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Vad händer med Vittjåkk?
Läs kommunalrådets krönika.

Sid 2

Centrumbadet
En nuläges- och behovsanalys har gjorts 
angående sim- och sporthallens behov av
renovering och underhåll.

Sid 5

Utbyggnad av fibernätet
Med hjälp av beviljat projektstöd från 
Länsstyrelsen i Norrbotten satsar Arvidjaurs 
kommun på bredband till landsbygden.

Sid 9 önskar 
Arvidsjaurs kommun!

God jul 
och Gott nytt år

Arvidsjaurgalan 2016
Se vem som vann de olika priserna!

Sid 10-11



Sedan 2013 har kommunen gjort stora an-
strängningar att förbereda för en försäljning 
av skidanläggningen på Vittjåkk. Dock utan 
framgång. Tills nu.
 Delar av marken där Vittjåkksanläggning-
en ligger är ett naturreservat med Natur-
vårdsverket som ägare. Eftersom området 
går under naturreservatsföreskrifter har 
kommunen inte haft möjlighet att köpa 
marken, för att sedan sälja… 
 Efter fyra års hårt arbete, tillsammans 
med olika aktörer, har dock kommunen 
nått den första milstolpen: Anläggningen 
och parkeringen har avlägsnats från 
naturreservatet, vilket vi är väldigt glada 
för. Beslutet kan nämligen öppna för en 

Kommunalrådet har ordet
Så här i juletider, när den för oss så viktiga snön lyser upp vårt landskap, 
vill jag informera er om vad som händer i ärendet Vittjåkk.

privat entreprenör att utveckla och driva 
skidanläggningen, som är en viktig kugge 
för många företag i vår kommun.  
 Nästa steg är att få ett svar från Natur-
vårdsverket om pris för markområdet. 
Parallellt med detta har kommunen på-
börjat planarbetet.
 Jag vill också tacka alla fantastiska 
kommunmedborgare, företagare, med-
arbetare och besökare för året 2016 
och samtidigt önska en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!

Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande
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Under perioden oktober 2016 till mars 2017 
pågår ett konkret genomlysningsarbete 
för att på sikt återigen skapa de bästa av 
förutsättningar för en väl fungerande grund-
skoleverksamhet i Arvidsjaurs kommun. En 
viktig del i arbetet är att nu samla input från 
alla berörda, dvs. barn/elever, föräldrar, 
lärare, övrig skolpersonal, rektorer, skolle-
dare, förvaltning och politiker. Detta sker via 
enkäter, föräldradialog, djupintervjuer samt 

Grundskolorna i Arvidsjaurs kommun har tidigare rankats högt kunskaps-
mässigt, nationellt sett, men har under senare år sjunkit i dessa rankingar, 
tillsammans med elevernas resultat som också blivit sämre. Detta oroar 
och bildar grund för analys och eftertanke.

Genomlysning av grundskoleverksamheten

information och statistik genom tidigare 
genomförda undersökningar, rapporter och 
skolresultat.
 Syftet med genomlysningen är att sam-
manfatta en kort rapport och ge rekom-
mendationer till ett konkret och långsiktigt 
förbättrings- och förändringsarbete för de 
kommande åren. Det övergripande målet är 
att alla elever i Arvidsjaurs kommun går ut 
grundskolan med minst godkända betyg, i 

samtliga ämnen, samt att kommunen place-
rar sig allt högre i ”skoltoppen” i Sverige.
 Vi ser fram emot en tid av sjudande posi-
tivt skolutvecklingsarbete inom grundskolan 
i Arvidsjaurs kommun. Tillsammans skapar 
vi den allra bästa utbildningen för våra 
elever! 
 
Jimmy Svensson
HRM Affärsutveckling AB, Stockholm
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Som en del i arbetet med att främja läs-
lusten hos våra elever genomförs varje 
termin ett läsprojekt centrerat runt någon 
figur som behöver hjälp med ett problem. 
Denna termin behöver barnen på lågstadiet 
samla ”läskvartar”. Detta för att hjälpa Lilla 
Monstret Måna med att befria bokstäverna 
som Häxan Hysterica rövat bort och på så 
vis återföra läsförmågan i Monsterlandet.  
Barnen har 3 veckor på sig att genomföra 
den stora bokstavsräddningen. Lyckas de 
väntar en monstertårta till dem som tack 
från Måna! 
 I mötet med olika typer av texter, scen-
konst och annat estetiskt berättande ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 
språk, den egna identiteten och sin förstå-
else för omvärlden.

Kulturskolan i Arvidsjaur
Dag- och kvällstid används Humlan av 
kulturskolan för enskilda lektioner och grup-
pundervisning för både barn och ungdomar. 

Lärare och läroplansförfattare är alla 
överens om att läsning är mycket viktig, 
och att läslust är av avgörande för att få 
barnen att bli duktiga läsare! 

Välkommen till Humlan under jullovet!
Vi har öppet 27/12 - 30/12 kl. 19.00-22.00 
samt 2/1- 5/1 kl. 19.00-22.00 (högstadiet 
& gymnasiet). Vecka 2 gäller ordinarie tider.

Personal: Thomas Edström, Anna Lindblom 
och Anders Lindell, telefon 0960-158 03.

