
 

 

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

 

Närvarande:  

Michael Lindeman, Icemakers Test AB 

Marita Eriksson, Continental Corporation 

Anders Harr, ordförande miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden 

Peter Manner, tf näringslivschef 

Matts Good, chef för enheten stöd och service 

Britta Lundgren, samhällsplanerare 

 
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 gör vi Arvidsjaur mer attraktivt och hur stärker vi testnäringen. 
Följande inspel gjordes till arbetet på mötet: 

• Det viktigaste för testnäringen är att kommunen är attraktiv för 
att det ska vara möjligt att rekrytera de personer som näringen 
behöver. Då blir det viktigt med kultur och natur. Kulturutbud 
omfattar allt från musik och teater till olika arrangemang. Det är 
också viktigt att bibehålla naturområden för att kommunen ska 
vara attraktiv. Kommunen borde lyfta fram naturen.  

• Ett exempel är att kommunen borde verka för att Reivo blir 
nationalpark.  

• "Allt som kommer är inte bra" - det finns motstridiga intressen 
och då måste man välja väg, dvs arbeta med strategisk 
planering.  

• Michael lyfte att kommunen inte borde säga nej till vindkraft. 
• Marita ansåg att det var bra att kommunen var negativ till 

vindkraft. 
• Piteälven borde skyddas mer - avverkas för mycket.  
• Synliggör den samiska kulturen mer! Internationella gäster är 

intresserade.  
• Peter Manner beskrev att Johan Lundgren nu startat 

turistverksamhet där man ges möjlighet att följa med i 
renskötseln. Sonny Holmberg har också ett samarbete med 
Mausjaur där man får följa med på matningen av renarna.  

• Ovanstående aktiviteter är bra men det vore också bra med ett 
besöksmål. Exempelvis Hedvallen som är ett lättillgängligt 
besöksmål. Kanske kommunen kunde stötta samebyn i att 
ansöka om medel för projektet? 

• Det ser inte bra ut vid Trollforsen med bland annat 
nedskräpning.  



• Peter Manner beskrev att det är Piteälvens ekonomiska 
förening som ansvarar för skötseln av Trollforsen.  

• Gruppen diskuterade skoterkörningen och att den inte alltid 
sker på ett ansvarsfullt sätt. 

• Peter Manner beskrev att det i dagsläget pågår en översyn av 
terrängskörningslagen och att resultatet av detta arbete 
kommer att få konsekvenser för Arvidsjaur.  

• Peter beskrev vidare att han planerar för ytterligare ett 
dialogmöte mellan olika areella näringar till hösten 
(Försvarsmakten, testverksamheten, besöksnäringen, 
skogsbolagen och skoterföreningen). 

• Att det i dagsläget inte finns någon aktivitet på Vittjåkk förutom 
husvagnsparkeringen är en förlust för Arvidsjaur.  

• Britta beskrev att kommunen försökt att göra det som står i 
kommunens makt för att möjliggöra en utveckling av Vittjåkk 
men att man ännu inte hittat någon entreprenör som vill ta 
över anläggningen.  

• Det är viktigt att kommunen har förståelse för att 
testföretagens intressen är viktiga för kommunens utveckling i 
stort. Annan verksamhet i anslutning till testanläggningarna kan 
bara understödjas efter föregående dialog med testbolagen i 
fråga.  

• Ett gott utbud av restauranger och aktiviteter kvällstid är viktiga 
för näringens möjligheter att rekrytera och behålla personal.  

• Anders Harr ställde frågan om hur testnäringen ser på behovet 
av ett badhus för deras verksamhet. Marita hade hört 
efterfrågan från personal inom näringen men inte Mikael. Det 
kan dock bero på badhusets skick i dagsläget, ev skulle 
badhuset nyttjas mer om det var i ett annat skick. En idé om att 
kommunen kanske borde föra en dialog med Hotell Laponia om 
badhuset framfördes?  

• Man måste satsa för att överleva! 



• En idé uppkom på mötet om huruvida det skulle vara möjligt för 
företagen att boka idrottshallarna en fast tid en dag i veckan.  

• Gruppen förde en diskussion om tänkbara områden för 
testverksamhet i framtiden.  

• Mikael beskrev att anläggningarna bör ligga inom 3-4 mil från 
samhället. 

• Mikael beskrev också att det är viktigt att man tittar på hur den 
befintliga elinfrastrukturen ser ut när man funderar över nya 
testområden. Eldistributionssystemet är en utmaning då det 
finns stora effektbehov. Det behövs ett underlag över befintligt 
lokalt nät/regionalt nät/stamnät och via dialog med Vattenfall o 
Svenska Kraftnät få beskrivet hur de faktiska förutsättningarna 
ser ut för platser som i planarbetet har eller kommer att pekas 
ut som intressanta för etableringar där god tillgång till el är en 
nödvändighet. Finns inte den möjligheten finns heller ingen 
anledning att överväga just dessa platser för sådant syfte.  

• Ska vi marknadsföra oss som en datacenterplats då det finns 
sådana eldistributionsbegränsningar i dagsläget? En 
testverksamhet ger mer till samhället ekonomiskt än vad 
datacentren ger.  

