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INFORMATION

Näringslivsutvecklare Emil Andersson
har valt att avsluta sin anställning hos
Dorotea kommun.

Annars så går tiden fort när man har roligt och snart påsk. I denna upplaga kan
ni läsa om allt från 100 års jubileum till
information från vår stadsnätsansvarige.

Emil har trivts med sitt arbete som Näringslivsutvecklare hos oss men har nu
fått en möjlighet att ta överta ett företag
i Alfta vilket varit en dröm som funnits
med honom en längre tid. Nu har möjligheten getts och han väljer att ta den.

Om ni har några önskemål om eventuellt innehåll så hör gärna av er till
oss eller kom förbi PEAB-huset på en
kopp kaffe.
Gabriel Holmlund
Affärscoach NiMR
gabriel.holmlund@dorotea.se

För Dorotea kommun är detta en tråkig
nyhet då vi gärna sett att Emil varit
kvar i sin anställning. Samtidigt har vi
förståelse för att livet ibland bjuder på
möjligheter som vi inte kan låta passera.

Sara Eliasson
Kommunikatör/IT-samordnare
sara.eliasson@dorotea.se

En annons är utlagd och vi hoppas kunna rekrytera en näringslivsutvecklare.
Vi tackar Emil för tiden han varit hos
oss och önskar han lycka till på sitt nya
äventyr!
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WIKS LANTHANDEL 100 ÅR 2019
Att lanthandlarna är viktiga för vår kommun
det kan inte ha undgått någon. Men det är
inte lätt att vara lanthandlare idag, konkurrensen från internet-handeln är tuff då fler
och fler börjar handla där. Men tack vare
Ulla-Britt Wiks tjurighet har Wiks Lanthandel
i Lajksjö levt vidare.
- Wiks är inte bara en lanthandel utan även
en samlingspunkt för många människor
säger Ulla-Britt.
Året 1919 grundades det som idag är Wiks
lanthandel av Ulla-Britts mormor och morfar,
Lydia och Jonas Nyström men då under namnet
Nyströms. Jonas Nyström började sin handelsresa hemma i sitt hus och senare i en lokal på
folketshus under tiden de byggde upp butikshuset. Huset stod klart år 1921–1922. På den
tiden var det inte några större mängder varor
som han sålde hemifrån sitt hus. Men allt eftersom tiden gick så har både utbudet och butiken
vuxit.
1951 tog Ulla-Britts mor och far över butiken
och drev den fram till den 1 juli 1976 då det var
dags för Ulla-Britt att ta över tillsammans med
hennes bror Kjell, men även Torbjörn Ulla-Britts
man jobbade delvis i butiken utöver hans jobb
som målare. Utbyggnaden och all renovering
vi gjort genom åren har gått smidigt berättar
Ulla-Britt.

- Min bror var väldigt duktig på att snickra
och Torbjörn målare, så vi behövde inte leja in
någon hjälp utifrån.