Vi erbjuder olika instrument och sång, 
musikal, nycirkus, skapande bild, skapande 
dans samt teater. Både terminskurser och 
kortkurser vid önskemål. 

Kurserna börjar igen 16/1 -17 (vecka 3).
Kursavgift en termin, alla kurser .......400:-
Kurser utöver detta, oavsett längd ...100:- 
Kursavgift 8 ggr ..................................200:- 
Kursavgift 4 ggr ..................................100:-
Hyra av instrument .......... 50 kr per termin 
Syskon betalar halva priset.

Läsprojekt
för årskurs 1-3

Personal: Anders Kristoffersson, Anders 
Lindell, Inger Lundberg-Marklund, Ingmarie 
Olavi, Joakim Lundqvist, Katarina Johans-
son, Linda Remahl & Peter Stenlund, telefon 
0960-158 03.

Anmälan till Camilla Freedman: 
camilla.freedman@arvidsjaur.se
070-697 29 80

Vill du köpa mössa, t-shirt, hoody/pants, 
ryggsäck eller kabinväska med Kultursko-
lans tryck i svart/vitt? Hör av dig till din 
lärare eller Camilla Freedman.
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Fantastiskt
gensvar och stöd
När jag under sommaren blev upp-
ringd av kommunalrådet för att in-
finna mig på hennes kontor hade jag 
ingen aning om vad som väntade mig.

Erbjudandet om att bli tillförordnad 
kommunchef kom oväntat, men kän-
des samtidigt mycket smickrande. Efter 
ytterligare några samtal med kommu-
nalrådet beslöt jag mig för att accep-
tera erbjudandet; med anställning till 
och med 2017-02-28.
 Det var med viss anspänning jag 
påbörjade mitt nya jobb 2016-08-22 
men det visade sig vara en helt onödig 
känsla. Det gensvar jag upplevde från 
alla politiker, tjänstemän och fackliga 
företrädare var fantastiskt positivt. 
 Även ute på samhället upplevde jag 
ett positivt gensvar. Kunde inte börjat 
detta nya jobb med bättre förutsätt-
ningar.
 Under resans gång har allt positivt 
bara förstärkts, så när förfrågan kom 
om jag kunde tänka mig en fortsätt-
ning, behövde jag inte särskilt lång 
betänketid för att ge ett positivt svar. 
Anledningarna till detta är främst det 
fantastiska gensvar och stöd jag har 
fått samt att uppgifterna i sig är mycket 
utmanande, stimulerande och intres-
santa. 
 Personligen ser jag fram emot att 
under ytterligare en tid och tillsam-
mans med alla kvalificerade medarbe-
tare göra det allra bästa för Arvidsjaurs 
kommun och dess medborgare.    
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar jag er alla! 

Ulf Starefeldt
Kommunchef

Totalt deltog 33 personer. Synpunk-
terna som kom in handlade om allt 
från slitna fasader, skyltar och staket 
till idéer om sophantering och felparke-
ringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har tillsatt en arbetsgrupp som kommer 
att arbeta vidare med synpunkterna, 
och i speciella frågor ta hjälp av andra 
verksamheter samt föreningslivet.
 För att få ”verkstad” efter centrum-
promenaden har följande åtgärder 
hittills genomförts: Överflödiga lykt-
stolpar avlägsnats, vegetation har 
tagits bort som skymt gatuskyltar, hål 
i asfalten har lagats, lärkträden har 
klippts och felaktig skyltning till turistby-
rån har åtgärdats. Kommunen kommer 

Centrumpromenaden i augusti engagerade 33 personer. Foto Kent Norberg.

Hur ser det ut i centrum, egentligen...?
I augusti bjöd kommunen in till en gemensam promenad längs Storgatan 
på temat: ”Hur ser det ut egentligen?” Syftet var att diskutera vad vi alla kan 
göra för ett ännu mer attraktivt centrum.

också att förändra snöröjningen inom 
kvarteret Lommen för att minska de 
negativa effekterna för näringsidkare.
 Kommunen har vidare framfört 
till NCC att uppläggning av snö längs 
Storgatan, mellan parkeringsplatserna 
och gångvägen, utgör ett problem för 
tillgängligheten. Skyltning på kommun-
huset och Medborgarhuset kommer 
också att ses över.
 Under nästa barmarkssäsong kom-
mer de mindre bryggorna att bytas ut 
vid Nyborgstjärnen. I Johannaparken 
blir det ny belysning, staketet kommer 
att ses över och blommorna ska skyltas 
på något lämpligt sätt.

Fram till 2026 kan Ringelskolans rektor 
Anneli Andersson se en ökning av antalet 
elever. Höga födslotal, födda 2007 ligger till 
grund. Men även inflyttning från andra delar 
av Sverige samt en mindre grupp nyan-
lända. Ett angenämt problem som dock gör 
skolan trångbodd. 
 – Vi beslutade om en tillfällig lösning med 
sju moduler om sammanlagt 160 kvadrat-
meter för att kunna erbjuda klassrum för 
alla elever, säger Anneli.  
 Modulerna lyftes på plats v.46.

