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Näringslivsenheten
Funderar du som företagare på att utbilda 
dig eller utveckla och investera i din verk-
samhet? Då ska du vända dig till närings-
livsenheten i kommunen.

Sid 2

Siktar på 5 stjärnor
Kristoffer Lundström, vd på Laponia 
Resort har stora planer för Camp Gielas 
och Vittjåkk.

Sid 6

Let’s Go Arvidsjaur tillbaka
Therese Jansson, A-färg och Tapet, ser 
fram emot årets folkfest.

Sid 8

önskar Arvidsjaurs kommun
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Årets ekonomiska resultat 2021
Arvidsjaurs kommun har god ekonomi med positiva resultat. 
Verksamheterna arbetar på ett ansvarsfullt och bra sätt, med att 
ta ansvar för sin budget. 

Under året har det även varit en bra ök-
ning av skatteintäkterna. Främst beror 
det på att arbetslösheten, som ökade un-
der pandemin, har minskat. Nu arbetas 
det fler timmar, när kommunen har lägre 
arbetslöshet än riket. 
 Senaste årens befolkningsminskning 
har stannat upp vilket också bidrar ock-
så till att förstärka kommunens ekonomi. 
De generella statsbidragen beräknas 
nämligen på hur många invånare en 
kommun har i olika åldersgrupper.
 Utfallet av nettokostnaderna 2021 
fördelar sig enligt nedan per nämnd.

• Kommunstyrelsen .........................0,7%
• Barn- och utbildningsnämnden ...37,8%
• Socialnämnden ...........................41,0%
• Miljö-bygg- och 
 hälsoskyddsnämnden ..................0,5%

Störst positiv avvikelse mot budget 
har Socialnämnden med +10,5 mnkr. 
Även Barn- och utbildningsnämnden 
har ett stort positivt överskott med 9,2 
mnkr. Kommunstyrelsens underskott 
beror främst på att kommunfullmäktige 
beslutat om ett extra kommunalt 
driftbidrag till Arvidsjaurs flygplats AB 
som även 2021 har haft ett år med rejält 
minskade intäkter, främst kopplat till 
pandemin.  
 Barn och Utbildningsnämnden 
överskott beror främst på ökade intäkter 
på grund av pandemin. Verksamheten 
har även fortsatt att anpassa sin verk-
samhet för att närma sig prislapparna 
för respektive verksamheter. 

Befolkning 31/12 2017-2021

År/antal 2021 2020 2019 2018 2017

Totalt 6 143 6 145 6 220 6 334 6 440

Födda 62 59 60 64 66
Avlidna 77 100 107 100 90

Inflyt-
tade

274 251 297 314 349

Utflyt-
tade

262 298 366 385 330

Socialnämnden överskott beror också 
på ökade intäkter kopplade till pande-
min. Inom Socialnämndens område är 
det främst IFO som har haft ett ekono-
miskt tungt år - på grund av flera dyra 
placeringar. Äldreomsorgen har största 
överskottet inom nämndens område. 
 Miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden 
går 0,3 mnkr plus mot budget tack vare 
ökade intäkter från bygglovsverksamhe-
ten och lägre personalkostnader.
 Under 2021 har kommunens befolk-
ning minskat med endast två personer, 
mätt från den 1 januari till den 31 
december.  
 På grund av den befolkningsstruktur 
som kommunen har kommer det under 
överskådlig tid att vara födelseunder-
skott, det vill säga betydligt fler kommun-
medborgare kommer att avlida än det 
föds. Ska kommunens befolkning öka 
måste det alltså ske genom inflyttning, 
vilket var fallet under året.

Kommunen Sammanställd 
redovisning

Resultaträkning (tkr) 2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 156 460 159 512 249 598 253 428

Verksamhetens kostnader 
     
2 -599 374 -596 846 -664 923 -659 171

Avskrivningar -20 312 -18 105 -38 900 -36 677
Verksamhetens nettokostnader 3,4 -463 226 -455 439 -454 225 -442 420

Skatteintäkter 5 319 917 307 776 319 917 307 776
Generella statsbidrag och utjämning 157 410 151 889 157 410 151 889
Verksamhetens resultat 14 101 4 226 23 102 17 245

Finansiella intäkter
     
6 1 042 1 138 295 384

Finansiella kostnader -125 -144 -3 215 -3 719
Resultat efter finansiella poster 15 018 5 220 20 182 13 910

Extraordinära poster 0 0 0 0
Årets resultat 15 018 5 220 20 182 13 910

Bär du på en affärsidé som du önskar för-
verkliga kan du få kostnadsfri rådgivning 
via Nyföretagarcentrum, som kommunen 
har nära samarbete med. Vi fungerar 
också som lots in till olika myndigheter. 
Frågorna kan handla om alltifrån bygglov, 
miljöärenden, upphandlingar, företags-
stöd, rekrytering eller nästan precis vad 
som helst. 
 Näringslivsenheten arrangerar ofta 
seminarier och föreläsningar inom olika 
områden. Följ oss gärna på Facebook för 
mer information, vi finns under namnet 

Information från näringslivsenheten
Om du som företagare funderar på att utveckla och investera i din verksamhet 
kan vi hjälpa till att titta på olika möjligheter till finansiering, vi har god kännedom 
om de företagsstöd som finns tillgängliga. 

