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”Vi är hårt drabbade”
Kristoffer Lundström, vd Hotell Laponia,
säger att coronakristen har drabbat deras
verksamhet extremt hårt.
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Vi i ”demokratibranschen” har blivit duktigare på distansmöten
När detta skrivs har vi befunnit oss i corona-
tiden i drygt 2 månader. Isolering från och 
avstånd till andra människor är svårt att 
hantera för många av oss. De som förlorat 
nära och kära har sorgen som en tung 
belastning.
 En sak att imponeras av är den styrka och 
beredvillighet som finns hos människorna. 
Hur man tåligt står ut med de begränsningar 
och hinder som ställs upp för att samhälls-
smittan ska kunna begränsas. 
 I det dagliga arbetet stöter kommunen på 
företeelser som är helt nya. Krisledningshan-
tering. Distansundervisning. Besöksförbud. 
Kommunen får mer statliga bidrag som vi i 
nästa stund tappar i minskat skatteunderlag.  
 Ett är säkert och det är att vi i ”demokra-
tibranschen” har blivit duktigare på distans-
möten. Resorna blir mycket färre och upphör 
i vissa fall helt. Man samtalar med varandra 
via länk på en skärm.  
 Vi är i sluttampen av budgetarbetet för 
2021–2023 som ska beslutas av kommun-

Arvidsjaurs kommunalråd Sara Lundberg 
har ordet. Foto Kent Norberg.

fullmäktige i juni. Det har varit en speciell 
resa med många steg framåt och något 
bakåt. Det känns ändå som att vi går i mål 
med en tydlig prioritering på vård, skola och 
omsorg. Samt ett inriktningsbeslut om att 
förbereda för en sim- och sporthall.
 Oroande för kommunens intäkter är 
befolkningstappet som var 26 personer för 
första kvartalet. Det är också svårt att sia 
om hur den framtida utvecklingen blir med 
större arbetslöshet och företag som kämpar 
för sin överlevnad.
 Trots allt finns det mycket att glädjas åt. 
coronatiden kom när ljuset återvände till 
våra breddgrader. Troligen hade det känts 
tyngre om det hade varit under den mör-
kaste hösten och vintern. Nu pratas om en 
eventuell andra våg under hösten. Då är vi 
ännu mer förberedda och kan fixa det.
Tack alla för allt ni gör i att ta hand om er 
själva. Tack till er som hjälper andra. Guld-
stjärna är ni alla värda. Nu önskar jag er alla 
en härlig sommar! Vi klarar det här!

Håll i och håll ut! 
Sara Lundberg, kommunalråd

Under den tid som pandemin pågått har vi 
byggt upp en organisation och en beredskap 
för att kunna hantera eventuell smittsprid-
ning. Vi har också tryggat tillgången till 
skyddsmaterial.
 Situationen vad gäller smittspridning har, 
enligt smittskyddet, blivit bättre i Norrbotten 
utifrån att färre konstateras smittade och 
färre behöver vård. Detsamma gäller för 
oss här i Arvidsjaur. Men det betyder inte 
att vi kan återgå till det normala, utan det 
innebär att de smittskyddsåtgärder som vi 
har vidtagit fungerar och att alla vi som bor 
och verkar här i Arvidsjaur gemensamt har 
hjälpts åt att hejda virusets framfart.
 För att vi fortsatt ska lyckas hålla covid-19 
borta är det viktigt att vi håller fast vid den 
inslagna linjen. 
 En av flera viktiga åtgärder som vidtogs 
tidigt i Arvidsjaur var att införa besöksför-
bud på våra äldreboenden. Det kom senare 
som ett regeringsbeslut i en förordning 
som gäller tills vidare. Av det vi kan se finns 
inga tecken på att det förbudet kommer att 
hävas i närtid.
 Vi inser så klart att det är svårt för alla 
anhöriga att inte kunna träffa sina närstå-
ende, därför kommer vi att inrätta trygga 
mötesplatser utomhus. Bland annat genom 
plexiglasskärmar som kommer att finnas 
utanför Ringelsta och Länsmansgården. 
Förhoppningen är att dessa ska vara levere-
rade till oss innan Mors dag.  
Längre fram i vår kommer vi att rusta upp 
utomhusmiljön mellan Ringelsta och Läns-

”Tack för er förståelse för vidtagna åtgärder!”
I skrivande stund är läget fortsatt bra vad gäller smittspridning inom 
äldreomsorgen. Ännu har ingen som bor på äldreboende eller har hemtjänst 
konstaterats smittad av covid-19.

