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Dialog- och demokratidag
Många förslag från eleverna på
Fridhemskolan och Sandbackaskolan.
Sid 3

Upprustning av reservat
Länsstyrelsen i Norrbotten rustar upp
Reivo och Lamburträskets reservat.
Sid 7

Flytt till kommunhuset
Sammanslagning av reception möjliggör
ökat öppethållande.
Sid 11

En sommarhälsning
Nu är sommaren här, hoppas ni får lediga dagar för att vila kropp
och själ. Härliga festligheter stundar kommunen med LET`S GO
Arvidsjaur en sommarfestival i dagarna tre.
Stort tack till medarbetare och medborgare för denna vårtermin.
Vill med dessa rader önska alla en trevlig sommar och var rädd om
varandra.
Lotta Åman, kommunstyrelsens ordförande

Turistbyrån tipsar
om några evenemang
i sommar:

Giellacafé (samiska språkcaféet) startar
om i september. Vi träffas och pratar på
samiska, om samiska ord, på den nivå och
den samiska du kan. Plats: Biblioteket på
måndagar kl. 18.00 -19.30 följande datum:
3/9, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12.

Nasaledsloppet

Till hösten kommer det samiska inslag i
skolor och förskolor via projektmedel från
Kulturrådet, Skapande skola. Temat är
berättande.

Fredag 15 juni.
Avaviken – Glommersträsk, 70 km.

Midsommarfirande
Fredag 22 juni kl. 12.00-15.00
vid Gamla Prästgården.

Let´s Go Arvidsjaur
5 - 7 juli.
3 dagar med aktiviteter i samhället.

Kvarnfest i Järvträsk
Söndag 8 juli kl 12.00.
Sedvanlig försäljning av nymalet mjöl,
kaffe och fikabröd. Tombola, familjetipsrunda, pilkastning, fiskedamm.
Vid grillen serveras karrékotletter och
korv med tillbehör. Kvarnen och spånhyveln är i bruk under festen.

Ånglokstur
20, 21, 27, 28 juli samt 3, 4 augusti.
Ånglokstur Arvidsjaur - Slagnäs.
Restaurang finns på tåget.

Arvidsjaurs sameförenings
100-års jubileumsvecka
20 - 26 augusti.

Storstämningshelgen
i Lappstaden
24 - 25 augusti.
Koltvisning, lassokastningstävlingar,
torrköttsauktion m.m.

Höstmarknad
13 - 15 augusti i centrala Arvidsjaur.
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Bures!
Aktuell information från
Samisk förvaltning.
Samiska seniorträffar +65 år fortsätter i
höst. Torsdag den 23/8 är det gemensam
träff med seniorer från grannkommunerna
med lunch, guidning i Lappstaden och
besök på Arvas.
Fredagsträffarna fortsätter kl. 10.0012.00 följande datum: 14/9, 28/9, 12/10,
26710, 9/11, 23/11, 7/12. Plats är grillkåtan bakom Ringelsta, alternativt rummet
vid caféet Reurscentrum/Länsmansgården.

Biejvieh! Boka redan nu in våra samiska
dagar v. 4 2019, den 21-27 januari.
Under hösten kommer inbjudan till öppna
samråd om förskole- och skolverksamhet
samt samisk äldreomsorg och andra frågor.
Vad behövs och vet ni om vad lagen säger?
(Mer information kommer via AnnonsXet
och Facebook.)
Tillhör du en nationell minoritet och vill
komma i kontakt med samiska koordinatorn? Kontakta Mariann Lörstrand, telefon
0960-165 14 eller via e-post:
mariann.lorstrand@arvidsjaur.se

Dialog- och demokratidag resulterade i flera förslag
28 mars arrangerades den årliga dialog- och demokratidagen i Arvidsjaur.
Där kunde elever från Fridhemsskolan och Sandbackaskolan under ett av passen
föra dialog med tjänstemän och politiker, i klassrum på Fridhemsskolan.
Mot slutet av passet fick eleverna skriva
ner synpunkter, förslag och frågor till
kommunen. Synpunkterna handlade
bland annat om skolmiljö, utbildning,
fritidsanläggningar, aktiviteter, gator,
parker, sommarjobb och kollektivtrafik.
Respektive förvaltning har nu gått
igenom inkomna synpunkter och skrivit
en återkoppling till eleverna.

