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MINNESANTECKNINGAR

Byaforum öppnas

Leopold Sjöström

Leopold hälsar alla välkomna och Pär Röckner inbjuder till fika. Till träffen har 16 personer mött upp.
Moderator för kvällen är Leopold.
Fördjupningen av Översiktsplanen (FÖP)

Pär Röckner

Samråd kring FÖP med serviceorterna har skett under hösten vid medborgarmöten i Ammarnäs och
Blattnicksele. Utställningshandlingarna är snart klara. FÖP-möten i Gargnäs och Sorsele genomförs
våren 2019.
Bredband

Kjell Öjeryd

Bredbandsutbyggnaden pågår i takt med tillgängliga projektmedel och kommunens egen
finansiering. Tidsplanen är också beroende av takten på Vattenfalls nedgrävningar av markkabel,
eftersom åtgärderna samordnas.
Bredband efterfrågas till Färjstället, Stridsmark, m.fl. Nya familjer flyttar in och behoven ökar. Kjell
meddelar att investeringsplaner finns, och att man också studerar ny teknik och radiolänk.
Deltagarna efterlyser regelbunden, aktuell information på kommunens hemsida och förbättrad
kommunikation hos kommunförvaltningen om pågående och planerade arbeten.
InfoPoints

Pär Röckner

Sorsele kommun planerar etablera ett Visitor Center i centralorten och kommer att sluta licensavtal
med VISITA för InfoPoints i servicenoderna Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs. InfoPoints inryms i
passande lokaler, ex. lanthandeln med både traditionellt informationsmaterial och digital
information. Satsningen ska stärka servicen och marknadsföringen av utbudet i kommunen.
Webbutbildning

Niklas Sandqvist

Niklas Sandqvist, Vildmarksdata, presenterar ett förslag till en grundutbildning i Wordpress för
föreningsliv och företag med 5 utbildningsträffar à 2-3 timmar för prel 2 000 kr/deltagare.
Deltagarna är positiva till idén, en ökad modern exponering av föreningsliv och företagsamhet på
internet skulle stärka kommunens attraktivitet.
Pär, Leopold och Erika Hjukström, kommunens näringslivsutvecklare, sonderar intresset hos övriga
föreningslivet genom Sorsele United och lokala företag.

FUN-arrangemang

Leopold Sjöström

Leopold redovisar statistik och videoklipp från årets FUN-arrangemang med SKI, RUN och BIKE i
Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele samt Gargnäs och som koordineras av Sorsele United. Se också
bilder och rapporter i vårt gemensamma ”föreningsfönster” www.sorseleunited.com.
FUN kan nu utvecklas med biathlon (skidskytte, springskytte etc). 4-6 elektroniska gevär (lasergevär)
kommer att inköpas genom Sorsele United med stöd av Sandselehöjderna Vind samt Sorsele
Skidklubb med stöd av Idrottsförbundet (SISU), Lions och Sorsele kommun. Utrustningen kan uthyras
till föreningslivet (ej privatpersoner) och användas i kommunens fritidsverksamhet.
Andra kompletterande FUN-aktiviteter diskuteras inom föreningslivet för att stimulera barn och
ungdomars intresse för fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
Hållbar skotertrafik

Leopold Sjöström

Nuvarande avtal med lokala föreningar för skötseln av skoterleder i Sorsele kommun, där kommunen
är huvudman, löper ut vid utgången av 2018. Inför förnyelse av ledavtalen har föreningarna beskrivit
svårigheter att åta sig skötseluppdragen på grund av personresursbrist, ekonomi och andra skäl.
Kommunstyrelsen har därför beslutat genomföra en förstudie som omfattar frågor kring ledstruktur,
behov av röjningar och ledmarkeringar etc, personresurser och organisering, ekonomi och
finansiering. Tanken är att studien, som leds av kommunens fritidsenhet, ska bli ett underlag till ett
framtida utvecklingsprojekt kallat ”Hållbar skotertrafik i Sorsele kommun”.
LONA

Pär Röckner

Pär informerar om planerade LONA-projekt 2019 (LONA = Lokala naturvårdsobjekt) som drivs av
lokala aktörer (föreningar) och samordnas av kommunen. LONA är ett relativt enkelt projektverktyg
för att genomföra intressanta satsningar inom natur- och kulturområdet. Deltagarna uppmanas
fundera över nya passande objekt 2020. För närmare information, kontakta Pär,
par.rockner@sorsele.se.
Livskraft Sorsele 2020+

Leopold Sjöström

Leopold redovisar aktuella utvecklingsprojekt inom Sorsele kommun, både beslutade och under
planering, med ekonomiskt stöd från Leader Lappland 2020. För närmare information, kontakta
Leopold, leopold@sorsele.se
Café Folkan

Bengt Abrahamsson och Marita Westlund

Bengt och Marita planerar starta caféverksamhet i Folkan (Folkets Hus), Sorsele. Samråd kring
upplägget sker nu med Pär Röckner på kommunens Fritidsenhet. Målet är att skapa ett” levande
folkets hus” och att anpassa öppettider och utbud utifrån andra caférörelser i centralorten.
Kvällens deltagare är positiva till Bengts och Maritas initiativ.
Service och kommunikation

Alla

Deltagarna önskar generellt snabbare och bättre återkopplingar och service från kommunens
förvaltningar vid telefon- och mailförfrågningar. Det skulle undvika missnöje, långbänkar och stärka
kommunens medborgarservice och anseende.

Avslutning
Tack till alla som medverkat i kvällens Byaforum. Deltagarna uppmanas höra av sig till Pär för tips på
angelägna teman och frågor som kan lyftas upp i kommande Byaforum och även tips på intressanta
föreläsare som kan inspirera och bredda våra tankar och perspektiv.
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