Ulla-Britt är pensionär sen ett par år tillbaka
men jobbar fortfarande i butiken, men inte i lika
stor utsträckning som tidigare. Det är Marianne
och Lovisa som sköter om butiken idag. Den
största anledningen till att Ulla-Britt jobbar
vidare är kontakten med människor, det har
alltid varit det som drivit henne framåt och hon
kan inte tänka sig ett liv utan butiken. Hon vill
att det ska vara en upplevelse att besöka butiken i Lajksjö.
- Ingen dag har varit den andra lik och fick jag
börja om skulle jag göra om samma sak igen.
Jag har trivts enormt bra med mitt jobb säger
Ulla-Britt.
Ulla-Britt hoppas att Wiks ska få leva vidare och
att någon ska ta över butiken.
- Vi måste kämpa för att få behålla butiken. Jag
kommer forsätta jobba i alla fall detta år ut, men
allt blir mer och mer datoriserat så det börjar
vara svårt att hänga med säger Ulla-Britt.
I år fyller Wiks 100 år och det kommer firas med
olika erbjudanden under hela året. Men ett litet
större firande är inplanerat att äga rum när det
blir varmare ute.
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DORONET - DOROTEA
KOMMUNS STADSNÄT
Dorotea kommun bygger ut bredband i hög
takt och redan idag har vi en hög anslutningsgrad.
Det övergripande målet är att Dorotea kommun ska ha ett bredband i världsklass. Den
långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag
och fritidsområden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning.
Målet för bredbandstäckning är att senast år
2020 ska 90 % av alla kommuninnevånare och
lokalt verksamma företag inom Dorotea kommun ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s.
Stadsnätsenheten ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen. Det betyder att vi arbetar
hårt med att söka pengar från EU och staten.
Det betyder även att vi arbetar mycket med
upphandlingar, projekteringar och entreprenader.
I Dorotea kommun finns idag bredband i
byarna Avaträsk, Tvåtjärn, Borgafjäll, Svanabyn,
Lavsjön, Lajksjön, Risbäck, Östra Ormsjö, Månsberg, Västra Ormsjö, Högland, Barnäs, Storberget och Risnäset. Under 2019 kommer även
Västsjö att få bredband.

I Dorotea centralort har man också byggt ut ett
optofiber baserat bredband under 2017-2019.
Har du bredband via fiber kan du idag välja
mellan två tjänsteleverantörer, Dorotea kommun (DoroNet) och A3. Vår målsättning är att
fler tjänsteleverantörer ska komma in i nätet.
Har du frågor eller funderingar kring utbyggnad, fiber, abonnemang, felanmälan eller annat som rör stadsnätet är du välkommen med
dina frågor till stadsnätsansvarig Emma Björn
på telefonnummer 0942-140 28 eller
emma.bjorn@dorotea.se
Om du har problem med ditt bredband ska
du anmäla detta till oss så att vi kan hjälpa
dig. Det finns ett formulär på Dorotea kommuns hemsidan att fylla i men det går också
bra att ringa till oss på 0942-140 00 (IT-enheten) vardagar 08.00-16.00. Övrig tid görs
felanmälan till 0910-365 40. Felanmälan
kan också göras dygnet runt till
bredband@dorotea.se
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A R T I K E L F R Å N L O K A LT I D N I N G E N

Familjen Kristoffersson, Eje, Leo, Simon, Molly och Elin, tillsammans med familjen Esbjörnsson som
består av Elin, Bob, Jonas och Stina. 					
Foto: Kristina Sandin

TRYGGHETEN LOCKADE DEM HEMÅT IGEN
Trygghet, närhet och ett lugnare liv. Det är några av anledningarna till att familjerna Esbjörnsson och Kristoffersson valde att bosätta sig i Dorotea.
– Här i Dorotea kommer man närmare varandra, säger Elin Esbjörnsson
Enligt se senaste siffrorna från Statistiska
centralbyrån är Dorotea den kommun som
procentmässigt minskar mest i hela landet.
Invånarantalet är nu nere i 2 568 personer och
i statistiken kan man se att det är betydligt fler
som dör än som föds och fler som flyttar ut än
in.
Några som gått mot strömmen är familjerna
Esbjörnsson och Kristoffersson som valt att
återvända till Dorotea. Vi träffas en eftermiddag hemma hos Elin och Simon Kristoffersson,
som båda är föräldralediga. Elin Esbjörnsson
har just hämtat barnen på förskolan och Jonas
Esbjörnsson ansluter. Det är snart dags för
middag och medan Elin står vid spisen bär Simon om kring på Molly, två månader gammal.
Alla fyra vuxna har vuxit upp i inlandet. Elin
Kristoffersson kommer från Vilhelmina, Elin
Esbjörnsson från Åsele och Jonas Esbjörnsson
och Simon Kristoffersson är skolkamrater från
Dorotea.

