
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog i Abborrträsk 
 
Tid: 27 maj 18:00 

Närvarande:  

Britta Lundgren, samhällsplanerare 

Sofie Lundberg-Nilsson, Landsbygd och besöksnäring 

Bertil Degerlund, Lokal processledare ”Service i samverkan” 

3 andra deltagare 

 
Britta inledde mötet med en presentation om vad en översiktsplan 
är,  kommunens ambition till att revidera gällande plan samt en kort 
inledning om kommunens förutsättningar.  

Därefter diskuterade deltagarna framförallt utifrån frågeställningarna 
”Hur utvecklar vi landsbygden”, ”Hur kan kommunen förbättra 
servicen till medborgare, föreningsliv och näringsliv?” och ”Hur kan 
kommunikationerna förbättras? Följande inspel gjordes till arbetet på 
mötet: 



• Föreningen lyfte fram bekymret med att byaföreningarna 
numera behöver betala för VA-abonnemanget. Det var för 3-4 
år sedan som byarna började betala. Kostnaden ligger på 
420kr/månad för byaföreningen. Britta förklarade att 
kommunen inte kan göra avsteg från VA-taxan. 

• Folk kör snabbt genom byn. 
• Frågan om gatubelysning togs upp och en deltagare berättade 

att Grundträsk inte längre har någon belysning.  
• Åsikten framfördes att om man bor på landsbygden så måste 

man klara sig själv.  
• Kollektivtrafiken fungerar vardagar. Att åka till kusten och 

tillbaka senare på dagen fungerar bra men inte att åka från 
kusten och hit.  

• Tågtest diskuterades. Många i byn är tveksamma till att 
projektet kommer att bli av.  

• Att det finns arbetstillfällen är avgörande. Gymnasieskolan är 
också en viktig förutsättning. Någon hade hört att 
fordonsutbildningen hade fler sökande än antalet platser – 
varför inte utöka antalet platser? 

• Gruppen diskuterade vad som gör att man flyttar tillbaka till 
kommunen. Det sociala skyddsnätet i form av mamma och 
pappa är säkert en bidragande faktor.  

• Gruppen frågan om att få fler att flytta till Abborrträsk och 
deltagarna beskrev att det inte finns några lediga hus. 
Abborrträsk har ett bra rykte om sig att vara en bra plats att bo 
på.  

• Mobiltäckningen är ett stort problem.  
• Hotellet i Abborrträsk diskuterades. En idé kanske skulle kunna 

vara att bygga lägenheter i byggnaden? 
• Den ideella sektorn är en stor tillgång. Hur får man fler unga att 

engagera sig i föreningslivet? Vad händer om 10-15 år med 
engagemanget? 



• Tänkt gruvetablering diskuterades. Majoriteten är positiva men 
många tror inte att det kommer att bli av.  

• Postutdelning diskuterades. Sofie tipsad om att om man tycker 
att det är viktigt att postutdelning varje dag blir kvar så bör man 
inte säga nej tack till reklam då reklamen är viktig ekonomiskt 
för posten.  

• Servicepunkten innebär en viktig service och en mötesplats 2 
ggr per dag. Fikahörnan är ibland för liten till och med.  

• Ledningar har fryst sönder på utebadet. Tack vare vädret och 
utebadet slog affären rekord på rekord förra sommaren. 
Byaföreningen har sökt bygdemedel för värmeanläggning till 
stora bassängen. Sofie lovade att skicka ett mail om hur man 
ansöker hos Framtidsbanken. Kanske kan det täcka del av den 
egna insatsen? 

• Byaföreningen har också sökt bygdemedel för en ny sladd för 
att kunna sladda skoterlederna.  

• En idé lyftes om att föreningskunskap kanske kunde vara ett 
skolämne? Gruppen diskuterade att elevrådsverksamheten är 
ett lärorikt inslag även om inte alla elever sitter i elevrådet.  

• Man behöver lära sig att man inte kan få allt serverat utan att vi 
behöver agera själva! 

• Ska vi bli mer digitala behövs mer kunskap. Sofie lyfte en idé om 
att kommunen kanske kunde söka medel för ett sådant projekt. 
Annars finns risk för ett digitalt utanförskap. 

• Det kontantfria samhället är en utmaning. Swish utgör en 
kostnad för föreningen. Det är inte tillåtet att lägga på 2 kr för 
swishbetalning utan man måste i så fall höja alla priserna.  

Om någon vill göra ytterligare inspel går det utmärkt via kommunens 
hemsida www.arvidsjaur.se/oversiktsplan.  

 

Vid tangentbordet, Britta Lundgren 

http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan

