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Kommunalrådets betraktelse över året som gått
Nu går 2020 mot sitt slut. Mycket har hänt. Efter en lång väntan på besked om 
återetablering av K4 har meddelande kommit om att det ska ske. Detta har 
ändå gjort att kommunens planarbete haft denna inriktning. 
 
I arbetet med Översikts-och Tillväxtplanen har själva processen varit så värdefull 
tack vare alla samråd med olika grupper av människor i kommunen.
 Och så har vi Corona, som har försatt oss alla i konstiga situationer. När detta 
skrivs är vi mitt i andra vågen. Det förutspås att vi i olika stadier kommer att ha 
detta hängande över oss i minst ett år till.
  Mitt i detta finns ändå så mycket att glädjas åt. Den anda av optimism som finns 
i vår kommun är helt fantastisk. Här tror vi på framtiden. I vårt näringsliv syns 
detta på indikatorer för investeringar och företagsstarter. 
 I kommunens verksamheter har vi framgång i skolans värld. Särskilt kan näm-
nas dels 4:e platsen som bästa skolkommun och dels det nya gymnasieprogram-
met flygteknik.
  Socialförvaltningen har hållit Corona stången i vår kommun. Detta till nytta för 
våra brukare men också för personal och ekonomi. 
  Kraften som finns i byarna – vilken attraktivitet det skapar för hela kommunen. 
Och inte minst alla invånare, som dag för dag, oförtrutet bidrar till vår fina kom-
mun.
 Vilka fantastiska insatser som är gjorda. Vi måste fortsätta hjälpas åt. 
Sist sänds en tillönskan om goda helger till er alla.

Sara Lundberg, kommunalråd

Under våren, sommaren och hösten har 
9 ställplatser färdigställt med elstol-
par och belysning, på det natursköna 
området med utsikt över Laukersjön 

Vy över Lauker by. Foto: Nico Rosenwirth.

- alldeles vid infarten till Lauker - längs 
riksväg 94.  
  – Vid Antes Café och museum har vi 
byggt ett servicehus med kök, toalett, 

dusch och latrintömning. Vi har även 
byggt ett miljöhus där våra gäster kan 
källsortera.
 Projektet ”Ställplatser Lauker Ut-
veckling” är finansierat av Europeiska 
Jordbruksfonden och Leader Lappland 
2020 för Landsbygdsutveckling. Målet 
är att fortsätta utveckla Lauker by. Lau-
ker har som alla andra byar drabbats av 
nedläggningar av skola, affär etc.
  – Vi tror att turism kan vara en del i 
att vända trenden. Idéer finns om allt 
från kulturstig, fångststig, konststig till 
hembakat bröd från bagarstugan och 
utflykt med båt på Laukersjön, eller att 
bara ta en fika på Café Antes.
  En tanke är också att inleda samar-
bete med det företag som redan etable-
rats sig i Lauker, där man på vårkanten 
kan boka slädturer med hundar. 
  – Vårt fina kulturområde rustades 
upp 2019 med hjälp av Sparbanken 
Nord och där finns möjligheter till vand-
ring i skog och mark. Vi hoppas att allt 
detta tillsammans ger många nya idéer 
till nyföretagande och till de företagare 
som finns i vår kommun. Så nu längtar 
vi till invigning sommaren 2021 och 
hälsar alla våra gäster välkommen, 
säger Helena.

”Nu är vi på gång i Lauker!”
– Nu är vi på gång! Efter en lång väg med budget och ansökning så har vi 
faktiskt gjort det! säger Helena Skarin, Lauker Lövvikens byastugeförening.
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I mars invigs Abborrträsk 
Fiskecenter 
 
Abborrträsk byaförening har beviljats 
medel av bland annat Sparbanken 
Nord för utveckling av byn med 
omnejd. 
 
Prioriterade områden är Fiskecenter, 
ödehusinventering och ställplatser/
utebadet.
 Stallplatserna vid badet är i stort 
sett klara, inventeringen på gång och 
fiskecentrat beräknas invigas 28/3 
med Marin Falklind som dragplåster.  
  Vill ni fiska i vinter? Då är ni 
välkomna till Affären i Abborrträsk, 
som säljer fiskekort till ett flertal sjöar i 
och omkring byn, hälsar Sara Holm-
berg, Abborrträsk byaförening.

Information om Vittjåkk

Vittjåkks anläggning är fortfarande 
till salu. Kommunen driver 
husvagnscampingen vidare med 
hopp om att någon entreprenör 
vill ta över denna fina anläggning i 
framtiden. 
 
Glädjande är att husvangsparkeringen 
i stort sett är fullbelagd. Serveringsstu-
gan används som samlingslokal till de 
som bor vid anläggningen.  
Området kring Vittjåkk har under 
vinterhalvåret utvecklats till ett riktigt 
skotermecka. Även under barmark-
sperioden nyttjas området flitigt av 
både kommunmedborgare och andra 
besökare. Det finns väldigt trevliga 
vandringsleder och möjligheten till 
rekreation är många kring detta fina 
lågfjällsområde. 

Kommuninfo från byarna i norra delen
I Moskosel börjar det hända saker för att få tillbaka servicen till byn/bygden. 
Spånhålan har bytt namn till Navet – mittpunkten för utvecklingen.

Förhoppningsvis blir mötesplatsen 
ett naturligt ställe att mötas på, där 
nya tankar och idéer kan födas. Den 
digitala affären blir en Handlar´n-butik 
med ett brett sortiment.
 Mötesplatsen kommer att innehålla 
servicepunkt, utlämningsställe för 
paket, apotek mm. Även ett café/restau-
rang kommer att öppnas i lokalerna.
 Det arbetas i projektet ”Förstudie 
servicelösningar i Moskosels bygden” 
med att undersöka andra möjligheter 
för att höja servicenivån mot lokalbe-
folkningen och företagen. En bygdeplan 
ska ligga till grund för fortsatt hållbar 
utveckling med bred förankring i Mos-
kosel och närliggande byar.

