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Bakgrund 

Syfte och arbetssätt 

Arbetet med denna byatutvecklingsplan initierades i styrelsen för Åträsk bygdegårdsförening. 

Tanken med detta dokument är framför allt att visa för alla boende i Åträsk med omnejd vad 

vi har för planer och mål med sitt utvecklingsarbete för byn samt vilka konkreta aktiviteter vi 

har för avsikt att jobba med.  

Planen bygger på de idéer, synpunkter och önskemål som inkommer från byns boende, i 

samband med ”Fikakvällar”. Utvecklingsplanen är även tänkt att fungera som ett underlag i 

dialogen med Piteå kommun i olika frågor som rör Åträsk utveckling.  

Styrelsens avsikt är att planen revideras årligen. Planen finns tillgänglig via föreningens 

hemsida så att alla intresserade lätt ska kunna ta del av denna. Styrelsens förhoppning är att 

därmed få in kloka synpunkter och idéer från byborna för framtida arbete med byns 

utveckling. 
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Statistik 

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       

        

         

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

       

    

      

      

Intervall Män Kvinnor 

0-5 1 1 

6-9 0 0 

10-12 0 0 

13-15 0 0 

16-18 0 1 

19-24 2 3 

25-44 6 5 

45-64 10 9 

65-79 15 10 

80+ 2 1 

 
36 30 

   Män 36 

 Kvinnor 30 
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Beskrivning 

Åträsk by 

ÅTRÄSK är en av de två äldsta kustbyarna i Norrbotten. För 8500 år sedan var Åträsk en 

havsvik där man efter arkeologiska utgrävningar kunde konstatera att man levde på säljakt 

och fiske. För 3500 år sedan bestod menyn av ren, älg och bäver efter att landhöjningen gjort 

byn till en inlandsby. 

Jordaboken 1676 upptar två rökar. Under 1800 och början av 1900 talet upplevde Åträsk en 

befolkningsexplosion. Då fanns det 3 affärer, café, gästgiveri, danslokal och skola, även en 

del småindustri förutom jord och skogsbruk. 

1964 bodde här 115 vuxna för att under 1980 talet endast bestå av en handfull människor. 

Idag bor ett 50 tal bofasta förutom under sommaren när befolkningen mer än fördubblas. 

ÅTRÄSK är mycket mer än en by med gamla anor, där kan man erbjuda vackra vyer med 

många utflyktsmål och sevärdheter väl värda att besöka. 

Natur och Miljö 

Den största tillgången är den vackra natur som finns i vårt område. Här finns fantastiska 

vandringsstigar som bjuder på natursköna miljöer och ett rikt djurliv. 

 

I Åträsk kan du hitta den unika, rödlistade fjärilen, bokstavsmott den hör till de små fjärilar 

som kallas mott. 

 

Om du är road av fiske så finns det flera sjöar och tjärnar i området.  

 

Med kanot kan du ta dig till Sågforsbron eller bara paddla på Åträsket och längs Lillpiteälven. 

 

Under snösäsong kan du åka skidor på preparerade spår. Dessutom för den skoterintresserade 

finns det många skoterleder i anslutning till Åträsk. 
 

Åträsk Bygdegård 

Bygdegården i Åträsk är före detta skolan i byn, Den uppfördes 1938 sedan den skola 

bönderna uppförde 1904 befunnits för liten och inte uppfyllde kraven. Skolan upphörde 

höstterminen 1956 och skolbarnen bussades till Lillpite. Kommunen överlät skolan till byn 

och Åträsk Bygdeförening bildades ett antal år därefter. 

Föreningen 

Åträsk bygdeförening är en ideell förening med drygt 100 medlemmar. Vi arbetar målinriktat 

med verksamhetsplaner innehållande en mängd olika aktiviteter för att erbjuda medlemmar 

och bygdens folk en attraktiv bygdegård och på så sätt hålla landsbygden levande. 

Bygdegården skall vara en naturlig samlingsplats för bygden och föreningen erbjuder fräscha 

och ändamålsenliga lokaler för uthyrning. 
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Bygdeföreningen är synnerligen aktiv. Förutom Åträskdagen då den berömda goda hemgjorda 

palten serveras anordnas pimpeltävling, Valborgsfirande, knytkalas i samband med 

årsmötesförhandlingar, surströmmingsfest, glöggafton, kransbindning till jul. Lokalerna 

nyttjas till studiecirklar, i källaren är ett gym inrett. Bibliotek för utlåning av böcker, 

glassförsäljning och uthyrning av lokaler pågår året runt. 

Mer om föreningen hittar du på www.bygdegardarna.se/atrask/ 

Föreningen hittar du också på Fackbok. 

I nuläget/dagsläget 

Styrkor 

o Vad är det som är bra/ fördelar med bygden 

 Naturen, föreningsliv, engagemang, friluftsliv 

 Bredband/fiber 

Svagheter 

o Vad är det som är minder bra/ problem 

 Service, ett fåtal aktiva, avstånd, åldersfördelning 

Framtiden 

Möjligheter  

o Turism, inflyttning, samverkan, ytor, föreningsliv, naturen, distansarbete, 

aktiviteter för hela bygden, camping. 

 

Svårigheterna (hot/hinder)  

o Bostäder blir sommarhus, medelålder, utflyttning, energipris, centralisering, 

service, trafik 

  

http://www.bygdegardarna.se/atrask/
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Målbild 

Vision  

Åträsk – den lilla byn som lever! 

Vår vision är ett attraktivt Åträsk där både gamla och unga trivs och nya familjer vill bosätta 

sig. I vår vision ingår:  

 Inbjudande mötesplatser i byn  

 Bra byasammanhållning 

 Bevara och utveckla promenad- och skoterleder i och omkring Åträsk 

 Utveckla badplatsen i byn. 

Mål 

Några konkreta mål som vi vill arbeta mot är: 

 Anordna en årlig "Åträskdag" 

 Bevara sjön Åträsk i nuvarande underbara skick 

 Förvaltar/sköta om Sågforsbron 

 Inplantering av fisk i Holmtjärn 

 Utsiktsplatser 

 Skoterled upp till Tällträsk 

 Skidspår i anslutning till byn 

 Utveckla den befintliga badplatsen till en attraktiv samlingsplats 

 Utveckla samarbetet med 

o Lillpite Älvdals Ekonomiska förening 

o Lillpite och Yttersta 

o Piteå Byaforum (Infjärden) 

o Lillpite fiske 

 Hemsida www.bygdegardarna.se/atrask/ och Facebook där man kan hitta information om 

byn, viktiga händelser, evenemang etc 

 

 

 

  

http://www.bygdegardarna.se/atrask/
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 Genomförande 

Planerade aktiviteter  

Aktivitet När Kostnad Genomför-ande An-svarig Uppföljning 

Årsmöte/Knytkalas Mars     

Påskfirande alt 

Pimpeltävling 

Mars/April     

Majbrasa med våfflor 

och kaffe 

30 april     

Städdagar i bygdegården 

både inomhus och 

utomhus 

Maj     

Åträskdagen Juli     

Surströmmingsfest September     

Adventsfika December     

Inplantering av fisk i 

Holmtjärnen 

2019  November  Genomfört 

Infiltrationsanläggning 2022  Hösten   

Inmontering av 

bergvärme 

2025     

      

      

      

Kontaktperson  

Roland Lundberg 

r.lundberg.atrask@gmail.com 

070-580 22 90 

mailto:r.lundberg.atrask@gmail.com