• Camp Gielas planerar uppstädning
inför sommaren av strandområdet
och lägga ny sand på stranden
• Inför år 2019 har ett investeringsäskande lämnats in för utveckling
och renovering av stranden

VI VILL TACKA
alla de ungdomar som kom med
förslag, synpunkter och frågor under
dialog- och demokratidagen.
Även om alla förslag inte kan bli
verklighet så är det jätteviktigt att
vi som tjänstepersoner och politiker
får insikt i vad som är viktigt för
dagens unga.

Dokumentet finns tillgängligt på:
arvidsjaur.se/aterkoppling
Av återkopplingen framgår bland
annat att:
• Utegym kommer att byggas vid
Nyborgstjärnen i år
• Medel har äskats för en ny ismaskin
till ishallen inför 2019
• Taket på ishallen kommer att ses över
under året och eventuellt läggas om
• En isbana för allmänheten kommer
att anordnas på prov nere vid
Nyborgstjärnen
• Ny konstgräsplan finns med i
investeringsäskandet för 2021

Förändrad organisation inom förvaltningen
Det gångna året och även första halvåret 2018 har präglats av många personalärenden och främst avseende de
s k ledande befattningarna. Pensionsavgångar och tyvärr också ett oväntat
dödsfall samt ett avsevärt minskat
åtagande gällande ensamkommande
barn, har medfört behov av översyn av
organisationen i sin helhet.
Tack vare ett genuint intresse från
alla inblandade har detta arbete med
förändringar genomförts på ett mycket
seriöst och innovativt sätt. Detta gäller
inte minst berörda arbetstagarorganisationer.
Förändringar har gjorts i syfte att
renodla verksamhet och att möjliggöra
en mera effektiv ledning.
Vad har då förändrats?
Jag ska inte fördjupa mig i alltför många
detaljer. Men kortfattat har vi gjort en
sammanslagning av tidigare Kultur/

Integration med Fritid (Gielas) och benämner den nya enheten Kultur/Fritid,
från och med 2018-07-01. Chef för den
enheten blir Katarina Landstedt.
Direkt under kommunchefen organiseras en enhet som benämns Stöd
och Service. Den enheten innehåller
Resurscentrum, HR, Ekonomi, ITavdelningen samt Näringslivskontoret.
Till denna enhet ska en chef rekryteras.
Fortsatt kommer räddningstjänst, kansli
och informatör att lyda direkt under
kommunchefen.
Avslutningsvis måste jag framhålla
allas goda vilja att bidra till ovanstående
förändringar. Det finns verkligen ingen
rädsla för att prova något nytt.
Ulf Starefeldt
kommunchef Arvidsjaurs kommun
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Digitalt först - personligt där det behövs
Arvidsjaurs kommun har lanserat ett antal e-tjänster
i samarbete med Norrbottens e-nämnd.
Samarbetet innebär att alla Norrbottenskommuner delar på en gemensam
e-tjänsteplattform, där samma tekniska
lösning kan användas av alla kommuner i länet. Det finns t.ex. stöd för BankID och koppling mot folkbokföringens
register.
Det innebär att man istället för att
skicka in blanketten med traditionell
post, så fyller man i alla uppgifter via sin
dator eller mobil, som förut. Men med
den stora skillnaden är att man nu kan
signera med sitt Bank-ID direkt, på dator eller mobil, och skicka elektroniskt.

Fler och fler tjänster kommer att lanseras i takt med att nuvarande blanketter
görs om och flyttas över till den nya
e-tjänsteplattformen. Gå gärna in på
minasidor.arvidsjaur.se och titta.
Målet är att all kommunikation mellan kommunen och medborgare eller
företagare ska ske digitalt, antingen via
minasidor.arvidsjaur.se eller via e-post i
en myndighetsbrevlåda*.
*En myndighetsbrevlåda kan vara t.ex.
”Minmyndighetspost.se”, ”Kivra.com”,
”Minameddelanden.se” m.fl.

Varför genomför kommunen denna
förändring?
Regeringen har satt upp mål för att
Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter.
Försäkringskassan och Skatteverket
har redan kommit väldigt långt i arbetet
med att digitalisera sina tjänster. Precis
som banker, e-handelsföretag med
flera.
Idag ställs höga krav på att samhällets tjänster ska vara tillgängliga dygnet
runt.
Syftet är också att de som kan, ska
använda de digitala möjligheter som
finns, för att frigöra resurser som då får
bättre möjlighet att ge personlig hjälp
till de som behöver.