En informationsskärm finns i mötesplat-
sen och ingår som en pilot i projektet 
DigiBy och där Arvidsjaurs kommun har 
en informationsplats.
  Nätverket ”Byaringen” innefattar flera 
byar som Auktsjaur, Tjappsåive, Fjällbo-
näs, Lauker, Moskosel med fler. Tanken 
med nätverket är att tillsammans skapa 
utveckling på olika plan.  
  Föreningen Auktsjaurs utveckling 
har fått ja för ett projekt mot friluftsliv, 
besöksnäring som ska bygga på dagens 
digitala möjligheter. 
  – Det projektet har medverkansför-
bindelser från andra byar just för att vi 
tror på att tillsammans är vi starka och 
kan göra skillnad, säger Sofi L Nilsson.

Kommunens fotoarkiv 
I kommunens fotoarkiv kan du bota-
nisera bland ca 6000 skänkta bilder. 
Inom kort kommer arkivet att få nytt 
utseende, i samband med att vi byter 
plattform för lagring av bilderna. 
 Det blir en renodlad öppningssida 
med enkel sökfunktion. Fortsatt 
välkomna, via länken som ni hittar på 
www.arvidsjaur.se

Storgatan i Arvidsjaur, ca 1920.
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Mats kommer närmast från en tjänst 
som förhandlingschef vid LKAB. Innan 
dess har han jobbat i ett antal kom-
muner med HR-frågor men även för 
Försvarsmakten, Region Norrbotten och 
inte minst tidningsbranschen (dåvaran-
de koncernen Hälsingetidningar).
 

Mats Lundberg började sin nya tjänst som HR-chef i Arvidsjaurs kommun den 
9 november. Foto: Kent Norberg.

Mats – ny 
personalchef  
– Inspirerande och en spän-
nande utmaning! 
 Det säger Mats Lundberg, 
om sin tjänst som ny HR-
chef i Arvidsjaur kommun.

Mats har handlagt, utrett och som sagt 
förhandlat. Nu kommer det att handla 
om ledarskaps- och medarbetarfrågor. 
  – Det jag kommer att jobba med 
nu är att leda och utveckla en ny HR-
organisation i Arvidsjaurs kommun, 
något jag har arbetat med tidigare.
 

Vad var det som lockade dig att söka 
just den här tjänsten i Arvidsjaur?
– Jag lockades hit för en spännande 
och även utmanande tjänst, med att 
fortsätta utveckla kommunen som 
attraktiv arbetsgivare. 

Hur känns det så här i början? 
– Bra. Men det är mycket nytt, nya 
människor att lära känna. Dessutom 
ska jag ju lära mig hitta i kommunhu-
set.

Vad pysslar du helst med på din 
lediga tid? 
– Gillar att vistas i naturen, och gärna 
att fiska. Läser en del deckare och 
livsporträtt. Körsång är också något 
jag sysslat med en hel del under åren. 
Innan Corona reste min hustru och jag 
utomlands rätt ofta. Men det går ju inte 
som det ser ut nu med pandemin. Då 
får det bli naturen, och här i Arvidsjaur 
finns den ju fantastiskt nog runt hus-
knuten, så det ska nog bli bra. 
 
Flyttar du hit? 
– Inte än i alla fall. Utan jag hyr en 
lägenhet tills vidare och pendlar 
veckovis hem till hustrun i Luleå.

Planen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Där formuleras också strategierna 
för en långsiktigt hållbar utveckling och 
tillväxt. 
Åtgärder för den kommunala 
organisationen finns också utpekade för 
att främja utvecklingen. 
  – Jag vill tacka alla som deltagit i 
arbetet. Nu har vi en ny översikts- och 
tillväxtplan som anger vägen framåt för 

Nu gör vi verkstad av översikts- och tillväxtplanen!
Nu är den klar! Ett enigt fullmäktige antog 24 november en ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. 

vår kommun, säger kommunstyrelsens 
ordförande Sara Lundberg.
Planförslaget innehåller bland annat för-
slag till nya områden för verksamheter/
industri och bostäder inom Arvidsjaurs 
samhälle. Men även områden för test-
verksamhet och områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS). 
  Syftet med LIS-områdena är att 
underlätta strandnära bebyggelse som 
i sin tur möjliggör för bostadsbyggande, 
näringslivsutveckling och att upprätthålla 
serviceunderlaget på landsbygden. 

 Planförslaget innehåller även rekom-
mendationer inom områden som en-
treprenörskap och näringsliv, attraktiva 
livsmiljöer, friluftsliv, hållbara transporter, 
tillgänglighet, kompetensförsörjning och 
landsbygdsutveckling. Allt för en lång-
siktigt hållbar utveckling och tillväxt i 
kommunen. 
  –Nu börjar arbetet med att göra 
verkstad av de rekommendationer som 
planen pekar ut, säger Britta Lundgren, 
planingenjör.
 I mål- och resursplanerna kommer 
nämnderna och bolagen att få ange 
vilka rekommendationer i översikts- och 
tillväxtplanen de avser att prioritera 
under kommande år. Vid årsbokslutet ska 
nämnderna och bolagen sedan redogöra 
för vilka rekommendationer som priorite-
rats under året samt beskriva resultatet 
av arbetet.  
  – Uppföljningen kommer att redovisas 
på hemsidan så att den som vill kan följa 
arbetet, säger Britta.
  Planen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida, www.arvidsjaur.se/
oversiktsplan. 
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Arvidsjaur Play
Vi har startat en ny kanal med filmer 
som vi kallar Arvidsjaur play. Där 
fyller vi på med allt från små nyheter, 
presentation av kommunens verk-
samheter till samhällsinformation.
 Gå gärna in och titta! Du hittar 
länken på www.arvidsjaur.se

Påminnelseavgift
Från och med februari 2021 kommer 
kommunen att börja ta ut en på-
minnelseavgift på fakturor som 
förfallit till betalning. Avgiften, som 
för närvarande är 60 kronor, följer 
gällande lagstiftning.

