
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog med föreningslivet 
 
Tid: 18 juni 18:00-18:30 

Deltagare: Britta Lundgren, Katarina Landstedt, Amanda Granberg 
Högdahl samt representanter från föreningarna K4-if innebandy, 
Arvidsjaur badminton, Arvidsjaur Gymnastik, GLIF volleyboll, 
Arvidsjaur basket, Liv och Lust och Arvidsjaur Alpina.  

Katarina Landstedt hade bjudit in föreningarna för att besluta 
halltider för säsongen 2019/2020. Som en första punkt på mötet fick 
Britta en stund för en diskussion med föreningarna. 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 framförallt utifrån frågeställningen 
hur kommunen kan förbättra servicen till medborgare, föreningsliv 
och näringsliv samt hur vi skapar förutsättningar för en rikare fritid. 
Följande inspel gjordes till arbetet på mötet: 



• Framtida tänkta utökning av verksamheten på AJB skulle 
innebära flera positiva konsekvenser för Arvidsjaurs kommun. 
Dock bör man vara medveten om att det även finns en risk för 
att detta innebär att kommunen och därmed föreningarna i en 
framtid inte kommer att kunna nyttja denna sporthall i lika stor 
utsträckning. Detta gör den redan aktuella sporthallsfrågan allt 
mer aktuell. Ibland måste det få kosta! 
Britta beskrev att förvaltningen fått i uppdrag att göra en 
behovsanalys avseende sim- och sporthall vilket resulterade i en 
rekommendation om att bygga en ny sim- och sporthall och att 
sporthallen ska vara en fullstor sporthall med läktare som kan 
skjutas fram vid behov. Förvaltningens förhoppning är att under 
2019 få ett besked från politiken angående hur politiken anser 
att vi ska gå vidare i frågan.  

• Golvet i sporthallen i Glommersträsk är i mycket dåligt skick. 
Om man hoppar på fel ställe blir det hål i golvet. Volleybollen 
undrade därför när golvet avses åtgärdas. Britta undersöker och 
återkommer i frågan.  

• Golvet i sporthallen på Gielas är inte heller bra. 
• Katarina beskrev att samtliga sporthallar besiktigas varje år.  
• Under säsongen har det varit problem med liften på 

Prästberget. Att liften fungerar idag och i framtiden är av stor 
vikt. Katarina beskrev att det är viktigt att samtliga problem 
med liften anmäls till Gielas. 

• Det kan vara svårt att hitta information om föreningar som 
nyinflyttad. Amanda berättade om den nya 
evenemangskalendern som finns på 
https://www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/evenemangskalender/ 
där vem som helst kan skicka in sin aktivitet för att få synas i 
kalendern. Kommunen hoppas att så många som möjligt ska 
använda detta forum för att nå ut med aktiviteter så vi kan visa 
upp allt som händer i kommunen. Amanda tipsade även om att 
titta i kalendern vid planering av evenemang för att undvika 

https://www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/evenemangskalender/


krockar och därmed få så många deltagare som möjligt på alla 
aktiviteter.  

• Det är också viktigt att det är lätt att hitta information om vilka 
föreningar som finns i kommunen. På sidan 
https://www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/idrott/idrottsforeningar/ 
finns Arvidsjaurs registrerade idrottsföreningar listade med 
kontaktuppgifter. Om en förening saknas eller föreningen har 
felaktiga kontaktuppgifter kan man kontakta receptionen på 
Gielas på gielas@arvidsjaur.se. Katarina kommenterade att 
denna uppmaning skulle kunna läggas längst upp på sidan för 
att nå ut med den informationen.  

• Något väldigt positivt är att det är gratis för föreningar i 
Arvidsjaur att nyttja kommunens lokaler. 

• Kommunens hemsida via mobilen fungerar dåligt på sistone. 
Britta meddelar Kent.  

Om någon vill göra ytterligare inspel går det utmärkt via kommunens 
hemsida www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. 

 

Vid tangentbordet, 

Britta Lundgren 
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