Den nya Dataskydds förordningen (GDPR)
• Trädde i kraft den 25 maj
• Ersätter Personuppgiftslagen
och gäller i hela EU

De personuppgifter som vi
behandlar är:
• De du själv delar med dig av

• Skyddar våra personuppgifter,
ger rätt till information och insyn
i hur uppgifterna behandlas

• Kompletterande information, exempelvis från databaser eller andra myndigheter

För att sköta olika samhällsfunktioner
så hanterar kommunen personuppgifter
om anställda, medborgare och gäster.

Bara de som hanterar ditt ärende har
tillgång till dina uppgifter. Ibland betyder
det att vi delar uppgifterna med statliga
verk och med företag som sköter våra
datasystem. Alla ska följa reglerna i
Dataskyddsförordningen.
När ditt ärende är klart bevaras det för
att vårt arbete ska kunna kontrolleras.
Vi måste också följa regelverket kring

Behandlingen är laglig därför att:
• Kommunens uppgifter är av allmänt
intresse
• Den bygger på myndighetsutövning,
avtal, lag, eller beslut
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allmänna handlingar. Det betyder att vi
kan behöva spara dina personuppgifter
för framtiden.
Mer information hittar du på hemsidan
arvidsjaur.se, under fliken ”Dataskydd”.
Mejl: dataskyddsombud@arvidsjaur.se
Brev: Dataskyddsombud
Arvidsjaurs kommun
933 81 Arvidsjaur

SMS-tjänst för driftstörning
För att snabbt kunna informera invånare vid driftstörningar, avstängningar
och andra händelser gällande vatten- och avlopp kan nu Arvidsjaurs kommun
använda sig av en SMS-tjänst.
Meddelande går till de personer som
är över 16 år, är folkbokförda på berörd
adress och har en mobiltelefon registrerad på adressen.
Flera adresser kan läggas till ditt
telefonnummer. Om du kanske har både
hus och stuga inom Arvidsjaur kommun
eller kanske äldre anhöriga som du
också vill få information om kan du gå
in och registrera ditt telefonnummer på
dessa adresser. Komplettera även med
eventuella kontantkortstelefoner och
jobbmobiler som kanske inte är registrerade på den fastighet som berörs.
Registret är huvudsakligen baserat
på data från Bisnode (folkbokförda
adresser till privatpersoner och företag) och vi lämnar inte ut uppgifter till
någon. Registret används bara för detta
syfte och inte för kommersiellt bruk.
De personuppgifter som du lämnar till
oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Sammanträdesplan
hösten 2018
Kommunfullmäktige
30 oktober - nya fullmäktige
27 november
4 december - val till nämnder,
styrelser m.fl

Kommunstyrelsen
18 september
9 oktober
6 november
20 november - valberedning

Socialnämnden
1 oktober
3 december

Barn- och utbildningsnämnden
1 oktober
6 december

Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
17 september
21 november
Mer info: arvidsjaur.se/smsdriftstoring

Klarar du dig en vecka
vid en kris?
Även om kommunen gör en hel del vid kris måste
de enskilda hushållen ta ansvar för det egna
hushållet. Med ”hemberedskap” menas att man
har förberett sig och bostaden för att i en kris klara
sig själv en tid.
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) har undersökt vad folk i allmänhet anser
viktigast att ha hemma i beredskap för att klara
en kris.
Här bredvid har du en checklista som du kan
bocka av när du gör din egen ”krislåda”.

Kommuninfo
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Friluftsliv
Att främja friluftslivet är viktigt för att skapa goda förutsättningar för ett
aktivt och hälsosamt liv. Intresset för vandring och utevistelse ökar varje år
och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående arbete kring att öka
förutsättningarna för medborgare och turister att kunna ta del av och vistas
i naturen i kommunen.
Två av våra LONA-projekt (Lokala
naturvårdssatsningar) är slutförda och
ett kvarstår. Nasaleden är inventerad
och utmarkerad i fält. Dessa målade,
orangea markeringar går exempelvis att
finna från väg 95 strax innan Glommersträsk, där leden kort sammanfaller
med vägen. Den 7 mil långa leden går
genom flertalet olika naturtyper i
kommunen. Passa på att vandra längs
den historiska leden i sommar och upplev nya intryck längs turen. Kartmaterial
och GPS-spår finns att hämta via hemsidan och där finns även mer historisk
och praktisk information. Tryckta kartor
finns också att hämta på Turistbyrån.
Byskeälvsleden är utmarkerad och
arbete pågår med att färdigställa sista
sträckan ner mot Pitevägen. Nya vinterledsmarkeringarna längs 3- och 5-

kilometersslingorna på Vittjåkk är uppsatta i vår och många av skoterlederna
har i vinter fått ny skyltning med tydligare avstånds- och ortsinformation.
För mer info om vad som pågår
och är gjort i projekten eller info om
våra vandringsleder, kanotleder
och andra guldkorn, se hemsidan:
www.arvidsjaur.se/friluftsliv och
www.arvidsjaur.se/LONA