Tack alla ni 
som besvarat polisens/kommunens 
enkät, som ligger till grund för 
Medborgarlöftet! Mer information 
kommer på kommunens hemsida 
när alla svar är genomgångna och ett 
beslut om medborgarlöfte är taget. 

Använd reflexer och 
undvik olyckor! 
Polisen uppmanar allmänheten att 
använda reflexer på kläderna och 
lyse på cyklarna. Det är väldigt svårt 
för bilister att se gång- och cykel-
trafikanter i mörkret annars.

KOMMUNINFO

Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Telefon: 0960-155 00, Fax: 0960-129 40

E-post: kommun@arvidsjaur.se
Hemsida: www.arvidsjaur.se
Besöksadress: Storgatan 13

Ansvarig utgivare: Ulf Starefeldt
Redaktör: Kent Norberg

Tryck/layout: Älvsby Tryck & Design AB

Söker du någon speciell inom 
kommunens verksamhet? Skriv då:
förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

Felanmälan:
Vatten och avlopp ...........070-640 40 81
Sophämtn./slamtömn.  ..... 0960-156 07
Via webbformuläret på kommunens 
hemsida ......... arvidsjaur.se/felanmalan
Kommunväxeln ..................0960-155 00

Sara har lång erfarenhet av arbete i sko-
lan och är i grunden utbildad lärare och 
rektor. De senaste åren har hon arbetat 
som framför allt kvalitetsutvecklare med 
fokus på skolornas systematiska kvali-
tetsarbete och skolutvecklingsfrågor men 
har även ett uppdrag inom Reggio Emilia 
institutet.

Vad tänker du om uppdraget som kva-
litetsutvecklare inom barn och utbild-
ningsförvaltningen? 
– Ett både spännande och viktigt upp-
drag, att få vara med på utvecklingsresan 
tillsammans med skolpersonal, rektorer 
och skolchefen.

Varför anser du att det viktigt?
– Jo, det är viktigt att förbättra utbild-
ningen så att eleverna får komma längre 
i kunskapsutvecklingen. Alla ska kunna 
omsätta sina framtidsdrömmar och inte 

Sara Nilsson Bruun, jobbar som kvalitetsutvecklare för Arvidsjaurs kommuns 
förskolor och skolor. Foto Kent Norberg.

”Långsiktiga målet är att förbättra utbildningen”
Sara Nilsson Bruun har arbetat sedan maj 2020 som kvalitetsutvecklare i Arvid-
sjaurs kommuns förskolor och skolor: 
 – Min roll är att tillsammans med skolchef, rektorer och lärare utveckla 
det pedagogiska arbetet på skolorna samt stödja huvudmannen i arbetet med det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

bli tillbakahållna på grund av brister i 
utbildningen.

Hur ser uppdraget ut?
– Det handlar om att skapa systematik så 
att det långsiktiga arbetet rullar på. 

Sara jobbar på konsultbasis och besöker 
Arvidsjaur så mycket som det går med 
tanke på  pandemin. Därutöver genom-
förs gruppmöten digitalt. 

Vad är målsättningen med att bedriva 
skolutveckling i en liten kommun som 
Arvidsjaurs? 
– Långsiktiga målet är att förbättra 
undervisningen. Skillnaden skapas i 
mötet med barnen. I en liten kommun 
som er finns goda förutsättningar att 
skapa en helhet och röd tråd. Ni har driv 
i er personal som verkligen vill utveckla 
verksamheten, säger Sara Nilsson Bruun.

Arvidsjaurs kommun återigen en av Sveriges 
bästa skolkommuner!
Arvidsjaurs kommun landade på 4:e plats i 2020 års ”Bästa skolkommun”, med en 
generell utveckling i positiv riktning. Det visar Lärarförbundets senaste undersökning 
bland landets 290 kommuner.
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Om du som företagare funderar på att 
utveckla och investera i din verksamhet 
kan vi hjälpa till att titta på olika möjlig-
heter till finansiering, vi har god känne-
dom om de företagsstöd som finns 
tillgängliga. Bär du på en affärsidé 
som du önskar förverkliga kan du få 
kostnadsfri rådgivning via Nyföretagar-
centrum, som kommunen har nära 
samarbete med. 
 Vi fungerar också som lots in till olika 

– I fjol startade jag en ny firma under nam-
net Martin Lindgren Logistik (MLLAB). Det är 
nog det roligaste jag gjort, säger han. 
 Ute på Larstorpsområdet jobbas det för 
fullt med att färdigställa helt nya lokaler 
som ska inrymma kontor, personalrum och 
terminal. 
  – Vi börjar så, men på sikt skulle jag 
även vilja bygga en spolhall, säger Martin 
och räknar med att kunna flytta in i de nya 
lokalerna vid årsskiftet.  
 Martin poängterar att han i stort sett 
anlitat lokala företag: Maco Träfix, Arvids-

Information från näringslivsenheten
myndigheter. Frågorna kan handla om 
alltifrån bygglov, miljöärenden, upp-
handlingar, företagsstöd, rekrytering 
eller nästan precis vad som helst. 
 Via Lärcentrum gör vi kartläggningar 
av kompetensbehov och tillsammans 
med kommunalförbundet Akademi 
Norr verkar vi för att initiera, samordna 
och genomföra utbildningar kopplat till 
arbetsmarknadens behov, på kort och 
lång sikt.

Enklaste sättet att nå oss på, i tiderna 
av pandemin, är att ringa eller skicka 
oss ett mail. 

Varmt välkommen till oss på Närings-
livsenheten!
 
0960-155 00 vxl
anne.enoksson@arvidsjaur.se
karina.liden@arvidsjaur.se

Conny Stenmark, Maco Träfix, Tomas Gabrielsson, Martin Lindgren och Hampus Gabrielsson jobbar för fullt med att bygga klart 
MLLAB:s nya lokaler på Larstorp. Foto: Kent Norberg.

”Det roligaste jag gjort!”
Martin Lindgren har många år inom transportbranschen. Sedan 1975 har han fraktat gods till och från 
Arvidsjaurs kommun med omnejd. Tanken var att gå i pension, men ödet ville något annat…

jaur Bygg & Montage, Fjällbonäs Trävaru, 
Lundgrens färg, Bo Lindström, Svennes 
Rep & Svets samt Per Lidgren som gjort 
grundarbetet. 
  – Sedan är vi ju lite stolta över att ha gjort 
en hel del själva också. 
 Företaget har förutom Martin åtta anställ-
da. Verksamheten baserar sig i huvudsak 
på att frakta matvaror från Skellefteå/Luleå 
ända upp till norska gränsen. Totalt förfogar 
företaget över fem lastbilar (plus ytterligare 
en i Älvsbyn) med olika kyl- och frysmöjlig-
heter. 

– Måste säga att jag fått bra hjälp av 
näringslivsenheten under den här tiden 
med att komma igång. 

Slutligen, hur känner du för den här 
satsningen och vad ser du i spåkulan? 
– Känns bra. I framtiden är jag intresserad 
av att bygga ut samspedition med grann-
kommunerna, i och med att Arvidsjaur är en 
nod i inlandet. Jag lever på känslan. Känns 
det bra, då satsar jag. Och det här känns 
bra!
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Sofia tror att många fler skulle ha nytta 
av de kostnadsfria kurserna, såväl unga 
som gamla företagare.
 Hon öppnade dörrarna till sin butik 
skyltsöndagen 2019. 
  – Hann just och pass komma igång 
så drabbades vi av pandemin… Det blev 
en del sömnlösa nätter under våren. 
Men måste ändå säga att jag blev posi-
tivt överraskad av att folk verkade vilja 
handla lokalt. Har fått många positiva 
och uppmuntrande kommentarer, vilket 
har betytt väldigt mycket för mig.
  Sofia kommer att vara klar med 
steg 3 i E-handel kring jul. Målet är att 
så snart som mjöligt därefter komma 
igång med webbförsäljning, som ett bra 
komplement till butiksförsäljningen.

Det är ett år sedan Sofia Lindqvist öppnade sin butik ”Designiia” vid Storgatan.

”Fler borde ta chansen att gå 
näringslivsenhetens utbildningar”
Sofia Lindqvist driver inrednings- och presentbutiken Designiia sedan ett år 
tillbaka. 
 – Jag har gått näringslivsenhetens utbildningar inom bland annat sociala 
medier och E-handel. Fler borde ta den chansen när det bjuds!

– För närvarande renoverar jag fika-
rummet som sedan ska bli butiksyta 
med barninredning och valitetsleksaker.
  Planer finns även på att erbjuda 
inredningskonsultationer. 
  – Man måste ju våga satsa för att 
lyckas!
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Parkeringsövervakning införs i Arvidsjaur
Från 1 januari 2021 införs parkeringsövervakning i Arvidsjaurs tätort på gatumark. 

– Syftet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten då vi ser ett ökande 
problem med bilar som parkerar där de inte ska och under längre tid än vad som är tillåtet. 
Det är framförallt ett stort problem under vintern, säger Erika Harr Gatu- och VA-chef. 
  – Vi gör detta på prov ett år för att se utfallet av övervakningen och kommer sedan att 
utvärdera och bestämma oss hur vi ska göra kommande år.
 På kommunens hemsida hittar ni mer information om parkeringsövervakning:  https://
www.arvidsjaur.se/sv/samhalle/Trafik-och-vagar/parkeringsovervakning/

Uppmaning till källsortering
 
Vi vill rikta en uppmaning till källsortering samt ett tack till alla 
som källsorterar aktivt. 

Påminner om att allt förpackningsmaterial som hamnar på återvin-
ningsstationerna inte belastar kommunens ekonomi, då dessa 
materialslag ligger under producentansvaret. Det är alltså förpack-
ningsproducenterna som bekostar återvinningen av förpackningar-
na. Det är därför av stor vikt att förpackningarna hamnar rätt, både 
för miljön och avfallstaxan. 

Vid den senaste plockanalysen visade det sig att ca 30% av avfallet 
i våra tunnor är felsorterat. Dvs att vi hanterar, transporterar och 
skickar ca 30% i onödan till förbränning.  
 Största delen av felsorterat hör till kategorin förpackningar, ca 
25%. Om förpackningar lämnas där de ska, dvs vid de återvinnings-
stationer som finns utspridda i kommunen, gynnar det i slutändan 
inte bara miljön utan även din egen plånbok. Farligt avfall lämnas 
på ÅVC. 
 Är du osäker hur du ska sortera, gå in på www.sopor.nu, www.
ftiab.se eller kontakta vår kundtjänst på 0960-156 07. Felanmälan 
på återvinningsstationerna görs direkt till FTIAB, 0200-88 03 11.

