
Juli 2020 

Sista datum för nominering 16/8 

 Ledare Kommunikationskommittén 

tillika ledamot i AK-styrelsen efter  
David Wikstén 

Obs 1! Nominera även till ordinarie ledamot 

ifall ordinarie blir ledare. 

Obs 2! Nominera även till ersättare, ifall 

ersättare går upp till ordinarie. 

 Nominering Kyrkopolitiskt kommitté 
inför Kyrkovalet 2021 
2 ledamöter från Skellefteå pastorat 
1 ledamot från Burträsk-Lövånger pastorat 
1 ledamot från Bureå församling  
1 ledamot från ST Örjan församling 
 
Uppdraget:  

• Ta fram förslag till kyrkopolitiskt program. 

• Arbeta med att ta fram listor till kyrkovalet.  

• Informera repskapet inför valet.  

• Uppdraget är mellan 1/9-20 till 1/10-21  

• 1 kommittéledamot blir sammankallande och 
adjungeras in till AK styrelsen.  

• Redovisar arbetet i verksamhetsberättelse 

Expeditionen stänger 3 juli 
och är åter öppen 3 augusti.  
E-posten kommer att kollas 
sporadiskt. 
 
Vid brådskande ärenden ring 
Tomas Andersson 070-371 00 42

I dessa tider är det svårt att 
med säkerhet veta hur hösten 
kommer arta sig.  

Vi hoppas dock på ett 
representantskap  
24 augusti  
kl. 18:30  
på Medlefors.  
Mer information kommer i 
början av augusti. 

Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten av hemmet. Ordet är ett  

teleskopord bildat av ”hemma” och  ”semester”, baserat på det amerikansk-engelska 

begreppet staycation.  /Wikipedia 

Eftersom det är lätt att bli hemmablind och missa det som finns rakt framför ens ögon har vi frågat 

några av våra partivänner efter tips.  

En annan fördel med att hemestra är att vi då kan stötta våra lokala företag som inte får besökare 

utifrån i år. 

Ja sommaren 2020 blir annorlunda mot för andra somrar, men den kan ändå bli alldeles fantastisk. 

Vi bor i en kommun som har något som passar alla! 



Martin Hedqvist, Skelleftehamns  
S-förening tipsar:  

- Jag vet ju en del om vad Medlefors har att 
erbjuda, då jag arbetar där, vill därför dela 
med mig av tips därifrån samt lite annat 
trevligt: 

• ”Golfsommar” Ett paket tillsammans med 
Skellefteå golfklubb där greenfee ingår m.m. 

• ”Familjeäventyret”. En gottpåse där man 
bygger ihop sin vistelse med allt ifrån 
minigolf, bad till picknic i det gröna. 

• ”Showpaket” med Romeo & Julia. Ett härligt 
logipaket där biljetter och fika till årets 
sommarteater ingår.  
Medlefors har biljetter trots att det är utsålt 
på andra ställen. 

• Som båtperson vill jag tipsa om 
Kurjovikens sjökrog, enligt mig 
kustens bästa sjökrog med god 
mat och gott fika. 

• Till Burviks kollo kan du ta dig 
både med bil och båt. Här 
är det underbart lugnt 
och trevligt att bada.   

Maria Granskär, Lövångers S-förening 
tipsar: 

I Lövångerstrakten har vi flera härliga ställen 
att besöka. Lövångers Havsbad, Klössand, har 
fin sandstrand, mycket långgrunt.  
Passa även på att besöka Munkvikens café för 
en fika eller lunch i trevlig miljö. 

Lövångergården med Lövånger kyrkstad är  
en symbol för Lövånger och har gjort bygden 
känd över stora delar av landet. Bo bekvämt i 
stugorna o känn historiens vingslag eller ta en 
promenad genom området o ta en fika/lunch 
på Lövångergården eller besök våffelstugan. 

Underbara Bjuröklubb har något för de flesta. 
Vandra på klipphällar, hoppa i sand-dynerna, 

fika i fyrmästarbostaden eller ta dig upp 
längs den lättillgängliga rampen till 
fyren.  
 

På vägen dit passerar du Storsand, 
Västerbottens längsta havssand-strand 

och Sillhällorna med sin fina staty 
av en Sjöjungfru, båda väl värt ett 

stopp. 

Wiveca Andersson, Burträsk S-förening 
tipsar: 

Sågforsen i Bursiljum- ta med fiskespön, fika 
och tillbringa några timmar vid Bureälven  

Edelvik trädgård och café. Gott 
hembakt fika och en fin trädgård 
att vandra i. 

Vandringslederna i Kalvträsk- 
börjar vid Kalvträsk 

Vildmarkscamp. Allt från 2 
km till 3 mil. Det finns även 
en kortare sträcka längs 
sjön Kalvträsket som är 
handikappvänlig. 

Anna Vestermark, IF Metalls S-förening 
tipsar:  
 

Jag har många idéer om hur man kan 
Hemmesta med barn.  
Den enklaste och billigaste är nog picknic 
kombinerat med nåt man aldrig gjort förut eller 
upplevelse. Tex äta frukost i en lekpark du 

aldrig varit i, äta kvällsfika på en 
strand vid varmt väder, dela en 
pizza i en park till lunch osv.  
Regnar det kan man göra 

samma sak hemma. ex 
mellisfika i hallen medan 

man spelar yatzy. Barnen 
brukar älska det lite 
busiga.  

Rikard Fräki, Kommunalsossen tipsar: 

Jag föreslår vandring. Vi har Storbäcksleden 

som går mellan fågelrika Ostträsket och 

Östanbäck. I bäcken finns gädda och abborre 

och med lite tur regn-bågsforell. Finns 

flertalet rastplatser efter leden. Ett 

besök på Ångsågen och 

hembygdsområdet är ett måste nog 

den enda ångmaskindrivna 

ramsågen i Sverige. 

Furuögrunds hamnkafé är 

också ett givet besöksmål!   

Olof Nyström, Örvikens S-förening tipsar: 

Mina tips blir nog dagsturer med  
båt längs Skelleftekusten,  
antingen med egen båt eller de  
turbåtar som kommunen  
subventionerar. Gåsören,  
Burviks-hällorna, Skötgrönnan,  
Halsön, Pite-Rönnskär och  
Klovaskär. Listan kan  
göras längre...  


