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Nu har jag haft detta nya uppdrag i drygt 
fyra månader när detta skrivs. Jag fått ett 
mycket bra mottagande som jag önskar alla 
som flyttar till vår kommun. 
 Det är mycket som händer varje dag. Högt 
och lågt. Det är ofta komplexa frågor som 
kräver stor kunskap. Därför är det skönt 
veta att tjänstemannakåren kan leverera 
bra underlag till engagerade politiker, som 
brinner för vår kommun. 

Budget
Befolkningsutvecklingen för det sista året 
innebär att vi tappade 112 personer. Det 
märks i kommunens budget där det då 
finns mindre pengar att använda. Vi har 
många barn och äldre som är föremål för 
välfärdens omsorger, vilket är kärnan i den 
kommunala verksamheten. Dessutom har vi 
frivilliga verksamheter som inte krävs enligt 
lag, men som ofta innebär en viktig del i 
det goda livet för medborgarna. Det innebär 
svåra beslut för att sy ihop budgeten för 
såväl politik som verksamheter. Även om 
man inte vill dra ned och skära så kräver 
ibland det ekonomiska ansvaret att göra 
just det. Låter vi bli skickar vi kostnader på 
framtiden. Varken juste eller tillåtet. 

Övervältrade kostnader från regionala 
och statliga organ
Exemplet är indragna bussturer över läns-
gränsen som skulle innebära färre elever 
från grannkommunerna på Sandbacka-
skolan. 
 Nedmontering av lokal arbetsförmedling 
som torde innebära ökade kostnader för 
kommunen.
 Det i grunden statliga uppdraget att serva 
arbetssökanden och företagare ska skötas 
av den privata sektorn som gissningsvis inte 
ser glesbygden som sin bästa marknad.

Möjligheterna är stora här
Livsmiljön – Vintertid bor vi som mitt i ett 
julkort. Övriga årstider är inte sämre i vårt 
vackra landskap. Det är här som det goda 
livet finns. 

Lokalt näringsliv– I Arvidsjaur har vi duktiga 
företagare i entreprenörer och köpmän som 
kommunen har god dialog med. 

Stora statliga arbetsplatser – Vi är nog 
den kommun som har flest lokaliserade 
statliga arbetsplatser per capita. Och det 
fungerar bra.

AJB blir åter Regemente – Detta hoppas 
vi på, även om anledningen till höjd för-
svarsberedskap tyvärr beror på en ökad 
oro i världen. Riksdagens beslut beräknas 
komma under 2020.

Kostnadsutjämning – Ett förslag där remiss-
tiden snart går ut och som i bästa fall kan 
innebära att vår kommun får mera medel till 
vår verksamhet. Det är inte beslutat ännu.

– Viktigast av allt är alla invånarna i vår 
kommun. Tack för att ni finns! 

Trevlig sommar!
Sara Lundberg, kommunalråd

Innan detta landslagsuppdrag gjorde Henric 
några år som alpin tränare på Gällivare 
skidgymnasium och FHSK i Tärnaby. Han 
är både utbildad skidlärare och skidtränare 
samt har haft en egen alpin karriär som 
åkare upp i FIS-åldern. 
 Henric gillar skidåkning i alla dess former 
och det ryktas att han fortfarande tar sig 
ner i en GS-bana med hedern i behåll.
 – Jag tror att Henric, med sin kompetens, 
erfarenhet och inställning till skidåkning, är 
som klippt och skuren för det nya skid-
gymnasium som vi vill sjösätta i Arvidsjaur, 
säger Thomas och fortsätter: 

Henric är norrbottning och bosatt i Boden men har de senaste två åren levt 
på resande fot runt om i världen som tränare för det svenska WC-laget i skicross:
 – De är ju som bekant ganska framgångsrika, säger Thomas Lindberg, 
huvudtränare för Alpina skidgymnasiet i Arvidsjaur.

– Han har en bra mix av alpinträning på 
detaljnivå och av att ha varit på de stora 
internationella arenorna med världens 
bästa skicrossåkare. 
 Henric tillträder tjänsten fullt ut 1 augusti. 
Men kommer att delta redan under våren 
på planeringsarbete och vid uppstartsträf-
fen med kommande åkare.
 – Tillsammans ska vi ta oss an den första 
årskullen på Arvidsjaurs skidgymnasium. 
Det känns spännande! säger huvudtränaren 
Thomas Lindberg.

Kommunalrådet har ordet

Henric Bäckström blir skidgymnasiets nästa tränare! 



Fullmäktige har beslutat att kommunens 
översikts- och tillväxtplan ska uppdateras. 
Under april till juni har Samhällsbyggnads-
förvaltningen haft dialog med ett flertal 
aktörer samt samlat in synpunkter via kom-
munens hemsida. 
 Förhoppningen är sedan att ha ett färdigt 
förslag att gå ut på samråd med under 
senhösten 2019. Kommunen kommer då 
att annonsera om möjligheten att inkomma 
med synpunkter på förslaget till plan. 
 Efter samrådet kommer planförslaget att 
revideras för att sedan åter göras tillgängligt 
under en utställningstid under 2020 så att 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid!
alla intresserade återigen kan tycka till om 
förslaget. Förhoppningen är att planen ska 
kunna antas under slutet av 2020. 
 Den som är intresserad kan följa arbetet 
via www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Där 
finns också möjlighet att lämna sin e-post-
adress för att få meddelanden om samråd, 
utställning och antagande. 
 På hemsidan finns också möjlighet att 
komma med synpunkter och idéer via ett 
formulär. Om du hellre vill ses för en 
diskussion är det bara att du hör av dig. 
Vi tar tacksamt emot dina synpunkter!  

VA-taxan
VA-taxan kommer inte att höjas för 
2019 som tidigare var beslutat. Höj-
ningen behöver inte göras eftersom de 
beräknade kostnaderna för VA-enheten 
minskat.

Hundbajs
För att göra gångvägar, gator, parker 
och andra gemensamma områden 
trevliga att vistas på, är det viktigt att 
du som hundägare plockar upp efter 
din hund. Det gäller naturligtvis även 
vintertid. Det finns cirka 50 hundlatri-
ner i tätorten och 10 stationer där du 
kan ta en påse. Hundlatrinerna töms 
regelbundet enligt schema. Om du bor 
i ett område utan hundlatriner, lägg 
bajspåsen i din soptunna.