Viktig information angående sophämtning på grund av vecka 53 
2020 har året 53 veckor. Detta ställer till det både för dig som abonnent och för oss som avfalls-
hämtare eftersom det blir två udda veckor efter varandra (vecka 52, 53, 1, 2 o.s.v.). Du som har 
sophämtning udda veckor har vid detta årsskifte tömning både vecka 53 och vecka 1. Ställ ut 
kärlet båda dessa veckor. Det blir alltså ett längre intervall för dig som har tömning jämna veckor. 
Du som har sophämtning jämna veckor kan vid behov ställa ut en extra sopsäck intill sopkärlet på 
hämtningsdagen vecka 2. Viktigt att tänka på är att sopsäcken ska rymmas i ditt kärl när det tömts, 
dvs har du exempelvis ett kärl på 80 liter måste säcken rymmas i ett tomt 80 liters kärl.

Vi har märkt att många tunga betonglock 
bytts ut under året, vilket underlättar
för slamtömmaren. Stort tack till alla er 
som bytt till ett lättare brunnslock!

Till säsongen 2021 önskar vi att ni fortsät-
ter att byta till lätta brunnslock, ser över er 
skyltning samt röjer sly runt slambrunnar 
och trånga infartsvägar.

Utökad skyltning: När det gäller skyltning 
vill vi veta var slambilen ska köra in på er 
gård samt var ni önskar att slambilen ska 
parkera. Vi önskar alltså mer skyltning än 
bara markering av brunnen. Det är svårt för 
oss att bedöma bärighet på gräsbelagda 
ytor. Slambilar kan väga upp till 26 ton och 
kräver en tillfartsvägväg och uppställnings-
plats med bra bärighet. Vid osäkerhet om 
bärighet drar föraren extraslang och då 
tillkommer avgift för fastighetsägaren. Med 
tydligare skyltning kan detta minimeras.

Slangdragning: När det gäller slangdrag-
ning så blir det extra debitering ifall slang 
längre än 15 meter måste användas. Om 
15 meter slang ska räcka måste avståndet 
mellan slambilens uppställningsplats och 
slambrunnen vara kortare än så eftersom 
slangen ska räcka från lastbilens anslut-
ningar och ända ner till botten av brunnen.

Röjning: Vid vissa infarter och brunnar kan 
det ha växt igen en hel del. Röj bort sly och 
ansa träd som brett ut sig efter färdvägen. 
Slambilen måste ha en fri bredd på 3,5m 
och fri höjd på 4,5m meter. Tack för att ni 
hjälper oss att hjälpa er.

Johan Åberg, Avfallsenheten

Slamtömningssäsong 2021

Snöskottning
Som fastighetsägare har du ansvar 
för att själv omhänderta den snö som 
ramlar ner på din tomt. Det är en själv-
klarhet att man inte tippar den hop-
skottade snön på sin grannes tomt. 

Lika självklart bör det vara för fastighets-
ägare och andra aktörer att inte tippa 
snö på kommunens mark. Kommunen 
tippar snö på sin egen mark för att slippa 
köra bort all snö. Tippar fastighetsägare 
och andra aktörer snö på kommunens 
mark innebär det i flera fall att kommu-
nen måste lägga mer pengar på att köra 
bort snö. Visst vore det roligare om vi 
kan lägga pengarna på annat?
 Sand till hushållsbruk får hämtas ur 
den stora sandlådan utanför grindarna 
på Södra gatan 8.
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Vad får du för pengarna?
Alla som nyttjar Arvidsjaurs skoterledssystem bör 
betala en ledavgift/ledpass. Med ledpass bidrar du 
till att vi inom Arvidsjaur Kommun har tillgång till väl 
preparerade skoterleder och utstakade sjöar.

Pengarna från ledavgifterna/ledpassen går 
oavkortat till underhåll och preparering av 
skoterledsystemet i Arvidsjaur.

Nytt för i år!
Arbetet med  underhållet  av skoterleder  utförs  i 
sammabete med         . Inför säsongen 2020/2021 
har samarbetet med              gett möjlighet till att höja 
standarden på lederna ytterligare.  Förra året prepa-
rerades lederna enbart med skoter och sladd. Inför 
detta år  utökas maskinparken och bandvagnen kom-
mer även att nyttjas. 
NORRLAN  bidrar starkt med att underhålla och repa-
rera föreningens utrustning. 

Medlemskap i Arvidsjaurs Snöskoterförening
ASSF är en medlemsförening som aktivt arbetar 
med medlemsfrämjande verksamhet. Som medlem i 
ASSF har du bland annat möjlighet att nyttja förmån-
liga rabatter hos försäkringsbolaget Svedea samt 
möjlighet att engagera sig i snöskoteråkarnas intres-
sen.
 
För alla som löser ledpass, Årsvis eller Årsfamil-
jepris ingår medlemskap i ASSF. 

Är du intresserad att hjälpa till?
Använd gärna våra sladdar som finns placerade vid 
markerade sladdplatser efter skoterlederna. 

Tusen tack för ditt bidrag!
För senaste nyheter och uppdatering kring prepare-
ring, besök gärna vår facebook sida: 

PRISER SKOTERLEDSPASS 
2020/2021

 Dygn     80,- Sek
 Vecka / helg   200,-Sek
 Årspris    350,-Sek
 Årsfamiljepris   500,-Sek

Skoterledspass löser du hos: 
Ulfs Bilar, Camp Gielas eller OKQ8

Har du inte möjlighet att besöka någon av försäl-
jningsställena går det bra att föra över pengar via 
SWISH eller kontonummer för att senare besöka nå-
got av försäljningsställena där man mot verifiering av 
betalning kan hämta ut klistermärke för säsongs pass 
samt lämna personuppgifter för medlemskap i ASSF.

Betalning:
SWISH 123 361 00 29

KONTONUMMER
8264-4 63164652-8

 

LEDPASSLEDPASS
2020/20212020/2021
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Vad betyder egentligen skylten? 

