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Arbetsgrupper i Lokal utvecklingsplan Lillpite, Yttersta och Åträsk 

Redovisning 

Grupperna redovisade sitt arbete för Lillpite Älvdals Ekonomiska Förening (LÄEF) 

Tid: 2018-06-12 kl 19.00, GOTIS Lillpite. 

 

Arbetsgrupper 

 
1. Grupp Gemenskap/Övrigt 

Arbetar initialt med digitaliseringen av Bergmans byaböcker 

 

Lars Olofsson 

Sten Engberg 

Björn Olsson 

Ulla-Britt Norberg 

 

2. Grupp Turism/Naturvärden 

Arbetar initialt med älven/naturstigar 

 

Victoria Lundberg 

Gunnar Bergman 

Patrik Myrestam 

Rickard Lundgren 

Mari Ljung 

Bo Nordell 

 

3. Grupp Samhällsservice 

Arbetar initialt med öppen förskola 

 

Christina Myrestam 

Kerstin Hansen 

Anita Engberg 

 

4. Hemsidan 

Arbetar med Lillpite hemsida 

Christopher Awebro 

Edvin Sjölund 

Sanna Öhman  
Joakim Lundmark 
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Resultat 

 
Grupp 1. 

  

Uppdrag: Digitalisering Rune Bergmans m fl. böcker om Lillpite älvdal.  

Vid allmänt möte med Lillpite Älvdals förening (LÄF) 180320 fick undertecknad tillsammans 

med Lars Olofsson, Sten Engberg och Ulla-Britt Norberg i uppgift att utreda möjligheterna till 

digitalisering av Rune Bergmans m fl. böcker om Lillpite med omgivningar.  

Uppgiften innefattade också att reda ut möjligheterna att kunna göra enskilda fastigheter 

sökbara och fortsätta kronologiserande gällande de sista årens fastighetsinnehavare. 

 Efter efterforskningar har följande framkommit. 

1. Digitalisering kan via Umeå Universitet göras.  

2. Kostnad ca 600:- bok  

3. En månad efter digitaliseringen läggs boken ut för allmänheten på Libris.kb.Se Där kan 

allmänheten efter registrering (lånekort) ladda hem respektive bok i filformat eller läsa den 

direkt. Allt kostnadsfritt.  

4. Umeå universitet fordrar dock att "ansvarig utgivare" finns. som sådan kan författaren 

alternativt styrelse (LÄF) fungera.  

5. Biblioteket på Umeå universitet äger själva följande 4 av våra digitaliseringsönskemål: 

"Lillpite i ord och bild. D. 2". "Byarna och torpen ovanför Lillpite". "Byarna och torpen i 

Tällträsk-Storsundsområdet" "Byarna och torpen i Kolerområdet" Resterande böcker måste 

anskaffas från andra bibliotek, Alternativt privat.  

Gällande möjligheterna att göra de enskilda fastigheterna sökbara så uppfyller inte 

ovanstående digitalisering detta syfte. Dock kan de enskilda delarna i boken redigeras 

(kopieras) in i annan hemsida? med sökfunktion däri, och genom detta göras sökbar.  

Man kan då också tänka tanken att i denna hemsida, kunna fortsätta kronologin över 

fastigheten, med nya ägare osv. Men en sådan redigering medför också att det ursprungliga 

utgivningsansvaret blir personligt för redigeraren.  
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Efter redovisning fortsätter vårt uppdrag enligt följande beslut LÄF.  

1. LÄF tar kostnaden för digitaliseringen.  

2. LÄF tar också ansvaret som utgivare av det digitala materialet.  

3. Arbetsgruppen får i uppdrag att ordna fram dokument gällande utgivaransvaret för 

undertecknande LÄF och sedan ordna beställningen via Umeå universitet. 

Grupp 2. 

Presentationen hittar du här. 

http://www.bygdegardarna.se/atrask/lokal-utvecklingsplan-for-lillpite-yttersta-och-atrask/ 

Grupp 3. 

Tyvärr var det bara 7 st familjer som anmält sitt intresse för öppen förskola, behövdes minst 

12 familjer. 

Som det ser ut nu så blir det ingen fortsättning med den gruppen. 

Grupp 4. 

Kunde inte delta därav inget resultat, gruppen återkommer. 

 

Fortsättning 

Lillpite Älvdals Ekonomiska Förening (LÄEF) återkommer under senhösten med kallelse till 

ett informationsmöte (GOTIS, Lillpite) om arbetsläget och fortsättning med ”Lokal 

utvecklingsplan Lillpite, Yttersta och Åträsk” 

 

I samband med detta informationsmöte kommer grupperna att presentera sina arbeten. 

 

 

Styrelsen för Lillpite Älvdals Ekonomiska förening 

framför ett STORT TACK för det fantastiska/gedigna 

arbeten som arbetsgrupperna har gjort och gör. 

 

// Styrelsen för Lillpite Älvdals Ekonomiska förening 

http://www.bygdegardarna.se/atrask/lokal-utvecklingsplan-for-lillpite-yttersta-och-atrask/


4 
 

 