För fem år sedan återvände Kristofferssons från
Umeå.
– Vi ville komma närmare våra familjer och så
ville vi köpa hus. Det är ju betydligt billigare att
bo här än i Umeå. Närheten till stugan i Borgafjäll, gjorde sitt till, säger Elin Kristoffersson.
Familjen Esbjörnsson är nyinflyttade. De köpte
hus i november och flyttade in så sent som i
januari.
– Vi har bott i Umeå, Överkalix och sedan
Umeå igen. Vi ville köpa hus och bo i ett
mindre samhälle. Vi valde mellan Åsele och
Dorotea och det blev Dorotea eftersom vi har
många vänner här. Mina kompisar i Åsele har
flyttat, säger Elin Esbjörnsson.
– De flyttade hem till oss, skrattar den andra
Elin.
Elin Esbjörnsson är tandhygenist och Jonas
skogsmästare.
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– Vi hade inga jobb men det fixade sig. Vi ringde
och hörde oss för och vi fick jobb båda två. Jag här
i Dorotea och Jonas i Åsele. Det var som att allting
föll på plats när vi hade bestämt oss.
Tryggheten och närheten är något som de båda
familjerna framhåller. Även tiden med familj och
vänner spelar stor roll.
– Hade vi bott kvar i Umeå hade vi aldrig haft möjligheten att vara barnlediga båda två, säger Elin
Kristoffersson. Eftersom det är billigare att bo här,
behöver vi inte arbeta lika mycket och kan tillbringa
mer tid med familjen.

Det är större utbud av aktiviteter i en storstad men
det har egentligen ingen betydelse.
– Vi gör mer här än när vi bodde i Umeå. Ta till exempel badet. Här kostar ett årskort som en dag på
badet i Umeå, när man ska åka dit, betala för parkering och kanske äta något, säger Elin Esbjörnsson.
– Det finns så mycket för barnen här. Vi har bra
barnomsorg, en aktiv idrottsförening. Det är bra för
barnen att växa upp har, säger Elin Kristoffersson.
Text och bild: Kristina Sandin, Lokaltidningen

Hon får medhåll av Jonas Esbjörnsson.
– Det är billigare att bo och lättare att ta sig till och
från skola och arbete. Man får mer tid över helt
enkelt och det värdesätter vi.

NÄRINGSLIVSNYTT

7

LÄRCENTRUM

Yrkesutbildning
MILJÖ 6 BYGG

YH VINDKRAFTTEKNIKERUTBILDNING

Information från miljö & bygg

Vill du jobba med ett klimatsmart yrke i en
INFORMATIONSTRÄFFAR
expansiv bransch, med goda jobb- och karVIA VIDEOKONFERENS
riärmöjligheter? Vi kan då erbjuda er en
yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker. Kommande träffar handlar om:
Yrkeshögskoleutbildning vindkrafttekniker
Utbildningen ger kunskap om arbetsuppgifer
som förekommer i samband med service, drift och
underhåll av vindkraftverk. Hjalmar Strömerskolan
erbjuder nu vindkraftteknikerutbildning med start
26 augusti 2019.

SYV – tisdag 2 april
Umu – Joakim Bergbom, studievägledare

Utbildningen är på 300 YH-poäng och bedrivs
på heltid under 1,5 år med möjlighet till flexibla
studier. En stor del av studierna kan bedrivas från
annan ort än Strömsund.

Socialadministratör, Sollefteå, distans

Under utbildningen läser man bl.a. teamarbete,
hydraulik och mekanik, elkraft, vindkraftgrund i
nära samarbeta med branschen. Det ingår också
19 veckors LIA (praktik) på företag i vindkraftbranschen.