Det ska också fungera som underlag för 
kommunens hantering av bygglov och ge 
vägledning för den som funderar på att 
bygga nytt, ändra eller riva eller bara är 
intresserad av Arvidsjaurs bebyggelseut-
veckling. Kommunen har fått medel från 
Länsstyrelsen för framtagandet. Rapporten 
pekar ut byggnader och bebyggelsemiljöer 

Kulturmiljövärden inom Arvidsjaurs samhälle
I Arvidsjaur finns det många byggnader och miljöer som varit viktiga i Arvidsjaurs 
historiska bebyggelseutveckling. Mot bakgrund av detta har ett kunskapsunderlag 
för kulturhistoriska värden i Arvidsjaurs samhälle tagits fram. Dokumentet ska 
vara ett underlag i den kommunala planeringen.

inom ett visst område som anses ha ett sär-
skilt kulturhistoriskt värde enligt 8 kapitlet, 
13 §, Plan- och bygglagen (2010:900). Så-
dana byggnader kan vara särskilt värdefulla 
utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konst-närlig synpunkt. Utifrån 
rapportförfattarens rekommendationer i 
kunskapsunderlaget får kommunen sedan 

göra en bedömning i varje enskilt fall. Urva-
let speglar Arvidsjaurs historiska utveckling:

• Det tidiga Arvidsjaur från 1600-talet, med 
den gamla kyrko- och handelsplatsen.

• Handels- och kyrkoplatsen i nya Arvid-
sjaur. Kyrkan, Lappstaden, Borgarstaden, 
Bondstaden. Handelsgårdar och Storga-
tan. Frikyrkobyggnader.

• Skogs- och sågverksindustrins betydelse i 
Arvidsjaur. 

• Stadsplanemönster från 1884 som sedan 
växte fram under 1920-1930-tal.

• Järnvägssamhälle med sammanhållen 
järnvägsmiljö och Stationsgatans fram-
växande betydelse som kommersiell gata.

• Sjukhuset/vårdcentralen och bostadsbe-
byggelse kopplade till dess utbyggnad.

• Modernismen. Framför allt 1950- och 
1960- talets flerbostadshus samt väl-
färdssamhällets institutionsbyggnader så 
som brandstation och kommunhus.

Mer information finns på www.arvidsjaur.se/
kulturmiljo

Läsplan för grund-
och gymnasieskolan
Höstterminen 2019 ...........22/8 - 20/12
Läslov (v. 44, 5 dagar) ..........28/10-1/11

Vårterminen 2020 ...................7/1 - 11/6
Lovdag (1 dag) .................................... 7/1 
Sportlov (v. 10, 5 dagar) ..................2-6/3
Påsklov (v. 16, 4 dagar) ...............14-17/4
Lovdag (1 dag) ..................................22/5
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För att uppmärksamma den viktiga 
verksamheten firas Fritidshemmens 
dag varje år, andra tisdagen i maj.
 På Ringelskolan uppmärksammades 
dagen genom att alla fritidsbarnen gick 
i ett färgglatt tåg genom samhället. 
Med banderoll, kronor på huvudet och 
ett glatt humör. Sedan firades det med 
saft och kanelbullar.
 På Ringelskolan är ca 200 barn 
inskrivna på fritids. Från och med 1 juli 

Fritidshemmen gör elevens dag komplett
2019 blir det behörighetskrav för att få 
ansvara för undervisning i fritidshem-
met. Margoth Holmqvist och Agneta 
Nyman är utbildade fritidspedagoger på 
Ringelskolan. Fritids är en stor verksam-
het, med en egen läroplan. 
 Undervisningen i fritidshemmet ska 
stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda eleverna en me-
ningsfull fritid.

Samisk information
Från och med 1 januari 2019 har Lagen 
om nationella minoriteter och minoritets-
språk förändrats och det har även blivit 
förändringar i Skollagen och Läroplanen 
för förskolan. Det innebär att vi som 
samisk språkförvaltningskommun har en 
större skyldighet att: 

• Informera om de rättigheter som lagen 
innebär för befolkningen.

• Upprätta mål och riktlinjer för det
 minoritetspolitiska arbetet 
• Vid behov erbjuda plats i äldreomsorgen 

där hela eller väsentliga delar erbjuds 
på samiska och kulturella inslag.

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

I foajén på Medborgarhuset finns ett tid-
skriftställ med gratis informationsmaterial.

Samiska seniorträffar +65 år börjar om i 
augusti. Fredagar kl.10.00-12.00 följande 
datum: 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 
8/11, 22/11 och 6/12. Plats: Grillkåtan 
bakom Ringelsta så länge som vädret 
tillåter och därefter Kultur i Vårdens 
lokaler i källaren på Ringelsta trygghets-
boende.  

Öppna samråd för allmänheten planeras 
under 2019 för att lyfta frågor med 
samiskt tema som förskola, äldreomsorg, 
samisk undervisning med mera.
 Vill ni komma i kontakt med samiska 
koordinator, behöver hjälp vid kommunala 
ärenden, vill veta om dina rättigheter eller 
har andra frågor? Ring Mariann Lörstrand 
telefon 0960-165 14 eller via e-post: 
mariann.lorstrand@arvidsjaur.se

Kommunen kommer att inbjuda till 

ÖPPNA SAMRÅD 
om förskole- och skolverksamhet, 
äldreomsorg samt andra frågor med 
de nationella minoriteterna: romer/
resande, sverigefinnar/finländare, 
tornedalingar/meänkielitalande. 

Vad behövs och vad vet ni om vad 
lagen säger? 

Information kommer via AnnonsXet 
och kommunens hemsida under 
hösten 2019.

Utegym och boulebana vid Nyborgstjärn
I sommar ska det anläggas ett utegym och boulebana vid Nyborgstjärn, i anslutning till 
korsningen Östra Strandvägen och Skomakaregatan.

Kommunen kommer även att fortsätta att 
investera i att förnya våra gång- och cykel-
vägar. I år kommer vi först och främst att 
koncentrera oss på sträckan mellan Dollar-
store och Nyborgstjärn. 
 Byte av vägtrummor kommer att ske på 
Sten Laestadius väg, i höjd med Västra 
Ringlet. När detta genomförs kommer hela 
vägen att stängas av. Förhoppningen i 
skrivandets stund är att förnya VA-ledningar 
längs Gamla Landsvägen (mellan Prost-
gatan och Villavägen), Villavägen (mellan 
Gamla Landsvägen och Domängatan) samt 
Prostgatan från Villavägen och hela vägen 
ner till fotbollsplan. Även detta projekt kom-
mer att påverka trafiksituationen. 

