodde att det är viktigt att hitta en duktig och 

engagerad kärntrupp som ansvarar för att projektleda de aspekterna, samtidigt som så 

många som möjligt får lust och möjlighet att vara delaktiga i arrangemanget i stort. Samtidigt 

som varje by måste få ha och visa upp sin särart, framhöll det att det var viktigt för 

genomslagskraften att alla arbetade mot ett gemensamt mål.  

Att jubiléet fortfarande ligger ett antal år bort uppfattade de genomgående som en fördel, 

då det skulle ge möjlighet att låta idéer mogna, arbeta igenom upplägget eller rent av starta i 

det lilla redan nu och ”jobba sig uppåt”. Flera av byarna hade olika utvecklingsprojekt på 

gång som de såg möjlighet att koppla till firandet och deltagarna på mötet i Lakafors såg LLU 

som en möjlighet att söka utvecklingsmedel för att rusta och utveckla Gammelgården (känd 

från filmen ”Jägarna”) med syfte att göra den till ett besöksmål och avsåg att genast påbörja 

arbetet kring en sådan ansökan och kring en ”Alterälvens dag” under sommaren 2017.  

  



Byarna och 400 år: Innehåll 
De olika mötena gav en enorm rikedom av uppslag då det gäller aktiviteter, teman, koncept 

och objekt som kunde ingå på olika sätt i firandet av jubiléet. Då de ofta har en stark 

platskoppling presenterar vi dem här gruppvis, så som de skrevs ner vid tillfällena. Vid mötet 

för Älvdalsbyarna hann vi ju tyvärr aldrig komma till detta stadium, varför de saknas i 

sammanställningen.

SÖDRA BYARNA 
 
En dag: en dag i bagarstugan, en dag i 
skogsbruket o.s.v. 
Ljugarbänk 
Berättelsearkiv 
Öppna landskap, lantbrukets roll förr och nu, 
”vad kommer mjölken ifrån?” 
Inspirationsafton om olika ämnen 
Livsstil – byaliv – ”byaanda” 
Bygga på landet, tillgängliga tomter 
Den moderna landsbygden 
Gammal kunnskap i ny dräkt – pod, app...  
”När byn var stor” 
”Vackraste vägen” 
Företagsafton 

nnovation på landet - ”nöden är 
uppfinningarnas moder” 
Degerfors bruk 

Jävre turistby förr och nu 
Norrlands största dansbana 
Stor midsommarfest! 
Cafékultur  
Jävre kvarn och museum 
Lilla och Stora Leskär 
Fyrbyggnadsepoken 
Arkeologstigen 
 Nybruket 
Ny enhetlig skyltning historiska platser 
Fäbodar och fäboliv 
Hemträsket 
Friskolan 
Hifton 
Landhöjningen – ”40 m på 400 år.” 
”Briggen av Blåsmark” 
Modell av bygden ”taktil karta” 
Gamla guldgruvan 

NORRA BYARNA 
 

Berättarkväll 
Berättarstafett 
Teleguidning 
Bevara dialekten 
Gårdsnamn på bonschka 
Piitmål – skyltar och historier 
Glesbyg och ännu glesare bygd – bli störts 
på att vara minst 
Konst 
Galleri 
Sjul Pål-Per? Arne Jawsh utställningar 
Friluftsaktiviteter 
Paddla längs Alterälven (tidigare 
skolklasser: kanot-tradition) 

Kanot/båtuthyrning Gammelgården 
Öppna landskap: då behövs bönderna! 
Klappa en kossa, öppen gård. 
Studiebesök 
Besöka företag 
Byggnadsvårdsdag 
Guidade turer på gammelgården  
1543 fornminne fäbod 
Spökkväll 
En 1500-tals-dag 
Teaterkväll/filmvisning vid Gammelgården 
Upprepa tidigare bussresan över broarna 
eller liknande? 

 



 

INFJÄRDENBYARNA 
 
Frisbeegolfbana 
Unga kanotguider/landsbygdsguider 
Lägerskola 
Kanothajk/kajakläger 
Kajen Ryggskatan – vägen, muddring 
Belöna eldsjälar  
Barnteater ute i byarna - utbilda ledare 
”Leksaker för miljoner” - prova grävskopor 
mm 
Traktorturer 
Swensbylijda 
Eufåria 
Legdgården 
Vischan 
Böle garveri 
Valter Öhlund (flottning) 
Byabuss  
#by - byns bästa Selfiespot 
Turer till Kalahatten och Kalagrottan med 
guide. Mat på Roknäsgården. 
Berätta om flora 
Bygdetur…  
Kalahatten 
Bröstfallet 
Gamla gruvan 
Fjuskullen 
Stormyrhällorna - berg med 15 eldplatser!  
Upplevelser utom synhåll från vägen 
TYSTNAD 
Grillfest vid Djuptjärn i kåtan 
Geocaching Infjärden/landsbygden - historiska 
fakta och ledtrådar 
Paketering och marknadsföringsutbildning för 
föreningar 
Lära sig ta betalt 
Turistfadder 
Doft 