Näringslivsenheten Arvidsjaurs kommun. 
Vi skickar också ut digitala nyhetsbrev.

Två nya utbildningar startar till hösten,
redovisningsekonom och energiingenjör 
Båda är Yrkeshögskoleutbildningar via 
FEI, Företagsekonomiska Institutet. 
Studerande kan delta i lektioner online 
och utbildningarna genomförs i samarbete 
med det arbetsliv som behöver den kom-
petens som utbildningen leder till. 
 Lärcentrum tillhandahåller också en fy-
sisk plats dit du är välkommen att komma 

Idag arbetar Karin Jonsson, Malin Johansson, Anne Enoksson och Karina Lidén på Näringslivsenheten, Arvidsjaurs kommun.

Materialet kommer att användas i mark-
nadsföringssyfte för att både inspirera till 
inflyttning genom att visa upp hur det är 
att leva i Arvidsjaur, samt för att infor-
mera inflyttare och potentiella inflyttare 
om var man hittar boende och jobb, vilka 
föreningar och aktiviteter som finns i kom-
munen och var man vänder sig vid frågor. 

Energibolaget 
har ny vd
Anna Renberg blir Arvidsjaurs Energibo-
lags nya vd, med start 1 september.
 – Det känns kul och spännande 
med en ny utmaning, säger Anna, som 
närmast kommer från en anställning vid 
kommunens upphandlingsenhet.

Arvidsjaur mår bra!
Kommunens ekonomi är 
stabil. Tillväxt bland före-
tagen, K4 växer, byarna 
frodas och vi har i skrivande 
stund blivit fler invånare, 
totalt 6 153 i antal. 
Att restriktionerna från de tråkiga pan-
demiåren har lättat gör tillvaron bättre 
för alla, livet har sakta återgått till att bli 
normalt igen. 
 Kriget i Ukraina är naturligtvis det 
mörka molnet på vår himmel och 
påverkar oss på många olika sätt. Vårt 
sätt att bidra blir att försöka ta emot de 
flyktingar som kommer hit på ett så bra 
sätt som möjligt och ge förutsättningar 
för trygghet och inkludering i samhället.   
 Nu går vi mot sommaren och jag 
hoppas att alla våra medarbetare får en 
välbehövlig och bra semester, att vädret 
blir bra, myggorna få och lagom med sol 
och regn.  

Lena Ruth, kommunchef

för att göra din tentamen, plugga i lugn 
och ro, träffa klasskamrater, nyttja Wi-Fi 
och annan utrustning.

Kontakt via e-post naringsliv@arvidsjaur.se,
telefon 0960-155 00 eller besök närings-
livskontoret Humlan.

Med önskan om en riktigt 
trevlig sommar!
Anne, Karina, Malin och Karin

Som en komplettering till hemsidan har vi 
även lanserat ett inflyttarnätverk på Face-
book som heter Move to Arvidsjaur där 
nya inflyttare och intressenter kan skapa 
nya kontakter, ställa frågor och hålla 
sig uppdaterade om vad som händer i 
kommunen. Vår förhoppning är att vårt 
arbete kommer att locka hit fler inflyttare 

men även att förenkla för nyinflyttade att 
komma in i samhället så de snabbare 
känner sig hemma i kommunen. 
 Besök gärna hemsidan och titta på fil-
men om Arvidsjaur där vi presenterar tre 
olika inflyttare och varför de valt att flytta 
hit på flyttatillarvidsjaur.se.

Flytta till Arvidsjaur 
Sen hösten 2021 har vi jobbat med att bygga en hemsida och skapa en 
film som ska hjälpa oss att marknadsföra Arvidsjaur med syfte att locka 
hit fler inflyttare. Materialet är nu klart och lanserades i maj i år. 
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Nu i juni är renkalvarna sköra och i stort behov 
av sina mammor, kom ihåg att inte störa och att 
hålla din hund kopplad. Under senare delen av 
juni och in i juli pågår kalvmärkningarna i om-
rådet vilket gör att det kan vara renarna i rörelse 
på vägarna runt om i kommunen. Om renar 
kommer in i samhället är det för att komma 
undan insekter, det heter bálggat.