Se över buskar och trädgrenar
Om du bor längs med en trafikerad väg 
och har buskar eller träd som sträcker sig 
ut över gatan eller gångbana, bör du se till 
att det är fri höjd för trafikanterna. På våra 
breddgrader ska du tänka att en traktor 
ska kunna köra närmast din tomtgräns för 
att våra entreprenörer ska komma åt att 
snöröja på ett bra sätt. Annars kan det inne-

bära att fotgängare och trafikanter tvingas 
ut i vägbanan. Tänk även på att snö, is och 
rimfrost kan få grenarna att hänga ut mer 
på vintern än vad de gör nu när du tittar ut 
genom fönstret.

Felanmälning via hemsidan
Visst vet du om att du kan göra 
felanmälan för gatubelysning, VA, 
gator och park på kommunens 
hemsida? Du hittar länken felanmälan 
längst ner på kommunens hemsida.
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Den som söker högre livskvalitet gör klokt 
i att ta en extra titt på vad Arvidsjaur kan 
erbjuda. Detsamma gäller företag som vill 
expandera med tillgång till hållbar teknik 
och pålitlig arbetskraft. 

Kan garantera livskvalitet 
Maria Nilsson är inflyttad från Göteborg men 
ser sig som en äkta norrlänning, speciellt 
när hon är ute i naturen och njuter av det 
typiskt norrländska i form av orörd mark och 
skog. 

Vid sidan av sitt arbete på kommunen, där 
hon är projektledare och marknadsutveck-
lare, fokuserar Maria på en aktiv fritid med 
bland annat skoterkörning, vandring och 
fiske. 
 – Jag flyttade upp till Norrbotten från 
Göteborg för nästan 20 år sedan, då jag 
började på gymnasiet i Arjeplog. Jag är 
fortfarande kvar här och det kanske talar för 
sig själv. Efter gymnasietiden studerade och 
arbetade jag i Umeå under drygt tio år och 
nu bor jag i Arvidsjaur. Jag trivs oerhört bra 
här i norr och det har mycket att göra med 
de rika naturupplevelser som finns här och 
som bidrar till en ökad livskvalitet, säger 

Maria Nilsson, projektledare och marknadsut-
vecklare, trivs i Arvidsjaur. Foto: Kent Norberg.

Arvidsjaur har mycket att erbjuda! 
Arvidsjaur är känt för sitt rika hotellutbud med fantastiskt fina anläggningar. 
Många känner även till att Arvidsjaur är hemvist för strategiskt viktiga testbäddar 
för fordon. Men Arvidsjaur har mycket mer att erbjuda, inte minst som boende-
kommun med tillgång till fjäll- och naturupplevelser praktiskt taget inpå tröskeln. 

Maria, som har doktorerat i molekylärbiologi 
med fokus på prostatacancer.  
 Nu har Maria fullt upp med att planera Ar-
vidsjaurs marknadsföring som besökskom-
mun, något som hon känner väl eftersom 
hon bott länge i trakten och själv gärna 
engagerar sig i den lokala utvecklingen. 
 – Att Arvidsjaur har flera fina hotellanlägg-
ningar vet många om, och det har att göra 
med fordonstestverksamheten. Men det 
finns så mycket mer att uppleva här och det 
vill vi marknadsföra mer offensivt framöver. 

Kundtjänster expanderar 
Arvidsjaur har en rad dolda värden som 
bara väntar på att upptäckas. Kommunen 
ligger bra till med en välutbyggd infrastruk-
tur som möjliggör tillväxt. Att det är lätt att 
ta sig till och från en plats till en annan är 

Drönarbild över hotell Laponia. Foto Kent Norberg.

en förutsättning för att logistikintensiva 
verksamheter ska se Arvidsjaur som en bra 
plats att etablera sig på.  
 Men här trivs även andra typer av verk-
samheter. Allt som har med förflyttning av 
varor och människor, för att vara exakt. Med 
andra ord det mesta. 
 – Kundtjänst och liknande verksamheter 
har flyttat hit under de senaste åren och de 
flesta är expansiva. De har helt enkelt upp-
täckt att det finns gynnsamma etablerings-
möjligheter här, i kombination med lojal och 
pålitlig arbetskraft, säger Peter Manner, t.f. 
näringslivschef i Arvidsjaurs kommun.  
 Att vidareutveckla och stärka förutsätt-
ningarna för att fler kundtjänstverksamheter 
ska välja Arvidsjaur är en del av närings-
livsenhetens fokus framöver. Att utveckla 
IT-relaterade och energiintensiva branscher 
ligger också högt på agendan. Arvidsjaur 
har även en del spännande saker på gång 
inom fordonstester. 

Arvidsjaur som förebild 
Ett tyskt filmteam har nyligen besökt Arvid-
sjaur i syfte att rapportera om det arbete 
som görs för att minska klimatförändringar-
na i Sverige. Ett reportage som gick på flera 
kanaler i Tyskland handlade om Arvidsjaurs 
fjärrvärmeverk som eldas med biomassa 
från det regionala skogsbruket.  
 De tog alltså exempel från Arvidsjaur för 
att illustrera hela Sverige som förebild för 
miljöarbete, vilket både Maria Nilsson och 
Peter Manner är oerhört stolta över. 
 – Vi har många lyckade exempel och be-
söket från det tyska filmteamet är bara ett 
av många. Att just det här var så spännande 
var för att vi kunde visa upp värden som de 
faktiskt inte hade räknat med. Det visar inte 
minst att Arvidsjaur är med i matchen, att vi 
kan leverera och att vi satsar på teknik för 
hållbar utveckling som övriga Sverige och 
Europa kan ta efter, avslutar Peter Manner.

Av: Maria Lind, redaktör Affärstidningen Näringsliv

RTL-temet från Tyskland studerar grön energi till tv-inslag och besökte bland annat fjärrvärme-
anläggningen i Arvidsjaur. Från vänster: William Nyman, Peter Manner, Mats Rehnberg, Win-
fried ”Winnie” von Wilmsdorf, Andreas Langheim och Clemens Elschner. Foto Kent Norberg.
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VAD GÖR KULTUR
OCH FRITID AV
SKATTEPENGEN?