Lena Ruth, socialchef i Arvidsjaurs kommun. Foto: Kent Norberg.

mansgården, så att det kan bli en trevlig 
mötesplats för våra äldre i sommar.
 Så till dig som längtat efter att träffa din 
närstående öppnar sig den möjligheten i 
takt med att det blir varmare. Ring till boen-
det och boka tid så kan ni träffa era nära på 
ett, ur smittskyddshänseende, säkert sätt.
Jag vill också passa på att tacka för den 
förståelse vi mött när vi har vidtagit alla 
begränsande åtgärder. Allt vi gjort och gör 
under pandemin handlar om att skydda de 

som behöver skyddas mest – våra äldre.
 Vill även tacka alla våra fantastiska 
medarbetare som följer rutiner och riktlinjer 
och med det ser till att hålla smittan borta 
från hemtjänst, boenden och våra LSS-
verksamheter.

Önskar alla i Arvidsjaurs kommun 
en smittfri och varm sommar.
Lena Ruth, socialchef
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Byggnadsarbeten pågår nu för fullt för att om- och tillbyggnaden 
av Tallbackaskolan ska stå klar till skolstarten i höst.

Om- och tillbyggnaden av Tallbackaskolan beräknas vara klar till hösten. Foto: Kent Norberg.

Tallbackaskolan klar till hösten

De är ca 440 elever från förskoleklass till 
årskurs sex som huserar på Ringelskolan 
och Tallbackaskolan. De kommer att få 
betydligt bättre verksamhetsanpassade 
lokaler. Lokalerna behövs för att kunna 
bedriva en bra pedagogisk undervisning. 
 Klassrummen anpassas till att rymma fler 
elever med grupprum att användas för alla 
klasser. Det byggs också tillräckligt många 
klassrum för att kunna rymma två årskullar 
med fyra klasser.
 Arbetsmiljön förbättras ur flera aspekter. 
Det blir lättare att hålla ordning och ha rent 
när det inte blir så trångt i klassrummen. 

Utrymningssäkerheten förbättras när man 
inte behöver möblera upp korridorerna för 
att användas som grupprum och arbetsy-
tor. Hela brandskyddet med utrymning och 
brandlarm uppdateras till dagens krav.
 Det blir också tre ingångar istället för en. 
Detta för att sprida på eleverna och på så 
sätt minska trängseln i kapprummen, som 
ibland kan leda till knuffar och konflikter.
 Projektet som har en budget på 20 
miljoner innefattar också en del utemiljöåt-
gärder.

Camp Gielas 
sommartider 
Camp Gielas är öppet
6/7-2/8 alla dagar
kl. 07.00-21.00.

Öppettider på 
biblioteken 1/6 - 30/8 
Arvidsjaurs bibliotek. 0960-157 82
Måndag-onsdag ............12.00-16.00
Torsdag ..........................15.00-19.00
Fredag ............................12.00-16.00
Glommersträsk bibliotek
0960-156 34
V. 23, 29-35: Onsdag ... 08.30-11.00
V. 24-28 ................................... Stängt

Centrumbadets
öppettider i sommar 
Centrumbadet har öppet 15/6-16/8
alla dagar kl. 12.00-16.00.
Midsommarhelgen är badet stängt.

Kvarteret 
Lommen 
rustas upp 
I sommar ska kvarteret Lommen 
rustas upp. Det är området mellan 
Systembolaget och A-färg. 

Syftet med åtgärden är att skapa en 
inbjudande och attraktiv centrummiljö 
med parkytor, gång- och cykelvägar 
samt parkeringsplatser.
 Projektet kommer att pågå under 
större delen av sommaren och det blir 
avstängt under byggnationen. Dock 
kommer man att kunna ta sig till fots 
till alla byggnader i området.
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Ingen hade väl i sina vildaste fantasier 
kunnat förutse denna pandemi…. 

Den senaste var för cirka 100 år sedan, 
så varför nu? Hela nationen blev tagen på 
sängen och visade på den sårbarhet vi har i 
dagens samhälle med begränsad lagerhåll-
ning och generellt en låg kunskapsnivå att 
hantera en händelse i denna dimension. 
 Arvidsjaurs kommun på intet sätt något 
undantag, men vi kunde ta oss an pande-
min med väl fungerande förvaltningar med 
professionell bemanning och med besluts-
föra politiker.
 Tack vare detta har vi, allteftersom, 
kunnat hantera pandemin på ett bra sätt. 
Det är ändå inte hela sanningen, för utan 
förtroende och hörsamhet från kommunens 
medborgare hade vi inte nått där vi är idag. 
 Därför vill jag rikta mitt varma tack till 
alla för den lojalitet ni visat trots att många 
beslut inneburit stora inskränkningar i vad 
vi normalt är vana vid. Icke desto mindre 
har följdverkningarna av pandemin på ett 
skoningslöst sätt påverkat våra företagare, 
ingen nämnd och ingen glömd. Den påver-
kan slår mycket hårt mot kommunen i form 
av företag som inte överlever, med männ-
iskor som tvingas gå från sina jobb och 
som därmed ställs inför en svår ekonomisk 
situation.
 Pandemin är på intet sätt över och vi 
måste återigen visa beslutsamhet i att 
följa rekommendationer och beslut som 

