
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog med pensionärsföreningar 
 
Tid: 2 maj 13:00-15:00 

Närvarande: Representanter från SKPF avdelning 295, SKPF avdelning 
126 samt PRO. Från kommunen deltog Britta Lundgren och Erika 
Resin. 

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: 

• Det är viktigt att Arvidsjaur är attraktivt för att människor ska 
välja att bosätta sig här.  

• Många vill sälja sina hus men det finns inga lägenheter som är 
tillgängliga, rätt pris och storlek. Största hindret är att utbudet 
inte är tillgänglighetsanpassat. Man vill ha hiss eller markplan, 
flyttar man vill man inte behöva flytta ytterligare en gång.  



• En deltagare berättade att det funnits idéer om flerbostadshus 
vid Ringlet med utsikt för sjön. Många vill dock vara nära 
centrum med gångavstånd till affären. Centrumnära läge 
efterfrågas. 

• På före detta äldreboendet vid Nyborgstjärn kanske man skulle 
kunna bygga ytterligare våningar? Hur fungerar det i så fall med 
brandskydd och kraven på räddningstjänsten? 

• Frågan om var det skulle det vara attraktivt att bygga 
diskuteras. Kvarteret Lommen ges som förslag. Vid sporthallen 
(inom kvarteret Hinden) samt vid Fjällströmsvägen bedöms som 
bra lägen. En annan plats som skulle kunna vara attraktiv är 
Ejdern 1 som ägs av Lubor.  

• Britta ställde frågan om var det är attraktivt att bo som 
pensionär. Ovanför Ica är populärt, likaså flerbostadshusen vid 
Nyborgstjärn.  

• Arvidsjaur är en bra plats att bo på.  
• Skulle man kunna tillgängliggöra Nyborgstjärn ytterligare för 

funktionshindrade? I Arjeplog har man gjort det på ett bra sätt, 
Vaukaleden Runt Nyborgstjärn önskas asfalt. Det finns även 
önskemål om ett utegym. Britta berättar om planerna för att 
bygga utegym. Nyborgstjärnen kan utvecklas för att bli mer 
attraktivt både för seniorer och ungdomar. Kanske kan man 
tillgänglighetsanpassa någon brygga? En annan idé som 
uppkom var att bygga ytterligare en brygga vid Nyborgstjärn.  

• Området vid Yttersttjärn diskuterades där SKPF på Sveaskogs 
mark har iordningsställt grillplatser mm samt att man 
arrenderar vattenområdet för fiske.  

• Det finns behov av ställplatser för husbilar. Det kommer att bli 
en ökad tillströmning i och med Tjernfjellstunneln. Britta 
beskrev att det funnits idéer om ställplatser inom kvarteret 
Lommen men att man gjort bedömningen att det inte var 
lämpligt med ställplatser där.  



• En deltagare ställde frågan om hur Arvidsjaur marknadsför sig 
som kommun? Britta berättar om det arbete som gjorts i att ta 
fram en kommunikationsplan med destinationsloggor. 
Materialet finns tillgängligt på 
http://www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/turism/destinationslogot
yp/ 

• Det är viktigt att vi som Arvidsjaurbor själva är ambassadörer 
för Arvidsjaur.  

• Arvidsjaur står för natur och kultur.  
• En deltagare tipsade om Obbola multiarena där det finns  

cykelstigar och gym och flera aktörer är inblandade. 
http://multiarenan.se/  

• Gruppen diskuterar att man borde göra något åt Vittjåkk. Britta 
berättar om det arbete kommunen gjort för att skapa 
förutsättningar för en etablerare. Kan man söka 
investeringsmedel från EU? Kanske skulle Vittjåkk kunna bli en 
testanläggning för skidor. 

• Förslagsvis kan kommunen upplåta fri parkering på skolgården 
för att gynna centrumbadet. 