Ledkryss 
Röda ledkryss markerar Snöskoterkörning  vin-
terleder  av  olika  slag. Högerregeln gäller. Se till 
att du är på en skoterled och inte på en led för ski-
dåkning! Skoterkörning på skidleder är förbjudet. 

Stopplikt  
Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.Pas-
sagerare på skotern och kälken måste gå över när du 
passerar vägen. 

Skoterledskarta tätort

LEDPASS I ARVIDSJAUR
Arvidsjaurs skoterledsförening

SAMPLESAMPLE

:   Arvidsjaurs skoterledsförening
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Priser skoterledspass 2020/2021
Dygn ............................................... 80:-
Vecka/helg ................................... 200:-
Årspris .......................................... 350:-
Årsfamiljepris ............................... 500:-
Skoterledspass löser du hos:
Ulfs Bilar, Camp Gielas eller OKQ8

Har du inte möjlighet att besöka någon av 
försäljningsställena går det bra att föra 
över pengar via SWISH eller kontonummer 
för att senare besöka något av försäljnings-
ställena där man mot verifiering av betal-
ning kan hämta ut klistermärke för säsongs-
pass samt lämna personuppgifter för 
medlemskap i ASSF.
Betalning SWISH: 123 361 00 29
Kontonummer: 8264-4 63164652-8

Vad får du för pengarna?
Alla som nyttjar Arvidsjaurs skoterledssystem bör 
betala en ledavgift/ledpass. Med ledpass bidrar du 
till att vi inom Arvidsjaur Kommun har tillgång till väl 
preparerade skoterleder och utstakade sjöar.

Pengarna från ledavgifterna/ledpassen går 
oavkortat till underhåll och preparering av 
skoterledsystemet i Arvidsjaur.

Nytt för i år!
Arbetet med  underhållet  av skoterleder  utförs  i 
sammabete med         . Inför säsongen 2020/2021 
har samarbetet med              gett möjlighet till att höja 
standarden på lederna ytterligare.  Förra året prepa-
rerades lederna enbart med skoter och sladd. Inför 
detta år  utökas maskinparken och bandvagnen kom-
mer även att nyttjas. 
NORRLAN  bidrar starkt med att underhålla och repa-
rera föreningens utrustning. 

Medlemskap i Arvidsjaurs Snöskoterförening
ASSF är en medlemsförening som aktivt arbetar 
med medlemsfrämjande verksamhet. Som medlem i 
ASSF har du bland annat möjlighet att nyttja förmån-
liga rabatter hos försäkringsbolaget Svedea samt 
möjlighet att engagera sig i snöskoteråkarnas intres-
sen.
 
För alla som löser ledpass, Årsvis eller Årsfamil-
jepris ingår medlemskap i ASSF. 

Är du intresserad att hjälpa till?
Använd gärna våra sladdar som finns placerade vid 
markerade sladdplatser efter skoterlederna. 

Tusen tack för ditt bidrag!
För senaste nyheter och uppdatering kring prepare-
ring, besök gärna vår facebook sida: 

PRISER SKOTERLEDSPASS 
2020/2021

 Dygn     80,- Sek
 Vecka / helg   200,-Sek
 Årspris    350,-Sek
 Årsfamiljepris   500,-Sek

Skoterledspass löser du hos: 
Ulfs Bilar, Camp Gielas eller OKQ8

Har du inte möjlighet att besöka någon av försäl-
jningsställena går det bra att föra över pengar via 
SWISH eller kontonummer för att senare besöka nå-
got av försäljningsställena där man mot verifiering av 
betalning kan hämta ut klistermärke för säsongs pass 
samt lämna personuppgifter för medlemskap i ASSF.

Betalning:
SWISH 123 361 00 29

KONTONUMMER
8264-4 63164652-8

 

LEDPASSLEDPASS
2020/20212020/2021
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Vad betyder egentligen skylten? 

Ledkryss 
Röda ledkryss markerar Snöskoterkörning  vin-
terleder  av  olika  slag. Högerregeln gäller. Se till 
att du är på en skoterled och inte på en led för ski-
dåkning! Skoterkörning på skidleder är förbjudet. 

Stopplikt  
Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.Pas-
sagerare på skotern och kälken måste gå över när du 
passerar vägen. 

Skoterledskarta tätort

LEDPASS I ARVIDSJAUR
Arvidsjaurs skoterledsförening

SAMPLESAMPLE

:   Arvidsjaurs skoterledsförening

LEDPASS I ARVIDSJAUR
Arvidsjaurs skoterledsförening

Vad betyder egentligen skylten?

Ledkryss
Röda ledkryss markerar 
snöskoterkörning 
vinterleder av olika slag. 
Högerregeln gäller. Se till 
att du är på en skoterled 
och inte på en led för 
skidåkning! Skoterkörning 
på skidleder är förbjudet.

Stopplikt
Skotrar har alltid stopplikt 
vid passage över väg. 
Passagerare på skotern 
och kälken måste gå över 
när du passerar vägen.

Vad får du för pengarna?
Alla som nyttjar Arvidsjaurs skoterleds-
system bör betala en ledavgift/ledpass. 
Med ledpass bidrar du till att vi inom Arvids-
jaurs kommun har tillgång till väl preparerade 
skoterleder och utstakade sjöar.

Pengarna från ledavgifterna/ledpassen 
går oavkortat till underhåll och 
preparering av skoterledssystemet i 
Arvidsjaur.

Nytt för i år!
Arbetet med underhållet av skoterleder 
utförs i sammabete med TripleX. Inför 
säsongen 2020/2021 har samarbetet 

med TripleX gett möjlighet till att höja 
standarden på lederna ytterligare. Förra 
året preparerades lederna enbart med 
skoter och sladd. Inför detta år utökas 
maskinparken och bandvagnen kommer 
även att nyttjas. Norrlands Bil bidrar 
starkt med att underhålla och reparera 
föreningens utrustning.