tas längs vägen mot en återgång till vårt 
normala sätt att leva.
 Min övertygelse är att vi inom många 
områden kommer att behöva omvärdera 
mycket i vad som vi tidigare tog för givet. 
Jag tänker på vår tidigare kanske lite naiva 
syn på hur vi är rustade för händelser som 
ruskar om samhället. Jag tänker på vår 
fantastiska sjukvårdpersonal, omvårdnads-
personal, lärare med flera. Vilka heroiska 
insatser dessa har gjort och alltjämt gör. 
Hur gör vi deras normala vardag lättare, 
deras yrken mera attraktiva? Hur förbättrar 
vi rekrytering? Hur ökar vi robustheten gene-
rellt i vårt samhälle?
 Jag tror att när detta är över måste vi, på 
alla nivåer, granska vad vi har lärt oss, var 
misstagen har begåtts, var vi har varit fram-
gångsrika och på ett bättre sätt strukturera 
ett samhälle som är så robust som möjligt.
 Ja, det blir ett stort fokus på pandemin 
av förklarliga skäl, men samtidigt händer 
mycket annat också trots allt. Vår förhopp-
ning är att det blir en etablering av K4, 
att tågtestplanerna sätts i verket och inte 
minst att vi på något sätt kan återgå till den 
vardag vi känner. En annan förhoppning är 
självklart att vi inte står inför höga arbets-
löshetssiffror utan att vi klarar företagen.
 Även om framtiden är mera oviss än 
någonsin, känns det ändå skönt med en 
svensk sommar i annalkande. Det kommer 
inte att vara den sommar vi är vana vid, 
men den kommer förhoppningsvis ge oss tid 

för återhämtning och reflektion och kanske 
också en liten möjlighet att återförenas 
med våra anhöriga som vi valt att särskilt 
skydda. 
 Jag tänker på far- och morföräldrar och 
jag tänker på deras barn och barnbarn. Hur 
stor ska inte den glädjen vara vid ett återse-
ende – fysiskt.
 Vad ni än gör så håll i och håll ut! Tillsam-
mans kommer vi igenom dessa svårigheter.
Förstå mig rätt när jag vill önska er alla en 
trevlig sommar!

Ulf Starefeldt,
kommunchef i Arvidsjaurs kommun

Kommunchefen har ordet

Hur har coronapandemin drabbat er verksamhet?
– Först ut i krisen var just besöksnäringen och det har drabbat 
oss extremt hårt. Vi har minskat omsättningen i hotellkoncernen 
med i snitt 95 procent under april månad. Så företagsmässigt så 
har det haft en stor påverkan. 

Har ni tvingats att permittera personal?
– Ja, vi har korttidspermitterat samtlig personal. Men positivt är 
att vi inte behövt säga upp våra duktiga medarbetare.
 
Känner du dig orolig över framtiden med anledning av smittan? 
– På det personlig planet är jag inte rädd för viruset som sådant, 
utan fokuserar på att skydda de som är att betrakta som ”risk-
grupp”. 
 – Är mest nyfiken på hur det påverkar oss framöver… Hur lång 
tid tar det innan samhället och världen återhämtar sig ekono-
miskt samt hur kommer livet att se ut efter detta?  
 
Vad tänker du på då mer konkret? 
– Alltså, hur det påverkar vårt resande, globalisering och lik-
nande. Jag kan föreställa mig att vi i glesbygden kanske får lite 
mer ”sändningstid” och våra val att leva och verka i vår del av 
landet kanske ses med andra ögon. Turismens framtid kanske 
hänger på just oss?

Kristoffer Lundström, vd Hotell Laponia, berättar att coronapandemin 
drabbat verksamheten extremt hårt. Foto: Kent Norberg.

Kristoffer Lundström, ägare av bland annat Hotell Laponia:

”Coronapandemin har drabbat oss extremt hårt!”
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Samisk information:
Bures! – Aktuell information från Samisk 
förvaltning Árviesjávrien kommuvdna 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att Arvidsjaur 
som samisk språkförvaltningskommun har en skyldighet att:

• Informera om de rättigheter som lagen innebär för befolkningen.

• Kommunen måste ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete 

• Samråd ska ge möjlighet till inflytande i frågor som berör de nationella 
 minoriteterna  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.

I foajén på Medborgarhuset finns ett tidskriftställ med informationsmaterial om 
lagstiftningen, äldreomsorg, förskoleverksamhet, nationella minoriteter som delas ut 
gratis för de som är intresserade. 

Öppna samråd för allmänheten är under Covid-19 tills vidare vilande. När möjligheter 
öppnar sig igen kommer vi prioritera få igång samråd med barn i samarbete med Ring-
elskolan och våra förskolor och med samiska ungdomar i samarbete med Mötesplat-
sen Källaren, Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Tanken är att kunna kombinera 
dem med workshops i olika ämnen.

