
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog i Glommersträsk 
 
Tid: 28 maj 18:00 

 

Närvarande:  

Britta Lundgren, samhällsplanerare 

Sofie Lundberg-Nilsson, Landsbygd och besöksnäring 

30 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.  

Sedan användes verktyget Menti för att välja vilken fråga som vi 
skulle fokusera på under kvällen (se bifogad fil). Flera kommenterade 
att det borde stå ”Arvidsjaurs kommun” istället för ”Arvidsjaur” för 
att tydliggöra att det är hela kommunen som avses. 



Därefter diskuterade deltagarna främst utifrån frågeställningarna 
”Hur utvecklar vi landsbygden” och ”Hur kan kommunen förbättra 
servicen till medborgare, föreningsliv och näringsliv?”. Deltagarna 
kunde dels lämna synpunkter via menti och dels muntligt på mötet. 
De inspel som gjordes digitalt framgår av bifogad fil. Följande 
muntliga inspel gjordes till arbetet på mötet: 

• Byn upplever ett dolt hot om skolnedläggning för byn. Bara 
själva ryktet om skolnedläggning skapar problem för inflyttning 
och rekrytering av personal. Byn önskar en långsiktig 
målsättning från politiken om att skolan i Glommersträsk ska 
vara kvar. 

• En skolnedläggning skulle också få en rad andra följdeffekter 
varför noggranna konsekvensutredningar skulle krävas. 
Exempelvis är skolans sporthall avgörande för föreningslivet. 

• Upplevelsen finns att kommunen under lång tid dragit ner på 
stödet till föreningslivet – både till byaföreningar och till 
idrottsföreningar.  

• Vägarna i Glommersträsk borde göras till kommunala gator. Byn 
är driftig och står för en stor del av servicen i byn men orkar 
inte ta över ansvaret. Britta förklarade att vägarna i 
Glommersträsk redan idag är enskilda vägar och att det nu är 
upp till politiken att avgöra hur man avser hantera dem i 
framtiden. Röster från det lokala näringslivet upplever att det 
kan bli svårt att utveckla sina verksamheter om den kommunala 
servicen ytterligare försämras. Detaljplanera vägarna och gör de 
till kommunala gator. 

• Kollektivtrafiken är ett problem. Det går bra att resa kollektivt 
till Skellefteå men är betydligt sämre om man vill ta sig från 
Glommersträsk till Arvidsjaur.  

• Skyltningen till servicepunkten i Glommersträsk bör förbättras. 
Det bör också informeras om vilken service som man kan få via 
denna.  



• En digital anslagstavla önskas till Glommersträsk. 
• Kommunen behöver bli bättre på digital information.  
• Sofie berättade om projektet ”Like A Local” som drivs i privat 

regi och syftar till att bättre marknadsföra vad som finns att 
göra i Arvidsjaur. En deltagare framhöll att kommunen inte helt 
kan lita på att en privat aktör ska marknadsföra utbudet utan 
att kommunen bör göra det på egen hand. I kommunal regi kan 
man också på ett annat sätt se till att det finns en demokratisk 
syn på vad som lyfts fram i informationen.  

• Önskemål fanns om att göra ”en stadsvandring” med 
kommunen i byn för att se vad som kan göras för att höja 
attraktionen för byn. 

• Problem med förfallna hus och skrotbilar finns. 
• Bibliotekets ändrade öppentider har försämrat möjligheterna 

att låna böcker för de som förvärvsarbetar. 
• Kommunen borde göra mer för att marknadsföra Nasaleden, 

samarbeta med Skellefteå som har ett vandringskort för sin del 
av leden. Byn har fått förfrågningar om huruvida det går att 
cykla efter leden, kartläggning över delar som kan gå att cykla 
efter efterfrågas. Det vore bra med en vandringsled från 
Arvidsjaurs tätort som kopplas ihop med Nasaleden. 

• De flesta äldre vill bo kvar i Glommersträsk men när 
vårdbehovet ökar och nattillsyn behövs så tvingas de flytta till 
annat boende i Arvidsjaur, nattillsyn togs bort för några år 
sedan. 

• E-hälsa är något som alla vill ha för att slippa att åka till tätorten 
eller andra vårdinrättningar för provtagning mm. Blev stor 
skillnad sen distriktssköterskorna försvann. 

• Arvidsjaur, Moskosel och Glommersträsk borde vara 
prioriterade orter i kommunen för kommunalservice.  

• Tågtestprojektet är viktigt för Glommersträsk, än viktigare i en 
liten ort som Glommersträsk än för Arvidsjaurs samhälle. 



• Britta berättade att det finns lediga villatomter till försäljning i 
Glommersträsk, https://www.arvidsjaur.se/sv/boende/Hyra-
eller-kopa-bostad/Lediga-tomter/lediga-tomter-glommerstrask/ 

• Positivt att kommuntjänstemän kommer och för dialog i 
Glommersträsk. Dialogen är jätteviktig.  

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

 

Vid tangentbordet, Britta Lundgren 
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