Kulturmiljöinventering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via länsstyrelsen
fått bidrag till att skapa ett kunskapsunderlag kring
våra kulturmiljövärden inom Arvidsjaurs samhälle. Via
detta projekt har vi anlitat en sakkunnig konsult som
i sommar kommer inventera miljöer och bebyggelse
av intresse i samhället. Då detta kan innebära närmare titt på specifika byggnadsdetaljer vill vi i förväg
informera om detta för att skapa en medvetenhet om
arbetet och förmedla syftet med inventeringen.
Vi hoppas på förståelse från berörda fastighetsägare
och det färdigställda materialet kommer längre fram
att tillgängliggöras på hemsidan.

Lediga tomter
Inte hittat ditt perfekta boende på villamarknaden än?
Kanske är det dags att bygga din egen drömvilla
istället! Vi har färdiga, lediga tomter på flertalet olika
ställen i kommunen, så som i Arvidsjaur (Klockarberget och runt om i samhället), Auktsjaur, Abborrträsk,
Glommersträsk, och i Moskosel. Mer information om
tomterna, förutsättningar och kostnader hittar du på
vår hemsida, www.arvidsjaur.se/villatomter. Har du
någon annan plats i åtanke är du välkommen att höra
av dig så undersöker vi möjligheterna.
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Reivo och Lamburträskets reservat rustas upp!
Under 2018 kommer Länsstyrelsen i Norrbotten att rusta upp
anläggningar för friluftslivet inom ett stort antal naturreservat.
Inom Arvidsjaurs kommun berörs främst
naturreservaten Vittjåkk-Akkanålke,
Lamburträsket och Reivo. Målet med
upprustningarna är öka tillgängligheten och
servicen för naturreservatens besökare.
De första åtgärderna Länsstyrelsen utför
är att rusta upp naturreservatens vandringsstigar med röjning, nya vägvisningsskyltar
och nya spångsystem, där det behövs för
framkomligheten. Länsstyrelsen kommer
också att under året börja byta ut informationstavlor och eldplatser. Men den upp-

rustningen förväntas att pågå under flera år.
Inom naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke
kommer även en besökarundersökning att
genomföras i år, för att samla in synpunkter
från allmänheten.
Under 2018 byter Länsstyrelsen till en ny
webbplats och vi arbetar också på en mobilapp om länets statliga leder, nationalparker
och naturreservat.
Appen heter ”Norrbottens naturkarta” och
lanseras i mitten av juni med information om
Kungsleden. Därefter kommer informationen

fyllas på med övrigt innehåll. Dessutom
kommer allmänheten kunna rapportera in
fel och brister de upptäcker längs leder och
i skyddade områden.
Flera vandringsstigar inom bland annat
Vittjåkk-Akkanålke naturreservat kommer
att rustas upp under 2018.

Kommuninfo
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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: 30 juni, 28 juli och
25 augusti.
ÅVC i Glommersträsk och Moskosel:
Helgfria måndagar........... 14.00-19.00
Ånyo har ordinarie öppettider:
Måndag-fredag..................10.00-17.00

Tack för att du
källsorterar
Vi vill rikta ett tack till alla kommunmedborgare som källsorterar. Vi vill även,
än en gång 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. Fortsätt därför att sortera ut
förpackningsmaterial och lämna dem
på närmsta återvinningsstation. Detta
är bra för både miljön och avfallstaxan.

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 ca 50 hundlatriner 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.

Hjälp oss att hjälpa dig:

– Märk ut din slambrunn tydligt!
Vi vill påminna om följande inför årets slamtömning:
• 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.

I
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För information och frågor, kontakta:
Avfallsenhetens kundtjänst..... 0960-156 07
Fakturafrågor............................ 0960-158 49
Övergripande avfallsfrågor...... 0960-155 40

• 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 tömningstillfället.
• Om avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon
och slambrunn är så att slang

Överfull
soptunna?
Överfull
soptunna?

Tänk på att
inte fylla
Överfull
soptunna?
sopkärlet mer än att
Tänk på att inte fylla
sopkärlet mer än att
locket lätt går att stänga.