Skolorna erbjuder modersmålsundervisning i olika samiska språk och har ansökt om 
Samisk Integrering hos Sameskolstyrelsen. Förutsatt medel beviljas kommer kommu-
nen bedriva utökad undervisning i samiska som modersmål och i sameslöjd från och 
med höstterminen 2020.

Vill ni komma i kontakt med samiska koordinatorn? Kontakta Mariann Lörstrand 
Blind 0960-165 14 eller via e-post: mariann.lorstrand@arvidsjaur.se 
Se även på https://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska/

Vad erbjuder vi inom samisk 
äldreomsorg i Arvidsjaurs kommun?
Vid kartläggningar har det framkommit att det finns ett stort behov 
av både äldreomsorg på samiska och olika slags aktiviteter där äldre 
samer kan träffas. 

Samiska seniorträffar +65 år som är en mycket populär aktivitet för våra samiska 
seniorer är just nu vilande på grund av covid-19. Det arbetet återupptas när det åter 
blir tillåtet att samlas. Birgitta Bergstedt Unnes från Kultur i Vården hade även kommit 
igång med mindre träffar för boende på Ringelsta, Länsmansgården och Solbacken, 
det samma gäller dessa.
 Vi har personal inom äldreomsorgen som har gått kurs i umesamiska språket, både 
nybörjare och fortsättning. Vi kommer fortsätta det arbetet och även erbjuda personal 
kurser på andra samiska varieteter när det är möjligt.

Nationella minoriteter 
i Sverige: 
Samer, sverigefinnar, romer, 
tornedalingar och judar.

I kommunens miljöalmancka finns 
samtliga aktuella flaggdagar.
 Kommunen har enligt lag skyldig-
het att ge de nationella minori-
teterna i Sverige möjligheter till infly-
tande i frågor som berör dem och 
samråda. Därför ska kommunen 
inbjuda till öppna samråd. På grund 
av covid-19 har detta arbete avstan-
nat tillfälligt.
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Hur tycker ni att det fungerar på nya 
upphandlingsenheten? 
– Samarbetet med de andra kommu-
nerna fungerar väldigt bra och vi har 
blivit ett team som stöttar och utvecklar 
varandra. Det finns bara fördelar med 
att vi jobbar tätt ihop med de andra 
kommunerna, säger Jessica Lidström. 
Hon berättar att de har väldigt bra 
dialoger med kunniga beställare och 
kontaktpersoner i alla kommunerna, 

Nya upphandlingsenheten:

”Finns goda förutsättningar 
för att skapa bra affärer”

Jessica Lidström, som med sina kollegor 
(saknas på bild) Anne Engberg, Jonas Lund-
stedt, Anna Renberg samt Mikael Renberg, 
upphandlad konsult, upphandlar varor och 
tjänster i Arvidsjaurs kommun med tillhöran-
de bolag. De upphandlar även för fem kom-
muner inom Region-10 området; Arjeplog, 
Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele.

vilket leder till effektiva och bra upp-
handlingar. 
 – Det finns goda förutsättningar för 
att skapa bra affärer samtidigt som vi 
är med och bidrar till en hållbar utveck-
ling och säkrar en god konkurrens på 
marknaden.
 Under våren samt hösten 2020 
kommer upphandlingsenheten att 
genomföra en inköpsskola för utvalda 
inom kommunens verksamheter, för att 

öka kunskapen inom befintliga avtal. 
Enheten kommer även att ta fram 
ett inköpskörkort som kommunens 
avtalsägare och inköpare måste visa 
upp när de ska köpa in varor till sina 
verksamheter. 
 Jessica och hennes kollegor under-
stryker vikten av goda relationer och 
bra dialoger mellan kommun, företa-
gare och leverantörer.
 – Jag hoppas att vi får tid, efter 
corona, att utveckla relationerna med 
våra leverantörer samt möjlighet att 
besöka och arbeta mer från de andra 
kommunerna. Där kan vi vara behjälp-
liga med bland annat anbudsskolor och 
medverka på näringslivsarrangemang. 
 Det finns möjlighet för lokala före-
tag att lämna anbud även i de andra 
kommunerna. Alla annonser som rör 
Arvidsjaurs kommun finns samlade på 
www.e-avrop.com/arvidsjaur. Klicka 
er vidare till aktuella upphandlingar och 
glöm inte att prenumerera på det om-
råde som intresserar ert företag samt 
titta på andra kommuners upphand-
lingar.
 
