Protokoll vid möte för byautvecklingsgruppen i Vitå, tisdagen den 21 mars 2017
Plats: Vitå Folketshus
Tid kl 19
Kallade
Anna Eriksson
Cennth Löf
Kjell Nyholm
Olle Andersson
Miranda Öhman
Erik Larsson
Gun Skoog
Greger Gunnarfeldt
Uno Johansson
Lars Nilsson
Malin Vuortio
Mats Widgren

mailadress
annaeriksson76@telia.com
pendatus1@hotmail.com
kjell.nyholm@bredband.net
olland.vita@telia.com
mirreohman@gmail.com
erik.larsson@live.se
skoog.gun@gmail.com
g.gunnafeldt@gmail.com
unojoh@telia.com
braennaren@gmail.com
malin.vuortio@live.se
m.widgren@telia.com
mats.widgren@gmail.com

Närvarande
Gunnar Andersson (ers för Cenneth Löf) VBK
Mats Widgren (ansvarig för Vitådalsfoldern)
Gun Skoog (PRO Vitå/Högsön)
Olle Andersson (Vitå Jaktvårdsförening)
Eva Andersson (ers för Anna Eriksson VFH)
Lars Nilsson (sammank. Byautvecklingsgruppen,
repr VFH samt styrelse Föreningen Vitådalen)

Förening
Vitå Folketshus
Vitå Bollklubb
Vitå Bagarstugeförening
Vitå jaktvårdsförening
Vitå Jaktsällskap
Vitådalens skoterförening
PRO Vitå/Högsön
Vitå Bygdegårdsförening
Vitå byasamfällighet
Vitå Folketshus
Vitå Folketshus
numera nedlagda Vitå Missionsförsamling
och nedlagda Vitå SMU-förening.
ansvarig för Vitådalsfoldern
Ej närvarande
Greger Gunnarfeldt (VBGF)
Erik Larsson (VSF)
Uno Johansson (VJVF)
Miranda Öhman (VJS)
Kjell Nyholm (VBSF)
Malin Vuortio (repr VFH och styrelsen för
Föreningen Vitådalen)
Anna Eriksson (ordf VFH)

Möte: Tisdag 21 mars kl 19.00 i Vitå Folkets Hus
Mötets öppnas av Lars Nilsson och alla hälsas välkomna till mötet.
Lars Nilsson väljs till ordförande för mötet och Mats Widgren tar på sig uppgiften att föra protokoll.
Inför år 2017:
a. Val av ansvarig för byagruppen för 2017: Lars Nilsson utses till att fortsatt vara sammankallande
för byautvecklingsgruppen i Vitå
b. Val av Vitås representanter till styrelsen för Föreningen Vitådalen:
Lars Nilsson står kvar som styrelseledamot ytterligare ett år och Ida Jonsson väljs som ny
representant för två år. Någon ersättare utses inte vid detta möte då det är ett litet frågetecken
beträffande representantskapet från Heden-Långtjärns byautvecklingsgrupp.
Lars N kontaktar Ralf Lövgren i Långtjärn för att kolla upp hur det ser ut från deras håll.
Föreningen Vitådalens årsmöte hålls i Vitå Fokets hus, onsdag den 29 mars kl 19:00.