Stödpedagog, Sollefteå, distans

YH-utbildningar – tisdag 9 april
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/
stödpedagog, Kramfors, distans

Specialiserad undersköterska i demensvård, Kramfors, distans

Tandsköterska, Sollefteå, distans
Tiden som gäller är tisdagar klockan 18:30 på Centrumhuset, Parkvägen 2, Dorotea

Yrkeshögskoleutbildningen till vindkrafttekniker
har praktisk ellära som ett särskilt förkunskapskAnmäl ditt deltagande till Nora Henriksson,
rav. Den kursen är möjlig att läsa vid yrkesvux eller telefon 0942-141 95 eller via e-post
som behörighetsgivande förutbildning. Kontakta nora.henriksson@dorotea.se
oss för mer information.
Andra villkor eller kunskaper som krävs för utbildningen och yrkesarbetet som vindkrafttekniker
är B-körkort och läkarintyg för höghöjdsarbete.
Dessa intyg uppvisas vid utbildningens start.
För mer information och ansökan till utbildningen gå in på www.hjalmar.nu/573.html
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PLANER PÅ ATT BYGGA
I SOMMAR?
Skicka ansökan om bygglov, avlopp, värmepump och liknande i
god tid!
Våren och sommaren närmar sig
och då är det många som tänker
bygga och vi har extra hög arbetsbelastning på miljö- och byggnadsnämnden under barmarksperioden. Om du har tänkt bygga
i sommar, måste du vara ute i god
tid med din bygglovsansökan så
att du hinner få lovet i tid.
En hållbar och samhällsplanering
förutsätter att byggandet inte sker
planlöst, utan att marken används
till det som är lämpligast. Det som
byggs ska gärna vara beständigt,
säkert, vackert, miljövänligt och
tillgängligt för rörelsehindrade. Det
är bland annat sådana saker som
granskas i bygglovsprocessen och
som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att du behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är
ett lagkrav. Men allt byggande kräver
inte bygglov, det finns undantag. Om
du ertappas med att ha byggt svart
eller gjort något annat otillåtet kan
du drabbas av byggsanktionsavgifter
som kan bli dyra.
Ta reda på vilka regler som gäller
för din fastighet innan du påbörjar
bygglovs-processen. För att få en så
snabb handläggning som möjligt
se till att ansökan eller anmälan är
komplett och lämna in de handlingar
som behövs för prövningen. Kontakta Byggkontoret för att få reda på
mer vad som gäller din fastighet.
Har ni några frågor är ni välkomna
att kontakta oss på miljö & bygg.
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

NÄRINGSLIVSNYTT

9

REPORTAGE

UPPRUSTNING AV INLANDSBANAN
VIKTIGT FÖR TILLVÄXT OCH
TILLGÄNGLIGHET
Som vd för Inlandsbanan AB, som är infrastrukturförvaltare för den 110 mil långa järnvägsanläggningen, samt de två dotterbolagen
som bedriver person- och godstrafik genom
19 av Sveriges inlandskommuner står det helt
klart att vi behöver fler satsningar på infrastruktur i Norrlands inland.

för besökare och företag, med tillgänglighet
till kommersiell service, skola, vård och omsorg
samt bostäder. Det ska vara praktiskt att bo på
landsbygden, med enkla transporter, god digital
infrastruktur och tillgänglighet till service. Då blir
det också möjligt att starta och driva företag i
inlandskommunerna.

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods – och persontrafik. Vårt mål är att
stärka den genom en storskalig uppgradering. Vi
driver infrastrukturprojektet Inlandslänken och
Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen att
göra en analys av förutsättningarna för en upprustning.

Förutom en upprustning krävs också moderna
tåg för att vi ska kunna göra verklig skillnad.
Nyligen har dotterbolaget Inlandståg köpt fem
motorvagnar. När de ska tas i bruk och i vilken
typ av trafik de ska användas i är något vi arbetar
aktivt med. Det finns flera idéer på hur modern
reguljär kollektivtrafik ska bedrivas i inlandet,
bland annat tittar vi på sammankoppling mellan
regionhuvudstäderna Östersund och Umeå med
tågtrafik på Inlandsbanan mellan Östersund och
Storuman inklusive en hopkoppling med Umeå.
Här arbetar vi tillsammans med ägarkommuner
och regionernas kollektivtrafiknämnder.

