
Under pandemin rör sig fler människor ute i skog 
och mark. Det gör det ännu viktigare att ta hänsyn till 
djur och natur samt att hålla rent och snyggt efter sig. 
Lämna ingenting i naturen som inte hör hemma där!

Läs gärna på om dina rättigheter och 
skyldigheter som regleras i allemansrätten. 

naturvardsverket.se/allemansratten

Var rädd om  
naturen

BYAKORTET
PITEÅ

Gäller 1 juni - 15 september 2021

UPPLEV  
PITEÅS LANDS-
BYGD. TÄVLA 
OCH VINN.

DELA DINA UPPLEVELSER MED  
#byakortetpitea

Nya upplevelser i fyra steg 
 
 Besök facebook.com/byakortetpitea och inspireras
 av byarnas sevärdheter, aktiviteter och evenemang

 Ta med familjen, vänner eller åk själv på besök  
 till utvald by och spännande besöksmål

 Bocka av i byakortet

 När du fyllt talongen, skicka in och var med och  
 tävla om fina priser (se priser på 
 pitea.se/byakortet).
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Byakortet 2021
- upptäck Piteås byar

Byakortet tar dig till nya platser och nya upplevelser  
i Piteås landsbygd. Hitta nya smultronställen, upptäck 

okända sevärdheter och få inspiration till nästa utflykt.

I vilken by finns en kraftstation att besöka? Hur många 
byacaféer har du besökt? Vilka gårdsbutiker har  

du missat? Med byakortet får du svar på  
frågorna och lär känna hela Piteå. Om Byakortet

Byakortet är ett samarbete mellan Piteå kommun  
och Piteå Byaforum. Vi vill tillsammans erbjuda  

både pitebor och besökare mer av Piteå  
och fler av Piteås guldkorn. 

Facebooksidan facebook.com/byakortetpitea ger dig  
tips och idéer på sevärdheter, besöksmål, evenemang, 

butiker, caféer och andra platser som är värda ett 
besök.Information om byakortet och var det  
finns att hämta hittar du på pitea.se/byakortet



MANDTRÄSK

TÄLLTRÄSK

SKOMANSKÄLEN
SELSBORG

STRIDHOLM

ÅTRÄSK

YTTERSTA

KLUBBFORS

PERSBERG

ROSFORS

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK

HÄLLESTRÖM

BACKTRÄSK

HOLMTRÄSK
NYBYN

PÅLMARK

LAKAFORS
HARRBÄCKEN

HÅKANSÖ
KOPPARNÄS

BERTNÄS

LÅNGVIK

ROSVIKSBODARNA

BODTRÄSK

PULTVIKEN

SVARTNÄS

BORGARUDDEN

TRUNDAVAN

ÅSELET

HÖGBACKEN

SUNDSNÄS
GRANNÄS

RISNABBEN

KOLER

GRÅTRÄSK

LÅNGTRÄSK STOCKBÄCKEN

JÄVRE

HÖGSBÖLE

SVENSBYN

ROKNÄS
SJULNÄS
LÅNGNÄS

BÖLE

PÅLBERGET NORRFJÄRDEN

ARNEMARK

BODSJÖN

LILLPITE

SIKFORS

ROSVIK

TRUNDÖN

SJULSMARK

STORSUND

MARKBYGDEN

INFJÄRDEN

PITEÅ ÄLVDAL

PITEÅ SÖDRA

ROSVIK

NORRFJÄRDEN

JÄVREBODARNA

HEMMINGSMARK

BLÅSMARK HÖGLANDSNÄS

PITSUND

BRÄNNLAND-HOLMFORS

Kryssa i 
- motivera och skicka in! 

Utgå från tipsen på facebooksidan facebook.com/byakortetpitea.  Välj  
ut och utforska sex tips, ett i varje landsbygdsområde och beskriv  
kort din finaste upplevelse. Vill du vara med och tävla ska du fylla i  
motivering och dina uppgifter, klipp ut talongen och lämna den på  
Piteå Turistcenter eller skicka till Piteå Turistcenter, Bryggargatan 14, 

941 63 Piteå senast den 26 september 2021.

Namn:

Adress:

Postnr      Ort:

Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Piteå kommun  
och Piteå Byaforum. Vem som vunnit meddelas 30 september 2021 på  
facebook.se/byakortetpitea samt på pitea.se/byakortet. 

Besök Piteås landsbygdsområden

INFJÄRDEN - Vad besökte du? 

MARKBYGDEN - Vad besökte du?

NORRFJÄRDEN - Vad besökte du?

PITEÅ SÖDRA - Vad besökte du?

PITEÅ ÄLVDAL - Vad besökte du?

ROSVIK - Vad besökte du?

BESKRIV I EN  
MENING VAD SOM ÄR DET  
BÄSTA MED PITEÅS LANDSBYGD.

MARKBYGDEN

PITEÅ SÖDRA

INFJÄRDEN

PITEÅ ÄLVDAL

NORRFJÄRDEN

ROSVIK