Skollokaler räcker inte till



Kommuninfo I 5

Förändringar 
inom den kommunala 
organisationen
From 1/10 2016 har förändringar som 
berör kultur-fritid, arbetsmarknadsen-
heten, flyktingmottagandet och Camp 
Gielas gjorts.

Kultur- och integrationsförvaltningen
ansvarar för:
• Kulturfrågor för barn och vuxna
• Föreningsstöd och kontakter för kul-

turföreningar, byaföreningar, studie-
förbund m fl.

• Kulturskolan med mötesplats Humlan
• Medborgarhuset
• Biblioteken
• Folkhälsofrågor
• Samordning av landsbygdfrågor
• Samisk förvaltningskommun
• Arbetsmarknadsenheten
• Flyktingmottagandet med HVB för en-

samkommande, 18+ och mottagning 
av nyanlända med uppehållstillstånd

• Ansvarig chef: Kristina Grubbström, 
kultur-och integrationschef

Fritidsenhet, direkt under Kommun-
styrelsen, ansvarar för:
• Camp Gielas
• Backar och spår
• Centrumbadet
• Sporthallar
• Ishall
• Ringelvallen och övriga fotbollsplaner
• Bidrag till idrottsföreningar, utomhus-

bad, skoterleder
• Övriga frågor inom frilufts- och idrotts-

området
• Ansvarig chef: Katarina Landstedt, 

fritidschef

Analysgruppen förordade byggnation av 
en ny sim- och sporthall med placering 
i närheten av befintlig anläggning.  
 Förslaget handlar om 25-meters bas-
säng, fullstor sporthall med läktare, en 
mindre äventyrsdel samt en fristående 
bubbelpool.  
 Gruppen förordade också en höj- och 
sänkbar botten i simbassängen. Alter-
nativt att äventyrsdelen fyller denna 
funktion, för att möjliggöra simskola 
för de mindre barnen, samt att ett café 
byggs tillgängligt både från simhallen 
och direkt från entrén.

Vad händer med Centrumbadet? 
 
Nuläges- och behovsanalys. Det var första steget i en beslutad process 
om sim- och sporthallens underhålls- och renoveringsbehov.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
2016-10-24 analysgruppen i uppdrag 
att ta fram finansieringskostnad för 
arbetsgruppens förslag med läktare 
som rymmer 250 personer. Samtidigt 
fick gruppen i uppdrag att utreda sam-
ma alternativ men utan äventyrsdel.  
 Samhällsbyggnadsförvaltningen kom-
mer att anlita en konsult för att kunna 
gå vidare i frågan.

Ny bygginspektör
Monika Hornig-Breitbach.

Vi vill rikta ett tack till alla kommun-
medborgare som källsorterar. Vi vill 
även, än en gång påminna om att allt 
förpackningsmaterial som hamnar på 
återvinningsstationerna inte belastar 
kommunens ekonomi då dessa materi-
alslag ligger under producentansvaret. 
 Det är alltså förpackningsproducen-
terna som bekostar återvinningen av 
förpackningarna. Fortsätt därför att sor-
tera ut förpackningsmaterial och lämna 
dem på närmsta Återvinningsstation. 
Detta är bra för både miljön och av-
fallstaxan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för att du källsorterar
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Med stöd och hjälp kan familjer finna 
nya rutiner och strategier för att på ett 
bättre sätt klara vardagen. Det kan till 
exempel handla om gränssättning, reg-
ler och rutiner, praktisk handledning, gå 
på möten mm. Vi jobbar med de styrkor 
som finns i familjen, det vill säga att vi 
lyfter fram det som fungerar.
 Vi vet att ni som föräldrar är de vik-
tigaste personerna i barnets liv. Vi tar 

Anna Lindblom jobbar som kommunens familjestödjare/hemterapeut. Foto Kent Norberg.  

Familjestödjare/hemterapeut  
Familjestödjare/hemterapeut ingår i Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
och vänder sig till familjer med barn 0-20 år, som av olika anledningar 
behöver stöd i sin föräldraroll och/eller vill förändra familjens livssituation.

därför inte av er ansvaret, det är ni 
i familjen som ”gör jobbet”. 
 En socialsekreterare som utreder 
familjens behov och med barnen i fokus 
beslutar om insatsen. 

Råd- och stödsamtal
Har ni behov av att samtala med 
någon? Vi erbjuder föräldrar med barn 
0-20 år möjlighet till råd- och stödsam-

Ny maxtaxa 
 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 
antagit ny maxtaxa för omsorgen av 
äldre och funktionshindrade som börjar 
att gälla från och med 2016-12-01.
 
Hemtjänsttaxa:
Nivå 1: 665 kr
Nivå 2: 997 kr
Nivå 3: 1329 kr
Nivå 4: 1661 kr
Nivå 5: 1990 kr
 
Omvårdnadsavgift i vård- och omsorgs-
boende: 1990 kr.
Omvårdnadsavgift i korttidsboende: 
66 kr/dygn, max 1990 kr/mån.
 
För mer information kontakta 
avgiftshandläggare:
Hanna Eriksson, 0960-157 25.
Catrin Höglander, 0960-157 15.