En upprustning av Inlandsbanan är vital för
råvarunäringarna så som skogs-, stål- och gruvindustrin men det skulle också öppna för mer
person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad redundans på järnväg i
norra Sverige.
Besöksnäringen är dominerande längs hela
banans sträckning. Förutsättningarna för tillväxt
möter samtidigt en stor utmaning i att växa hållbart. Att det finns snabba, bekväma och hållbara
persontransporter är avgörande för utvecklingen
och för att vi i inlandet ska kunna stå oss i konkurrensen.

Vi som bor och verkar i inlandet kan tillsammans
göra skillnad, det är jag övertygad om.
Följ gärna Inlandsbanan i våra sociala medier och
håll koll på vår hemsida, så får du veta mer om
hur vi arbetar vidare med att utveckla inlandet.
//Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB

Planerna på nattågstrafik från södra
Sverige till fjälldestinationerna i Västerbotten har funnits länge. Och i helgen
den 10 mars blev de verklighet.

fortsätta satsa på det här, säger han.

Joakim Engwall, Borgagården intervjuades av P4 Västerbotten och han sa så
här:

– Det var en resenär som sa att det gick
smidigare än att ta bilen till jobbet, berättar Joakim Engvall.

– Igår anlände 17 resenärer med tåg och
buss, vi har fått många förfrågningar och
vi tror verkligen på det här, säger Joakim
Engvall som äger Borgagården i Borgafjäll,
Dorotea kommun.

Satsningen är ett samarbete mellan Snälltåget, Inlandsbanan och flera destinationer
och aktörer i Hemavan, Tärnaby, Kittelfjäll,
Borgafjäll och Dorotea.

Vad sa turisterna om den långa tågresan?

När de första gästerna anlände till Dorotea på söndagen den 10 mars bjöds de
- Det var en resenär som sa att det gick
smidigare än att ta bilen till jobbet berätta- på varm choklad av kommunen samt
de Joakim Engvall, ägare av Borgagården i bullar som OKQ8 Dorotea hade sponsrat
med. Detta finansierades av tillväxtbeBorgafjäll.
främjande medel tillväxtverket
Hela resan är miljövänlig, eftersom tåget
på inlandsbanan körs med förnyelsebart
Mer information www.inlandsbanan.se
bränsle.

Jag gläds åt att vi tillsammans med destinationer
och Snälltåget nu i mars kunnat erbjuda nattågstrafik från södra Sverige till Lapplandsfjällen
genom satsningen Fjälltåget, en resa tur och retur
vecka 11 för fjällturister. Med det vill vi visa att det
finns förutsättningar för nattågstrafik på Inlandsbanan norrut och att det finns ett resandeintresse från södra Sverige. Vi har fått mycket positiv
respons på satsningen från samarbetspartners
och resenärer.

– Vi tror att fler vill resa klimatsmart. Vi har
ett miljötänk och vill få folk att ta sig hit på
ett miljövänligare sätt. Vi kommer definitivt

Besöksnäringens utveckling handlar också om
den grundservice som krävs för en destinations
attraktionskraft, för såväl lokalbefolkning som
NÄRINGSLIVSNYTT
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PROJEKT

Projekt ska ge lokala företag bättre växtkraft
De tio inlandskommunerna i Region 10
samverkar i näringslivsprojekt för att ge de
lokala företagen ännu bättre förutsättningar
att utvecklas. Inom projektet NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, arbetar
man med olika insatsområden för att stärka
företagen.
Inom det projekt som föregick Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region jobbade man bland
annat med nystartade företag. Nu riktas insatserna mot företag som har hunnit etablerat sig.
Inom projektet satsas det på fem insatsområden:
kompetensutveckling, kapitalförsörjning, större
marknad, generations- och ägarskiften samt
innovationer. Dessa insatsområden anses särskilt
viktiga för att ge ökad växtkraft i näringslivet.
Kommunerna har affärscoacher som jobbar mot
de lokala företagen.
- Tänk om fler kunde ta del av alla smarta och
väl utarbetade produkter och tjänster som företagen i vår region levererar? Problemet är ofta
att tröskeln att gå från hemmamarknad ut till en
större marknad känns för hög för många företagare. Viljan att växa är visserligen stark, men
man kan behöva hjälp att förbereda sitt företag
och utöka sitt nätverk för att lyckas med detta,
säger Jessica Holmström, affärscoach i Norsjö.
- Förhoppningsvis kommer projektet och dess
aktiviteter riktade mot företagen leda till ökade
kunskaper, fler affärer och ett större nätverk,
fortsätter hon.
Ägarbyten och innovationer
Ett insatsområde inom projektet är ägarbyte och
generationsskifte. Det tar tid att rusta sitt företag
för ett ägarbyte och arbetet måste påbörjas i god
tid. Att få bra handledning i dessa sammanhang
gör stor skillnad för att lyckas.
Andra områden som projektet jobbar med särskilt
är kommersialisering av varor och tjänster, det vill
säga innovationer, och olika typer av finansieringsmöjligheter.

Attraktiva företag
- En stor utmaning i vår region för företagen är
att rekrytera arbetskraft. Nycklarna till att bli en
riktigt attraktiv arbetsgivare innebär inte nödvändigtvis ökade lönekostnader. Ofta handlar det
om att kunna erbjuda arbetstagarna möjlighet
att få ihop sina livspussel. Det kan vara anpassade
arbetstider, bra arbetsklimat och utvecklande
jobb. En viktig nyckel är att låta jämställdhet och
integration gå från plan till handling, säger Marie
Öhlund, näringslivsutvecklare i Lycksele.
Starkare tillsammans
Alla affärscoacher kommer att handleda företagen inom alla områden och hitta lösningar för just
deras behov. De kommer att fördjupa sig extra
inom ett område per kommun och fungera som
stöd till varandra.
Dorotea har större marknad som fokusområde.
- Förutom att själva företagen i Region 10 kan få
extra stöd och hjälp att utvecklas under projektperioden bygger vi upp en samarbetsstruktur och
kultur mellan kommunernas näringslivsenheter. Vi
är övertygade om att vi genom att stärka varandra
blir starkare totalt i Region 10, säger Johan Duvdahl, näringslivschef på Storuman kommunföretag som är projektägare.
Vad behöver du och ditt företag hjälp med för
att kunna växa och vara livskraftigt?
Berätta för oss hur affärscoachen vid Näringslivsenheten i Dorotea kan hjälpa dig med ditt företags utveckling genom att svara på den här korta
enkäten!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaq9KfGjnSqY_dJyar-ffm4cYTnN_0JKI78gT2RkuXCBvULw/viewform
Gabriel Holmlund
Affärscoach
072-500 58 16
gabriel.holmlund@dorotea.se

PROJEKT

Projekt Gröna jobb/Naturnära jobb
Projektet Grönajobb/Naturnära jobb är ett projekt som drivs av Naturvårdsverket,
Arbetsförmedlingen och Dorotea kommun.
Idag arbetar fyra stycken med att tillverka flertalet blomlådor som skall placeras ut runt omkring i
Dorotea men även i byarna Borgafjäll, Ormsjö, Lajksjön samt Lavsjön. Dessa blomlådor finanseras
av näringslivsfrämjande medel tillsammans med Köpmannaföreningen.
Projektet har under vintern jobbat med att tillverka vindskydd, bänkar av olika modeller, staketmoduler, utedass, sopkärl samt blomlådor.
Vindskydden har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen och skall monteras upp efter restaurerade
leder i Borgafjälls området under sommaren 2019.
Projektet kommer återuppta restaueringen av vandringsleder så fort snön tinat bort. De kommer
även att sätta upp ett nytt staket efter Byvägen i Dorotea.
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TEKNIK & SERVICE