Medlemskap i Arvidsjaurs 
Snöskoterförening ASSF är en medlems-
förening som aktivt arbetar med medlems-
främjande verksamhet. Som medlem 
i ASSF har du bland annat möjlighet 
att nyttja förmånliga rabatter hos 
försäkringsbolaget Svedea samt möjlighet 
att engagera sig i snöskoteråkarnas 
intressen.
För alla som löser ledpass, Årsvis eller 
Årsfamiljepris ingår medlemskap i ASSF.

Är du intresserad att hjälpa till?
Använd gärna våra sladdar som finns 
placerade vid markerade sladdplatser 
efter skoterlederna.

Tusen tack för ditt bidrag!
För senaste nyheter och uppdatering 
kring preparering, besök gärna vår 
facebooksida: 

    Arvidsjaurs skoterledsförening
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Samisk information:
Bures! – Aktuell information från Samisk 
förvaltning Árviesjávrien kommuvdna 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att vi som 
samisk språkförvaltningskommun har en skyldighet att:

• Informera om de rättigheter som lagen innebär för befolkningen.

• Árviesjávvrie kommuvdna måste ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

• Samråd ska ge möjlighet till inflytande i frågor som berör de nationella minoriteterna 
  för att kommunen ska kunna beakta deras synpunkter i beslutsfattande. 

• Äldre samer ska vid behov av omsorg erbjudas plats i äldreomsorg där hela eller 
 väsentliga delar erbjuds på samiska och beakta de äldres behov att upprätthålla sin 
 kulturella identitet.

• Samiska barn ska erbjudas plats i förskola där hela eller väsentliga delar erbjuds på 
 samiska om föräldrarna begär det. Detta oavsett om samiska talas i hemmet.

Lagen omfattar samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar samt de nationella 
minoritetsspråken ume-. lule-, pite-, nord- och sydsamiska, finska, meänkieli, romani chib 
och jiddish.
  Skriftligt informationsmaterial finns att hämta I foajén på Medborgarhuset, Braxenhuset 
och Kommunhuset. För mer information se www.arvidsjaur.se och www.minoritet.se. 
 
God jul på samiska:

Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!
Buörrie Juvlla jah buörrie urra jáhpie!
Buorre Jåvvlå ja buorre årrå jahke!
Buorre Javla ja buorre ådå jahke!
Buorit Juovllat ja buorre ođđa jahki!

Information covid-19
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Camp Gielas 
öppettider under
julhelgen 
21-23/12 .......................09.00-16.00
 Lunchstängt .............. 12.00-13.00
24-26/12 ................................. Stängt
27/12-6/1 .....................09.00-16.00
 Lunchstängt .............. 12.00-13.00

Med reservation för ändringar bero-
ende på rådande omständigheter.

Centrumbadet
och ishallen 
Allmänhetens bad i Centrumbadet
och skridskoåkning i Ringelhallen
är stängda på grund av rådande
pandemi. Kommunen kommer dock
att informera direkt via våra sociala
medier om verksamheterna kan
öppnas igen.

Arvidsjaurs bibliotek: 
21 december  .................... 12.00-19.00
22 december  .................... 12.00-16.00
23 december ..................... 12.00-16.00
Julafton ........................................  Stängt
Juldagen .......................................Stängt
Annandag Jul ...............................  Stängt
28 december ..................... 12.00-19.00
29 december ..................... 12.00-16.00
30 december ..................... 12.00-16.00
Nyårsafton ....................................Stängt
Nyårsdagen ..................................Stängt
2 januari ............................ 11.00-13.00
4 januari ............................ 12.00-19.00
Trettondagsafton ............... 11.00-13.00
Trettondagen ................................Stängt
7 januari ............................ 12.00-19.00
8 januari ............................ 12.00-16.00
9 januari ............................ 11.00-13.00

 

Öppettider på biblioteken i Arvidsjaurs kommun 
under jul-, nyår- och trettonhelgen 2020/2021

Glommersträsks bibliotek:
23 december ..................... 08.30-11.00
30 december ..................... 08.30-11.00
Trettondagen ................................Stängt
 
Ordinarie öppettider på biblioteken i 
Arvidsjaur: 
Arvidsjaurs bibliotek:
Måndag, torsdag ............... 12.00-19.00
Tisdag, onsdag, fredag ..... 12.00-16.00
Lördag ................................ 11.00-13.00 
Glommersträsks bibliotek:     
Onsdag ............................... 08.30-11.00

Med reservation för ändringar p.g.a. 
rådande omständigheter.

 

Meröppet på biblioteket i Glommersträsk
Nu erbjuder vi meröppet på biblioteket i Glommersträsk. Meröppet innebär att du 
som låntagare kan besöka biblioteket utanför de ordinarie öppettiderna. För att få 
tillgång till meröppet krävs: giltigt lånekort, att du är över 18 år och är skuldfri på 
biblioteket. Besök biblioteket i Glommersträsk för att få tillgång till meröppet, kom 
ihåg att ta med legitimation. Vill du veta mer? Kontakta Karin Wikström, 0960-156 
34, 0960-157 82.
 
Kulturskolan i Arvidsjaur
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder kurser i bild, dans, musik, sång och teater för 
barn och unga till och med 25 år. Vill du veta mer? Kontakta Kristina Sandström 
på telefon 0960-158 13, 072-73 19 363, kulturskolan@arvidsjaur.se Öppettider 

ÅVC & Ånyo
ÅVC:s ordinarie öppettider:
Måndag, torsdag .............09.00-19.00
Tisdag, onsdag ................ 09.00-17.00
Fredag ..............................09.00-13.00

OBS! ÅVC har öppet kl. 10.00-13.00 
sista helgfria lördagen varje månad.