• Föreningsstöd (utbetalda stöd/bidrag 
 samt gratis nyttjande av kommunens 
 lokaler och anläggningar)
• Badhus
• Sporthallar
• Camp Gielas
• Vittjokk Camping
• Prästberget
• Islada
• Fotbollsplaner
• Skidspår
• Föreningsservice
• Kultur i vården
• Kulturmiljöer/kulturarv
• Kulturskola (fd musikskola)
• Egenproducerade föreställningar och 
 konserter med kulturskolans elever
• Kulturstipendier
• Kulturpris
• Ungdomskulturpris
• Ungdomsledarpris
• Ungdomsidrottspris
• Medborgarhus
• Bibliotek
• Bio
• Knattebio med sagostund
• Knattedisco
• Offentlig scenkonst (afterdagis/afterskola)
• Konst- och kulturaktiviteter i samverkan 
 med föreningsliv och studieförbund
• Mångfaldsvecka v43, tema ”Framtid” med 
 regionalt seminarium om ungdomspolitik
• Mötesplatsen Källarn för unga från 
 årskurs 7 upp till 25 år
• Let’s Go Kids - Barnstaden
• Scenkonst och skapande skolaaktiviteter
 i förskola/skola (enligt nationella styr-
 dokument)
• Kulturkalender för barn och unga
• Kulturkalender offentlig
• Ungas inflytande och delaktighet 
 i kommunen/regionen
• Dialog och demokratidag för högstadiet/
 gymnasiet

Vi försöker skapa ett samhälle 
där människor trivs och vill bo. 
Vi lägger slantarna på att skapa
en attraktiv livsmiljö med möjlighet
till meningsfull och stimulerande 
fritid. Vi tycker att det är viktigt 
att erbjuda ett utbud som gör att
människor kan utvecklas som
individer och skapa goda
levnadsvanor. 

Utöver möjligheten att utöva fysisk 
aktivitet utpekas även betydelsen 
ett inkluderande samhälle där alla 
invånare upplever delaktighet och 
inflytande som en viktig del i arbetet 
för en god folkhälsa. Därför lägger 
vi del av vår arbetstid på insatser 
inom mångfald, demokrati och 
inflytandefrågor. 

Vi ser detta som ett nödvändigt 
steg mot hållbart samhälle och 
mot bakgrund av demografiska 
prognoser känns arbetet med
horisontella värden mer angeläget 
än någonsin.

Här bredvid ser du några exempel
på vad era inbetalda skattepengar
omvandlas till i praktiken.
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Centrumbadets öppettider i sommar
Äventyrsbadet är öppet 17/6-18/8.
Öppet alla dagar.kl. 11.00-17.00.
Midsommarhelgen är badet stängt.
 
Camp Gielas öppettider i sommar
Sommaröppet 24/6-11/8 alla dagar
kl. 07.00-22.00 (lunchöppet).
Sommarbastu 24/6-11/8 kl 17.00- 21.00.
 
 

Kultur- och fritidschef
KATARINA LANDSTEDT
E-post: 
katarina.landstedt@arvidsjaur.se
 
Biblioteks- och kulturskolechef
KRISTINA SANDSTRÖM
E-post: 
kristina.sandstrom@arvidsjaur.se
 
Bio, Medborgarhuset
KRISTOFFER VESTERBERG
E-post:
kristoffer.westerberg@arvidsjaur.se
 
 Kultur i vården
SARA HOLMBERG 070- 268 64 57
BIRGITTA BERGSTEDT UNNES
072- 741 49 40
WAYNE RAHM 070- 293 89 75
 
Kulturkoordinator, Ungas
delaktighet och inflytande
AMANDA GRANBERG HÖGDAHL
E-post: tagd95@arvidsjaur.se
Telefon: 070-251 35 39

KONTAKTA OSS
Har du tips, frågor eller synpunkter
som rör vår verksamhet och/eller
arbetsuppgifter är du hjärtligt
välkommen att ta kontakt med oss. Vi
uppskattar ert engagemang och tar
gärna emot synpunkter och förslag på
förbättringar.
 
 

HEJA FÖRENINGSLIV och STUDIEFÖRBUND!
Vi vill passa på att hylla alla
föreningsmänniskor som lägger timmar,
tanke och hjärta i att skapa ett levande
Arvidsjaur. Tack för alla mänskliga möten ni
möjliggör, vi kan inte nog betona hur
mycket ni betyder för orten!
 
 

Bibliotekens öppettider under sommaren
Arvidsjaurs kommunbibliotek v 24-34:
måndag, tisdag, onsdag, fredag 12.00-16.00
torsdag 15.00-19.00
Glommersträsks bibliotek:
v 25-28: onsdag 17.00-19.00
v 29-33: stängt
 
Kulturskolan
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder kurser i
bild, dans, e-sport, musik, nycirkus, media,
sång och teater för barn och unga till och
med 25 år.
I samband med skolstarten kan du anmäla
dig till våra kurser.
Anmälan, frågor och funderingar till Kristina
Sandström på telefon 0960-158 13, 072-73
19 363, mejl kulturskolan@arvidsjaur.se
 

HEJA FÖRENINGSLIV och STUDIEFÖRBUND!

Vi vill passa på att hylla alla föreningsmänniskor 
som lägger timmar, tanke och hjärta i att skapa ett 
levande Arvidsjaur. Tack för alla mänskliga möten 
ni möjliggör, vi kan inte nog betona hur mycket ni 
betyder för orten!

KONTAKTA OSS

Har du tips, frågor eller synpunkter som rör vår 
verksamhet och/eller arbetsuppgifter är du hjärtligt 
välkommen att ta kontakt med oss. Vi uppskattar 
ert engagemang och tar gärna emot synpunkter och 
förslag på förbättringar.

Centrumbadets öppettider i sommar
Äventyrsbadet är öppet 17/6-18/8.
Öppet alla dagar 11.00-17.00.
Midsommarhelgen är badet stängt.

Camp Gielas öppettider i sommar
Sommaröppet 24/6-11/8 alla dagar
07.00-22.00 (lunchöppet).
Sommarbastu 24/6-11/8 kl 17.00- 21.00.

Bibliotekens öppettider under sommaren
Arvidsjaurs kommunbibliotek v 24-34:
Måndag, tisdag, onsdag, fredag 12.00-16.00
Torsdag 15.00-19.00

Glommersträsks bibliotek:
v 25-28: Onsdag 17.00-19.00
v 29-33: Stängt

Kulturskolan
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder kurser i
bild, dans, e-sport, musik, nycirkus, media,
sång och teater för barn och unga till och
med 25 år. 
I samband med skolstarten kan du anmäla 
dig till våra kurser.
 Anmälan, frågor och funderingar till Kristina
Sandström på telefon 0960-158 13, 072-73
19 363, mejl kulturskolan@arvidsjaur.se

Kultur- och fritidschef

KATARINA LANDSTEDT
E-post: katarina.landstedt@arvidsjaur.se

Biblioteks- och kulturskolechef

KRISTINA SANDSTRÖM
E-post: kristina.sandstrom@arvidsjaur.se

Bio, Medborgarhuset

KRISTOFFER VESTERBERG
E-post: kristoffer.westerberg@arvidsjaur.se

Kultur i vården

SARA HOLMBERG 
Telefon: 070-268 64 57

BIRGITTA BERGSTEDT UNNES
Telefon: 072-741 49 40

WAYNE RAHM
Telefon: 070-293 89 75

Kulturkoordinator, 
Ungas delaktighet och inflytande

AMANDA GRANBERG HÖGDAHL
E-post: tagd95@arvidsjaur.se
Telefon: 070-251 35 39

Centrumbadets öppettider i sommar
Äventyrsbadet är öppet 17/6-18/8.
Öppet alla dagar.kl. 11.00-17.00.
Midsommarhelgen är badet stängt.
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Kulturkoordinator, Ungas
delaktighet och inflytande
AMANDA GRANBERG HÖGDAHL
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Telefon: 070-251 35 39

KONTAKTA OSS
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som rör vår verksamhet och/eller
arbetsuppgifter är du hjärtligt
välkommen att ta kontakt med oss. Vi
uppskattar ert engagemang och tar
gärna emot synpunkter och förslag på
förbättringar.
 
