
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog med bankerna 
 
Tid: 3 juni 10:30-12:00 

Närvarande: Mats från Länsförsäkringar, Ann-Louise och Grethel från 
Sparbanken Nord och Viktoria & Therese från Handelsbanken. Britta 
Lundgren, och Agneta Nauclèr från Arvidsjaurs kommun. 

Britta inledde mötet med en presentation om vad en översiktsplan 
är, kommunens ambition till att revidera gällande plan samt en kort 
inledning om kommunens förutsättningar.  

Därefter diskuterade deltagarna utifrån frågeställningarna i 
powerpointpresentationen. Följande inspel gjordes till arbetet på 
mötet: 

Allmänt: 

• Beviljande av lån görs utifrån varje enskilt fall. Är alltså 
personberoende har inte enbart med Arvidsjaurs 
förutsättningar att göra. Oftast är det storleken på den egna 
insatsen som kan ställa till det vid lån till nybygge av villa eller 
att det finns betalningsanmärkningar eller blankokrediter.  



• Dyraste huset som sålts gick på ca 2,4 milj så ungefär där ligger 
taket på värderingen av ett nybyggt hus, även om priset för 
nybyggnationen hamnar på ca 3 milj. 

• Bankerna upplever inte att det är svårare att låna ut till 
företagare bara för att verksamheten ligger i Arvidsjaur. 
Arvidsjaur står sig bra, räknas mer som större stad vid 
värdering.  

• Många kommer hit för att starta företag, finns en positiv anda 
kring företagande trots låga betyg på företagsenkäterna från 
Svenskt Näringsliv. Viktigt med dialog. Vi borde kunna ligga på 
minst topp 100. Felar mellan politikernas bild och företagarnas i 
poängsättningen där företagarna ger lägre poäng. 

• Skillnad finns i synen på företagsklimatet mellan företagarna 
och politikerna.  

• Vissa företagare upplever att återkopplingen ibland inte 
fungerar från kommunen i ärenden och möten. 

• Badhuset engagerar många. Viktigt att det finns! Ska vara 
anpassat för ALLA, unga som gamla och viktigt för både 
medborgare och turister.  

• Viktigt med utbud och tillgång till fritidsaktiviteter, dessa har 
minskat med åren. Vi har en fantastisk natur men det räcker 
inte med bara det för att attrahera folk att bosätta sig här. 
Minigolfbanorna är också i dåligt skick. 

• Kommunens fastigheter behöver underhållas bättre, ger inget 
bra intryck när det ser nedgånget ut och trasigt. 

• Tråkigt att utebadet stängdes. Tennisplanen vid Nordic är också 
borttagen. Inte stänga ner och avveckla utan underhåll. 

• Vissa föreningar känner sig osäkra i om de får vara kvar i 
kommunens lokaler de har eller om de kan komma att tvingas 
bort plötsligt.  

• Odlingsgatans lekpark är välbesökt. Bättre bänkar och bord 
skulle behövas, de är i dåligt skick.  



• Återvinningsstationerna är ofta överfulla. Kommunen är 
medveten om problematiken och har påtalat detta till FTI som 
sköter tömningen. En extra station skulle behövas på samhället. 

• Järnvägsgatans gång- och cykelväg blev väldigt fin och trevlig. 
Bra belysning där och vid Nybban. 

• Båthusviken hade varit fint att förnya med nya stugor. Attraktivt 
läge. Britta berättar om processen kring området och arbetet 
kring att i framtiden kanske detaljplanera området. 

• Konstigt med så stor spridning på åldern på ungdomsgården. 
Upp till 25 år kan skapa tveksamheter i att vilja ha sina yngre 
barn där. 

• Tomma lokaler längs Storgatan kan påverka upplevelsen av 
Arvidsjaur. Viktigt med ett levande centrum, liv och rörelse i 
centrum. 

• Butikerna är duktiga på att hålla det fräscht och attraktivt.  

 

 

Vid tangentbordet, 

Agneta Nauclèr 