Sommar Same-SM hålls i Árviesjávrrie 12-14 
augusti, där kan både liten och stor delta. 
Arrangörer är Östra Kikkejaur. Under hela som-
maren händer mycket runt om i Sápmi/Sabmie, 
håll utkik på sociala medier och annonser.

Samiska seniorträffarna med fika återkommer 
23 augusti. Vi bjuder på fika och goda samtal. 

Biejvieh! 2022 kommer få annan utformning, vi 
och våra samarbetspartners kommer sprida ut 
arrangemang under hela året. Spana efter loggan 
under året! 

Samer och nationella minoriteter
Lagen (2009:724) om nationella minorite-
ter och minoritetsspråk innebär att vi som 
kommun i samiska språkförvaltningsområ-
det har skyldighet att:

• Informera om de rättigheter som lagen innebär 
för de nationella minoriteterna.

• Lagen omfattar de nationella minoriteterna 
samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och 
judar samt de nationella minoritetsspråken 
ume-. lule-, pite-, nord- och sydsamiska, finska, 
meänkieli, romani chib och jiddish.

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

• Samråd ska ge möjlighet till inflytande i frågor 
som berör samer och nationella minoriteter 
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. 

Skriftligt informationsmaterial finns att hämta I foajén på Camp Gielas, Kommunhuset och Medborgarhuset. 
För mer information se www.minoritet.se.

Sedan 1 mars 2022 ska informations-
samtal ges av kommunen innan en 
talan väcks vid domstol gällande vård-
nad, boende och umgänge.

Parcykel ger träning 
 
Ett nytt inslag i äldreomsorgens 
verksamhet är ”side-by-side”, 
en parcykel som ger träning, 
aktivitet och social samvaro 
under trevliga former.  
 
Hjärt- och lung i Arvidsjaur har sponsrat 
verksamheten med en del av inköpet. 
Cykeln har 7 växlar och drivs med en 
elmotor. Personal sitter med och sköter 
bromsar, växling och styrning.  
 En av cykelns viktigaste funktioner är 
att pedalrörelsen kan kopplas samman 
och genom detta kan passageraren 
lära sig trampa. Föraren kan genom 
sin egen pedaltrampning lära passa-
geraren att trampa. Naturligtvis är det 
valfritt om en eller två skall trampa.

Bo Granström och Irma Renberg 
testade cykeln och kände sig nästan 
som ”mc-knuttar”

Cirka 900 000 personer i Sverige har 
ett missbruk av alkohol, droger eller 
läkemedel (mörkertalet är stort). Om 
varje person av dessa har 5 anhöriga 
så finns det 4,5 miljoner anhöriga i vårt 
land.
 Pärlan ger stöd till anhöriga där du 
är i fokus och där syftet är att du under 
de omständigheter du nu lever ska se 

till dig själv, ditt liv, din situation och 
komma närmare dina egna mål och 
drömmar som du har eller har haft.

Information och tidsbokning: 
Mona Larsson Dalberg .... 0960-155 59 
Gerd Lundgren.................. 0960-165 18 
Ann-Sofie Nilsson ..............0960-157 37

Anhörig? Du är inte ensam! Familjehem
Socialtjänsten behöver 
familjehem, kontaktfamil-
jer och kontaktpersoner för 
barn, ungdomar och vuxna 
(gäller enbart kontaktper-
son) i olika åldrar och söker 
intresserade. Kan det vara 
något för dig?

I ett familjehem flyttar ett barn eller 
en ungdom in och lever tillsammans 
med familjen. Tiden kan variera från 
några månader, något år eller tills 
den unge blir vuxen. Familjehem är 
vanliga familjer. Om man är ensam-
stående, sambo eller gift har ingen 
betydelse och det finns inga krav på 
utbildning eller särskilda meriter. Det 
som krävs är intresse, engagemang 
och stabila levnadsförhållanden. 
 Familjehemmet är inte en ersätt-
ning för barnets föräldrar utan ett 
komplement. Därför är det viktigt 
med ett bra samarbete mellan 
barnets familj, familjehemmet och 
socialtjänsten. 
 Att vara kontaktfamilj innebär att 
ett barn eller en ungdom vistas hos 
familjen, vanligen en eller två helger 
per månad, umgås med familjen och 
deltar i familjens aktiviteter. 
 En kontaktperson träffar barnet, 
ungdomen eller den vuxne någon 
eller några gånger per vecka för 
samtal eller andra aktiviteter 
beroende på barnets, ungdomens 
eller den vuxnes behov och 
önskemål. 
 Arvode och omkostnadsersättning 
utgår. Vi erbjuder handledning/stöd 
och utbildning. 