I samband med att lokalerna (tidigare 
Hälsocentralen) övergår från landsting-
et till kommunen händer bland annat 
följande:
• Kommunrehab, som i samband med 

flytten byter namn till Korttidsboendet 
Bryggan, flyttar in i de lokaler som 
landstinget lämnar på obs-avdelning-
en. 

• Ekan och Bryggan kommer att finnas 
bredvid varandra och personalen får 
ett gemensamt personalrum.

Vi räknar med att flytta under första 
delen av 2017 och hoppas kunna ge-
nomföra förändringarna så smidigt som 

Äldrecenter på gång 
inom Länsmansgärdan 9

möjligt eftersom verksamheterna är 
igång, varje dag, dygnet runt, året runt.
Hemtjänsten samt biståndshandläg-
garna kommer att placeras i de lokaler 
som Kommunrehab lämnar. Det blir 
större lokaler och lättare att samarbeta 
mellan äldreomsorgens olika delar. 
Biståndshandläggarna som har många 
vårdplaneringar i samarbete med lands-
tinget får närmare till den verksamhe-
ten.
 Sjuksköterskor och rehabpersonal 
har redan flyttat till sina nya lokaler.
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef, Arvidsjaurs kommun

tal upp till fem gånger. Det är både 
frivilligt och avgiftsfritt.
 Känner du att detta är något för dig, 
kan du själv (ungdom eller förälder), 
kontakta oss per telefon eller mail och 
boka tid för samtal. Vid dessa samtal 
för hemterapeuten inga journaler, utan 
endast minnesanteckningar. Om beho-
vet kvarstår efter fem träffar kan man 
göra en ansökan om fortsatt kontakt 
med hemterapeut hos en socialsekre-
terare. 

Familjestödjare/hemterapeut Anna 
Lindblom, telefon: 0960-165 10.
Mobil 070-342 78 18.
E-post: anna.lindblom@arvidsjaur.se 

Kontaktperson/kontaktfamilj   
Barn och ungdomar kan på grund av 
olika svårigheter behöva en kontaktper-
son eller en kontaktfamilj som de kan 
träffa, få stöd av och kanske övernatta 
hos ibland. Behovet kan finnas under 
en kortare eller längre period.
 Vi söker ständigt nya kontaktperso-
ner/kontaktfamiljer som kanske kan 
erbjuda ett barn eller en ungdom stöd. 
Behoven ser olika ut och därför behöver 
vi kontaktpersoner/kontaktfamiljer med 
olika bakgrund och intressen. 

Har du tid över och vill göra en viktig 
förebyggande insats är du välkom-
men att kontakta samordnare Maria 
Isaksson, telefon 0960-165 17. 
E-post: maria.isaksson@arvidsjaur.se
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KOMMUNINFO

Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Telefon: 0960-155 00, Fax: 0960-129 40

E-post: kommun@arvidsjaur.se
Hemsida: www.arvidsjaur.se
Besöksadress: Storgatan 13

Ansvarig utgivare: Ulf Starefeldt
Redaktör: Kent Norberg

Tryck/layout: Älvsby-Tryck AB, Älvsbyn

Söker du någon speciell inom 
kommunens verksamhet? Skriv då:
förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

Felanmälan:
Vatten och avlopp ...........070-640 40 81
Vägbelysning .....................020-82 58 58
Sophämtn./slamtömn.  ..... 0960-156 07

Oförändrat fjärrvärmepris
Styrelsen för Arvidsjaurs Energi AB 
har beslutat om oförändrat fjärr-
värmepris för 2017. Det vill säga 
sjätte året i följd utan höjning. Inom 
kort avser energibolaget att införa 
e-faktura.

Ny hemsida
Arvidsjaurs kommun uppgraderade 
sin hemsida 3 oktober. Det var drygt 
7 år sedan sist. Behovet att göra 
om hemsidan till anpassningsbar (re-
sponsiv) för olika skärmar, läsplattor 
och mobiler var stort. 
www.arvidsjaur.se

Tips på www.arvidsjaur.se

Klicka på Evenemang på kommu-
nens hemsida. Här hittar ni tips om 
vad som är på gång.

Klicka på bilden ”Vyer över Arvid-
sjaur med omnejd” på kommunens 
hemsida så öppnas en liten film.

Antalet passagerare har sedan starten ökat 
stadigt varje år. För att kunna tillgodose 
utvecklingen har flygplatsen byggts ut, inte 
mindre än tretton gånger!
 VD Ralf Lundberg berättar att även om 
den reguljära trafiken till och från Stockholm 
växer, är det framförallt chartertrafiken från 
Tyskland som uppvisar den allra största 
utvecklingen. Antalet passagerare på char-
tertrafiken har ökat med 22,8 procent under 
2016, jämfört med föregående år.
 Ralf menar på att flygplatsens positiva 
utveckling i hög grad avspeglar sig i test-
näringens utveckling, inte minst vad gäller 
chartertrafiken. 
 Under vintern 2016/2017 kommer Arvids-
jaur flygplats att kunna erbjuda fler direkt-

Chartertrafiken från Tyskland ökar 
 
Arvidsjaur Flygplats började trafikeras 1990, då med en målsättning att uppnå 
6 000 passagerare per år. Flygplatsens uppdrag var, och är fortfarande, att ta emot 
flygbolag som vill starta och landa här.

