
Synpunkter inkomna via webben tom 20190809
Datum Meddelande Namn

2019-05-08 14:08

Jag önskar att lis-området AV2 vid Avaviken utökas. Området startar vid viken där 
tomten Avaviken 116 finns. Jag tycker det är konstigt att "vår" udde inte togs med 
från början då det bara handlar om några hundra meter. Vår udde är alltså den 
udden precis innan och tomterna där heter Avaviken 108-114 om man letar på 
www.hitta.se. För att den udden ska kunna vara med i landsbygds-utvecklingen 
krävs ett lis-område då Länsstyrelsen inte verkar vilja godkänna några bygglov. Lena

2019-05-08 14:18

1.skapa framtidstro bra skola omsorg fritidsaktiviteter 2. Arbete. se till att dom 
som vill starta eller utveckla något i Arvidsjaur får fördelar ex gratis industri tomt … 
den betalar sig senare genom skatter . när någon vill bygga eller utveckla något så 
måste det gå lätt görs inte det så kommer ändå mera att flytta, hitta någon annan 
kommun som hjälper till l. det bör tillsättas en tjänst som när ett företag eller 
privat person vill tex. bygga något hjälper till med alla ansökningar papper .DETTA 
ÄR JÄTTE VIKTIGT. har av egen erfarenhet samt hört från många att det 
motarbetas från kommunens sida i stället för att hjälpa till. i förläningen så orkar 
inte personerna. titta på Haparanda dom har en sådan tjänst/konsult. det skulle 
betala sig och kommunen skulle bli mera attraktiv. Vill verkligen Arvidsjaur framtid 
ska vara ljus men som av erfarenhet av besöka kommunhuset gör en mörkrädd. 
nästan som att man ska stå med mössan i handen å ursäkta sig för att man stör.... 
vissa bör inte alla få förklarat för sig att dom jobbar för kommunens alla 
människor. som sagt underlätta för byggande företag och privatpersoner så 
kommer ARBETEN som är grunden för nästan allt. Tack för ordet. Lars Grahn

2019-05-09 04:31

Synpunkter från ett tjugotal äldre personer i Arvidsjaur. Se över trotoarena på 
samhället. När man har rullator är det väldigt svårt att ta sig fram pga. höga 
trottoarkanter, speciellt på borgargatan. Ändra efter storgatan så att även 
cykelvägarna som löper paralellt med gågatan inte har några kanter då de utgör en 
fallrisk för de som ser dåligt. Se till att det finns återvinningsstationer så att det 
funkar för de äldre som har svårt att ta sig längre sträckor. ( har plockats bort) 
Arvidsjaur har i dag blivit väldigt nedskräpat se till att det anställs fler som håller 
undan och plockar upp samt upplys om att inte skräpa ner.

Sara 
Holmberg



2019-05-09 06:25

Hållbara val- Underlätta för återvinning/källsortering, först och främst i 
kommunens olika verksamheter, äldreboenden, flyg, campingplats etc. Samt 
placera ut Conteinrar på lämpliga ställen. Se över matsvinnet och öka inköp av 
närproducerad mat. Erbjud vegetarisk mat på de ställen där kommunen serverar 
mat. Ökad tillväxt- Anställ någon på kommunen som kan hjälpa till med att söka 
bidrag för utveckling i byarna och på samhället. Samt för olika projekt som kan ge 
mervärde för kommunen. Utveckla landsbygden.- Skapa ett projekt där man 
inventerar alla tomma hus i kommunen och uppmuntra till försäljning av dessa. I 
dag är det många som bara står och förfaller, växer byarna växer samhället och 
vise versa. En inventering och försäljning av ett flertal av dessa hus skulle ge 
inflyttning till kommunen och utveckling av byarna. Viktigt för att vilja bo i 
kommunen. Mera positiva saker på Arvidsjaurs hemsida. Fokusera och lyft fram 
det positiva, lyft fram allt det fanatiska som finns i närområdet som inte ens de 
som bor på samhället känner till, natur, vandringsstigar mm. mm Viktiga 
rekreationsområden Finns många ställen i kommunen beroende på var man bor. 
Underhålla elljusspår även i byarna är en viktig grej. Viktiga Naturområden 
Tjärnhedenområdet bör lyftas fram som det fantasiska unika område det är. De 
äldre- Fler trygghetsboenden som gör att kön till dessa minskar, frigör även hus 
som kan säljas.

Sara 
Holmberg

2019-05-13 09:40

Hej Vill att kommunen börjar jobba med att se till att lax vandrar i älvarna ovan 
Arvidsjaur i Byske älvs systemet Detta för att de är bra för turist näringen och 
kommunen fån marknadsförings synpunkt . Det är väldigt enkelt kostar lite energi 
och pengar som det finnes gott om i natur vårdens tecken . Om ni vill veta mer 
Ring Sonny holmberg 070 56733736

Sonny 
holmberg

2019-05-13 13:32

Förslag: att inventera, kartlägga och rusta upp naturliga badplatser som finns i 
Arvidsjaurs kommun (de platser som har fin sandstrand). En del finns på 
Arvidsjaurs karta men dess skick är inte det bästa i dagsläget. En del saknas. De 
varma sommar som vi hade haft gör att mer och mer vill bada.

Marina 
Voronova

2019-06-13 13:02

Endast intresserad av frågor rörande Glommersträsk området närmare bestämt 
runt Stormyrliden samt området runt Baktsjaurvägen inkl Sandberget. Högheden, 
Stöverberg, Stenbacken och Järvträsk området.

Inger 
Almström 
Stöverbeg 
1 930 81 
GLOMMER
STRÄSK
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