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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 nedan).
Hemsidan: byaforum.se och
Nyhetsbrev: redaktionen@byaforum.se

Piteå Byaforums styrelse
Infjärden

År 2021 firar Piteå 400 år som stad. 2016 gjordes en förstudie ”På Upptäcktsfärd i 400 år” vars avsikt var att undersöka hur Piteå kommuns byaföreningar
och landsbygdsbefolkning kan göras delaktiga i firandet av jubileumsåret på
ett sätt som stärker och utvecklar landsbygden.

Kassör:
E-post:
Tfn:
Suppleant:
E-post:
Tfn:

Britta Berglund
britta.berglund@byavis.se
070-658 44 78
Stig-Roland Carlzon
sr_carlzon@hotmail.com
073-640 02 77

Markbygden
I denna förstudie var det många förslag som lades fram. För att påminna er om hur
Ordinarie:
Vakant
ni tänkte då så kommer här en del av förslaget. Hela förstudien finns att läsa på www.
E-post:
byaforum.se. Sök medel för ert arrangemang från kommunens jubileumspott.
Platser/företeelser
att visa upp:
• Swensbylijda
• Eufåria
• Legdgården
• Vischan
• Böle garveri
• Kalahatten
• Bröstfallet
• Gamla gruvan
• Fjuskullen
• Stormyrhällorna - berg
med 15 eldplatser!
• Utveckla Bröstfallet som
besöksmål – bro
• Sandön
• 1906 Åträskdammen
• Degerfors bruk
• Lilla och Stora Leskär
• Arkeologstigen
• Hemträsket
• Friskolan
• Hifton
• ”Briggen av Blåsmark”
• Gamla guldgruvan
• Jävre kvarn och museum
• Konst
• Galleri
• Sjul Pål-Per? Arne Jawsh
utställningar

• 1543 fornminne fäbod
• Guidade turer på gammelgården

• Snö-Movie
• Byamästerskap i skön &
oskön sång
•
Arrangemang med tema Scout för en dag?
• 5-kamp eller 7-kamp
• Lägerskola
oavsett årstid
• Kanothajk/kajakläger/
• Hantverksdag – workKanot-/båtuthyrning
shop
• Paddla längs Rokån från
• Loppis i Infjärden
Kalamark till Åträsk.
Paddla längs Alterälven. • En tur med Tore – naturfoto mm.
•”Leksaker för miljoner”
- prova grävskopor mm • En dag: en dag i bagarstugan, en dag i skogs• Traktorturer
bruket o.s.v.
• Bygdetur…
• Ljugarbänk. Berättar• Upplevelser utom synkväll. Berättarstafett
håll från vägen. TYST• Stor midsommarfest!
NAD
• Grillfest vid Djuptjärn i • Företagsafton
• Öppna landskap: Klappa
kåtan
en kossa, öppen gård.
• Livsstilen – nysnö,
exotiska våfflor, utveckla • Studiebesök
• Besöka företag
Kalahatten
• Byggnadsvårdsdag
• Traktorutställning och
Nostalgibilar
• Spökkväll
• Matkoma-dagar…
• En 1500-tals-dag
• Spark-race – oavsett
• Teaterkväll/filmvisning
årstid!
vid Gammelgården
• Älv-simmet
• Bussresan broarna runt
Alterälven
• Ank-racet
Lena Mikaelsson Aasa
• Sauna In and Out

Tfn:
Suppleant: Vakant
E-post:
Tfn:

Norrfjärden

Ordinarie: Vakant
E-post:
Tfn:
Suppleant: Vakant
E-post:
Tfn:
Ordinarie:
E-post:
Tfn:
Suppleant:
E-post:
Tfn:
Ordinarie:
E-post:
Tfn:
Suppleant:
E-post:
Tfn:

Pite Älvdal

Vakant

Erik Lundström
erik@sikfors.com
0911-700 09

Piteå Södra

Britt-Louise Nyman
nymanbrittlouise@gmail.com
070-366 73 22
Marika Risberg
marika.risberg@outlook.com
070-645 01 05

Rosvik

Ordförande/
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

brev inför årsmöte 2020
Hej!

Invalda på 2019 års årsmöte

Piteå Byaforum kommer att hålla sitt
årsmöte 29 mars 2020 kl. 15.00 i Pålbergets byagård. Den formella kallelsen
kommer i detta nyhetsbrev samt annonseras i Piteåtidningen.
Till mötet är representanter från alla
byar välkomna, vi bjuder på fika!