Arvidsjaurs flygplats har byggts ut 13 gånger sedan starten 1990! Foto Kent Norberg.

avgångar än tidigare till destinationerna 
Frankfurt, Stuttgart, Hannover, München 
och Birmingham.
 Ralf beskriver flygplatsen som en komplex 
verksamhet.
 – Den är otroligt regelstyrd och säkerhe-
ten ska alltid prioriteras högst. Samtidigt 
måste vi naturligtvis lyssna till våra kunder 
och göra vårt bästa för att tillgodo deras 
behov.
 Just nu investeras i en större parkerings-
plats samtidigt som hela verksamheten ska 
EU-certifieras. Flygplatsen bedömer att de 
under 2016 kommer att närma sig 60 000 
årspassagerare. Vilka andra flygplatser i in-
landet kan mäta sig med den utvecklingen?

 Med miljötratten
 återvinner du matfett
 på ett enkelt sätt.

Matolja i avloppet orsakar problem i ledningarna. Genom att använda Miljötratten kan
fettet istället återvinnas och bli nya produkter. Hämta en Miljötratt gratis i receptionen
på kommunhuset eller på Arvidsjaurs ÅVC. När flaskan är fylld lämnar du den på ÅVC.
Tack för att du fettåtervinner!
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– Vi arrangerar film-/fotodagar, målar-
kurser, utställningar, fester, samvaro-
kafé, minnes-träning, grillning, lokal 
historia, sång och musik, samisk kultur 
samt lite flärd med spa-dagar har vi 
också. 
 Kultur i vården fyller en viktig funk-
tion i vård och omsorg. 
 – Ja, vi ser att behovet med att um-
gås och aktiveras finns. Det är ju inget 
som förändras bara för att man blir 
gammal.

Birgitta Bergstedt och Wayne Rahm förbereder filmvisning på Ringelsta. ”I dag 
ska vi titta på schlagerfestivalen från 1963” säger Wayne. Foto Kent Norberg. 

Kultur i vården
Birgitta Bergstedt, Sara Holmberg 
och Wayne Rahm jobbar alla på halv-
tid med ”kultur i vården”. De erbjuder 
olika former av aktiviteter inom vård 
och omsorg, på alla boenden i kom-
munen.

Välkommen till mottagningsslussen i Arvidsjaur, 
här får du hjälp och vägledning vidare. 

Drop in-tider: 
Måndagar .....................kl. 09.00-11.00 
Onsdagar ...................... kl. 14.30-16.30 
Fredagar ........................kl. 09.00-11.00

Om du har något ärende som kräver lite mer tid 
kan du även boka in en tid som passar, det går 
även att ordna telefontolk.

Marko Lepistö, integrationssamordnare. 
Telefon: 0960-165 55 
E-post: marko.lepisto@arvidsjaur.se
Besöksadress: Medborgarhuset

Mottagningssluss Arvidsjaur
 
Är du nyanländ eller asylsökande?
Har du frågor eller funderingar kring olika samhällsfrågor? 
Vill du få mer information om vilka aktiviteter som finns för dig?
Har du fått ett brev eller annan information som du inte förstår? 
Vet du inte riktigt vem du skall fråga?

 قسم االستقبال / آرفجيور
 او الجئ ؟ هل انت جديد هنا 

 هل عندك أسئله او أستفسارات حول مختلف القضايا االجتماعيه ؟
 هل ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول النشاطات التي تتوفر هنا لك ؟

 هل جاءتك رساله او حصلت على معلومات وانت لم تفهمها ؟
 تتحدث ليساعدك ؟ هل انت التعرف مع من

 
 نحن نرحب بك في مكتب االستقبال آرفجيور،

 ونساعدك على االجابه على كل االستفسارات التي لديك .
 الدوام أوقات 

الى  ١٤:٣٠كل يوم أربعاء من الساعة -                . ١١:٠٠الى. الساعة ٩:٠٠كل يوم اثنين من الساعة  -
واذا كان عندك موضوع ويحتاج لتوضيح   . ١١:٠٠ . الى. الساعة ٩:٠٠الساعة  من  كل يوم جمعه. -   .   ١٦:٣٠ الساعة 

حجز موعد لذلك كذلك من الممكن ان نوفر لك مترجم اذا احتاج االمر ذلك  ووقت اطول فبامكانك 
ماركو ليپيستي                                            . 

                                                 ٠٩٦٠١٦٥٥٥  تلفون                                                 المنسق /
marko.lepisto@arvidsjaur.se                    قسم االستقبال زورونا 

           Besöksadress:Medborgarhuset  
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Kravet är att minst 75 procent av de 
tillfrågade hushållen med folkbokförda 
personer inom respektive område 
ansluter sig. Det är ett krav från Jord-
bruksverket för att bevilja stödet.
 Projektet pågår fram till 2019-10-31 
och står för upp till 70 procent av kost-
naderna för bredbandsutbyggnaden. 
I det ingår grävning fram till fastigheten. 
Man måste gräva själv på egen tomt-
mark.  Resterande kostnader ska täck-
as av en anslutningsavgift, 22 500 kro-
nor, som betalas av respektive fastig-
hetsägare. Avgiften är beslutad av kom-
munfullmäktige.
 Medfinansiering får inte ske med 
statliga eller kommunala medel. Eget 
arbete räknas inte heller som medfinan-
siering.