 

HEJA FÖRENINGSLIV och STUDIEFÖRBUND!
Vi vill passa på att hylla alla
föreningsmänniskor som lägger timmar,
tanke och hjärta i att skapa ett levande
Arvidsjaur. Tack för alla mänskliga möten ni
möjliggör, vi kan inte nog betona hur
mycket ni betyder för orten!
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v 29-33: stängt
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bild, dans, e-sport, musik, nycirkus, media,
sång och teater för barn och unga till och
med 25 år.
I samband med skolstarten kan du anmäla
dig till våra kurser.
Anmälan, frågor och funderingar till Kristina
Sandström på telefon 0960-158 13, 072-73
19 363, mejl kulturskolan@arvidsjaur.se
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KONTAKTA OSS
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som rör vår verksamhet och/eller
arbetsuppgifter är du hjärtligt
välkommen att ta kontakt med oss. Vi
uppskattar ert engagemang och tar
gärna emot synpunkter och förslag på
förbättringar.
 
 

HEJA FÖRENINGSLIV och STUDIEFÖRBUND!
Vi vill passa på att hylla alla
föreningsmänniskor som lägger timmar,
tanke och hjärta i att skapa ett levande
Arvidsjaur. Tack för alla mänskliga möten ni
möjliggör, vi kan inte nog betona hur
mycket ni betyder för orten!
 
 

Bibliotekens öppettider under sommaren
Arvidsjaurs kommunbibliotek v 24-34:
måndag, tisdag, onsdag, fredag 12.00-16.00
torsdag 15.00-19.00
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v 25-28: onsdag 17.00-19.00
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Kulturskolan
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder kurser i
bild, dans, e-sport, musik, nycirkus, media,
sång och teater för barn och unga till och
med 25 år.
I samband med skolstarten kan du anmäla
dig till våra kurser.
Anmälan, frågor och funderingar till Kristina
Sandström på telefon 0960-158 13, 072-73
19 363, mejl kulturskolan@arvidsjaur.se
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Midsommarhelgen är badet stängt.
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KONTAKTA OSS
Har du tips, frågor eller synpunkter
som rör vår verksamhet och/eller
arbetsuppgifter är du hjärtligt
välkommen att ta kontakt med oss. Vi
uppskattar ert engagemang och tar
gärna emot synpunkter och förslag på
förbättringar.
 
 

HEJA FÖRENINGSLIV och STUDIEFÖRBUND!
Vi vill passa på att hylla alla
föreningsmänniskor som lägger timmar,
tanke och hjärta i att skapa ett levande
Arvidsjaur. Tack för alla mänskliga möten ni
möjliggör, vi kan inte nog betona hur
mycket ni betyder för orten!
 
 

Bibliotekens öppettider under sommaren
Arvidsjaurs kommunbibliotek v 24-34:
måndag, tisdag, onsdag, fredag 12.00-16.00
torsdag 15.00-19.00
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Kulturskolan
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder kurser i
bild, dans, e-sport, musik, nycirkus, media,
sång och teater för barn och unga till och
med 25 år.
I samband med skolstarten kan du anmäla
dig till våra kurser.
Anmälan, frågor och funderingar till Kristina
Sandström på telefon 0960-158 13, 072-73
19 363, mejl kulturskolan@arvidsjaur.se
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Sommarens 
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 
följande datum: 29 juni, 27 juli och 
31 augusti.

ÅVC i Glommersträsk och Moskosel:
Helgfria måndagar ..........14.00-19.00 
Ånyo har ordinarie öppettider:
Måndag-fredag .................10.00-17.00

• Slamavskiljare, slutna tankar samt 
 transportväg skall vara väl markerade.

• Till anläggning måste finnas farbar väg 
 för tömningsfordonet, dvs framkomligt 
 utan grenar, kvistar och träd som 
 skymmer sikt samt att underlaget ska 
 hålla att köra på.

• Enskild väg som utnyttjas vid hämtning 
 ska vara så dimensionerad och hållas 
 i sådant skick att den är farbar för 
 hämtningsfordon.

• Om tillfartsväg till anläggning inte har 
 tillräcklig bärighet svarar fastighetsägaren
 för eventuella uppkomna skador.

• Slamavskiljare och slutna  tankar skall 
 vara lätt tillgängliga för tömning. Lock 
 eller manlucka skall lätt kunna öppnas 
 och får ej vara övertäckt vid tömnings-
 tillfället. 

Hjälp oss att hjälpa dig: 

– Märk ut din slambrunn tydligt!

• Om avståndet 
 mellan uppställningsplats 
 för hämtningsfordon och 
 slambrunn är så att slang 
 längre än 15m måste 
 användas debiteras 
 extra avgift enligt 
 taxa. Chauffören 
 gör en professionell bedömning på 
 plats angående vägens och underlagets 

beskaffenhet vid tillfället.

För information och frågor, kontakta:
Avfallsenhetens kundtjänst .... 0960-156 07
Fakturafrågor ........................... 0960-155 75
Övergripande avfallsfrågor ..... 0960-155 40

Vi vill påminna om följande inför årets slamtömning:

Uppmaning till 
källsortering
Vi vill rikta en uppmaning till källsorte-
ring samt ett tack till alla som källsor-
terar aktivt. Dessutom påminna om att 
allt förpackningsmaterial som hamnar 
på återvinningsstationerna inte belastar 
kommunens ekonomi, då dessa materi-
alslag ligger under producentansvaret. 
 Det är alltså förpackningsproducen-
terna som bekostar återvinningen av 
förpackningarna. Det är därför av stor 
vikt att förpackningarna hamnar rätt, 
både för miljön och avfallstaxan. Vid 
den senaste plockanalysen visade det 
sig att cirka 30 procent av avfallet i våra 
tunnor är felsorterat. 
 Det vill säga att vi hanterar, trans-
porterar samt skickar ca 30 procent 
i onödan till förbränning. Omvandlat i 
pengar drygt 300 000 kronor. 
 Största delen av felsorterat hör till 
kategorin förpackningar. Om förpack-
ningar lämnas där de ska, dvs vid 
de återvinningsstationer 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 kundtjänst på 0960-156 07. 