Tänk på
att inte fylla
mer
locket
lättsopkärlet
går att
stänga.
Ring
än
attAvfallsenhetens
locket går att stänga.
kundtjänst 0960-15607

Ring
Avfallsenhetens
kundtjänst
oc
och beställ
RingenAvfallsenhetens
extratömning
motbeställ
en
0960-156
07 och
en extra
kundtjänst
0960-15607
mindre
kostnad:
tömning
mot en mindre kostnad:
80 liters
kärlbeställ
75 kronor en
och
oc

•
80liters
literskärl
kärl.115
.............75
190
kronor kronor
mot
• 190 extratömning
liters kärl.........115 kronor

en

Hushållssopo
Hushållssopor
så kostnad:
som
mindre
Hushållssopor
så som exempelvis
exempelvis matavfall,
80 liters
kärl
75fårkronor
matavfall,
och
blöjor ochblöjor
bindor
fårbindor
ej
ej
lämnas
som
brännbart
190
kärlavfall
115påkronor
lämnas
som liters
brännbart
avfall på ÅVC.
ÅVC.

Hushållssopor så som
Hushållssopo
Arvidsjaurs
kommun
exempelvis
matavfall,
kommuvdna
blöjor Árviesjávrien
och bindor
får ej
lämnas som brännbart
avfall på ÅVC.
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längre än 15m måste användas
debiteras extra avgift enligt taxa.
Chauffören gör en professionell
bedömning på plats angående
vägens och underlagets beskaffenhet vid tillfället.

En hjälpande
hand sökes

Information från Pärlan
Spelproblem, inklusive spelmissbruk
och spelberoende, är idag ett folkhälsoproblem i Sverige. Att ha spelproblem
innebär att ha svårt att kontrollera sitt
spelande trots uppenbara negativa
konsekvenser för ekonomi, välbefinnande
och relationer. Om du eller någon anhörig
har ett spelmissbruk kan du vända dig till
Pärlan. Vi erbjuder stöd och behandling i
öppenvårdsprogram.

Vill du/ni bli...
...kontaktperson?
...kontaktfamilj?
...familjehem?
Vi söker dig som har tid, engagemang och ett stort hjärta.
• Ett familjehem tar emot ett barn som sitt eget.
Vi söker familjehem för barn i olika åldrar.
• En kontaktfamilj passar för mindre barn och vid behov
av avlastning/övernattning någon helg/månad.
• En kontaktperson kan finnas som stöd till ungdom
eller vuxen. Ett riktvärde är att du som kontaktperson
bör kunna anslå omkring 3 tim/vecka till ditt uppdrag.

Kontakta oss så får du
veta mer eller lämna
dina uppgifter via kommunens e-tjänster.
Anna Lindblom
Telefon 0960-165 10
Marlene Lima
Telefon 0960-157 57

Pärlan erbjuder nu även MET-programmet
för alkoholberoende. MET (Motivational
Enhancement Therapy) är ett program
som syftar till att uppmuntra och utveckla
motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende. Behandlingen är kort, bara
fem samtal, och har visat på väldigt goda
resultat.

Dagverksamheten Utsikten
och Resursteamet upphör
Socialnämnden har under många år
haft dagverksamhet för äldre, Utsikten.
Sedan 2015 har vi haft pengar från
regeringen för att bekosta verksamheten. Pengarna försvinner vid årsskiftet
2018, då måste vi stänga Utsikten.
Som alternativt anhörigstöd erbjuder
vi vistelse på korttidsboendet Bryggan
eller avlastning i hemmet. Kultur i
vården erbjuder aktiviteter och hemtjänstpersonal och boendepersonal kan
ledsaga till aktiviteter och mötesplatser.

Våra biståndshandläggare i äldreomsorgen kan svara på frågor om vilket
stöd man kan få, även som anhörig.
Du är också välkommen att ringa
våra sjuksköterskor med särskilt ansvar
för stöd till anhöriga, de finns på mobiltelefon 073-076 55 90.
Resursteamet som förstärkt äldreomsorgen försvinner också eftersom
pengarna från regeringen tar slut den
sista december 2018.

Lyckans dagverksamhet
Åkerbäret/A-service, den dagliga
verksamheten inom AFF, Avdelningen
för funktionshindrade, har bytt namn
till Lyckans dagverksamhet.
Det som tidigare hette Borgargården
heter idag Skogsgården och innefattar
två avdelningar/våningar. Trasten, som
är korttids för barn och vuxna med
funktionshinder och fritids för barn
över 12 år med funktionshinder.
Staren heter den andra våningen/
avdelningen där ett nytt gruppboende
ska starta i september 2018, målgruppen är vuxna med funktionshinder.

