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Grupp: Attraktiva bygder 

Siknäs är ett bra exempel – det flyttar in många barnfamiljer 

Det ska finnas café, bredband är centralt, skolarbetet, kontakter allmänt, e-

hälsa 

Viktigt att marknadsföra fiber ut i byarna.  

1. Attraktiva boenden, vi har Kalixbo och Englunds, vi måste ha ett nytt tänk 

med mobila modulhus 

2. Strandnära lägen 

3. Inventera övergivna hus, inspirera ägare till ödehusen att sälja. 

4. Bredband, bättre marknadsföring 

5. Välkomst av de nyinflyttade och nyfödda 

6. Kulturaftnar med lokala bussar 

7. Engagera unga – var är de unga ikväll? 

8. Kommunikationer 

Hur når vi de unga människorna, barnfamiljer, inte en enda nyanländ i styrelsen 

Spira Mare 2020, i Övik har de jobbat mycket med övergivna hus, de fick ägare 

till ödehusen att sälja sina hus. Tänk om vi hade sett det i våra byar. Vi har 

många jobb på väg in i Kalix men vi har en skriande brist av bostäder.  

Mobila modulhus behövs, länsstyrelsen är rigorös med strandnära byggandet.  

Älvens dag firas i Korpikå. Lansjärv i Överkalix är en bygd som har en fantastisk 

verksamhet.  

Månsbyn har gemenskap och trivsel som motto, hälsar alla nya välkomna och 

även de nyfödda av Byaföreningens ordförande. 

Morjärv gör mycket: SM i Isracing, Flakasand, Folkets hus, Morjärv Rock& 

Blues.  

De unga har inte tid på kvällar att engagera sig. I Övermorjärv finns det varje 

sommar en konstutställning och bakas bröd i bagarstugan. 

 
 



Grupp: Service och infrastruktur 

1. Fiber 

2. Information om 5 G önskas. Vad innebär detta? Kommer det kunna 

ersätta fiber i framtiden med samma kvalitet? 

3. GC-vägar broarna runt via Rian, Bonderbyn, Kamlunge 

4. Vägunderhåll 

5. Lokaltrafik, samåkning, avropsstyrd trafik 

6. Dela in kommunen i serviceområden 

7. Mötesplatser 

 

Grupp: Företagande 

Skapa/hitta/locka entreprenörer 

Genom förstudier inventera möjligheter för företagande 

Positiva attityder till bygden 

Grupp: Miljö   

Vattentäkten i Bjumisträsk 

a. Farliga transporter går genom täktområdet längs väg 720 Björkfors-Kalix 

b. Enl. uppgift från kommunen är väg 720 klassad för farliga transporter 

trots att den går genom täktområdet. 

c. Transporter från bergtäkten vid Bjumisberget går genom täktområdet. 

d. Badplatsen har bara torrtoaletter, önskvärt med vattentoaletter. 

MÅL: Trafiken leds om mot Vitvattenvägen. 

Vattenburna toaletter installeras samt avloppstank. Hur påverkar 

sprängningar vattenkvalitén i Bjumisträsk? Bidrar det till försurning? 
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