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Infjärden

Kassör:	 Britta	Berglund
E-post:	 britta.berglund@byavis.se
Tfn:	 070-658	44	78
Suppleant:	 Stig-Roland	Carlzon
E-post:	 sr_carlzon@hotmail.com
Tfn:	

	 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

LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) – 
ett tematISkt tILLägg tILL överSIktSpLanen
Piteå kommun vill ha en levande landsbygd. Stränderna är en viktig resurs 
i arbetet där den goda tillgången till sjö-, älv-, och kustnära områden gör 
det möjligt för både attraktiva boenden och ett rörligt friluftsliv vid våra 
stränder. 
 Sveriges stränder är skyddade för att trygga allmänhetens tillgänglighet 
och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur. För att tillgodose 
dessa syften är det förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åt-
gärder, bland annat att uppföra nya byggnader. Men det finns möjlighet 
att få dispens om man kan ange ett särskilt skäl. I lagstiftningen finns ett 
särskilt skäl att hänvisa till, nämligen Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge s k LIS. 
 Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling 
användas vid dispens och upphävande av strandskyddet. Kommunen ska 
kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Åtgärden kan till exempel bidra 
till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna fin-
nas butiker och offentlig service på landsbygden. Piteå Kommun vill under 
2019 främja kommunens attraktionskraft genom att i ett tillägg till befintlig 
översiktsplan identifiera, inventera och motivera till LIS-områden för: 

• ny bostadsbebyggelse eller förtätning av befintlig bebyggelse
• näringsverksamheter som kan ha en betydande fördel av att ligga inom 

strandskyddsområde, framförallt besöksnäring  
 Med ett ökat befolkningsunderlag förbättras möjligheterna att utveckla 
och upprätthålla kommersiell och offentlig service på landsbygden. Lands-
bygden har också en stor potential när det gäller att utveckla verksamheter 
för kultur- och naturturism
 Förslag på LIS-områden kommer att inventeras ur naturvärdessynpunkt 
och bedöms utifrån intressen kopplade till exempelvis växt- och djurliv, 
säkerhet, naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och totalförsvaret.
 Att ett område pekats ut som LIS-område i översiktsplanen innebär inte 
ett automatiskt upphävande av strandskyddet inom området, utan fortfa-
rande måste strandskyddsdispens sökas eller strandskyddet upphävas inom 
en detaljplan, vid en planerad åtgärd.
För frågor eller förslag kontakta:
Roger Lundstig
Samhällsplanerare/Samhällsbyggnad
________________________________________________________ 

Besöksadress: Svartuddsvägen 1
Postadress: 94185 Piteå
Telefon: 0911-69 60 19
Webb:   www.pitea.se

pBF ÅrSmöte

Välkommen till
Piteå Byaforums års-

möte
sön 17 feb, kl 15.00

Ekologen, Pite-Långnäs.
Vi bjuder på fika.



piteås lokalhistoria.
• En Jubileumsbok kommer att ges 

ut under 2019, skriven av författa-
ren Uno Westerlund.

• Arbetsgrupp bildas under 2019. 
• Skolan kommer att spela en cen-

tral roll för att nå ut till barn och 
unga.Vill du vara med i denna arbets-

grupp så anmäl dig till 
Per Lenndin: Per.Lenndin@pitea.se

tfn 0911-69 62 49.
Nästa möte tors 14/2 kl 15.00

Vardagsrummet, Bryggargatan 14

pIteÅ 400 År

2019 2020 2021
projektledare 250 250 500
kommunikation 100 100 300
övrigt t ex marknadsföring 50 250 300

Piteå fick sina stadsrättigheter 12 maj 1621 av Gustaf  II Adolf, det är en bra anledning att fira, öka 
kunskapen om Piteås historia, men också ett tillfälle för att stimulera utvecklingen av Piteå.

Organisation piteå kommun
• Tjänsteperson. Styrgrupp är Förvaltningschefsgruppen
• Politisk styrgrupp är Kommunstyrelsens arbetsutskott
• Projektledare 25 %  2019-2020, 50% 2021 Kommunledningsförvaltningen
• Kommunikation och övrig kompetens tas in vid behov
• Övrigt bygger på engagemang från företag, föreningar, byar och arrangörer.

kommunal Budget 2019-2021
• Jubileumsfirande 1,5 Mkr
• Jubileumspotten 1 Mkr
• Organisation inkl kommunikation 2 Mkr
Totalt 4,5 Mkr

tre huvudSpÅr

Jubileumsfirandet
• 12 maj 2021. Piteå 400 år, det fi-

rar vi tillsammans med Piteborna i 
Öjeby kyrkstad och Studio Acusti-
cum.

• Studio Acusticum ansvarar för pla-
nering och genomförande.

• Nyåren 20/21 och 21/22:  
Början och slutet av jubileumsåret bör 
markeras på något sätt. Finns dock inte 
budget för detta ännu.

• Samverkan med Luleå och Regio-
nen viktig

”ett smartare och attraktivare piteå.”
• En vision/mål med syfte att stimu-

lera föreningar, organisationer, ar-
rangörer, byar samt näringslivet till 
aktiviteter som bidrar till ett smartare 
och attraktivare Piteå år 2021 jämfört 
med idag. 

• Att initiera ett projekt där ungdomar 
i Piteå får beskriva sitt Piteå 2071.

”ett attraktivare piteå.”
• Kan vi göra Piteå attraktivare till år 

2021?
• Kommunen avsätter 1 mkr i en 

Jubileumspott för arrangörer, byar 
och föreningar med syfte att sti-
mulera aktiviteter för att öka att-
raktionskraften under 2021. An-
sökningsperioden börjar hösten 2019.

• Piteå 400 verkar för att växla upp 
denna Jubileumspott tillsammans 
med samverkanspartners.

”ett smartare piteå.”
• Hela samhället står inför ett para-

digmskifte från det analoga till det 
digitala.

• Kan vi med hjälp av Piteå 400 år 
få företag att formulera och upp-
nå vissa konkreta mål för att bli 
”smartare” till 2021?

• Innovation Piteå arbetar för att 
anordna en nationell konferens 
”smartare industri” i Piteå 2021.

”piteå 2071”
• Hur ser Piteå ut år 2071.
• Initiera ett ungdomsprojekt som 

engagerar ungdomar att arbeta 
fram underlag till ett framtida Pi-
teå.

• Arbetet presenteras under år 2021

Piteå Byaforum håller på att skissa fram ett projekt där de byar i Piteå landsbygd som vill kan vara med och 
planera sina aktiviteter under åren fram till jubileumsåret 2021. Projektfinansiering söks från Spira Mare.
Mer information om detta kommer i nästa nyhetsblad.