Felanmälan på återvinningsstationerna 
görs direkt till FTIAB 0200-88 03 11.

Tungt betonglock, och skiljeväggarna har rasat samman. Måste åtgärdas.

BYT DITT TUNGA 
BRUNNSLOCK!

Se över din slambrunn innan tömning. Arbetsmiljön för slambils-
chauchauffören är krävande. Onödigt slitsamt är de tunga locken. Idag 
finns barnsäkra lock av lättare material. Tunga lock debiteras extra 
avgift. Lock får ha en maxvikt på 35 kg om det kan skjutas åt sidan 

utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon form av 
handtag. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg. 
Byt ditt brunnslock för att undvika kostnaden och underlätta 

för slambilschauffören.

Tungt betonglock och skiljeväggarna har rasat samman. Måste åtgärdas.

Byt ditt tunga brunnslock!
Se över din slambrunn innan tömning. Arbetsmiljön för slambilschauffören är krävande. 
Onödigt slitsamt är de tunga locken. Idag finns barnsäkra lock av lättare material. Tunga 
lock debiteras extra avgift. Lock får ha en maxvikt på 35 kg om det kan skjutas åt sidan 
utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon form av handtag. Behöver locket lyftas 
får det inte väga mer än 15 kg. Byt ditt brunnslock för att undvika kostnaden och underlätta 
för slambilschauffören.

Tungt betonglock, och skiljeväggarna har rasat samman. Måste åtgärdas.

BYT DITT TUNGA 
BRUNNSLOCK!

Se över din slambrunn innan tömning. Arbetsmiljön för slambils-
chauchauffören är krävande. Onödigt slitsamt är de tunga locken. Idag 
finns barnsäkra lock av lättare material. Tunga lock debiteras extra 
avgift. Lock får ha en maxvikt på 35 kg om det kan skjutas åt sidan 

utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon form av 
handtag. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg. 
Byt ditt brunnslock för att undvika kostnaden och underlätta 

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

Felanmälan:
Vatten och avlopp ...........070-640 40 81
Vägbelysning .....................020-82 58 58
Sophämtn./slamtömn.  ..... 0960-156 07

Vill du hjälpa till och bli kontaktperson
eller att din familj hjälper till som 
kontaktfamilj eller med att erbjuda
familjehem? 

Har Du plats i hem och hjärta? 
Barn i Arvidsjaur behöver dig! 
 
Vi är i stort behov av stöd till barn i olika 
åldrar. Bli ett stöd för ett barn och gör 
skillnad. 
 
Ring Anna, telefon 0960-165 10, 070-
342 78 18 eller maila intresseanmälan 
till: förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

Personliga ombud
Arvidsjaur/Arjeplog
Ett personligt ombud kan hjälpa dig med?
• Sysselsättningsfrågor
• Myndighetskontakter
• Rätt vård och stöd
• Bostad/bostadslöshet
• Ensamhet/utanförskap
• Fritiden

Det personliga ombudet är ingen myndig-
hetsperson. Vi skriver inte journaler och 
har tystnadsplikt. All kontakt med oss är 
frivillig!

Anna Jakobsson, 0960-155 44.
Kenneth Lindmark, 0960-165 66.

Individ- och familjeomsorgen
Under semesterperioden 24/6-16/8 tar vi endast emot bokade 
besök. Ytterdörren är låst under sommaren. För att boka tid hos 
handläggare, ring 0960-157 17 eller 0960-165 17.

Orosanmälan barn 
Vid akut situation på kvällstid och helger kontaktas socialjouren 
via 112. Övrig tid, samt vid icke akuta situationer, kan 
orosanmälan ske via e-tjänst eller telefon till socialsekreterare.

Familjerådgivning
Verksamheten vänder sig till par, familjer och ensam-
stående som befinner sig i samlevnadssvårigheter 
eller har relationsproblem. Vår familjerådgivare heter 
Solweig Öjebrandt. Hon kommer till Arvidsjaur med 
jämna mellanrum och arbetar även i kommunerna 
Storuman, Dorotea, Sorsele och Arjeplog.

Tidsbeställning görs hos Solweig på telefon 
072-564 57 60. Semesterstängt vecka 28-31. 
Rådgivningen är kostnadsfri.

Hur bokar jag min biljett?
• Enklast på www.nordica.ee  
 Ändra språk till engelska, i nuläget 
 fungerar den inte på svenska. 
• Ta kontakt med en resebyrå, ex Lycksele 

0950-275 55 eller Pajala 0978-711 30.   
• Maila Nordica på info@nordica.ee eller 

ring +372 58 862 249.

Finns ungdomspris eller pensionärspris? 
• Ja det gör det, ta kontakt med flygbolaget 

eller en resebyrå. 

Hur betalar jag min biljett och hur 
får jag den?
• När du bokar din biljett betalar du med 

kort och biljetten mailas till dej. 
• Ingen kontant betalning eller fakturering!

De vanligaste frågorna till 
Arvidsjaurs flygplats

Ingår bagage?
• Ja, 1 bagage max 23kg ingår alltid. 
 På fullprisbiljett ingår 2 bagage á 23kg. 
• Handbagage ingår max 8 kg, max mått 
 23 x 40 x 55cm.  
• Ensamåkande barn, assistans, djur i 

kabin eller lastutrymme och andra speci-
albagage bokas i förväg hos flygbolaget 
eller en resebyrå.

För ombokning eller avbokning?
• Kontakta flygbolaget eller en resebyrå.

Hur långt i förväg måste jag vara 
på flygplatsen?
• Incheckningen stänger 30 minuter 
 för avgångstid. OBS! Se till att vara på 
 flygplatsen ca 50 minuter i förväg.
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I dag finns tre heltidsanställda på räddnings-
stationen; räddningschef, beredskapssam-
ordnare (tillika stf räddningschef) och en 
fordons- och utrustningsansvarig. Därutöver 
handlar det om 24 deltidsbrandmän i Arvids-
jaur, 12 deltidsbrandmän i Glommersträsk 
och 8 ideella brandvärnsmän i Moskosel. 
 Organisationen har verkligen fått bekänna 
färg senaste tiden med bränderna i somras, 
det befarade PFAS-utsläppet i dricksvattnet 
och klorgasutsläppet i Centrumbadet.
 – Jag tycker att det fungerat bra. Vi är så 
sammansvetsade och alla ställer upp utan 
knussel när det behövs. Personalen är ju 
det viktigaste man har i organisationen!

