
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog med testnäringen 
 
Tid: 3 maj 9:00-11:00 

 

Närvarande: 
Deltagare på besöksnäringens branschråd 
Peter Manner 
Sara Lundberg  
Britta Lundgren 

 
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 och framförallt kring frågeställningarna; 
hur stärker vi besöksnäringen och hur gör vi Arvidsjaur mer attraktivt. 
Följande inspel gjordes till arbetet på mötet: 

• Kommunen är redan tillmötesgående 



• Förbättrad tillgänglighet, tex flyg 
• Kommunikationer, hur tar sig turister ut i Arvidsjaurs byar om 

man inte har bil. 
• Flygplatsen är central för besöksnäringen. 
• Testnäringen utgör grundbulten för utvecklingen av 

besöksnäringen. 
• Påverka Trafikverket när det gäller flyget genom lobbying. 
• Flycar är intresserad av att flyga på Arvidsjaurs flygplats även 

sommartid men det behövs ett utbud för turisterna i form av 
flera aktörer och tyska resebyråer är intresserade av att kunna 
sälja resor. Men vem ska ta risken? För Flycars del behöver 
flygen vara till 70-80 % fulla.  

• Det saknas liv på gatorna i form av uteserveringar och caféer. Å 
andra sidan ser gatubilden bra ut i förhållande till andra mindre 
orter. Öppettiderna är viktiga kvällar och helger men det kan 
vara svårt för en näringsidkare att kunna mäkta mer ytterligare 
öppettider då det i så fall krävs att man anställer ytterligare 
personal om man inte själv ska köra slut på sig.  

• Maria Isakson berättade att det finns en aktör som under 
sommaren kommer att erbjuda notdragning i Storavan v 28-30 
som aktivitet. Maria berättade även att det kommer att vara 
visning och guidning på Granberget på torsdagar från veckan 
efter midsommar och in bit in på augusti. I sommar kommer det 
även att finnas ett café i Auktsjaur.  

• Maria berättade även om projektet ”Like a Local” som är tänkt 
att utmynna i en sida som beskriver utbudet i Arvidsjaur. Som 
ett steg två kanske det också kan bli en app. 

• Närvarar Arvidsjaur på internationella mässor för att visa upp 
vad Arvidsjaur har att erbjuda? 

 
Vid tangentbordet,  
Britta Lundgren 