Livsstilen – nysnö, exotiska våfflor, utveckla 
Kalahatten 
En tur med Tore – naturfoto mm. 
”Kungen av Infjärden” – ristad i stenen 
Konstnär Artur Nordmark 
Vackraste platser 
Utveckla Bröstfallet som besöksmål – bro 
Sandön 
Hantverksdag – workshop 
Loppis i Infjärden 
Gång och cykelled efter Rokan, bro över Rokån 
1906 Åträskdammen 
Paddla längs Rokån från Kalamark till Åträsk 
Led från Roknäsgården upp mot Lillpite 
Berätta om våra företag ex. IVAB 
Roknäsboken del 2 
Inventering – lyft det som redan händer! 
Samarbete med skolan, ämnen historia, idrott, 
mm  
Lära nästa generation – värdet, bevara 
Hjälp att hitta tillbaka till byn 
Traktorutställning och Nostalgibilar 
Matkoma-dagar… 
Sparkrace – oavsett årstid! 
Älv-simmet  
Ank-racet 
Sauna In and Out 
Snö-Movie 
Byamästerskapen i skön & oskön sång 
Scout för en dag? 
5-kamp eller 7-kamp oavsett årstid 
Hästar – Kusk för en dag 
Turnerspelen i Boll 
Byakärringar BH & hucklen genom tiderna 
Green Saturday (I stället för Black Monday)… 
”Visste du detta om Byn?” guidad tur - 
busschaufför finns! 

 
 
 
 
 

 
 
 



FORTSATT ARBETE 
 

Efter att ha avslutat och sammanställt arbetet i byarna, presenterade vi resultaten för 

kommunens landsbygdsutvecklare samt ansvariga för firandet av Piteå 400 år och 

diskuterade hur man på bästa sätt går vidare. Konsensus blev att det lämpligaste sättet att ta 

vara på byarnas idéer är som ett SpiraMare-projekt inom den nya perioden för lokalt ledd 

utveckling inom landsbygdsprogrammet. Som en lämplig ägare av projektet föreslogs Piteå 

Byaforum, där Lena Mikaelsson Asaa fått uppdraget att fungera som EU-rådgivare och hjälpa 

till med ansökningar till SpiraMare.  

Vi bokade därför ett möte med Lena Mikaelsson Asaa och Piteå Byaforums ordförande 

Caroline Trapp. Caroline kunde tyvärr inte kunde närvara, men utryckte sig som positiv till 

tanken. Lena var också positiv och skulle börja se över hur ett sådant projekt skulle kunna 

tänkas läggas upp och hur detta skulle passa ihop med andra eventuella projektansökningar 

med Piteå Byaforum som ägare. Hon var också överens med oss om att den tidigare studien 

om Upplevelseindustri i Piteå Landsbygd innehåller mycket matnyttigt som kunde och borde 

aktualiseras under pågående programperiod.  

Vårt förslag och förhoppning för fortsatt arbete blir därför helt enkelt att idén med att visa 

upp byarna, deras särart och de möjligheter som finns där tillåts ”hitta hem” hos byaforum 

och att ett projekt med syfte att möjliggöra ett sådant arbete söks med Piteå Byaforum som 

ägare och Piteå Kommun och piteUnika ekonomisk förening som samarbetsparter. Vi som 

arbetat med denna förstudie kommer att fortsätta följa arbetet och vara tillgängliga som 

bollplank under processen med att utforma ett sådant projekt. piteUnika kommer också att 

verka för att det i de kommande projekten kring vandringsleden Solanderleden skapas 

utrymme för utveckling av de av byarnas koncept och idéer som kan fungera som turistiska 

produkter, samt arbeta för att stärka samarbetet mellan Piteå Byaforum och piteUnika  då 

det gäller marknadsföring av allt det som händer på landet. 

Ett stort tack för möjligheten att genomföra denna studie och till alla de som deltagit på 

olika sätt! 

 

/Elin Johansson, ordförande piteUnika  

/Britt-Louise Nyman, projektledare Solanderleden 

/Anita Fåhraeus, konstnär 
 

Vill ni komma i kontakt med oss? Ring 070-300 73 71 

eller maila till info@piteunika.se. 
 

 