Arvidsjaurs kommun breddar bredbandet
Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat projektstöd för utbyggnad av fibernätet 
på landsbygden i Arvidsjaurs kommun.
 – En otroligt viktig satsning för att öka tillgången till bredband med hög 
överföringskapacitet, säger Glen Eriksson, stadsnätsansvarig i Arvidsjaurs 
kommun.

Tillgång till bredbandstjänster ökar 
människors möjlighet att bo, leva, 
arbeta och framför allt bedriva närings-
verksamhet på landsbygden under 
samma villkor som invånare i städerna, 
säger Glen Eriksson.
 Han säger vidare att ett snabbt 
bredband är en förutsättning för att 
ta del av det digitala samhälle som nu 
växer fram, och därmed även en viktig 
demokratifråga, dvs tillgång till utbild-
ning, vård, information och delaktighet i 
samhällsdebatten.

Fastighetsägare i följande 
byar kommer erbjudas 
möjlighet att via projektet 
ansluta sig till fibernätet: 

• Voutner
• Tjappsåive
• Storberg
• Sjöträsk
• Renträsk
• Pjesker
• Norrmalm
• Mellannäs
• Lövviken
• Lauker
• Järvträsk

Vårdhundar
 
Vi har nu i Arvidsjaur två utbildade vård-
hundsteam och ett tredje på gång! De riktar 
sig mot personer som har beviljats någon 

form av aktivering eller bor på ett boende. 
Idén är enkel, människor mår märkbart 
bättre i sällskap av en vårdhund 
Allt arbete med vårdhundsteamet bygger på 
frivillighet både för brukare och personal.

Gunilla Grahn med Nova, 
Susanne Lundström-Ruth m Unnie, 
Linn Johansson med Tikko.

• Hålberg
• Hedberg
• Rismyrheden
• Gallejaur
• Fristad
• Framnäs
• Deppis
• Brännberg
• Auktsjaur 
• Akkavare

Läs mer på
www.arvidsjaur.se/omsorg
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Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun 
2016: Tony Gustafsson, Arvidsjaur.

Motivering: ”Med skicklig pedagogik och 
ett gediget intresse har Tony i många år 
förmedlat sin kunskap om överlevnad i 
vintermiljö, kyla och dess konsekvenser till 
ett stort antal människor från Sverige och 
andra länder. Dessa har fått förmånen att 
själva på plats, i Arvidsjaur, uppleva riktig 
kyla och hur man bäst förbereder sig mot 
den”. Otaliga är också de tidningsartiklar 
och tv-intervjuer där Tony framhållit Norr-
land i allmänhet och Arvidsjaur i synnerhet, 
vilket skapat ett stort intresse för kommunen.”

 
Årets kulturpristagare 2016: 
Christer Lövgren, Gallejaur. 
 
Motivering: ”För sitt arbete med att bevara, 
visa och utveckla Stiftelsen Systrarna 

Årets medborgare 
i Arvidsjaurs kommun 2016: 
Tony Gustafsson. 

Tony jobbar på Försvarsmaktens 
Vinterenhet i Arvidsjaur, som år-
ligen genererar 15 000 - 20 000 
gästnätter, av såväl nationella 
som internationella kunder, som 
alla vill utbilda sig i vinterkunskap. 

Arkivbild Kent Norberg.

Kommunens priser
Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun 
2016 heter Tony Gustafsson, officer vid 
Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur. 
 – Tony är en värdig vinnare av titeln, sa 
kommunfullmäktiges ordförande Peter 
Rydfjäll och delade ut priset i samband 
med Arvidsjaurgalan.

– Jag känner mig mycket stolt och hedrad 
över att få den här utnämningen. Men vill 
dock betona att jag inte skulle ha fått den 
om jag inte jobbade på Försvarsmaktens 
Vinterenhet med de arbetskamrater jag har 
där. Jag ser det här som ett erkännande för 
Vinterenheten, där vi genom vårt arbete har 
möjlighet att profilera de platser vi bor på.
 Tony kommer att skänka pengarna till 
ungdomsverksamheten i Arvidsjaurs orien-
teringsklubb.

Karlssons gårdar i Gallejaur kulturreservat, 
som är ett av kommunens många besöks-
mål. De årliga utställningarna med föremål 
från systrarnas samlingar och skrifterna 
med Gallejaurs historia, Gallejaurgram-
matika och information om naturen runt 
byn, som han producerar varje år, förstärker 
besökarens bild av livet i byn och på gården. 
 Genom detta och de guidningar han gör 
varje säsong levandegörs denna unika 
kulturmiljö och får besökarna att vilja åter-
komma samtidigt som insikten om forna 
tiders livsvillkor blir synlig.
 Uppvuxen och numer som enda bofasta 
i byn, är Crister en del av denna miljö som 
gör att inga frågor är främmande och ger 
besökaren en genuin syn på småbrukets 
historia. 
 Att hans konstnärskap och blick för det 
estetiska återspeglas i mycket av arbetet 
och ger det lilla extra för helhetsbilden.”

