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Arbetsgrupper i Lokal utvecklingsplan Lillpite, Yttersta och Åträsk 

Vid mötet 2018-03-20 kl.19.00 GOTIS, Lillpite bildades tre (3) st. arbetsgrupper, 

utgående från den vision (sidan 3) som gemensamt tagits fram vid tidigare möte (2018-

02-12). 

 

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 

 

3. Grupp Samhällsservice 

Arbetar initialt med öppen förskola 

 

Christina Myrestam 

Kerstin Hansen 

Anita Engberg 

 

Redovisning 

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

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

Utgå från visionen och fundera över konkreta realiserbara mål som vi kan mäta och följa upp. 

Fundera över antal föreningsaktiva, antal företag. 

Vilka mål ska vi sätta upp för att nå visionerna? 

  
Utvecklingsplan/mål. 

 Bind ihop vision och mål! (SMARTa) 

 Vem gör vad och hur?  

 Vilket år ska ni nå målet?  

 Vilka är de viktigaste hindren?  

 Vad gör ni åt dem?  

 Vem har ansvaret för att något händer?  

 Vad är det viktigaste att starta med? 
 

Är målen SMARTa?  

S specifika 

M mätbara 

A  accepterade 

R  relevanta 

T tidssatta 

 

Tänk realistiskt!!!!!! 

 

Vilka kan arbeta med vad? Hur fördelar vi ansvaret?  
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Målbild 

Vision 

Vår vision inför framtiden 

För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat sex områden: 

 Vi vill verka för en ännu större gemenskap i bygden 

 Vi vill utveckla bygdens turism 

 Vi vill utveckla infrastrukturen i bygden 

 Vi vill bevara och utveckla bygdens samhällsservice 

 Vi vill verka för ett utvecklat näringsliv inom bygden 

 Vi vill bevara och utveckla bygdens naturvärden 

 

Visionen i korthet 

 

Gemenskap Att alla skall känna sig välkomna till alla olika samlingar i bygden 

 Flera som engagera sig i bygdens utveckling och föreningsliv 

 Funktionellt hus med möjlighet till t ex: LAN, biljard, bordtennis, 

kurser 

 Att få med alla åldersgrupper 

 Ökat samarbete med grannbyarna 

 

Turism Restaurera leder för vandring – skoter – fiske – ridning (tillsammans med 

övriga byar) 

 Turism – rums-/stuguthyrning 

 ”Kulturstig” – skyltar, historiska platser 

 Utveckla delar vi kan ta betalt för, t ex fiskeguider, skoterguider, jakt, 

fikastugor, uthyrning, kanot mm 

 Vandringsleder 

 Skoterstuga 

 Marknadsföring 

 

Infrastruktur  

 Bostäder 

 Tillgång till tomter 

 Gång- och cykelväg  

 Utveckla lokaltrafiken 

 Bredband till alla 

 Kommunalt avlopp 

 Lekpark 

 Mera politiskt engagemang från centralt håll för att motverka 

avvecklingen av landsbygden 

 

Samhällsservice  

 Bevara och utveckla samhällsservicen – äldreboende, primärvården, dagis, skola mm 

 Butiker i bygden 

 Få tillbaka Post-i-butik 

 

Näringsliv 

 Jobba för att få hit fler företag 

 

Naturvärden Öppet landskap 

 Vårdade stränder för fiske-/naturupplevelse 

 Kraftverk rivas alt fisketrappa 

 Hästar/betande djur 

 