Planerade och annonserade 
upphandlingar i Arvidsjaur:
• Postförmedlingstjänster
• Trapphiss
• Banljus
• Drivmedel med tillbehör
• Ledningssystem
• Transport av avfall
• Möbler till skolmatsal
• Fordon
• Företagshälsovård
• Ljuskällor och belysning
• Banljus till Arvidsjaurs flygplats

Kommunens e-tjänster: 
www.minasidor.arvidsjaur.se
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Anne Enoksson, näringslivsstrateg. Erika Forsberg.

Maria Nilsson, ansvarig för Arvidsjaurs Lärcentrum.

Erika är sedan februari i år projektanställd 
på 40 % inom projektet NiAA som genom-
förs tillsammans med näringslivsbolaget 
Argentis i Arjeplog.
 Innan pandemin var det många som 
planerade att investera i sina företag. Vi har 
fortfarande några sådana ärenden. Men för 
de allra flesta företag handlar det om att 
överleva den här tiden. Näringslivsenheten 
har därför valt att fokusera på att erbjuda 
individuell rådgivning och tack vare våra 
samarbetspartners kan vi erbjuda kost-
nadsfri extern rådgivning utifrån företagets 
specifika behov.  
 Det kan till exempel vara att en redovis-
ningsbyrå hjälper till att upprätta en budget 
för att underlätta kommunikationen med 
banker och andra finansiärer, rådgivning 
inom affärsutveckling eller kapitalförsörj-
ning. Tveka inte att kontakta oss så resone-
rar vi oss fram till en lösning.
 Om du som företagare funderar på att in-
vestera i din verksamhet kan vi hjälpa till att 
titta på olika möjligheter till finansiering. Vi 
har god kännedom om de företagsstöd som 
finns tillgängliga. Bär du på en affärsidé 
som du vill testa kan du få kostnadsfri råd-
givning via vår samarbetspartner Nyföreta-
garcentrum.  

Vi fungerar också som lots in till olika 
myndigheter, frågorna kan handla alltifrån 
bygglov, miljöärenden, upphandlingar, före-
tagsstöd, rekrytering eller nästan precis vad 
som helst. 
 Enklaste sättet att nå oss på, i tiderna av 
pandemin, är att ringa eller skicka ett mail. 
Vi finns tillgängliga under hela sommaren, 

Dessa stödjer Arvidsjaurs Lärcentrum med 
både lokal, teknisk utrustning och tenta-
mensservice. 5 mars var det även invigning 
av Lärcentrums nya lokal på Sandbackasko-
lan. 
 – Det som är nytt för i år är att distans-
studenter kan nyttja lokalen även på kvällar 
och helger. Det enda som krävs är att man 
kontaktar mig första gången för inpassering, 
säger Maria Nilsson, ansvarig för Arvids-
jaurs Lärcentrum. 
 Förutom att vara ett stöd till distansstu-
denterna i Arvidsjaur arbetar Lärcentrum 
med kompetensförsörjning av kommunens 
näringsliv och offentliga- och statliga verk-
samheter.  
 Sen årsskiftet körs ett utbildningsår mot 
företagen inom ”Digital marknadsföring och 
försäljning” med flera olika inriktningar.
 – Just nu pågår en utbildning om mark-
nadsföring via sociala medier som blev 
fullsatt ganska snabbt vilket känns jättekul. 
Jag hoppas det kommer vara lika stort in-
tresse från företagen till hösten, då vi kör en 
utbildning i hur man sätter upp och driver 
sin egen webbhandel, säger Maria.

Information från näringslivsenheten
Sedan 1 januari 2020 är vi tre personer som arbetar med näringslivsfrågor 
i kommunen; Anne Enoksson, Maria Nilsson och Erika Forsberg. 

förutom 14 juli - 9 augusti, då vi stänger 
kontoret under några veckor.
 Vi vill avsluta med att uppmana våra med-
borgare att värna om våra lokala företag 
och det kan vi bäst göra genom att handla 
lokalt. 
 Näringslivsenheten önskar en riktigt fin 
sommar!

Information från Arvidsjaurs Lärcentrum
 
Idag studerar ca 45 studenter en akademisk utbildning via universitet eller högskola på distans i Arvidsjaur. 
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Ett gammalt normallock av betong väger 
alltså cirka 120 kilo, men större lock kan 
väga uppemot 400 kilo. Inget för klent 
byggda. Arbetsmiljöverkets gräns är 15 kilo 
vid lyft och 35 kilo om locken kan skjutas 
åt sidan. Vi vädjar till fastighetsägaren att 
byta ut tunga lock, på så sätt undviker ni 
även att bli debiterade taxan för tungt lock. 
I dag finns det nya brunnslock av plast som 
väger nästan ingenting och som även har 
låsanordning så att ingen obehörig kan lyfta 
locket. 
 – Byt ut till sådana, medan vi fortfarande 
har fingrar och rygg i skick, säger Ronny. 
 En annan önskan från chaufförerna är 
även att röja bort sly och märka upp var 
brunnen finns, samt var de kan köra in med 
den 30 ton tunga slamlastbilen. Då slipper 
marken bli förstörd.

