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Aktuella frågor som RBF lyft 

* Fler bostäder/Trygghetsboende  

- kontakt är tagen med PiteBo, Lindbäcks Bygg, Rawi 

* Fartkameror i byn  

- kontakt är tagen med Trafikverket 

Svar: Vi har noterat dina önskemål i Trafikverkets planeringsverktyg där vi listar åtgärder som kan komma att bli 

aktuella framöver. Just när det gäller fartkameror är behoven betydligt större än tillgången, jag kan bara nämna att 

vi efter ett flertal år av ansökningar skall få två st kameror 2020 till Rosvik Södra infart på E4 i avvaktan på en annan 

utformning av korsningen. 

På vår hemsida www.trafikverket.se kan du läsa mer om Trafikverket och transportsystemet. 

Kommer att ta kontakt med Trafik- o Gatukontoret om de kan hjälpa oss att trycka på. 

* Bankomat  

- kontaktat Sparbanken Nord vidare till Bankomat AB 

Svar: Sparbanken Nord har återsänt önskemålet och hänvisat till Bankomat AB. Vi har skickat ärendet till Bankomat 

AB, 2018-12-16 

*Hundlatriner  

- jobbar med att ta tillbaka de vi hade tidigare 

* Kvarterskompost  

- samtal pågår med Piteå kommun 

Svar: Ärendet är överlämnat till miljö- och markhandläggare vid Piteå kommun. 

* Hjärtstartaren  

- på plats utanför Rosågränd. Tillsammans med Anders Palo och RBF har detta gått att genomföra, och med Anders givande 

utbildningar, stöd och engagemang, så står vi bättre rustade om något händer i byn. 

* Medborgarförslag inlämnade till kommunen 

- utöka återvinningen i byn så vi inte behöver köra återvinning till Öjebyn, belysningen och backen framför containrarna måste 

åtgärdas. Belysning nu på plats, jan 2019  

- Påtalat behovet av fler bostäder och Trygghetsboende även denna väg  

- Utomhuspool  

- Utöka styrketräningshallen, alldeles för trång 

* Motorvärmarstolpar för pendlare, COOPs parkering, avstängda tillfälligt. Påslagna igen under tiden som Piteå 

kommun jobbar på en annan lösning. 

Förslag från höstens diskussion i Rosviks FB-grupp är överlämnade till Piteå kommun 

* Små pensionärvillor (finns i Sjulsmark o Antnäs) 

* Multiarena 

* Grönare skolgård 

* Tennisplan 

* OK/Q8s lokal i Rosvik med lyft- och tvättmöjligheter. Frågan om att kunna använda biltvättslokalen för biltvätt är lyft med OKQ8. 

De återkommer med svar efter helgerna 

* Lekpark på Norra 

Förslag från våra Områdesmöten har överlämnats till kommunen. Vi ser fram emot att kommunen kommer till Rosvik, 

preliminärt under jan 2019 och redovisar var de står i sina utvecklingsplaner för Rosviksområdet, så vi vet hur vi ska 

prioritera och gå vidare. Viktigt att så många som möjligt engagerar sig i detta och är med och påverkar byn i bybornas 

intresse. Om vi inte åker med detta tåg, kan det ta tid innan nästa Översiktsplanering landar hos landsbygden. 

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen i länken: 

https://www.pitea.se/contentassets/b9cef46482534ce6bb688d3140f39c35/fop-samradsforslag-rosvik.pdf 


