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Rekommendationer

Persön ska stärkas som samlande by genom att befintlig service upprätthålls och utvecklas. Karaktären som jordbruksby ska behållas och jordbruk och hästhållning prioriteras.
Inga åtgärder eller verksamheter som riskerar att påverka Persöfjärdens
ekologiska och kemiska status ska tillåtas. Fjärdens upplevelsevärden som
fågelsjö ska bevaras och förstärkas.
Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. Förutsättningar för arrangemang och evenemang ska stärkas.
Längs väg E4 reserveras mark för ny kustjärnväg mellan Luleå och Kalix.
Det ska anläggas cykelparkering vid hållplatsläge vid E4. E4:ans vägormåde ska även inrymma en gång- och cykelväg norrut mot Börjelslandet
och söderut mot Nickbyn.

Fakta
Invånare: 462
Barn och unga 0-20 år 25 %
Utrikesfödda 6 %
Arbetslösa 18-24 år 20 %
Arbetslösa 18-64 år 5 %
Eftergymnasial
utbildning 29 %
Medelålder 42 år
Blandning:
Hyresrätter 1 %
Äganderätter 99 %
Bostadsrätter 0 %
4 boende per arbetstillfälle

Det ska skapas möjlighet att ansluta sig till bredband i Persön och omgivande byar.

Boendetäthet:
5 personer/ha

Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området.
Former för dialog med medborgarna ska utvecklas.

Omgivande större byar:
Sundom
Börjelslandet
Ängesbyn
Smedsbyn
Brändön

I Persön med omgivande byar ska minst en kommunal lokal vara tillgänglig för medborgarna under tider då den inte används för ordinarie verksamhet. Trygghet och tillit ska skapas genom att många ges möjlighet att
delta och kunna påverka.

Genomförande

Persön ligger i prioriteringszon 5 för förtätning med hänvisning till det
kommunala vatten-och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt.
Viss kapacitet i spillvattennätet finns för Ängesbyn och Sundom, som
därmed ingår i prioriteringszon 1 för förtätning.
Utvecklingsplan som bygger på historia, nutid och framtid ska tas fram
för Persön med omgivande byar i samverkan med det civila samhället och
andra viktiga aktörer för området. Planen ska innehålla såväl sociala som
fysiska faktorer utifrån områdets specifika karaktär och behov.
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Karaktär

Persön väster om väg E4 präglas av ett relativt flackt odlingslandskap,
med tätare bebyggelse i närheten av den planskilda korsningen.
Persöfjärden är en slättsjö med stor betydelse för fågellivet som har höga
naturvärden och präglar landskapsbilden. Öster om väg E4 är landskapet
mer kuperat, och här finns också mer inslag av skog.
I byn blandas trafiken. E4:an delar byn i två delar och en planskild överfart förbinder de två delarna med varandra.

Förutsättningar

Persön räknas till de samlande byarna, och har förskola och skola där barn
från omgivande byarna också går.
Väg E4 som går genom byn är ett viktigt pendlarstråk, och förskola, skola,
närlivs, restaurang och tankställe är viktiga målpunkter. Förutom väg E4
som är statlig och en kommunal gata vid skolan har vägarna i byn enskilda väghållare.
Skärgårdens stödjepunkter i Persönområdet är hamnarna i Sundom och
Brändön.
Persön trafikeras av regional busstrafik och det är möjligt att arbetspendla
med buss till Luleå. Många boende har längre än 400 meter till busshållplats. Pendlarparkering för bilister finns i Börjelslandet norr om Persön.

Intressen

Det finns ett utpekat riksintresse för rennäring strax norr om Persön, mot
Brändön.
Väg E4 är av riksintresse för kommunikationer.
Området runt Persön och Persöfjärden är utpekat som värdefullt i länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet. Persöfjärden är Natura
2000-område.
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