För mer information kontakta 
familjestödjare Anna Lindblom,
0960-165 10, 070-342 78 18.

Familjerådgivning
Det finns tillfällen när man kan behöva 
professionell hjälp i sina nära relatio-
ner, oavsett om man lever i en parrela-
tion eller ensam. Familjerådgivningen 
arbetar med relationsproblem och 
erbjuder samtal. Samtalen sker under 

Fler gode män behövs
Arvidsjaurs kommun är i behov av 
fler gode män! Om du har frågor eller 
vill anmäla ditt intresse maila till
overformyndare@arvidsjaur.se

Socialtjänsten informerar:

Informationssamtal – ett lagstadgat krav innan 
en vårdnads-, boende- och umgängestvist

Information och tidsbokning: 
Mona Larsson Dalberg .... 0960-155 59 
Gerd Lundgren.................. 0960-165 18 
Ann-Sofie Nilsson ..............0960-157 37

sekretess och ingen dokumentation 
sker. Samtalen är kostnadsfria.
 För information/tidsbeställning 
ring familjerådgivare Solweig Öjebrandt, 
072-564 57 60.

Våld mot vuxna i parrelationer är ett 
omfattande problem och våld mel-
lan vuxna drabbar också barn. Om du 
utsätts för våld av något slag har du rätt 
att få hjälp och stöd.
 
Hit kan du vända dig:

• Socialtjänsten – nås via växel 0960-
155 00, fråga efter handläggare på 
Individ- och familjeomsorgen. Du 
kan också göra en orosanmälan via 
e-tjänsten som finns på Arvidsjaur 
kommuns hemsida.

• Polisen – vid akuta ärenden ring 
112. Icke akuta ärenden ring 114 14. 

 Polisen kan du besöka på Östra 
 kyrkogatan 1 i Arvidsjaur

Alla har rätt till ett liv fritt från våld
Våld inom familjen förekommer i alla samhällsklasser och miljöer 
och kan vara svårt att upptäcka.

• Hera – kvinnojour i Arvidsjaur. Nås på 
mail via www.kvinnojourenhera.se. På 
Heras hemsida finns flertalet länkar 
till organisationer som erbjuder olika 
typer av information och stöd.

• Hälsocentralen – telefonnummer till 
akuttelefon 0960-575 01, jourverk-
samhet alla dagar dygnet runt.

• Kvinnofridslinjen – det kanske är 
svårt att vända sig direkt till en myn-
dighet. Du kan ringa 020-50 50 50, 
för att få råd och stöd. Samtalet är 
kostnadsfritt och syns inte på telefon-
räkningen.

• Välj att sluta – en telefonlinje för den 
som vill få hjälp att ändra ett kontrol-
lerande eller våldsamt beteende. 
Även denna linje är kostnadsfri och 
syns inte på telefonräkningen. Telefon

 020-55 56 66, öppet måndag, tisdag 
 och torsdag 08.30-16.00.

• Bris – barn och ungdomar under 18 
år, ring 116 111. Mail och chatt på 
bris.se.

• Bris – vuxentelefon: 0771-50 50 50, 
öppet vardagar 09.00-12.00.



Verksamheterna kring det nya förvärvet 
är i full gång. Vid Tvättjärnen satsas det 
på ”glamping”, ett nytt sätt att lyxcampa, 
med 25 kvadratmeters tält inredda 
som ett hotellrum. Dessutom med egen 
brygga. Det byggs även några exklusiva 
ställplatser med söderläge vid tjärnen.  
 – Stockstugan renoveras och blir själva 
knutpunkten med reception, servering, 
större uteplats samt hoppkuddar och lite 
vattenlek för barn, berättar Kristoffer.
 Ny infart blir direkt från Storgatan, med 
parkeringsplatser och incheckning. Ser-
vicehuset fräschas upp, fler brunnar för 
latrintömningar kommer att behövas och 
stuglägenheterna renoveras allt eftersom. 
 – På sikt vill vi bygga nya stugor också, 
vid förlängningen bortanför Stockstugan. 
Det är mycket jobb men vi börjar så här. 
Vårt långsiktiga mål är att Camp Gielas 
ska bli 5-stjärnigt!
 Ett sätt att locka gäster vintertid kan 
vara satsning på längdskidsport. Redan 

