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Verksamhetsberättelse Bensbyns Byautvecklingsgrupp 2018

Bensbyns byautvecklingsgrupp (BBUG) bildades den 1 april 2014. Gruppen ska initiera och bedriva 
gemensamma utvecklingsfrågor för bys föreningar, näringsliv, och enskilda bybor. Tanken är också 
att byautvecklingsgruppen ska fungera som en länk mellan Luleå kommun och Bensbyn.

Medlemskap i byautvecklingsgruppen är öppet för alla som bor i byn och ingen medlemsavgift krävs.

Styrelsen har varit:

Ordförande Sami Leskinen
Kassör Inger Nilsson
Ledamot Anita engström
Ledamot Thomas Holmgren
Ledamot Fredrik Myrevik

Suppleant Fredrik Kers
Suppleant Mikael Lindvall

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 st protokollförda styrelsemöten.

Under året har gruppen jobbet med ett projekt för att avverka träd och sly närmast kanalen mellan 
Mulön och Björkön. Tillstånd har erhållits från alla berörda markägare förutom en. Den sträcka där 
inte tillstånd finns lämnas förmodligen orörd. BBUG har ett bidrag på 20 000:- från Luleå kommun för 
detta projekt men än har man inte fått en entreprenör att utföra jobbet då de haft större jobb som 
de prioriterat. 

Gruppen har även jobbat aktivt med att få till en gång- och cykelväg från Bensbyn till Örarna. Bl.a. har 
en namninsamling genomförts och dialog har förts med både Trafikverket samt Luleå kommun.

En annan fråga har varit att få Bredbandsfiber utdraget till Mulön och ev. även till Björkön och 
Granön. Gruppen har drivit frågan aktivt och har fört dialog med Lunet och även andra 
Bredbandsaktörer. Lunet är i dagsläget det alternativ som gäller och besked för om och när projektet 
blir av väntas inom kvartal 1 2019. 

Hemsidan ”bensbyn.se” har drivits av BBUG och sidan har under året fått en allmän uppfräschning 
och även några nya funktioner. Bl.a. en virtuell förslagslåda där bybor kan lämna förslag på frågor 
som de vill driva med hjälp av gruppen. BBUG har även satt upp en fysisk förslagslåda på 
anslagstavlan vid korsningen Bensbyvägen/Skärgårdsvägen.  

Vi vill gärna att fler bybor engagerar sig i vår grupp så tveka inte att kontakta oss om du är 
intresserad. Du som har engagemang och idéer som kan utveckla Bensbyn i positiv riktning är 
jättevälkommen att höra av dig till oss. 

Vänliga hälsningar

Bensbyns byautvecklingsgrupps styrelse