Kommunen påminner om följande inför 
årets slamtömning:
• 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.
• 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.
Observera höjd taxa för tunga lock 2020.

• Om avståndet mellan uppställningsplats 
för hämtningsfordon och slambrunn är 
så att slang längre än 15 meter måste 
användas debiteras extra avgift enligt 
taxa. Chauffören gör en professionell 
bedömning på plats angående vägens och 
underlagets beskaffenhet vid tillfället.

Hjälp oss att hjälpa dig: 
Byt ut tunga brunnslock!  
 
I fjol tömde VA-enheten 841 slambrunnar i Arvidsjaurs kommun! Många av dem 
har fortfarande kvar gamla tunga otympliga betonglock: –De väger cirka 120 kilo! 
Finns det inte någon bygel på dem, så att vi kan använda järnspett, är fingrarna 
i farozonen, säger Ronny Enoksson.

Ronny Enoksson och hans kollegor på 
VA-enheten i Arvidsjaurs kommun har lyft 
tonvis av brunnslock genom åren. Nu vill 
de ha bort gamla tunga lock och uppmanar 
markägare att byta ut dem mot plastlock. 
Foto: Kent Norberg.

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

Coronainformation 
på kommunens 
hemsida
På kommunens hemsida www.arvidsjaur.se 
hittar du samlad och aktuell information om 
Corona samt om kommunens arbete. Vilka 
insatser som görs och hur verksamheterna 
påverkas av pandemin.  
 Där finns även en kontinuerligt uppdaterad 
sammanställning från kommunens krisled-
ningsgrupps möten, från 10 mars och framåt.

Tänk på att stödja våra företag – handla lokalt!

Skolstart till hösten
Höstterminen startar följande datum:
Grundskolan ..................................24/8
Gymnasiet åk 1 ............................  24/8
Gymnasiet åk 2-3 ..........................25/8

Läslov .....................................26-30/10
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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: 27 juni, 25 juli och 
29 augusti.

ÅVC i Glommersträsk och Moskosel:
Helgfria måndagar ..........14.00-19.00
 
Ånyo har ordinarie öppettider:
Måndag-fredag ................ 10.30-16.30

Mona och kollegan Helena Lundström tror
att det beror på coronapandemin.
 – Folk har varit hemma från jobben efter-
som de har haft något förkylningssymtom 
eller för att barnen varit sjuka och då har de 
passat på att rensa i förråden.
 När det här skrivs är det 7 maj och vår-
städningen brukar vanligtvis inte vara i full
gång redan, enligt dem.
 – Nä, det är mycket prylar nu, dessutom
får vi in väldigt många fina sådana, säger
Helena.
 Däremot är besöken i butiken mindre än
normalt, vilket förstås kan härledas till den
bekräftade samhällssmittan.

Bakom skärmen, på Ånyo, hittar vi Mona Oskarsson och Helena Lundström, som är väldigt 
noga med att följa myndigheternas föreskrifter om corona. Foto: Kent Norberg.

”Folk kommer med ovanligt stora lass på sina släpvagnar. Kan det 
bero på corona, att de som är hemma passar även på att röja i sina 
förråd?” Den teorin har i alla fall Jonas Lundgren och Ulf Lundberg, 
ÅVC i Arvidsjaur.

Ovanligt tidig vårstädning till följd av corona
På kommunens återvinningsverksamheter har personalen upplevt
en ovanligt tidig vårstädning. 
 – Ja, vi har fått in ovanligt mycket grejer! säger Mona Oskarsson, Ånyo.

På Återvinningscentralen i Arvidsjaur är det
ungefär samma besked.
 – Det är inte mer folk än normalt, men de
som kommer har mycket större lass än
brukligt, säger Jonas Lundgren, ÅVC.
 Även här har de samma teori som på 
Ånyo, om att folk som är hemma och så 
pass friska att de är på benen, passar på att 
storstäda förråd och garage.
 – Samma riktlinjer gäller på ÅVC som i 
övriga samhället. Har man förkylnings-
symtom så stanna hemma, besök inte ÅVC, 
säger Ulf Lundberg. Är man symtomfri så 
håller vi ändå avstånd till varandra.

På Arvidsjaurs återvinningscentral har man också satt upp en skyd-
dande plexiglasskiva för att undvika smittspridning. Den här dagen 
träffade vi Ulf Lundberg och Jonas Lundgren. Foto: Kent Norberg.
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Inför sommaren 2020 pågår ytterligare spångningsarbete vid källan. 
Bland annat ska ett trädäck byggas från vindskyddet och ner mot käll-
kanten samt kopplas ihop med spångningen vidare från platsen. Detta 
för att minska slitaget på platsen som ökat exponentiellt de senaste 
säsongerna.