c. Representant till Landsbygdsforum: Någon representant utses inte vid sittande möte. Frågan om
hur representantskapet från byarna i Vitådalen är tänkt att vara vid detta forum samt kommunens
byaforum/nätverksträffar tar Lars med sig till Föreningen Vitådalens årsmöte den 29 mars.
4. 2017 års Vitådalsfolder/broschyr: Den information som ska vara med i årets Vitådalsfolder
behöver vara Mats Widgren tillhanda senast 30 mars. Utgivning beräknas till slutet av april.
Mats efterlyser en lista över de butiker och allmänna mötesplatser där Vitådalsfoldern brukar läggas
ut. T.ex. bensinstationer, Medborgarkontoret Råneå, Turistinformationer affärer eller andra platser.
Detta för att det blir enklare sprida uppdraget att fördela ut foldrarna, och även att få en uppfattning
om behovet av foldrar samt att det fylls på under löpande säsong.
5. Hemsida: ( www.vitadalen.se ) finns och administreras av Lars Rönnbäck, Luleå. Han välkomnar
information om aktiviteter som sker i Vitådalen skriv sådan info till; lars@hertson.se
6. Byapeng: Vitå får årligen (1997-framåt) en byapeng om ca 9000 kronor, avsedd att användas för
olika gemensamma ändamål, t.ex. stöd till arrangemang och även investeringar för utveckling inom
byn. Byapengen har fördelats både till olika föreningars behov och till badplatsen vid Storå bron mm.
Tidigare har dessa medel från Luleå Kommun satts in på byasamfällighetens konto och sedan har
arrangörer/föreningar kunnat ansöka om medel för kostnader som faller inom denna ram, efter
beslut vid byastämman. Sedan 2014 har dock Vitå Folkets Hus åtagit sig att administrera detta konto.
Beslut om hur dessa medel ska fördelas ligger idag hos byautvecklingsgruppen kopplat till de
föreningar som ingår i denna.
Definitionen av byapengen finns på kommunens hemsida och beskrivs enligt nedan:
Byapeng
Lokala utvecklingsgrupper, eller motsvarande, på Luleå landsbygd har möjlighet att varje år erhålla
byapeng.
Med lokal utvecklingsgrupp menas förening eller organisation som har som syfte att utveckla sin by
eller bygd. Endast en organisation per by kan erhålla stödet.
Syftet med stödet är att bidra till förbättrade villkor för försörjning och boende på landsbygden samt
att öka det lokala inflytandet och engagemanget. Stödet ska även stimulera till samverkan för
landsbygdsutveckling. Den lokala utvecklingsgruppen ska redovisa hur man har använt stödet genom
att skicka in en verksamhetsberättelse.
För kommande år 2017, finns framförallt ett underhållsbehov av sittplatserna vid badplatsen, där
Gunnar Andersson har tagit på sig att tillsammans med Folke Nilsson förnya dessa.
Mötet beslutar att material till bänkarna är lämpligt att betala med medel från byapengen.
Det finns även ett stort behov av underhåll på de vandringsleder, Vitåfors-Avafors, Sladastigen,
Bäverstigen som anlagts under åren. Olle Andersson har för avsikt att tillsammans med Nils
Holmfors, göra en inventering över vilka behov som framförallt stigen längs älven upp till Avafors är i
behov av. Detta redovisas när det är genomfört.
Upprustning av lederna omfattas av större insatser som förhoppningsvis bör kunna erhållas stöd via
kommunen eller andra projektstöd för naturvård och fritidsanläggningar.
Ex. Lu-Kommun: Utvecklingsmedel - För att främja landsbygdsutvecklingen kan lokala
utvecklingsgrupper eller liknade organisationer ansöka om stöd för särskilda projekt.
Villkoren för stödet är att projektet på ett märkbart sätt ska bidra till landsbygdens utveckling eller

