Minnesanteckningar kvällsmöte i Lannavaara 20101202
Mobiltelefoni
3 G fungerar inte i Lannavaara. Problem för de boende i byn, inte för eleverna på
Kristallen, de har har fiberanslutning via Kristallen.
Lars Fernström IT-avdelningen - kanske kan ta tag i frågan.
Kontakt med post- och telestyrelsen tas av Birgitta för att kolla vad som gäller.
Finns en mast i närheten av Kristallen, den saknar dock 3G.
Kolla vilket uppdrag post- och telestyrelsen gett till operatörerna.
Landsbygdsforum skriver till kommunstyrelsen i ärendet.

Agne Söderström:
Grusvägen från Kyrkan till Kristallen behöver höjas för att vägen inte ska ligga under
vatten varje vår. Eventuell asfaltering är lovad.
Vägen blir ofarbar vid islossningen om det blir riktigt högt vattenflöde.
30 högskoleelever finns på Kristallen och de behöver komma till post och affär –
detta kan man inte när vägen ligger under vatten.
Man var tvungen att göra akutåtgärder våren 2010 då man körde ut grusmassor till
vägavsnittet.
Landsbygdsforum tillskriver kommunstyrelsen om detta.
Birgitta kontaktar även kommunens beställarombud Charlotta Jannok samt
trafikingenjör Joel Ahlqvist i ärendet.

Thore Johansson
Vägarna i byarna ombesörjes av lokala vägföreningar i byarna. Snöröjning m m sköts
även av samma föreningar.
Detta är ett större problem än sträckan från kyrkan till Kristallen i Lannavaara anser
Thore.
Vägarna är så korta att man inte får något statligt bidrag till dem, även det
kommunala bidraget är lägre då man inte får statligt bidrag. Det blir svårt att sköta om
vägarna med den dåliga ekonomin och det har gått så långt att man snart/redan
måste ta ut egenavgifter för att täcka underhåll m m.

Brandvärn finns i Lannavaara men ingen brandpost kring Kristallen t ex.
Åtgärder på gång vad gäller brandskyddet. Ny bil till Soppero på väg enligt uppgift..
Branddamm finns vid gamla sameskolan i Lannavaara.
Info till allmänheten om vad man själv kan göra vid brand skulle skickats ut från
brandkåren i Kiruna men det har inte kommit än. Påminn brandchefen om detta.
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Saker på Vittangis gamla bil som ska till Soppero är inte åtgärdade enligt Ulrika.
Sture Ringholt tar med sig frågorna till brandnämnden.
Skoterleder
Blir det något underhåll till denna vinter, frågar Agne Söderström?
Budget för detta tas den 20:e december.
Ansvaret för om det händer något ligger hos den som kör skotern. Inte hos någon
annan.
Anders Burman har ansvar för skoterledsfrågor i Kiruna kommun.
Ansvar för underhåll av leder som är anlagda måste ligga hos kommunen anser
Thore Johansson.
Rena säkerhetsåtgärder finns fortfarande en liten peng till, kontakta Anders Burman
om ni vill ha skyltar att sätta upp i närheten av byn t ex.
I Vittangi har man även förra vintern underhållit lederna trots att kommunens bidrag
drogs in, helt och hållet på ideella krafter.
Barbro Behm – om man anlagt en led skall den underhållas annars förfaller den och
då är det bättre att ta bort den helt.
Skoterleder – diskussion, prioritering av dessa frågor m m.
Besiktning av lederna innan säsongen drar igång hade varit en bra sak, då kan
man räta ut stolpar och komplettera skyltar m m.
Birgitta Isaksson tar med denna fråga till skoterledssamordnaren.
Fjällsäkerhetsrådet kan eventuellt köra sträckan efter Tobaksleden för att se om det
finns s k ”gropar” där säger Arne Esberg. Han tar med sig frågan till rådet.

Politiker i byarna
Fritids- och kulturnämnden skulle ha möte i Soppero men det vara bara tre föreningar
anmälda så det ställdes in berättar Siv Henriksson.
Till nästa möte bör anmälan till mötet ha en ”kortare anmälningstid”, man vet inte två
veckor i förväg hur många som kan komma eller inte. Enligt Göran skulle flera
föreningar deltagit men man visste inte exakt antal personer som skulle kunna
närvara.

Samlingslokal
Gympalokalen som används idag är för trång och eftersom värmen var avstängd
förra vintern har den förfallit.
I Övre Soppero finns en fin gymnastiklokal men då behövs transport dit samt ventuell
komplettering av utrustning där.
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Siv Henriksson – vad är det egentligen man behöver? Är det utrustning eller
transporter till Övre Soppero till en befintlig fin lokal?
Skriv ihop något om behoven och skicka till Siv Henriksson och fritids- och
kulturnämnden för behandling.
Gymutrustning till Soppero gymnastikhall – kan finnas prylar i Eurosuandohuset i
Karesuando säger Ingvar Dagfjäll.
Man kan även ansöka om bidrag via ”Ung Idé” om de som ska använda prylarna är
ungdomar.
Bokning av lokaler sker genom sporthallens reception, tel 703 09. Prislista finns på
nätet under ”Fritid och kultur”.

Ordförande Sture Ringholt tackar alla deltagarna för bra diskussioner.

Birgitta Isaksson
Tel 0980-708 40
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