Ungdomsidrottspris 2016: 
Hilma och Ida Gustafsson, Arvidsjaur. 

Motivering: ”För sina stora framgångar på 
världens största orienteringstävling O-ringen 
genom att ha tagit hem segern i respektive 
tävlingsklass.”

Ungdomskulturpris 2016: 
Rockgruppen Petrichor, Arvidsjaur. 
 
Motivering: ”För deras stora utveckling på 
kort tid när det gäller musikproduktion och 

eget musicerande. Petrichor har inspirerat 
andra barn och ungdomar genom sitt delta-
gande i konsertverksamhet”.

Årets ungdomsledarstipendiat 2016: 
Leif Björk, Glommersträsk. 
 
Motivering: ”All in och inga svårigheter, 
bara möjligheter”. Det beskriver väl årets 
stipendiat. Leif har genom sitt stora 
engagemang för GLIF i allmänhet och 
volleybollen i synnerhet fortsatt traditionen 
att sägga Glommersträsk på volleybollkar-
tan.  
 Leif har genom sitt stora engagemang 
för ungdomsverksamheten GLIF bidragit till 
integrationen, inte minst nyanlända flickor 
och därmed kunnat utveckla verksamhe-
ten i Glommersträsk och tillföra volleyboll i 
Arvidsjaur.”

Årets Vägvisare 2016: Ivan Eriksson.
 
Motivering: ”En person som med stort 
engagemang arbetat i decennier med att 
forska/dokumentera, skriva och föreläsa 
för att bevara och informera om Arvidsjaurs 
samiska kultur, traditioner och näring. 
Årets vägvisare har satt avtryck i mycket, 
ex med att få Lappstaden på Unescos 
världsarvslista, Nilasprojektet, Edvin Bränn-
ströms uppteckningar som resulterar i en 
bok under början av 2017.”

Arvidsjaurgalan 

2016
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Näringslivets priser

Årets företagare 2016: Malin och Therese 
Jansson/ A-färg & Tapet AB.
 
Motivering: ”Företaget ägs och drivs av de 
kreativa och företagssamma systrarna Ma-
lin och Therese Jansson. Efter att ha vuxit 
upp i företagaet som deras pappa Leif drivit 
under många år, tog de över ägarskapet 
2012 och blev ett gott exempel på ett lyckat 
generationsskifte.  
 De har en anställd och arbetar själva i 
verksamheten de brinner för. De har visat 
att deras färdigheter och kreativitet även 
sticker ut nationellt genom att vinna en stor 
skylttävling som anordnades via sociala 
medier för alla butiker i Sverige, förra året.  
 Det krävs mod och entreprenörssinne för 
att våga satsa på att växa, bredda sitt utbud 
och utveckla sitt företag. Malin och Therese 
kännetecknas för sitt samhällsengagemang 
och gör det till goda ambassadörer. På olika 
sätt stöttar de föreningsliv, näringsliv och 
kommunen vilket gör det möjligt för andra 
att växa och utvecklas. Med en framåtanda 
och vilja att utveckla sitt företagande är 
Malin och Therese Jansson goda förebilder 
för entreprenörskap och ledarskap.”

Årets nyföretagare 2016: Roland Sandgren/
Rolles krog. 
 
Motivering: ”Åres nyföretagare har tack 
vare ett fantastiskt kundbemötande sedan 
starten drivit en populär och framgångsrik 
verksamhet, som bygger på hans stora 
erfarenhet och omfattande kompetens. 
Verksamheten utvecklas hela tiden med 
nya inslag till kundernas förtjusning. Nu 
kliver verksamheten in i en helt ny era där 
det som hade kunnat vara negativt vänds 
till en möjlighet och stor satsning, viktig för 
hela Arvidsjaur. Årets nyföretagare bygger 
sin verksamhet på kreativitet och lyhördhet 
gentemot kund. Ledord i företaget är god 
service, något som gästerna skattar högt.”

Årets butik 2016: Storgatans blommor. 
 
Motivering: ”Årets butik 2016 suddar 
ut gränsen mellan ute och inne med en 
välkomnande och trevlig miljö, samt bra 
exponering av sina varor. Ett trendigt sorti-
ment som är anpassat med lyhördhet efter 
kundernas önskemål och butikens egen 
stil. Serviceinriktad och kompetent personal 
som är påläst inom sitt området. Detta är 
ett lysande exempel på en lyckad genera-
tionsväxling.”

Årets näringslivsprofil: Peter Edström/
företagare och ordförande Glommers-
områdets utvecklingsbolag. 
 
Motivering: ”Med sitt sinne för detaljer, 
byns & kundens behov har fokus legat på 
tillväxt och genom det har en ny era vuxit 
fram i byn. Genom starten av utvecklings-
bolaget så kan byn generera sin egen 
framtid. Företagaren har på ett avgörande 

sätt bidragit till företagets unika utformning 
och han är en god ambassadör för sin kom-
mun & hemort.”

Årets Näringslivsprofil i Arvidsjaurs kommun 
är ordförande i Glommersområdets 
Utveckling AB.

Rotarys ungdomsstipendium: 
Alexandra Möller för stort engagemang för 
bland annat integration, kamratskap och 
nykterhetsarbete. 