• Arvidsjaur behöver ett badhus. Kanske kan man satsa på ett 
hälsocentrum med gym, fik osv. i samma byggnad. 
Vattengymnastik är mycket säljande. Gruppen tror att 
medborgarna är villiga att satsa skattepengar. Ett tips 
inkommer om de tacokvällar som arrangeras på Holmsunds 
bad, mycket populärt bland barnfamiljer. 

• Vi behöver satsa på ungdomar för att undvika problem och få 
ungdomarna sysselsatta. Det behövs en ungdomsgård. Satsa på 
en ungdomsledare! Det behövs en samlingsplats. Kanske kunde 
man få tillstånd en motorgård?  

• Gruppen diskuterar att vi behöver få nya företag och butiker. 
Det är tråkigt med tomma butikslokaler och en stor utmaning 

http://www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/turism/destinationslogotyp/
http://www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/turism/destinationslogotyp/
http://multiarenan.se/


eftersom det finns en trend om en ökad näthandel. Vill man ha 
ett levande centrum behöver man handla lokalt! 

• Gruppen diskuterar frågan om tung trafik genom Arvidsjaur. Ett 
förslag uppkommer om Sten Laestadius som väg för tung trafik. 
Det skulle behövas ett ”truck stop” med parkeringsplatser och 
mat. En deltagare beskriver att det färdas mycket trafik efter 
Sten Laestadius nattetid. Britta och Erika berättar att det ska 
genomföras mätningar efter vägarna för att få statistik 
angående trafiken före och efter Tjernfjellstunneln.  

• En utmaning är den folktomma landsbygden. Ödehus är ett 
problem. Det blir tyst i vissa av byarna då de äldre försvinner 
därifrån. Det skulle behövas fler LIS-områden. 

• Det vore önskvärt att få hit fler statliga jobb.  
• En cykelbana önskas runt Sten Laestadiusvägen.  
• Även Marklundsparken skulle kunna utvecklas.  
• Gruppen diskuterar kommunens service till medborgare, 

näringsliv och föreningsliv. Superbra att föreningarna får nyttja 
Medborgarhuset gratis. Kommunen är dålig på att 
kommunicera med pensionärsföreningarna om vad som händer 
i Arvidsjaur. Pensionärsrådet som är tänkt att finnas har inte 
fungerat på länge där kommunikation är tänkt att ske från 
respektive nämnd. Tanken är inte att det ska vara en fullvärdig 
remissinstans men att det ändå ska vara ett råd att 
kommunicera med. Ett förslag är inlämnat från SKPF kring 
framtida organisation. För att rådet ska fundera kan det inte 
bara handla om information om färdiga beslut utan fokus bör 
vara på dialog. Pensionärsorganisationerna borde användas 
som resurs. Kommunen bör även bli bättre på information utåt 
till medborgare.  

• Kommunen har blivit mindre tillgänglig sedan man behöver 
ringa och boka tid för besök då dörrarna nu mera är stängda, 
även om det finns en förståelse för säkerhetsaspekterna. Det 
borde ha varit bättre information om detta på hemsidan. Dock 



har man fått bra hjälp i receptionen. Den personliga kontakten 
är mycket värd.  

• Bad- och grillplatsen vid Arvidsjaurssjön är i behov av städning 
och rensning. Viktigt att det fungerar med soptunnor. 

• Gruppen diskuterar parkeringssituationen vid hälsocentralen. 
Det är tråkigt att grillplatsen har blivit bortplockad. Det pratas 
mycket om parkeringssituationen vid hälsocentralen.  

• Det är viktigt att locka unga tillbaka till Arvidsjaur. Då är det 
viktigt att det finns arbetstillfällen i kombination med förskola, 
skola och äldreomsorg. Ungdomar vill komma tillbaka vid 
bildandet av familj. Vi skulle behöva sälja in bristyrken till 
ungdomar.  

• Det viktigaste är att det finns arbetstillfällen så är ”rullningen” 
igång. 
 

Britta Lundgren 