• Tågtestverksamheten skulle vara ett bra tillskott till testklustret.  
• Ska man helhjärtat stödja gruvetableringar? Kommunen bör 

akta sig för att helhjärtat rusa in och investera. 
Gruvetableringar kan, förutom stor miljöpåverkan, innebära ett 
crowding out problem (undanträngningseffekt) för 
testbranschen eftersom det till stor del är personer med samma 
utbildningsbakgrund/kompetens man vill anställa.  

• Kommunen bör prioritera unga människor i ålder 17-40 år, 
annars finns ingen framtid. 

• 5G kommer att vara viktigt för branschen. Eventuellt kan det 
behövas testplattformar. 



• Fortsatt bredbandsutbyggnad är centralt. Att det finns en bra 
internetkapacitet där näringen verkar nu och i framtiden.  

 

Vid tangentbordet,  

Britta Lundgren 

 

Intressant artikel angående vikten av kompetens framöver, 
https://www.dn.se/insidan/sma-orter-draneras-pa-valutbildade-och-talangfulla-personer/ 

 

Vidareutveckling från Marita via mail efter mötet: 

Jag anser att vår personal borde få tillgång till att utöva 
sportaktiviteter i en sporthall en timme per kväll, gärna en timme per 
veckodag. Man behöver inte ha en (1) hel kväll...det skulle bli för 
knöligt kanske, 

Men..är det det enda alternativet så måste man ju tillgå det i såna 
fall.. 

Vi har ju en toppenfin längdskidanläggning som jag själv propagerar 
för hela tiden och en jättefin träningsplats för skidskytte som Rolf 
Björklund verkligen jobbar duktigt med och med ett stort 
engagemang! Han har även gett ett förslag på hur Continentals 
personal kan få ett lite enklare koncept som ett ”prova på program” 
och jag har även en idé om hur vi skulle anordna en liten skoj-tävling 
mot ZF´s personal (Olle Borgmans kunder dvs. ”konkurrenter” till 
Continental i samma bransch)  Under utveckling kan jag säga!  

Många av ”våra” provar på och fortsätter att åka längdskidor vilket är 
jättekul. Jag brukar själv ”lura dit dem”och det är alltid lika skoj! 

Vi behöver ett badhus JA! Samarbeta med Laponia? Många av våra 
frågar efter detta, och även som jag sa på mötet, anser jag det vara 
obligatoriskt för en kommun att ha ett fungerande badhus. 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hNbPD-0001X2-59&i=57e1b682&c=XHkwSCb5UXHUaF9RuORWCfAHM9ARnjDkXxhEMuv2_FQkfmm1a3VJxmYTSFZknxjJAgwkXsKo8r58MGfvR1xipej-bVUkHRm3RjjVEKLlhQhTwdFhzR6I5epVqvGyGQ4AeFPgL3_D8Dt5n1qNELWdUtXbpEV41ZVmAE7eSCoMmNGIGVNzkrSjCIrQq7zdgmA1BYGyX2aGNBIpx4gRzeSCPzWPPV_MR2SaKxZA_sUJsXhMyTi0VrkmR0WyjhvJEW5Uz5Hrmy8HxP9_BCEGbbfudf3ny87wp0uz48PPsu0FrQJbT0tUOzSEhjVTiiudp2XM


(Jag vet också av egen erfarenhet att norrmän älskar äventyrsbad så 
det kommer säkert att ständigt vara fullt på sommaren.) 

Kanske kostnader för ett äventyrsbad blir för högt, men vi behöver i 
alla fall en riktig simbassäng.  

Infrabastu (poppis på Stureplan) mot avgift? Spa/massage i 
anslutning till det.  

Som jag också nämnde tycker jag att det är väldigt viktigt att man 
underlättar för dem som vill starta någon form av restaurang eller 
matställe. Som jag sa har Jokkmokk både en kina- och thairestaurang. 
Varför inte vi? 

Är de lokaler som eventuellt finns tillhanda i Arvidsjaur lämpliga men 
alltför dyra i drift eller liknande? Eller ägs de ev. av privatpersoner?  

Vore väldigt fint om någon byggde en bowlinghall. Biljard ett kärt 
önskemål, kanske i samma lokal med flera bord? Pilkastning? 

Alla gillar ju inte att ”röra på sig” och för dem, kanske bord där folk 
kan spela spel. Schack? (spelar själv). Backgammon etc. Som 
ungdomsaktivitetslokaler men för vuxna...med en bardel. 

Aktiviteter behövs i alla fall för allas trivsel. 

Skulle kommunen verkligen vilja tjäna pengar skulle vi behöva endera 
radikalt sänka vår kommunalskatt tror jag med en vinst av en 
befolkningsökning på längre sikt eller bygga ett Arvidsjaur 
Shoppingcenter à la Ullared med bussturer hit.  

Även om jag själv inte är ett fan av detta men folk älskar att shoppa 
(tyvärr!) men man kunde ju även då försöka utveckla 
hantverksförsäljning och även aktiviteter i samarbete med lokala 
aktörer... 

Se i alla fall på Jokkmokk igen, de har ju små ”hantverksstånd” öppna 
hela sommaren. De har även ”hantverkshuset” som ju är jättefint och 



en turistmagnet. Vi har ju hembygdsgården men den ligger ju 
dessvärre lite i skymundan, men jag ”skickar” många dit.  

 