Kristoffer Lundström, vd för Laponia Resort, ser ljust på framtiden för nyförvärvet Camp Gielas. Redan en dag efter övertagandet, 
av kommunen, var renoveringsarbetet i gång. Lokala företag har anlitats och lär ha en hel del jobb framöver. Foto Kent Norberg

Målet: 
Att göra Camp Gielas 5-stjärnigt 
1 maj övertog Laponia Resort både Camp Gielas och Vittjåkk, 
av kommunen. 2 maj påbörjades byggnationer. 
 – Vi förlänger campingområdet vid tjärnen och bakom 
mobiliseringsförråden blir det en helt ny husvagnscamping, 
säger vd Kristoffer Lundström.

nu för Kristoffer diskussioner med K4 IF 
och IFK Arvidsjaur skidor om samverkan 
och vilka förbättringar som går att göra 
för skidsporten. Han har även varit i kon-
takt med Piteå Elit, som är positiva inför 
en sådan eventuell satsning. 
 – Konkurrensen är ju stor. Men kan vi 
erbjuda en helhetslösning med tidig snö, 
bra infrastruktur och boende, tror jag 
att vi har bra förutsättningar att lyckas i 
Arvidsjaur. 
 Laponia Resort ansöker för närvarande 
om tillstånd för vattenverksamhet för 
konstsnö.

Vad händer med Vittjåkk? 
– Det kräver noga eftertanke. Tricket är 
att försöka hitta ett koncept som passar 
in i regionen. Även där för vi samtal med 
många lokalpatrioter, som har ett stort 
hjärta för Vittjåkk. 
 Enligt Kristoffer bollar de olika idéer 
fram och tillbaka, i syfte att skapa en 

långsiktig plan och stabilitet. 
 –Det är allt jag kan säga för tillfället.

Ni renoverar även basen till allt; Hotell 
Laponia? 
– Under coronakrisen tappade vi nästan 
alla inkomster och det såg dystert ut. Men 
det har vänt och rullar på bra nu, så vi vå-
gar mer och renoverar utan bara fan!
 Restaurangen får nytt golv, köket 
rustas upp, stora kongressen har byggts 
om och 60 hotellrum, som renoverades 
senast 2010, renoveras igen för att höja 
standarden.  
 Även annexet får en kraftig ”make 
over” och blir en exklusiv lodge.
 Under senare tid har en padelhall på 
1200 kvadratmeter uppförts vid ABC-
huset och en utomhusbana finns numer 
vid Sameland (som också ägs av Laponia 
Resort). 
 – Det är stort sug efter padel och 
verkar vara en uppskattad satsning. Det 
gör att man vill fortsätta att satsa på 
Arvidsjaur!
 I örvrigt hyr Laponia Resort ut ABC-
huset till Kriminalvården och byggnaden 
nedanför till Svea Skog. Området med 
Hotell Skogen (tre byggnader) ingår i 
resorten. 
 – Nu ska jag upp till Hemavan och 
sedan till Haparanda.  

Hur hinner/orkar du med allt? 
– Det gäller att fokusera!

Idag är samtliga villatomter som legat 
ute till försäljning på Klockarberget 
sålda, vilket innebär att vi sålt 6 tomter 
under första halvan av 2022. Fler 
villatomter finns dock tillgängliga på 
andra platser runt om i samhället. Mer 
information finns på www.arvidsjaur.se/
villatomter. 
 För att säkerställa tillgången till 
villatomter även i framtiden har kom-
munen börjat titta på möjligheterna att 
tillskapa nya villatomter i Arvidsjaurs 
samhälle. I översikts- och tillväxtplanen 
som antogs i november 2020 finns tre 
nya områden utlagda inom Arvidsjaurs 
samhälle (se kartan nedan).
 När det gäller markområdet vid Präst-
tjärn konstaterade vi att det behövdes 
en utredning om huruvida marken 
är förorenad innan vi kan gå vidare i 
ärendet. Detta eftersom det funnits 
en handelsträdgård på fastigheten 
mellan åren 1935 och 1966. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen har ansökt 
om finansiering hos Länsstyrelsen/
Naturvårdsverket och beviljats medel 
med full kostnadstäckning för under-
sökningen. En första undersökning har 
genomförts och vi har konstaterat att 
delar av marken är förorenad. 
 Länsstyrelsen/Naturvårdsverket har 
nu meddelat att resterande medel i pro-
jektet har omfördelats till den fortsatta 
utredning som behövs. Förhoppningen 
är att utredningen ska kunna genom-
föras under barmarkssäsongen, så att 

Ökad efterfrågan på villatomter
 
Kommunen ser en ökad efterfrågan på villatomter. Bara under 2021 sålde vi 6 villatomter. 
Under 2018-2020 såldes 7 villatomter sammanlagt, så detta är ett nytt rekord!