”Vi är på banan”
Det är ett år sedan kommunen valde att anställa en räddningschef på heltid. Tidigare 
köptes tjänsten av Storuman.
 – Fördelen är att det blir ett mer aktivt arbete på plats med tillsyn och annat, samt 
bättre för hela kåren med en chef som är närvarande, säger Magnus.

Utrustningsmässig ser det bättre ut än på 
flera år: 

• Ny lastväxlare planeras att köpas in 
 (med dricksvattentank som kan ta 
 11 kubik och lastas av och på )
• Nytt maskinflak
• Insatsfordon i Arvidsjaur
• Nytt insatsfordon i Glommersträsk
• Inköp av begagnad hävare
• Skoter
• Fyrhjuling
• Båt
• Räddningspulka
 

– Det vi skulle behöva är fler deltidsbrand-
män/kvinnor. I dag har vi tre kvinnor i kåren, 
vilket är bra. Men vi tar gärna emot fler! 
säger Magnus.
 Han berättar vidare att det finns ett 
grannkommunsamarbete med RCB (Rädd-
ningstjänst i beredskap) som kallas ”SAM-
LAS” (Storuman, Arvidsjaur, Malå, Lycksele, 
Arjeplog och Sorsele).
 – Vi har medhörning över kommungrän-
serna när det går larm och kan vid behov 
kalla på hjälp. Det är verkligen bra då vi 
inser att det kommer att brinna mer och 
mer i framtiden på grund av klimatföränd-
ringarna.

Är det något annat du ser som kommer 
att förändras lokalt?
– Norska Tjernfjellstunneln kommer att 
medföra ökad trafikströmning genom Arvid-
sjaurs samhället: Tung trafik, turism men 
även kemikalietransporter. Även om vi är på 
banan nu, är ju våra resurser begränsade 
och detta kan bli en utmaning framgent.
 Boende i Arvidsjaur har säkert uppmärk-
sammat att det kör en rödmålad ”lednings-
bil” på samhället. Enligt Magnus är det ett 
bra komplement till övriga utrustningen.
 – Vi turas om att ha ständig jour med 
endast 90 sekunders inställelsetid. Bilen 
innehåller en rad modern och viktig utrust-
ning. För att hitta, bedöma och göra en 
första snabb insats på plats och därmed 
bromsa förloppet, innan resten av styrkan 
kommer. 
 Ett nytt arbetssätt jämfört med tidigare, 
som visat sig fungera bra. Deltidsbrand-
männen åker ut med en styrkeledare plus 
brandmän (inställelsetid 5 minuter).
 På stationen har även en del föränd-
ringar gjorts. Bland annat en ny speciell 
ingång där brandmännen kan ta av sig 
smutsiga skyddskläder, efter insats. ”För 
rena och friska brandmän” kallas den 
satsningen.
 – Jobba som räddningschef är spän-
nande och intressant. Dessutom roligt att 
få fortsätta att effektivisera organisationen 
för framtidens krav! säger Magnus Öhman, 
räddningschef.

Ledningsbilen är utrustad för att klara av olika situationer i ett tidigt skede. Foto: Kent Norberg.

Magnus Öhman är heltidsanställd räddningschef i Arvidsjaurs kommun sedan ett år tillbaka.  
 – Vår organisation har verkligen prövats med bland annat bränderna i somras, PFAS-larm 
och klorgasutsläpp men jag tycker att det har fungerat bra. Vi är på banan med bra personal 
och utrustning här i Arvidsjaurs kommun, säger räddningschefen Magnus Öhman.
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• ”Let’s Go Kids” en liten stad i staden.
 Alla dagar. 
• Bamse och IFK Arvidsjaur gymnastik 
 träffar vi på Köpmantorget, fredag, där 
 de kör tre Bamsegympapass.
• Medan flyttar ut till ”Let’s Go Kidsom-

rådet” med skumdisco och bio.
• ”Let’s Spring” torsdag kväll, Köpmantorget.
• Fisketävlingen i Nybban tror vi blir en 

kommande tradition den första kvällen på 
Let’s Go. 

• Marknad, handel, föreningar och event 
samlar vi på Stationsgatan.

• Våra lokala butiker flyttar ut i solen utan-
för sina butiker med erbjudanden som ni 
inte kan motstå. 

• Bakluckeloppis hittar vi på Garvaregatan, 
fredag.

• Stjärnteatergänget rockar loss på stora 
scenen fredag eftermiddag.

• Silver Road Cruisers visar sina bilar och 
grillar ”Cheva Burgers” vid Fridhems-
skolan. 

• SM-deltävling i Strongman på Köpman-
torget, lördag.

• Elitserien i Watercross ser vi åter igen på 
lördag eftermiddag på Nybban.

• Nattivalen arrangeras som förra som-
maren nere vid Nybban med öltält och 
partybandet Krutov & Co. 

• Fest på torget! Svansele Vildmarkscenter
 kommer med partyband, DJ:s och kalla
 drycker. Mat tillagas över öppna eldar.

Ett axplock av vad som 
kommer att hända:

Under Let’s  Go Arvidsjaur dagarna 4-6 jul i  bygger
vi  upp en barnstad där lärande och demokrati  är
viktiga hörnstenar.  Let’s  Go Kids består ett  antal
av små trähus som utgör arbetsplatser med olika
arbetsuppgifter för barnen att  utföra.  Barnen får
t i l lfälle att  utveckla och visa sina färdigheter inom
både kreativa,  praktiska och teoretiska områden.
Efter avslutat arbete går barnen t i l l  lönekontoret
för att få sin lön utbetalad.  Lönen betalas ut i
barnstadens egna valuta.  Del av lönen betalas in i
skatt  och det som blir  över kan användas t i l l  att
köpa saker som producerats i  barnstaden (tex
konstverk,  f ika mm).  Insamlad skatt  går t i l l
underhåll  och överskottet går t i l l  det som
barnstadens invånare gemensamt beslutar.  Då och
då arrangeras underhållning på barnstadens scen
och ibland kallas medborgarna i  barnstaden t i l l
demokratiska val  där de beslutar om hur
barnstaden ska styras och vad skattepengarna ska
användas t i l l .
 
Barnen får prova på ol ika yrkeskategorier,  lära sig
samhällsstrukturer och
principer för hur ett  samhälle är uppbyggt och
fungerar.  Syftet med konceptet är  att  utforma
samhällets funktioner,  skyldigheter och rätt igheter
på ett  pedagogiskt sätt  så att  barn kan förstå och
ta in hur det fungerar samtidigt som det ska
upplevas stimulerande och rol igt!
 