Bild över källkanten, foto år 2005.

Bild över samma källkant från år 2017 och slitaget har hunnit bli ännu 
värre för varje år. Detta är orsaken till att något måste göras.

Trädäck ska skydda marken
En arbetsskiss över hur trädäcket kan komma att se ut kring källan, 
med anslutande spångning. Trädäcket är tänkt att avlasta marken. För-
hoppningsvis använder besökarna det i så stor utsträckning som möjligt 
så slitaget även minskas på omkringliggande mark. 
 – Det har varit en utmaning att få fram en säker lösning som skyddar 
platsen tillräckligt mycket, utan att det förtar det vackra på samma 
gång. Det har varit mycket skissande och dialoger har förts med markä-
garen, länsstyrelsen m.fl, säger Agneta Nauclèr på Samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 – Förhoppningsvis blir detta en bra lösning för platsen som möjliggör 
fortsatt tillgänglighet till vårt populära besöksmål. 
 Arbetet medfinansieras via ett statligt projekt, så kallat LONA-projekt, 
där Grodkällan och flera platser i kommunen ingår. Projekt har pågått 
sedan 2015 och detta är en av de kvarstående åtgärderna.

Material har körts ut i slutet av mars 2020 (foto Jörgen, Ekspjuths bygg) 
medan snötäcket fortfarande skyddar myrmarken kring platsen. Arbetet 
uppskattas vara färdigt under denna säsong och förhoppningsvis redan 
till midsommar.

Åtgärder vid Grodkällan är på gång!

Let´s Go Arvidsjaur kommer inte att 
genomföras denna sommar. Vi har 
jobbat för att kunna hitta alla möjliga 
alternativ men på grund av den rådande 
situationen vi befinner oss i just nu, med 
coronapandemin, är det ett oundvikligt 
och tråkigt beslut.

Vi tar nya tag och syns 2021!
Let´s Go-gruppen

Let’s Go Arvidsjaur sommaren 2020KOMMUNINFO

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
Sophämtn./slamtömn.  ..... 0960-156 07
Via webbformuläret på kommunens 
hemsida ......... arvidsjaur.se/felanmalan
Kommunväxeln ..................0960-155 00

Kommunens e-tjänster: 

www.minasidor.arvidsjaur.se
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FFoorrttssäätttt  aatttt  hhåållllaa  ii  oocchh  hhåållllaa  uutt!!  

Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen av det nya 
coronaviruset. Stanna hemma om du är sjuk. Även om du bara är 

lite sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till 
jobbet eller skolan igen.

Arvidsjaurs kommun uppmanar alla att orka hålla kvar disciplin och 
fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 

rekommendationer.
Följ kommunens information om Corona på hemsidan    arvidsjaur.se/corona

TTiillllssaammmmaannss  sskkaa  vvii  bbrroommssaa  sspprriiddnniinnggeenn  aavv  
CCoovviidd--1199

Planförslaget innehåller bland annat förslag 
till nya områden för verksamheter/industri 
och bostäder inom Arvidsjaurs samhälle, 
områden för testverksamhet samt områ-
den för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS). Syftet med LIS-områdena är att 
underlätta strandnära bebyggelse som i sin 
tur möjliggör för bostadsbyggande, närings-
livsutveckling och att upprätthålla service-
underlaget på landsbygden. Planförslaget 
innehåller även rekommendationer inom 
områden som entreprenörskap och närings-
liv, attraktiva livsmiljöer, friluftsliv, hållbara 
transporter, tillgänglighet, kompetensförsörj-
ning och landsbygdsutveckling. Allt för en 
långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i 
kommunen.
 Under perioden 2019-11-19 till 2020-
02-02 var ett första förslag till översikts- 
och tillväxtplan ute på samråd. Vi vill rikta 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs 
kommuns framtid
Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som 
nu ställs ut under perioden 13 maj till 13 augusti 2020. Översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras 
också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala
organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

ett stort tack till alla som inkommit med 
synpunkter! Dessa har sammanställts, 
analyserats och diskuterats. Förslaget har 
sedan omarbetats. Vissa synpunkter har fått 
genomslag i översiktsplanen, medan andra 
inte har fått det. Om detta kan du läsa i 
samrådsredogörelsen. 
 Planförslaget finns tillgängligt på kommu-
nens hemsida, www.arvidsjaur.se/oversikts-
plan samt i Medborgarhusets foajé.
 Eventuella synpunkter skickas skriftligen 
senast den 13 augusti 2020 till  
kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra 
att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs 
kommun, 933 81 Arvidsjaur (märk kuvertet 
”översikts- och tillväxtplan”). 
 Om ni har några frågor om planen kan ni 
kontakta samhällsplanerarna Britta Lund-
gren, 0960-155 65 eller Agneta Nauclèr 
0960-165 31.