kommunen sedan kan söka ytterligare 
bidrag för att sanera föroreningen. 
Därefter är förhoppningen att vi ska 
kunna gå vidare i ärendet med att 
tillskapa fler tomter. 
 När det gäller områdena ovanför Öst-
ra och Västra Ringlet meddelade läns-
styrelsen att det krävs en arkeologisk 
utredning. Utredningen har genomförts 
och samhällsbyggnadsförvaltningen gör 
utifrån detta bedömningen att lämning-
arna i området inte kommer att resul-
tera i några hinder mot att bebygga 
området. Även om vissa hänsynstagan-

den är nödvändiga. Berörd sameby har 
uttalat att de är negativa till bostadsbe-
byggelse på platsen varför kommunen 
i detta läge har valt att avvakta med att 
gå vidare i ärendet. 
 Sedan finns även ett område vid 
Byggyrkesgatan och Teknikerstigen 
utlagt i översikts- och tillväxtplanen. Ett 
förslag till detaljplan har tagits fram för 
nya tomter. Planförslaget finns till-
gängligt på sidan Detaljplan för del av 
Arvidsjaur 6:1 - tomter Byggyrkesgatan/
Teknikerstigen.
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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: Lena Ruth
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

Centrumbadet 
Öppet 13/6 - 21/8 alla dagar
kl. 12.00-16.00.
Midsommarhelgen stängt.

Första helgen i juli fylls Arvidsjaurs 
samhälle av en mängd aktiviteter: 
Öppen scen, skumdisco, water ball, 
pridetåg och fisketävling, bamsegympa, 
watercrosstävling och Strongman-SM i 
tungvikt. 
 En som ser fram emot helgen är The-
rese Jansson, A-färg och Tapet. 
 – Let’s go för mig är att alla får 
samlas. Butikerna flyttar ut på gatan, 

Festivalen Let’s Go Arvidsjaur är tillbaka: 

– Jag ser fram emot folkfest!

restauranger och festligheter på torget, 
man kan gå ut och äta med familjen. 
– Det är en folkfest. Det är mysigt och 
det är sommar för mig. 

Ser du fram emot något särskilt inför 
årets Let’s Go? 
– Det är så kul att träffa allt folk, många 
besökare och hemvändare, kompisar. 
Gå ut och umgås på kvällarna. Det är 

Efter två års uppehåll, på grund av pandemin, är det äntligen 
dags för en ny upplaga av Let’s Go Arvidsjaur. 

Therese Jansson, A-färg och Tapet. 

Resultatet från enkäten visar att hälso-
aspekten är den vanligaste anledning-
en till att barnen går/cyklar/sparkar till 
skolan. 
 De främsta anledningarna till att 
vårdnadshavare skjutsar är att barnet 
hämtas/lämnas på väg till/från annat 

Nu laddar vi för en ny säsong med aktiv transport! Ta cykeln istället för bilen. 
Eller gå! Föregå med gott exempel, minska trafiken inom samhället och skapa 
nya vanor.

mål, barnet har för mycket packning el-
ler det är dåligt väglag/kallt väder. 
 Vill du läsa mer om resultaten finns 
allt sammanställt i en rapport som du 
kan hämta via denna sida: 
www.arvidsjaur.se/TrampaPa 

Let´s gå, trampa på – hur gick det?
Förra året genomförde kommunen en gång- och cykelkampanj. 
Under kampanjen gjordes en enkätundersökning och trafik-
mätningar.

Skolavslutning 
Arvidsjaurs kyrka 10/6
Årskurs 4-6 ..........................kl. 08.45
Förskoleklass - åk 3  ...........kl. 09.45
Fridhemsskolan ...................kl. 10.45
Sandbackaskola ..................kl. 11.45
Glommersträsks kyrka
Torsdag 9/6 .........................kl. 18.00
Annat
Parkskolan kommer ha tipsrunda, 
leker och äter glass på fredag 10/6.
Tallbackaskolan kommer ha en in-
vigning av ombyggnationerna 9/6.
 

Läsplan för grund- 
och gymnasieskolan 
läsåret 2022/2023
Höstterminen 2022: 25/8 - 22/12
Läslov: 31/10 - 4/11 (5 dagar)
Vårterminen 2023: 11/1 - 16/6
Sportlov: 6 - 10/3 (5 dagar)
Påsklov: 11 - 14/4 (4 dagar)

Skyddsrum
Skyddsrum ska kunna ge skydd 
åt människor vid krig. På MSB:s 
hemsida får du veta mer om var de 
finns, hur de fungerar och vem som 
ansvarar för dem.
www.msb.se/skyddsrum

Árviesjávrrie 
– ”den givmilda sjön” 
 
”Du leende givmilda sjö, 
en tindrande skönhet 
i solvindars ljus, 
en hemlighet är du, 
en drömmande mö, 
vid din blommande strand, 
 i juninatts bris” 
 
/Lennart Granberg 

mycket som händer under Let’s Go och 
jag tror att det blir mycket folk, så nu 
ser jag fram emot folkfest. 
 