Älskade förbannade tonåring
Start i september
Gruppträffar om föräldraskap för alla föräldrar till barn 12-17 år. På träffarna tar vi
del av både varandras erfarenheter
och forskning. Lärdomar och insikter tar
vi sedan med oss och tränar på hemma,
mellan träffarna.
Kontakta Carina Högdahl (Arvidsjaurs
Församling), Mona Larsson Dahlberg eller
Ann-Sofie Nilsson, Arvidsjaurs Kommun.
Vill du veta mer?
Gå in på kommunens hemsida där du
hittar information, länkar och kontaktuppgifter.

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: Ulf Starefeldt
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
Vägbelysning......................020-82 58 58
Sophämtn./slamtömn. ...... 0960-156 07
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Camp Gielas
i sommar
Sommaröppet
25/6-12/8 alla dagar
07.00-22.00 (lunchöppet).
Sommarbastu
25/6-12/8 17.00-21.00.

Centrumbadets
öppettider i sommar
Äventyrsbadet är öppet 16/6-19/8.
Öppet alla dagar kl. 11.00-17.00.

Läsplan för grundoch gymnasieskolan
Höstterminen 2018..... 23/8 - 21/12
Läslov (5 dagar).............. 29/10-2/11
Vårterminen 2019.............7/1 - 14/6
Lovdag (1 dag).............................. 7/1
Sportlov (5 dagar)...................... 4-8/3
Påsklov (4 dagar................... 15-18/4
Lovdag (1 dag)............................ 31/5
Lovdag (1 dag).............................. 7/6

Sommartider
på Biblioteken
Arvidsjaurs kommunbibliotek
v. 24-34:
Måndag-onsdag.............12.00-16.00
Torsdag...........................16.00-19.00
Fredag.............................12.00-16.00
Glommersträsk bibliotek v. 24-28:
Onsdag............................15.00-19.00
Stängt v. 29-33.
Arvidsjaurs konsumentvägledning
v. 24-24, 31-34 telefontid:
Torsdag, fredag............ 09.00-11.00.
Ring 070-363 44 50 för att boka tid.
Stängt v. 26-30.
10
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Let´s Go Arvidsjaur!
Let`s Go är ett samarrangemang mellan föreningar,
företagare, kommun, byarna och organisationer.
Grundtanken är att visa Arvidsjaur från sin allra
bästa sida.
– Vi vill försöka skapa ett arrangemang, 5-7 juli,
där alla oberoende av ålder och intressen ska känna
sig välkomna, säger Åsa Skiöld, ordförande
i Företagarna Arvidsjaur.
Let´s Go är ett led i arbetet för att utveckla kommunen positivt. Att invånarna
och även turister ska känna att det
händer trevliga saker här. Och att företagen och föreningarna vill jobba för ett
aktivt och levande Arvidsjaur.
Arrangörernas mål har varit att få med
så många som möjlig på resan. Från
såväl samhället till byarna, och därmed
skapa ett brett utbud. För barn och vuxna.
Allt från musik, dans, mat och handel till
fisketävling, föreställningar och motorsport.
Invigningen av Let´s Go Arvidsjaur sker
torsdag 5 juli. En stor scen byggs upp på
Köpmantorget, mitt i samhällets hjärta
med olika aktiviteter. Fredag går handlarna ut på gatorna och vi får torghandel,
loppis, politikerpanel, Silvercruiser m.m.
– På lördag är det den stora SM-deltävlingen i watercross och dagen avslutas
med Nattivalen, säger Åsa och understryker att detta är bara axplock av allt som
sker under dessa festdagar.
– Vi hoppas verkligen att alla ska
ha roligt och att vi får många besökare
utifrån, så vi får visa upp vad Arvidsjaur
kan erbjuda. Förhoppningen är att detta
ska bli ett återkommande arrangemang.

Arvidsjaur flygplats
Arvidsjaur Flygplats trafikeras året runt
reguljärt, till och från Stockholm Arlanda.
Flyglinjen är belagd med trafikplikt och
Trafikverket reglerar trafiken med en
flygoperatör.
Flygoperatören Nextjet försattes den 17 maj
i konkurs och därmed ställdes bland annat
bolagets flygningar på fem linjer med allmän
trafikplikt in. Berörda är följande linjer
till och från Arlanda; Gällivare, Arvidsjaur,
Hemavan, Vilhelmina och Lycksele.
Trafikverket kommer inom kort att påbörja
en upphandling av ny flygoperatör och preliminär trafikstart för Arvidsjaur och Gällivare
är mitten av september.
För dig som köpt biljett för att
flyga med Nextjet
Konkursen innebär att samtliga flyg ställs
in med omedelbar verkan. På grund av
konkursen kommer du inte att kunna få din
resa ersatt från Nextjet, men det finns vissa