Norrfjärden (Alterdalen, BertnäsKopparnäs, Harrbäcken, Hälleström,
Håkansö, Lakafors-Pålmark, Norrfjärden, Rosfors, Sjulsmark och Sjulsmark-Långträsk. Rosfors har en nybildad
utvecklingsgrupp sedan 2019) har f n inga
utsedda representanter så Norrfjärdenområdet behöver utse två representanter, en ordinarie och en suppleant.
Piteå Södra (Blåsmark, Hemmingsmark, Höglandsnäs, Jävrebyn, Jävrebodarna, Klubbfors, Mellanboda, PitsundHögsböle, Södra Holmfors-Brännland)
har sedan 2019 följande representanter:
Britt-Louise Nyman, Blåsmark och
Marika Risberg, Hemmingsmark,
suppleant.
Pite Älvdal (Arnemark, Bölebyn, Pålberget, Selsborg, Sikfors, Skomanstjälen, Stridholm) har f n följande representant: Erik Lundström, supplant.
Pite Älvdal behöver utse en ordinarie
representant.

Meddela gärna i förtid vem som
kommer, för planeringens skull!
Men det är också bra om alla byaområdena har representanter att föreslå
till årsmötet så att vi får en komplett
styrelse att starta nästa arbetsår med.
För varje område ska det finnas 2 representanter i styrelsen, en ordinarie
och en suppleant, alla kallas till styrelsemötena.
Det område vilken ordförande kommer ifrån har rätt till ytterligare två representanter så även om ett område har
”full bemanning” så kan en ordförande
utses därifrån.

Vi vill att ni skall få veta vilka omNaturligtvis kan alla områden
råden som utser representanter i
utse nya representanter om och
år för en period på 2 år.
när de så önskar.
Det är på 2020 års årsmöte som För de områden som har vakanta styreldet ska utses representanter för: seplatser kan ni utse representanter löInfjärden (Bodsjön, Lillpite, Långnäs,
Roknäs-Stockbäcken, Sjulnäs, Svensbyn, Yttersta, Åträsk. Följande representanter har hittills varit utsedda t o m
2019: Britta Berglund, Svensbyn som
ordinarie och Stig-Roland Carlzon,
Sjulnäs suppleant.
Markbygden (Gråträsk, HögbackenRisnabben, Långträsk, Koler, Storsund
och Åselet. Åselet har en nybildad utvecklingsgrupp sedan 2018.) har f n inga utsedda representanter så Markbygden
behöver utse två representanter, en ordinarie och en suppleant.
Rosvik (Långvik, Rosvik, Svartnäs,
Trundön, Trundavan) har f n följande representanter: Lena Mikaelsson
Aasa, Rosvik ordinarie samt Östen
Fjällström, Långvik suppleant. Lena
Mikaelsson Aasa är vald till ordförande
t o m 2020. Dessa har hittills varit utsedda t o m 2019.

pande under 2020. Dessa personer väljs
då för 1 respektive 2 år beroende på ur
vilken valgrupp de kommer ifrån.
Det finns gott om ”lediga platser” och
vi tror verkligen att det finns personer
runt om som är intresserade av övergripande landsbygdsarbetet, det behöver
inte var ordförande eller någon annan
”funktionär” utan kan just vara den
som vill vara med i det här annorlunda
”byaarbetet”.
Vi hoppas att byarna i sina områden
kan träffas och utse representanter till
Piteå Byaforums styrelse.
För att bli starkare som organisation
är det viktigt att alla områden finns representerade i styrelsen.
Mvh
Styrelsen Piteå Byaforum

”Att göra i Piteåbygden”
Inför pärmen 2020

Arbetet startar med ett
möte på Swensbylijda
mån 30/3 kl 19.00.
Kommer Du på mötet så anmäl dig
i info@byaforum.se. Du kan också
anmäla ert deltagande i pärmen på
samma adress.
Målsättningen är att pärmen ska
vara klar och utdelad till Midsommarhelgen.
Lena Mikaelsson Aasa
Ett deltagande i pärmen innebär detta:
Som deltagare får du tillgång till ett A4ark (fram- och baksida) där du kan
marknadsföra ditt företag/din by med
information, aktiviteter, kontaktuppgifter,
priser etc.
Du får en pärm som du kan visa dina
kunder/besökare.
Behöver du hjälp med att ta fram ditt dokument så kan du få hjälp. Då får du ett
korrektur att godkänna innan det går till
tryck. Pärmen trycks i början av juni.
Pärmen finns på dessa platser
Pärmen placeras, förutom hos de deltagande, även på offentliga platser som Biblioteket i Piteå, Bilprovningen i Öjebyn,
Kommunhusets foajé, Kultur o Fritid,
Rosviks Handel AB, Stadshotellet, Öjeby
vårdcentral, Sikfors affär, Piteå Havsbad
2 st (reception/foajé och sommarincheckning), Piteå turistbyrå, Jävre Turistbyrå,
Piteå Museum, Furunäset hotell, Pensionatet, Västra kajen, Kust hotell.

PBF Årsmöte
Välkommen till
Piteå Byaforums
årsmöte
sön 29 mars,
kl 15.00
Pålbergets byagård.
Vi bjuder på fika.