Text/bild: Malin Johansson

Den nya prismodellen återspeglar kost-
naden för att producera och leverera 
fjärrvärme. Produktionskostnaden ska 
återspeglas hos kunden. När det är 
billigt att producera och distríbuera 
energi är priset lägre. 
 Ökade kostnader i form av miljö-
avgifter, skatter och andra driftkostnader 
har medfört att vi nu inför en prismodell 
som underlättar för våra kunder att 
spara energi och själva få en mer 
kostnadsriktig prissättning.  
 Taxan kommer att baseras på sä-
songspriser indelat i tre delar. Under 

Ny prismodell
Arvidsjaurs Energi AB har beslutat införa en ny prismodell 
som är hållbar både för miljön, för kunder och för oss. 

vintern blir priset något högre, men i 
stället lägre under vår-, höst- och som-
marsäsong.
 Till ovanstående kopplas en flödes-
taxa och en effektavgift. Den nya pris-
modellen kommer att införas 1 januari 
2023.
 Yttterligare information till våra kun-
der kommer under hösten.
   
Björn Lundberg 
Arbetande ordförande AEAB
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SE HIT – Uppmaning att källsortera bättre
 
Vi vill rikta en uppmaning till källsortering och ett tack till alla som källsorterar aktivt. 
Samt påminna om att allt förpackningsmaterial som hamnar på återvinningsstationerna inte 
belastar kommunens ekonomi, då dessa materialslag ligger under producentansvaret.

Det är alltså förpackningsproducenterna som bekostar 
återvinningen av förpackningarna. Det är därför av stor 
vikt att förpackningarna hamnar rätt, både för miljön 
och avfallstaxan.  
 Vid den senaste plockanalysen av hushållens sopor 
som ägde rum under oktober 2021 visade det sig att 
ca 30% av avfallet i sopkärlen är felsorterat. Dvs att vi 
hanterar, transporterar samt skickar ca 30% i onödan 
till förbränning. Största delen av felsorterat hör till 
kategorin förpackningar som står för ca 23,5 %. Om 
förpackningar lämnas där de ska, dvs vid de återvin-
ningsstationer som finns utspridda i kommunen så 
gynnar det i slutändan inte bara miljön utan även din 
egen plånbok. 

Andel felsorterat förpackningsmaterial:

• Villor tätort: 22,15%
• Flerfamiljshus tätort: 24,89%
• Landsbygd: 24,01%

Farligt avfall lämnas på ÅVC.

Sommarens 
öppettider 
ÅVC & Ånyo
ÅVC 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 ordinarie öppettider:
Måndag-fredag ................ 10.30-16.30
OBS! Under sommaren kan Ånyos
öppettider avvika från ordinarie tider.

ÄLVSBYN

Bibliotekens 
öppettider 
30/5 - 28/8

Arvidsjaurs bibliotek:
Måndag - onsdag ............12.00-16.00
Torsdag ............................15.00-19.00
Fredag ..............................12.00-16.00

Glommersträsks bibliotek:
Onsdag .............................09.00-10.30

Mötesplats Källarn
Vad händer på mötesplatsen?
Följ oss på Instagram ug_kallarn

Är du osäker hur du ska sortera?
Gå in på: www.sopor.nu, www.ftiab.se 
eller kontakta vår kundtjänst: 0960-156 07. 
Felanmälan på återvinningsstationerna görs 
direkt till FTIAB 0200-880 311.

Glöm inte att återbruka
 
Kom ihåg att vi har möjlighet 
till återbruk i Arvidsjaur.
Lämna gärna saker till Ånyo 
och Returbutiken på ÅVC. 
 
På så sätt kan prylen, möbeln eller före-
målet komma till användning för någon 
annan - istället för att den ska hamna i 
soporna. Genom att återbruka undviks 
också kostnaden för att skicka föremå-
let för vidare omhändertagande, sam-
tidigt som det är en miljövinst. Har du 
något föremål som är helt och som du 
tror kan användas en gång till av någon 
annan, lämna gärna in detta hos Ånyo 
eller Returbutiken. Tack på förhand.
 