Priset hämtades av Alexandras bror Aron. 
Här tar han emot priset av Sparbankens 
Nord:s Birgitta Holstein Marklund.

Lions Club ungdomsledarstipendium: 
Joakim ”Jocke” Sundström, för sitt engage-
mang inom IFKA ungdomshockey. 

Rolf Gard delade ut checken till Jocke och 
till höger syns även konferencieren Li Skarin.

Företagandet och företagen i Arvidsjaur 
uppvisar fortsatt stark vilja att utvecklas 
och skapa tillväxt i kommunen. De är 
motorn i hela vår kommun!
 Besöksnäringen växer årligen och via 
kommunens destinationsråd så har en ny 
kommunikationsplan skapats för Desti-
nation Arvidsjaurs kommun. Det är något 
vi Arvidsjaurs bor kommer att upptäcka 
effekterna av under kommande år! Stort 
tack till ert engagemang ni företagare 
som valt att engagera er i framtagande 
av den. Nu går vi vidare med att börja 
använda den fullt ut!
 De lokala framgångarna syns bla i byn 
Pjesker med sitt besöksnäringskluster, 
som växer för varje år. Ni är verkligen 
förebilder på hur nätverkande kan leda 
till att kunna paketera och göra bra af-

Arvidsjaurs kommuns destinationsföretag har skapat 
en ny kommunikationsplan och byarna satsar!
Varje år delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset ”Bästa Tillväxt” till 
den kommun i varje län där företagen växer bäst, och i år hamnade Arvidsjaur på 
tredje plats i mätningen. Hatten av för en kanonprestation av våra företagare 
som gått från nionde plats 2015 till en tredje plats 2016! 

färer ute på landsbygden. I Pjesker har 
det under året startats nya företag och de 
befintliga lägger in nya växlar. 
 En annan by som genomfört en annan 
utvecklingsprocess är Glommersträsk 
med sitt nya utvecklingsbolag, där även 
den lokala matvaruaffären ingår. Den ty-
pen av landsbygdsutveckling där byborna 
själva väljer att utveckla bådar gott. 
 Arvidsjaursgalan genomfördes i no-
vember 2016 och vi vill skicka en extra 
varm hälsning, från oss alla på närings-
livskontoret till er alla, ett stort grattis till 
alla Er som nominerats och som utsågs 
till vinnare. Hatten av för Er och för ert 
tillväxtskapande arbete!

God Jul & ett Gott nytt handla lokalt år!
Stina Johansson 



I kommunen finns tre skoterförbudsområden:
Arvidsjaurs tätort, Vittjåkksfjällen och Arvids-
jaurs skjutfält. Inom tätorten och ”fjällen” 
är det endast tillåtet att köra på markerade 
leder. Inom Arvidsjaurs skjutfält är det för-
bjudet att köra eftersom skjutning med skarp 
ammunition sker. Tänk på att det kan finnas 
restriktioner gällande körning inom våra na-
turreservat. Kolla upp vad som gäller för om-
rådena du ska besöka innan du ger dig ut! 

 
I Arvidsjaurs kommun finns cirka 70 mil skoterleder. De tar dig ut i naturen och till 
platser i kommunen som du annars inte når. Men tänk på att när du kör snöskoter är 
du skyldig att ta hänsyn till omgivningen.

Upprustning av befintliga vandringsleder samt 
skapandet av nya pågår. Det jobbas även med 
tillverkning av kartor och informationsmaterial över 
vandrings- och kanotleder.   
 För att möjliggöra detta har vi sökt projektpengar 
(LONA-bidrag från Naturvårdsverket). Idéum hjälper 
därigenom till med att göra spänger och skyltar, 
samt sätta ut dem på rätt plats.
 Exempel på leder som vi arbetar med inom på-
gående projekt är Kyrkstigen, Grodkällan, Vittjåkks-
leden, Vittjåkk-Akkanålke och Byskeälvsleden. Den 
historiska Nasaleden har inventerats.
 Allt eftersom arbetet går framåt kommer mer 
och mer information finnas tillgängligt på hemsidan 
www.arvidsjaur.se/friluftsliv. 
 
Agneta Nauclèr
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Friluftsliv och vandring
Intresset för vandring ökar varje år och Samhälls-
byggnadsförvaltningen har ett pågående arbete 
kring att öka förutsättningarna för vandring och 
utevistelse i kommunen.

Bra skoterleder gör turen extra trevlig. 
Underlätta detta genom att betala medlems-
avgift till skoterklubben. 
 Mer info finns på www.assf.se/
På kommunens hemsida www.arvidsjaur.
se/skoter finns utförligare information om 
vad som gäller för snöskoterkörning. Där 
finns även kartor över skoterleder i kommu-
nen samt skoterförbudsområden. På Turist-
byråns hemsida www.visitarvidsjaur.se 

Skoterkörning

finns information om snöskoterkörning, 
guidade turer, var du köper fiskekort med 
mera. Snart kommer även en skoterbro-
schyr finnas tillgänglig på Turistbyrån och 
kommunens hemsida med extra information 
om skoterkörning i kommunen. 
 Håll ögonen öppna!


