
Några saker från frukostmötet den 28 oktober - Kulturhuset i Sorsele i 

anslutning till prao-mässan Go´morron frukostmöte på Kulturhuset 
 

Denna gång höll vi till i biosalongen på Kulturhuset för att göra det enkelt för deltagarna att besöka 

prao-mässan som årskurs 9 hade i stora salen. Vi var ett 20-tal deltagare som under träffen fick 

information och deltog med inspel inom många olika områden. 

 

Kommunalrådet Kjell Öjeryd berättade att det blir Vänsterpartiet med honom som kommunalråd i 2 

år och därefter tar Pia Sjöberg vid och sitter de sista två åren. Han informerade även om att Sorsele 

Värmeverk aviserar en höjning av avgifterna på grund av höjning av bränslepriserna, den första på 11 

år.  Kjell berättade även att Trafikverket har avsatt en budget för rondell i Sorsele samhälle så det 

närmar sig en ombyggnation av den korsningen. Till den har även en cykel-gångväg planerats in för 

säkrare transport till Svergovallen. Kommunen ska under v. 44 träffa Trafikverket för dialog. Här 

samtalas om bland annat belysning Kyrkbron, den tunga trafiken som passerar i hög hastighet genom 

samhället, separering av gång- och cykeltrafiken genom Blattnicksele, gång- och cykelväg längs 

Rankbäcksrakan och mycket annat. Har ni tips på åtgärder som behövs eller andra funderingar så 

kom gärna med synpunkter till Kjell Öjeryd! 

 

Kommunchef Mats Engman informerade att det till Arenan nu är anställt en projektledare och en  

undersökning av marken är på gång. Mats informerade även om: 

- Länsstyrelsen har delat ut pris till Sorsele SK som som anordnade en auktion som inbringade 

närmare 40 000 kr som skänktes till förmån för Ukraina – Stort grattis säger vi! 

- Enkätundersökning av bostadsbehov kommer att ske under vintern. Hur ser behovet ut?  

- Region Västerbotten driver projektet Sorkinera och resultatet från projektet kommer att vara 

pilot för andra små kommuner att jämföra. Sorsele kommun ligger i framkant – det är vi 

stolta över! 

 

Frågor kring bostäder: Bostadsbeståndet, ses det över för att uppnå kommunens mål om ökande 

befolkning.? 

- Behovet ändras hela tiden, så det kan vara svårt att bemöta. Det är viktigt att få en bra 

överbild i hela kommunen. Delar av Solhem som står tomt, kan det fylla ett behov. En viktig 

fråga är om och hur kommunen kan sättas igång det utan att det konkurrerar med 

näringslivet. 

- Sorselebo har gått från 20% lediga lägenheter till 4%, av ca 150 lägenheter. Ta gärna kontakt 

med Jeanette Eklund och som har koll på rörelserna inom beståndet. Just nu är det treor som 

är lediga, men Sorselebo är öppen för lösningar, t ex plombera rum i större lägenheter och 

hyra ut dem som mindre.  

 

Extra positiva saker vi lyfter på mötet är: 

- Ljung har fått pris för två av deras produkter 

- Elin Janeheim 4 guld 

- LRF har vunnit pris årets LRF förening i Sverige 

- Kulturhelg i helgen - Teater ikväll – Det är synd om män i skor, Konsert i kyrkan  

 

Tips från Näringslivskontoret  

- Fiskeforum – se hemsidan för dag och tid och svara på en enkät 



- Besök hos Uniaden, rekryteringsmässa – riktad mot studenter och Sorsele kommun kommer 

att delta. Vill något företag följa med och delta på mässan så är ni välkomna att kontakta 

Erika Hjukström. 

 

Monica berättar om ett par från södra Sverige, som arbetat inom vården i sommar och 

de var så otroligt glada över det mycket fina värdskapet och det bemötande som de fått 

av kommuninvånarna.  De kommer tillbaka i vinter och åker skidor! 

 

Nu kan gymnasieelever bo kvar i Sorsele kommun och behöver inte flytta! Fjärrgymnasiet i 

samarbete med Skellefteå kommun – studera de teoretiska ämnena på distans och gör all 

arbetsplatsutbildning på företag lokalt med handledare som har ansvar. Det behövs företag som kan 

ta emot lärlingar som går programmet. Susanne Klingborn berättar att det är den vanligaste 

modellen för yrkesutbildning i Tyskland. 

 

Arbetsmarknadskunskap är ett koncept - dem kommer för elever i Sorsele kommun att informerar 

om kunskap om arbetsmarknaden för åk 7-9 och SFI/Vux.Kolla på www.yrkesinfo.se  – verktyg som 

eleverna kan använda konfidentiellt och ställa frågor om vad som krävs för olika yrken.  

 

Julskyltning - Erika börjar med att bjuda in butiker till en träff får vi se vad dem vill göra! 

 

Hej företaget! Lapland Guides – Ralf Eriksson berättar. 

Född och uppvuxen i Sorsele, flyttade i 20-års åldern men återvände för ca 1,5 år sen. Kort naturnära 

boende, Glamping - Tipi-tält vid Stensundsforsen som är inrett med kamin och inredning mm, 

guidade turer på fatbike, 3 tim tur runt Holmen. Sommartid flotte på Vindelälven med tältet. Så fort 

isen är fryst så kommer tältet att sättas upp.  

När startade du din företagsresa – har suttit på tråkiga jobb och funderat över vad han ville göra. 

Kom till skott när han flyttade hem till Sorsele. 

Inspiratörer och kontakter – Barblina och Mathias har varit ett bra stöd i marknadsföring, Pensionat 

Holmen, Sorsele River Hotel, Joel Robertsson – fiskevårdsföreningen i Stensundsforsen, Älvkungens 

Vänner. Är väldigt tacksam för samarbetena och ser fram emot fortsättningen. 

Har även fått uppskattad hjälp av Näringslivskontoret.  

Om 5 år – förhoppningsvis så är de fler i företaget. Han har en dröm om en butik där han hyr ut 

fritidsutrustning för att inspirera människor att komma ut i naturen. Han själv trivs väldigt bra där.  

Ralfs tips är: Våga ta steget och Ta hjälp! 

www.laplandguides.se 
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