åstadkomma väsentlig förbättring för byns eller bygdens invånare. Utvecklingsområden som utpekas
i landsbygdsprogrammet prioriteras.)
7. Verksamheten inom byautvecklingsgruppen och byautvecklingsfrågor för Vitå och Vitådalen:
Mötet diskuterar nuvarande sammansättning av gruppen, där de föreningar som är verksamma inom
Vitå är: Vitådalens skoterförening, Bygdegårdsföreningen, Vitå bollklubb, Vitå Jaktvårdsförening, Vitå
Jaksällskap, Vitå Folkets hus, PRO och Vitå bagarstugeförening. Sedan några år tillbaka finns inte
Missionsförsamlingen eller Vitå SMU kvar, och inte heller Husmodersföreningen och
Vävstugeföreningen.
Mötet framhåller att det är viktigt att de föreningar som finns representerade i gruppen, även
prioriterar deltagande via en utsedd föreningsmedlem. Den nuvarande maillistan visade sig inte vara
helt uppdaterad, vilket måste säkerställas. Möjligheterna att pålysa möten bör även ses över.
Affischer på anslagstavlor och även via Vitås Facebooksida samt websidan vitadalen.se, är bra vägar
att pålysa de möten som ska hållas, utöver mailutskick.
Syftet med Vitås byautvecklingsgrupp är att stödja och verka för byns utveckling i olika former.
Inflyttning och bostadsetablering är viktiga frågor för fortsatt byautveckling, och under mötet bryts
olika funderingar och idéer på hur sådant kan stödjas. Här är samverkan mellan alla byarna viktigt
och Föreningen Vitådalen har en viktig roll på det området.
När det gäller boende och trivsel, men även säkerhet i trafiken, så är mötet överens om att mer bör
göras för att bl.a. få hastighetssänkningar längs byns sträckning, framförallt förbi skolan, men även
vid fotbollsplanen och förbi Bodösundets vägbank, som är en mycket utsatt passage för de
oskyddade trafikanterna. Vid ett möte för utvecklingsplan för Vitådalens byar i Jämtön, den 25
januari i år, lyftes ett antal punkter upp avseende styrkor, hot och möjligheter för Vitådalen.
Styrkor- Naturen, föreningsliv, engagemang, skola, företagande, pendlingsavstånd, inflyttning,
friluftsliv
Svagheter- Boende, telekommunikation, service, ett fåtal aktiva, kommunen, avstånd,
åldersfördelning, byatänk, ekonomi
Hot- Bostäder blir sommarhus, medelålder, koppartråden försvinner, utflyttning, kommunen,
energipris, centralisering, service,trafik
Möjligheter- Bredband/fiber, turism, inflyttning, samverkan, ytor, föreningsliv, naturen,
distansarbete, aktiviteter för hela bygden, camping.
Vitådalen är även utvalt som Luleå kommuns område, av de kommuner inom Norrbottens kustland
som kommer att ingå i ett projekt kallat Pilotbygder. Det är Hela Sverige ska leva Norrbotten som
bedriver en förstudie kallad ”Pilotbygder i samverkan” finansierad av Spira mare 2020. Förstudien
bedrivs i sex Norrbottens kommuner, Haparanda, Kalix, Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Tanken är
att i en bygd i varje kommun arbeta med lokal utveckling i samverkan mellan kommun, lokal
utvecklingsgrupp och Hela Sverige ska leva Norrbotten, men även att utveckla ett samarbete
pilotbygderna emellan. Här ingår även att ta fram lokala utvecklingsplaner för varje by och för
Vitådalen gemensamt.
Info
Luleå Byaforum/nätverket för Luleås byar håller möte i byahuset i Persön den 4 april kl 18-20.
Inbjudan har skickats från Roger Ylinenpää som är ny landsbygdsutvecklare för Luleå kommun.
8. Nästa möte: Datum för nästa möte saknas.

9. Genomgång av beslut och Avslutning:
Följande beslut togs vid mötet:
2. Lars Nilsson väljs till ordförande för mötet och Mats Widgren tar på sig uppgiften att föra
protokoll.
4. Inför år 2017: a. Val av ansvarig för byagruppen för 2017: Lars Nilsson utses till att fortsatt vara
sammankallande för byautvecklingsgruppen i Vitå
b. Val av Vitås representanter till styrelsen för Föreningen Vitådalen:
Lars Nilsson står kvar som styrelseledamot ytterligare ett år och Ida Jonsson väljs som ny
representant för två år. Någon ersättare utses inte vid detta möte då det är ett litet frågetecken
beträffande representantskapet från Heden-Långtjärns byautvecklingsgrupp.
Lars N kontaktar Ralf Lövgren i Långtjärn för att kolla upp hur det ser ut från deras håll.
c. Representant till Landsbygdsforum: Någon representant utses inte vid sittande möte. Frågan om
hur representantskapet från byarna i Vitådalen är tänkt att vara vid detta forum samt kommunens
byaforum/nätverksträffar tar Lars med sig till Föreningen Vitådalens årsmöte den 29 mars.
6. Byapeng:
Material till nya bänkar för sittplatserna vid badplatsen betalas med medel från byapengen.
Gunnar Andersson tar på sig att tillsammans med Folke Nilsson förnya dessa.

Mötet avslutas.
Protokoll
Mats Widgren

Mötesordförande
Lars Nilsson