ÅVC i Glommersträsk och Moskosel:
Helgfria måndagar ..........14.00-19.00 
Ånyo har ordinarie öppettider:
Måndag-fredag ................ 10.30-16.30

Kommunhusets 
öppettider jul och nyår 
23/12 ........................... 08.00-15.00
24-25/12 ................................. Stängt
30/12 ........................... 08.00-15.00
1/1 ........................................... Stängt
5/1 ................................ 08-00-12.00
6/1 ........................................... Stängt

Övriga dagar gäller ordinarie tider.

Jullov 
Gymnasieskolan och grundskolan
har jullov 23/12 - 11/1.

Information från Individ- och familjeomsorgen:

Familjerådgivning
I dessa coronatider är det många människor som upplever större stress i sina nära 
relationer. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp oavsett om 
man lever ensam eller i en parrelation. Familjerådgivningen arbetar med relations-
problem. Samtalen sker under sekretess utan dokumentation.  
  I dagsläget utför vi fysiska besök, men om coronapandemin ökar kan vi erbjuda 
digitala möten. Samtalen är kostnadsfria.  
 För information/tidsbeställning, ring familjerådgivare: 
Solweig Öjebrandt.....072-564 57 60

Ta inte påkörd ren 
utan tillåtelse
Ett ökande problem för samebyarna 
är att påkörda renar försvinner, 
innan de hunnit läsa av märkningen 
och på så vis identifierat renkrop-
pen. Det är inte tillåtet. 
 Önskar man ta den till rävåtel 
kontakta berörd sameby.



Vad händer just nu?
– Arvidsjaurs kommuns samhällsbygg-
nadsförvaltning ansvarar för att driva 
sim- och sporthallsprojektet. Just nu 
pågår en upphandling för att upphandla 
en samarbetspartner, som ska hjälpa 
till att ta fram nödvändiga underlag. 
Upphandlingen beräknas bli klar under 

Sim- och sporthallsprojektet 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge i uppdrag att starta projektet för att 
bygga en ny sim– och sporthall i Arvidsjaurs tätort, säger fastighetschef Sara 
Persson.

Centrumbadet invigdes i mitten av 1990-talet. Arkivfoto: Kent Norberg, Tidningen i Arvidsjaur. 

januari. Perioden februari - september 
ska sedan förslag på utformning och 
placering samt en preliminär budget 
över projektet tas fram. 

Hur ser tidplanen ut?
– När förslaget och kalkylen är klara 
ska ärendet upp till fullmäktige för 

att besluta om man ska gå vidare till 
nästa steg, som i så fall blir att utföra 
projektering och en mer förfinad kalkyl. 
När den delen är avklarad beslutar 
politikerna om man ska påbörja bygg-
nationerna. Om allt flyter på kan en ny 
sim- och sporthall eventuellt stå färdig i 
början av år 2024.

Hur ska nya sim- och sporthallen se ut?
– Inga ritningar är ännu upprättade 
men inriktningen är att den ska inne-
hålla:
• 25-metersbassäng
• Mindre äventyrsdel, med tillägget att 
även utreda alternativ utan äventyrs-
del

• Höj- och sänkbar botten i simbas-
sängen eller annan lösning för sim-
skola och rehab

• Fullstor sporthall med läktare som 
kan skjutas fram vid behov.

• Kafé, tillgängligt både från simhallen 
samt direkt från entrén 

Placeringen ska också utredas i 
starten. Men enligt Sara är placering i 
närheten av befintlig sim- och sporthall 
utgångspunkten. I den enkät som ge-
nomförts om badhuset framkommer att 
nuvarande lokalisering är en av badhu-
sets styrkor. 
  – Det är nära till skolorna men också 
centralt och bra för besöksnäringen, 
säger Sara.

”Ett stort och varmt tack från hela mitt hjärta”
Det har varit ett påfrestande år för oss 
alla. Inte mycket har varit sig likt mot 
vad vi anser vara det normala. Stundan-
de helger blir inte heller vad vi tidigare 
tagit för givet, utan vi får anpassa oss 
till den bistra verklighet som råder och 
göra allt i vår makt att klokt hantera 
pandemin.
 Vill passa på och ge er alla en eloge 
för hur vi har hanterat, och hanterar, 
pandemin. Imponerande!
  Som de flesta av er vet kommer jag 
att sluta som kommunchef 2021-03-31 
och en ny kraft tar vid. När jag började 
min anställning i kommunen var det 
inte alls tänkt att det skulle bli nästan 
fem år i denna befattning. Inledningsvis 
var det tänkt bara ett ”inhopp” under 
tiden man skulle rekrytera. Det blev till 
sist ett erbjudande om anställning och 
jag accepterade. Det har jag verkligen 

inte ångrat. Jag har fått en mycket bra 
inblick i kommunens verksamhet, såväl 
den politiska som den verksamhet 
som utförs av tjänstemännen. Om jag 
ska framhålla de jag uppfattar som de 
största glädjeämnena är det persona-
lens professionalism i stort och smått, 
viljan att utveckla, atmosfären i samar-
betet och allt stöd jag fått i min befatt-
ning. Därutöver har jag känt ett stort 
stöd från många medborgare.
  Ett stort och varmt tack från hela mitt 
hjärta till er alla för den här tiden och 
jag är övertygad om att vi tillsammans 
kommer att klara av såväl nuvarande 
som kommande utmaningar.

Önskar er alla en God Jul, Gott Nytt År 
och ett framgångsrikt 2021!

Ulf Starefeldt

Efter fem år avslutar Ulf Starefeldt sin tjänst 
som kommunchef den 31 mars 2021. Foto 
Kent Norberg.