LET’S GO KIDS
BARNSTADEN

Alla barn i  åldern 4-13 år är  välkomna och
inträdet är gratis!  Det f inns även ett
vuxendagis i  anslutning t i l l  barnstaden där
vuxna kan ta igen sig över en kopp kaffe.
 
Let’s Go Kids är ett  projekt init ierat av
Resurscentrum, där Kultur och Frit id,
Arvidsjaurs Församling och Samisk
Förvaltning anslutit  som
samverkanspartners.  Projektet f inansieras i
huvudsak genom statl iga bidrag och
Arvidsjaurföretagare som har valt  att  gå in
med sponsring i  detta pedagogiska
koncept.  Vil l  du veta mer om Let’s  Go Kids?
Kontakta Jan-Åge Lundman på mobil  070-
235 74 60 eller maila TJLN04@arvidsjaur.se
så får du veta mer.

RESURSCENTRUM 
ARVIDSJAUR KOMMUN

Let’s Go Arvidsjaur
För andra året samlar vi lokala företagare, 
krögare, föreningar, marknadsknallar, 
turister och lokalbefolkning i Arvidsjaurs 
centrum till en avslappnad och gemytlig 
familjefest. 
 Let’s Go sträcker sig precis som förra 
året i dagarna tre, med start den 4 juli.



Juni
20/6 – Sommarmöte
Långudden, Auktsjaur kl 14.00. 
Ta med fikakorg! Arrangerat av Svenska 
kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan. 

21/6 – Midsommarfirande
Gamla Prästgården kl. 12.00-15.00, 
majstången pyntas kl. 12.30.
Långudden, Auktsjaur kl. 15.00.

24/6 – Loppis
Abborrträsk vid Affär´n. Öppet måndag-
fredag kl. 12.00-16.00 fram till den 15/8.

24/6 – Granberget 
Upplev ett välbevarat exempel på Norrbot-
tens småbruk och utmarkskultur. Guidning 
torsdagar kl. 13.00 v. 26-33. Bokas.

Augusti
3/8 – Storavan trollingen
Fristående trollingtävling som även ingår 
i Arjeplogsmästerskapen. Penningpris 
till segrare samt för största öring. Stort pris-
bord som lottas ut till övriga. Målgång 
i Gullöns småbåtshamn.

Juli
4-6/7 – Let’s Go Arvidsjaur  
Mängder av aktiviteter, bl.a. watercross, 
strongmantävling, fisketävling, Lets’ Go 
Kids, marknad m.m. Missa inte denna 
fullspäckade helg!

5-6/7 – Nattivalen
Favorit i repris med coverbandet Krutov 
& Co nere i Laponiakåtan.

8/7 – Notdragning Storavan
Dra not i naturskön miljö och ät middag 
med rökt abborre samt kvällens fångst. 
Måndag, onsdag, fredag vecka 28-30. 
Avresa från Arvidsjaur kl. 16.00. Bokas!

14/7 – Kvarnfest
Järvträsk kl. 12.00.

16/7 – Teater 
Folkets Hus, Abborrträsk kl 18.30. 
Friteatern spelar teatern ”Livets Mening”.

20/7 – Auktion i Kläppen
Gods från tre hem. Öppnar kl. 11.00 med 
visning från kl. 10.00.

27/7 – Glommersberget Opp
Spring eller ta en härlig promenad upp på 
berget i Glommersträsk. Start vid Hängen-
gården. Klasser H/D med tid samt motion 
utan tid.

10/8 – Spelmansstämma
Badparken i Abborrträsk kl. 12.00. 
Vid regn inne i Folkets hus.

15/8 – Surströmmingspremiär 
Folkets Hus i Abborrträsk kl. 18.00. 
Det finns även korv. Musikunderhållning!

31/8 – Glommersterrängen
Terränglopp i naturskön miljö. Ta med hela 
familjen för en härlig dag i Norrbottens 
skogar. En avslappnad stämning med kaffe 
och bullar vid spåret. 
• Tävlingsklasser: 19 km och 13 km. 
• Motion utan tid: 11 km och 5 km. 
• Flickor/Pojkar utan tid: 0,8 km (0-7 år)
    och 2,2 km (8-13 år).

IT Norrbotten är ett bolag som ägs av alla 
Norrbottenskommuner och Regionen (f.d. 
Landstinget) som bland annat ansvarar för 
drift av det optiska fibernätet i länet. 
 I samverkan med IT Norrbotten testar 
vi nu en ny typ av infrastruktur, så kallad 
LoRaWAN. (Long Range Wide Area Net-
work) Det är en ny typ av nätverk som kan 
användas för att trådlöst koppla upp el eller 

Arvidsjaur stadsnät
Bredbandsutbyggnad pågår i Järvträsk. Projektering för utbyggnad pågår för Lauker. 
På tätorten kommer området norr om Järnvägsgatan och söder om Skogsgatan mellan 
Östra kyrkogatan och Nyborgstjärn att förtätas. Tyvärr är det få som anmält sig men 
det går fortfarande bra att anmäla sig. Se kartbild (www. arvidsjaurstadsnat.se).

batteridrivna sensorer och enheter som 
kommunicerar via detta nätverk mot en cen-
tral server som samlar in datat. Projektet 
drivs bland annat av av LoRa Alliance och är 
tillgängligt för både privatpersoner och före-
tag. Räckvidden är i nuläget ca 10km radie 
från centrala Arvidsjaur. Mer information på 
www.lora-alliance.org/
 Under sommaren kommer vi att lansera 
tjänster med kapacitet högre än 100Mbps, 
för de som har nyare kundenheter. Kunder 
med äldre kundenheter kan kontakta oss 
för byte av kundenheten. Exakt vilka hastig-
heter som blir tillgängliga kan variera mellan 
tjänsteleverantörerna. Mer information 
kommer på www.arvidsjaurstadsnat.se när 
uppgraderingen är klar.
 Alla Norrbottenskommuner samarbetar 
via en gemensam nämnd, Norrbottens 
e-nämnd, som syftar till att underlätta för 
alla kommuner i deras digitaliseringsarbete. 

Som ett led i det arbetet har  en gemensam 
e-tjänsteplattform skapats, där alla kommu-
ner kan publicera sina e-tjänster.
 På www.minasidor.arvidsjaur.se har vi 
börjat lansera Arvidsjaurs e-tjänster, i dags-
läget är det framförallt blanketter som du 
fyller i och signerar med ditt bank-id. Tjäns-
terna kommer på sikt att vidareutvecklas till 
mera interaktiva tjänster.

Sommaraktiviteter 2019
i Arvidsjaurs kommun