Vi har dagsläget bestämt att genomföra
Let´s Go i 3 år för att ge det chansen att
utvecklas, säger Åsa Skiöld. FR Arvidsjaur.
Affischer och programblad kommer att finnas närmare arrangemanget. Följ gärna
Let´s Go Arvidsjaur på sociala medier:
facebook.com/letsgoarvidsjaur/
möjligheter att få ersättning i enlighet med
nedan.
Har du betalat din resa med kreditkort
finns det en möjlighet att få ersättning för
köpet från din kreditgivare och du kan därför vända dig till dem i första hand.
Det kan även finnas försäkringsskydd
som omfattar ditt köp, till exempel om
du tecknat en reseförsäkring eller har en
sådan genom det bankkort du betalade
resan med. Vänd dig därför snarast till din
försäkringsgivare för att se om du har något
skydd vid konkurs.
För vissa typer av resor (exempelvis paketresor) finns möjlighet att erhålla ersättning
från resegarantin. Har du bokat resan
genom en svensk researrangör, där din
resa med Nextjet ingår, kan köpet omfattas
av resegarantin och vi råder dig därför att
kontakta din resebyrå eller Resegarantinämnden för ytterligare information.
Eventuella krav utöver ovan kan anmälas
till nextjet@lindahl.se som en fordran i konkursen, där du kan få viss del ersatt vid en
eventuell utdelning i konkursen längre fram.

Nu finns turistbyrån i kommunhuset
Arvidsjaurs destinationskontor och Visitor
Center har flyttat från Sjöbergshuset till
kommunhuset under våren.
Väl på plats har en sammanslagning med
kommunens reception genomförts. Detta
tillsammans med det faktum att kommunens växelfunktion utlokaliseras från och
med september månad innebär en koncentration av de tillgängliga resurserna i en
gemensam frontdesk till gagn för anställda,
invånare och besökare. Som en effekt av
flytten har lunchöppet kunnat införas på
prov. Under sommaren kommer öppethållandet utökas till sju dagar per vecka.

Tillförordnad näringslivschef Peter
Manner ger sin syn på framtiden.

FAKTA
Visitor Center (i dagligt tal kallad turistbyrån) har årligen ca 5 000 besökare,
varav ca 40 % är internationella besökare.
Omsättningen och antalet företag inom
besöksnäringen i Arvidsjaur har ökat
kraftigt de senaste åren.

Näringsliv
Näringslivsutvecklare Ann Engberg summerar fjolåret samt första halvåret 2018.
– Vi upplever att det är många nystarts- och utvecklingsärenden just nu, säger Ann.
– Det här gäller inte bara Arvidsjaur men
högkonjunkturen märks även här. En god

Framtida
utvecklingstrender

del av ärendena gäller befintliga företag,
som vill utveckla sin verksamhet på olika
sätt. Det här betyder att vissa delar av
kedjan inte riktigt räcker till. Det gäller
bl.a. företagsnära tjänster samt byggsektorn, samtidigt som efterfrågan på rätt
arbetskraft växer. Antalet ärenden för
nystart eller någon form av utveckling har
varit drygt 150 stycken under 2017. Ännu
en god signal är antalet nätverk där olika
aktörer vill samverka med varandra.

Vi går en mycket spännande framtid
till mötes. Arméns Jägarbataljon
har nu börjat ta emot sina första
värnpliktiga sedan år 2000.
Inledningsvis rör det sig om ca 140
soldater. Förmodligen kan vi vänta
oss fler fasta anställningar i spåren
av denna process.
Övriga statliga verksamheter i
Arvidsjaur expanderar också, vilket
är mycket glädjande. Även inom handeln pågår förändringar. E-handeln
vinner marknad och i Arvidsjaur
har ett antal företag utvecklat
framgångsrika e-handelskoncept.
Med ökad fjärrhandel ökar antalet
godstransporter, och här kommer
alltmer fokus att ligga på hur man
löser logistikfrågor i glesbygd. Just
i kväll när detta skrivs arrangeras
ett seminarium i ämnet, i kommunhuset, med deltagande från olika
företag i Arvidsjaur.
Till logistikutmaningarna hör
också persontrafiken, som blir allt
mer betydelsefull. Sammantaget är
som sagt många förändringar på
gång och utfallet hänger som vanligt
till stor del på vårt eget engagemang
i olika frågor.
Trevlig sommar!
Peter Manner, t.f näringslivschef

FAKTA
Under 2017 nybildades 69 nya företag
i Arvidsjaur. Totalt finns det ca 1 100
registrerade företag med F-skattsedel,
varav ca 400 är aktiebolag.