Ny information angående 
hemleverans av livsmedel 
i coronatider
 
Gäller från och med 22 juni och som 
längst till och med 14 augusti.

Tillhör ni riskgruppen* och inte har nå-
gon möjlighet att kunna hämta upp era 
varor vid butiken, finns möjlighet att få 
det utkört till bostaden via kommunens 
tillfälliga varubud (enbart livsmedel) i 
coronatider. 

Arvidsjaur med kringliggande byar 
För hemleverans av livsmedel på cen-
tralorten samt till byar som har någon av 
dessa som sin närmaste butik: ”Lill-ICA”, 
ICA Supermarket eller Coop. Välj en butik 
för ett köptillfälle.

Glommersträsk och Abborrträsk 
med kringliggande byar 
Är du boende i eller i närheten av Glom-
mersträsk kontaktar ni Finnbergs Livs för 
hemleverans. Affär´n Abborrträsk sköter 
eventuell hemleverans i egen regi.

Leverans till centralorten sker tisdagar 
och fredagar. Leveransdagar till byarna 
sker torsdagar.

OBS! Hemleverans av livsmedel erbjuds 
enbart till er som tillhör riskgruppen* 
och inte har tillgång till bil eller hjälp 
av anhörig/bekant.

Om ni inte är berättigad till hemleverans 
kan butiken i de flesta hjälpa till så att ni 
kan hämta era varor på anvisad tid och 
plats.
 Tjänsten är kostnadsfri för mottagaren 
och kommer att tillhandahållas så länge 
som situationen kräver.

Kontakta din butik senast klockan
12.00 dagen före hemleverans:
Coop .................................010-747 82 36    
ICA Supermarket ............... 0960-213 00
Lill-ICA ................................ 0960-211 89
Affär’n ................................ 0960-500 11
Finnbergs Livs ...................0960-200 02

Vald butik fakturerar för inköpta varor 
samt eventuell packningsavgift. 

* I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
gällande råd för personer med hög ålder 
i kombination med underliggande 
sjukdomar, såsom högt blodtryck, 
hjärt- kärlsjukdom, 
lungsjukdom, 
eller diabetes.



Personliga möten
Ytterdörren till kommunhuset är stängd. Personalen i kommunhuset är sedan början av 
april månad endast tillgänglig för möten via förbokning. Kontakta personen via e-mail eller 
telefon. Kommunväxelns telefonnummer är 0960-155 00.      

Turism
Sommaren står för dörren, och mer än någonsin är ”hemester” ett begrepp. Passa på och 
upptäck hembygden med nya ögon! Här följer några tips:

• Sellebo Idéträdgård. Ett paradis i närheten av Moskosel med dammar, blomsterkullar, 
växthus, försäljning samt ett varmt och kunnigt mottagande. www.sellebos.se 

• Wildact Adventure i Storberg. Gör en kanotsafari i det vackra, cirkelformade sjösystemet 
runt Sjöträskholmen söder om Arvidsjaur. Kanotuthyrning och kanotpaket erbjuds, en till 
två dagar. Eller gör en vandring, kort eller lång, med eller utan husky (hund). Visste du att 
vandringsleden mellan Arvidsjaur och Storberg är nyrenoverad? Beskåda det nya brand-
fältet vid Akkanålke. Besök rika Majas kåtaplats vid foten av fjället. Besök gärna Wildact 
Adventures nybyggda kafé när du kommer fram till Storberg. Vill du därefter fortsätta 
vandringen kan du växla in på Nasaleden. www.wildact.net

• Vandrings- och kanotkartor finns att erhålla via turistbyrån. Eller gör ett besök på 
 www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/friluftsliv-och-vandring där det finns digitala versioner. 

• Myrkulla, en fin liten anläggning vid vägens slut i nordväst. På den långsmala rullstenåsen 
med omgivande vatten på båda sidor finns mysiga små uthyrningsstugor samt badtunna. 
Café. Aktiviteter såsom kajak, fiske, cykling, fyrhjuling m.m. www.myrkulla.com

• Arctic Glas i Renvallen erbjuder fina presenter, konsthantverk och prydnadsföremål till 
bra priser. Café. Trevligt läge direkt vid Svärdälven. Kanske hinner du dra upp en harr? 
www.arcticglas.se

• En annan trevlig butik, som är väl värd ett besök är Anna-Lisas Souvenirbutik nära 
järnvägsstationen. Här finns både torkat renkött, hantverk och heminredning. 

 www.presentbutiken.se

 Visste du att det finns fler än 40 olika aktörer som erbjuder aktiviteter och/eller 
 övernattningsmöjlighet? En stor del av dessa finner du på www.visitarvidsjaur.se

Medborgarservice och turism
Coronaepidemin har skapat nya förutsättningar också inom detta område.

AnnaLisa Lundgren och Peter Manner. Foto: Kent Norberg.


