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MINNESANTECKNINGAR 
 
 
Byaforum öppnas Kjell Öjeryd 
 
Kjell hälsar alla välkomna och inbjuder till kaffe och fikabröd. Till träffen har 24 personer mött upp. 
Moderator för kvällen är Leopold. 
 
Kjell redovisar aktuella frågor för Sorsele kommun: 
Bredbandsutbyggnaden, allmänt och vilka områden som närmast prioriteras i kommunen 
Översiktsplanen (ÖP), pågående arbete 
Förskolan Gargnäs, samrådsträff i Gargnäs i början av november 
Affärsbanker, nuläge och behov i kommunen 
 
Presentation    Heléne de Leeuw 

Heléne presenterar sig och berättar om sin bakgrund, sitt jobb som skolchef och tf kommunchef i 
Sorsele kommun och utmaningen med kommunens budgetarbete för 2018. 
 
Landsbygdens roll och potential  Malin Ackermann 

Malin reflekterar och kåserar med sin bakgrund och sina erfarenheter från kampen för 
Skattekontoret i Lycksele. Hon pekar på hur den urbana normen idag styr samhällsbilden men lyfter 
också stadens problem med dyra hyror, dyr personal, trafikproblem etc. Landsbygden har så många 
fördelar och möjligheter med lojal personal och ”närhet och frihet på landet”. Malins betonar att vi 
på landsbygden är ”uppkopplade” till vår omvärld, i de flesta fall finns inom några mils radie 
flygplatser, tåg- eller bussförbindelser. ”Landsbygdens revolution” handlar om att tro på sin sak, vara 
konstruktiv och tänka nytt. Våga utmana och var en ”lagom” vagel i ögat på myndigheterna men 
jobba inte MOT politikerna utan MED. Vikten av lobbying och dialoger med regeringsministrar ska 
heller inte underskattas. 
 
Servicepunkter   Pär Röckner 

Pär berättar om Sorsele kommuns serviceprogram och den strategiska inriktningen på Sorsele 
centralort som servicecenter och följande orter som servicenoder: Ammarnäs, Blattnicksele, 
Gargnäs. Koppling till kommersiell service, kommunal service samt platsbunden information finns i 
respektive servicepunkt. Inom samverkan med Skellefteåregionenen driver Sorsele kommun 
”Hållbart service”, ett 2-årigt projekt i samarbete med Norsjö, Arjeplog samt Malå kommuner. 
Kommunens insats är 97 000 kr per år. 
 
Social hållbarhet och folkhälsa  Leopold Sjöström 

Leopold framhåller mervärdet med samarbete mellan byarna i olika arrangemang och aktiviteter. 
Sommarens FUN-arrangemang med RUN och BIKE i Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele samt Gargnäs 
och som koordinerades av Sorsele United, lockade många barn och ungdomar. 



Leopold visar bilder och rapporter från arrangemangen på vårt gemensamma ”föreningsfönster” 
www.sorseleunited.com. Här finns också en evenemangskalender, där föreningar kan anmäla sina 
aktiviteter så att vi får en samlad och lättillgänglig bild av utbudet. 
 
Planeringen för SKI FUN 2018 påbörjas inom kort. 
 
Nya medlemmar i Sorsele United är nu Intresseföreningen Gargnäs Behövs och Sorsele Skoterklubb. 
Armbrytarklubben Wild River Arms har på nytt startat träningsverksamhet och förväntas ansluta till 
vårt föreningsforum. En träff är inplanerad med nybildade Sorsele Ungdomsförening för samråd och 
erfarenhetsutbyte. 
 
ARENA Sorsele   Leopold Sjöström 

Leopold presenterar en bildsvit över arbetet med förstudien ”ARENA Sorsele”, ett utvecklingskoncept 
över ”tid och rum” som har till syfte att utveckla Sorsele till en attraktiv kommun för 
kommuninvånare och besökare genom att skapa mötesplatser för en aktiv och kreativ fritid för alla. 
 
Förstudien avrapporteras preliminärt till Kommunstyrelsen före årsskiftet. 
 
Livskraft Sorsele 2020+   Leopold Sjöström 

En informations- och samrådsträff arrangerades 170823 med verksamhetsledare Anders Persson för 
Leader Lappland 2020. Här diskuterades olika projektinsatser och upplägg inom utvecklingsmodellen 
”Livskraft Sorsele 2020+. Konceptet är en ram för strategiska och sammanhållna projektinitiativ, där 
plattformen är medborgardialogen inom Sorsele Byaforum, lokalt engagemang, delaktighet, 3-
partnerskapet med Sorsele Kommun, Företagarna Sorsele och Sorsele United. 
 
Vid en uppföljande projektverkstad 171011 skissade deltagarna på konkreta projektidéer inom flera 
insatsområden. 
 
Tanken är att Sorsele United är sökande till olika projekt, men vissa projekt söks av andra aktörer och 
vissa andra ingår som associerade projekt inom konceptet. 
 
Alla skissar vidare på sina projektidéer och Leopold svarar för resursinsats för coachning och 
koordinering. En ny projektverkstad arrangeras på Folkan, Sorsele 171120 kl. 16.20. För att ge andra 
möjlighet att bolla sina idéer håller vi projektverkstan öppen med drop-in under eftermiddagen och 
kvällen till framåt kl. 19.30. 
 
Avslutning 
 
Tack till alla som medverkat i kvällens Byaforum. Nästa Byaforum planeras preliminärt under 
Kulturveckan i maj 2018 (vecka 20 eller 21). 
 
 

 
Vid anteckningarna 
 
Pär Röckner och Leopold Sjöström 

http://www.sorseleunited.com/