"Lekfullt kvillrande vattenorgel
skvalpande, skvalande toner
Spelar ystert i sommartider en
porlande symfoni"
Ros-Marie Grundström-Linder,
Abborrträsk.
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Sommaraktiviteter för Barn och Ungdom
inom Arvidsjaurs Kommun under Sommaren 2018
Kulturskolans

KULTURLÄGER
v 25 må-ti (18-19/6)
Frågor till Linda Remahl
070-5225368
Anmälan till
pkjn50@arvidsjaur.se

EXILE DANCE CREW
och DANSBUSSEN
v 27 fr-lö (6-7/7)
Medborgarhuset
Workshops och dansföreställningar under Let’s Go Arvidsjaur
För mer info kontakta
anders.lindell@arvidsjaur.se

KULTURSKOLAN ON TOUR
Byaturné under v 32
Mer info kommer!

För mer info kontakta
anders.lindell@arvidsjaur.se

KuliA’s PARKLEK

i enlighet med Barnkonventionen

Nybbanparken v. 25 kl 12.00-15.00
Marklundsparken v. 26 kl 12.00-15.00
Leos Lekland (för byabarnen) v 27
4/7 kl 8.00-16.00
Moskosel Parken i byn v 27-28
2-4/7, 9-10/7 kl 12.00-15.00
Glommersträsk vid Kyrkan v 34
21-22/8 kl 12.00-15.00
Kontaktuppgifter Kulia:
kerstin.marklund@svenskakyrkan.se
carina.hogdahl@svenskakyrkan.se

VÄVSTUGA

GOLFKUL

med Vävföreningen Kulturarvet
v 26-27 må-on kl 10-12:30
för dig som är 6-18 år

på Arvidsjaurs Golfklubb
v 27 må-on (2-4/7)
för barn 6-15 år

För anmälan/info kontakta
Ann Lundgren 073-0453276

För anmälan/info kontakta Arvidsjaurs golfklubb 0960-571 30

Väva, tova, brodera och sy!
RIDSKOLA
SIMSKOLA

v 25 må-to (18-21/6)
Kl 9-12 Ridskola för 7-13 åringar
(föranmälan krävs, 14 platser)
Kl 13-15 Frilek med käpphästverkstad, lek och tävlingar (ingen föranmälan). Lunch/mellis finns att
köpa till självkostnadspris för de
som föranmält.

i Glommersträsk
prel. v 31
Lek & plask ca. 5-8 år
Simskola ca. 8-12 år
Se kommande annonsering!
Kontakt Johan Lindgren, GLIF
070-5452636

Kontakta Anna Torstensson, ARF
för info/anmälan senast 13/6 till
arvidsjaursryttare@hotmail.com

HUMLAN tar sommarlov!
Mötesplatsen Humlan
har semesterstängt
Info om akv25-34 och öpptiviteter i MOSnar igen v
KOSEL kommer,
35!
håll utkik efter kommande annonsering!

Kontakt Johan Lindgren, GLIF
070-5452636

Välkomna!

PYSSLA med ABF
Luffarslöjd med Eva Öhrling ti
26/6 kl. 12-15 vid Nyborgstjärn
Pyssel med Ingegerd
Forsberg on 27/6 kl. 12
-15 vid Nyborgstjärn

FILMKVÄLLAR

7-13 år, 5/7 och 8/8 Kl 18:00
Bärens Hus i Glommersträsk

BIBLIOTEKET
I ARVIDSJAUR
14 /6 Sommarboken 6-12 år och
Läsutmaningen 13-16 år

FAMILJEFEST

Info/anmälan
i Glommersträsk
till Kerstin
Lidström,
to 16/8 kl 18:00
ABF 0771vid Utebadet och
96 50 22
Parken i Glommersträsk
Kontakt Johan Lindgren,
GLIF 070-5452636

20/7 Berättarworkshop 8-12 år
Kl 15-16 Kom och var med på en
berättarworkshop med Harleen
Kalkat. Föranmälan till Biblioteket
tel. 0960-157 82, senast 13/7.
20/7 Högläsning 6-7 år
Kontakt Margot Nilsson
tel. 0960-157 82