Ånyo och Returbutiken

Anmäl dig till SMS-tjänsten genom att 
kontakta Avfallsenhetens kundtjänst via 
e-post kundtjanst.avfall@arvidsjaur.se 
eller telefon 0960-156 07.
 Avfallsenheten önskar att ni fortsätter 
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 gärna 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 
uppställningsplats med bra bärighet. 
 Vid osäkerhet om bärighet drar föraren 
extra slang och då tillkommer avgift för 
fastighetsägaren. Med tydligare skyltning 
kan detta minimeras.
 
Slangdragning
Extra debitering ske ifall slang längre 
än 15 meter måste användas. Ska 15 
meter slang räcka måste avståndet 
mellan slambilens uppställningsplats och 

Inför slamtömningssäsong 2022
 
Nytt för i år är att du kan få ett SMS när slamtömning har 
utförts. Då kan du t.ex. återfylla vatten, reparera brunnen eller 
vidta andra åtgärder. 

slambrunnen vara kortare än så. Detta 
eftersom slangen ska räcka från lastbi-
lens anslutningar och ända ner till botten 
av brunnen.
 
Röjning
Röj bort sly och ansa träd som brett ut sig 
efter färdvägen och vid brunnen. Slam-
bilen måste ha en fri bredd på minst 3,5 
meter och fri höjd på 4,5 meter. 
 
Tack för att ni hjälper oss att hjälpa er!
Arvidsjaurs kommun, Avfallsenheten

Behöver ditt 
avlopp åtgärdas?
Informationen riktar sig till 
de som har enskilt avlopp.

Miljöenheten i Arvidsjaurs kommun 
har tillsyn på enskilda avlopp. Vi följer 
miljöbalken som säger att avloppsvat-
ten ska renas för att inte olägenheter 
ska uppstå för människors hälsa eller 
miljön. 
 Vi har upptäckt att flera fastig-
hetsägare inte känner till vad det är 
för avloppsanläggning de har. Det är 
inte så konstigt, men det är viktigt och 
bra information att veta. På avlopps-
guidens hemsida ”Testa ditt avlopp 
– Avloppsguiden” kan du klicka vidare 
och hitta det mesta du behöver veta 
om ditt avlopp och vilka krav som 
ställs på den.
 Det allra vanligaste som äldre 
avloppsanläggningar underkänns 
för enligt min uppfattning är att det 
saknas ett efterföljande reningssteg. 
Att avloppsvattnet leds till ett dike/
vattendrag räknas inte som rening och 
därför inget vi godkänner. 
 Uppskattning från tidigare avlopps-
inventeringar så uppfyller 90% av av-
loppsanläggningar äldre än 20 år inte 
dagens krav och behöver göras om. 
Om du redan vet att du har ett icke 
godkänt avlopp eller upptäcker det nu 
då behöver det åtgärdas. 
 Ta kontakt med en eller flera 
entreprenörer som kan ge dig offert 
och eventuellt utföra arbetet. Eller om 
du är osäker går det också bra att ta 
kontakt med oss på miljökontoret för 
eventuella synpunkter. 
 Innan du anlägger behöver du ansö-
ka om tillstånd hos miljöavdelningen. 
Ansökan kan numera göras digitalt via 
E-tjänst som om du hittar under Själv-
service på kommunens hemsida.
    
Simon Lin, Miljöinspektör

Illustration på hur en trekammarbrunn 
ser ut inuti ovanifrån. Insidan är uppde-
lad i 3 kammare där det mesta av slam-
met ska samlas i den stora kammaren. 
Ett t-rör sitter på utloppet.



Bygget ska också innehålla två sporthallar varav den 
ena har plats för en fällbar läktare för 250 personer. 
 Placeringen blir på marken där utebassängen låg 
samt in bakom Centrumbadet. Centrumbadet plane-
ras rivas när den nya sport- och simhallen står klar. 
 Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov vid 
sitt sammanträde den 27 april. Förhoppningen är 
byggstart under hösten 2022.
 Just nu görs kalkyler som ska vara klara till kom-
munstyrelsen möte den 7 juni. Det slutliga beslutet 
fattas av kommunfullmäktige 20 juni.
 Upphandlingen för bygget av Arvidsjaurs nya 
sport- och simhall blev klar under våren 2021 och 
kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. 
 Entreprenaden genomförs i samarbetsformen 
samverkan/partnering. Det innebär att beställaren 
och entreprenören jobbar i samverkan genom hela 
entreprenaden.

Arvidsjaurs nya sport- och 
simhall – så här kan det bli
I Arvidsjaurs nya sport-och simhall är det planerat för motionsbassäng, multibassäng med 
höj- och sänkbar botten, liten barnbassäng samt en bubbelpool. 