Information från teknik & service

D O R O T E A D E LT O G I
CARAVANMÄSSAN 2019

Caravan Stockholm är en mötesplats för
dig med det genuina intresset för husbil, husvagn och camping. Tillsammans
med alla utställare och besökare skapar
mässan en helhetsupplevelse där du får
råd från experter i branschen, reseinspiration samt tips för livet i din mobila
bostad!
I år deltog Dorotea kommun för första
gången tillsammans med rutinerade
Strömsunds kommun och Vilhelmina
kommun på mässan för att marknadsföra
Vildmarksvägen. Vägen öppnar varje år på
nationaldagen och håller öppet till i oktober.
- Mässan var lyckad då vi var det enda
besöksmålet som ställde ut på mässan
berättar Emil Andersson, Näringslivsutvecklare Dorotea.
Det gjorde att besökarna som besökte
mässan fick väldigt mycket inspiration
av Vildmarksvägen som kommande
besöksmål.

Utöver själva montern höll Strömsunds
kommun i ett seminarium på 30 minuter
under torsdagen samt söndagen där de
berättade om den kulinariska matresan genom alla kommuner samt vilka möjligheter
som finns efter vildmarksvägen.
Under dessa dagar delades de ut omkring
1300 Vildmarksvägsbroschyrer. Vår monter
hade mycket besökare som ställde både
stora och små frågor. Många av besökarna visste redan vad Vildmarksvägen är
och hade redan åkt den både en och två
gånger, och besökarna passade på att skryta om de vackra vyerna samt er företagare.
Mässan finansierades av kommuner som
finns efter vildmarkvägen och Doroteas
kostnad finanseriades via näringslivsbefrämjande medel (Bygdemedel samt
Näringslivsbefrämjande medel från tillväxtverket.
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Teknik & service har tagit fram en ny deklarationsblankett för verksamheter som ska
lämna avfall på återvinningscentralen. Blanketten måste medfölja ifylld när Ni kommer
till återvinningscentralen.

Därför ska avfall som lämnas på kommunens
ÅVC nu vara packat i genomskinliga sopsäckar.
Eftersom personalen får en chans att se vad
som finns i säckarna blir det lättare att förebygga att avfall hamnar fel.

Detta för att förenkla faktureringen samt säkerställa att verksamheterna ej betalar för hög
avgift på blandlassen samt säkerställa mängder
inför miljörapporterna.

Besökare som lagt sitt avfall i svarta eller färgade sopsäckar får under en kortare övergångsperiod lämna säcken men med en uppmaning
att till nästa gång lägga avfallet i en genomskinlig sopsäck

Blanketten återfinns på Dorotea kommuns
hemsidan www.dorotea.se/avc

Införandet av genomskinliga sopsäckar görs
samtidigt med övriga kommuner i VästerbotFrån Sommaren 2019 kommer kommunens
tens län. Kravet på genomskinliga sopsäckar är
återvinningscentraler i Dorotea och Borgafjäll
ingenting vi i Västerbotten är först med utan det
endast ta emot genomskinliga sopsäckar. Det
införs nu mer och mer i hela Sverige. Exempelvis
gör vi för att minska andelen felsorterat avfall
har de flesta kommuner bl.a. i Jämtland, Skåne
och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal. och Norrbotten samt alla kommuner i Västernorrland infört detta med gott resultat.
Kommunens återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora
mängder avfall. Mycket av det brännbara
avfallet levereras i svarta eller färgade sopsäckar
vilket ställer till en del problem. Merparten av
Har du frågor gällande flyttningar, kärlbyten,
avfallet är rätt sorterat. Men tyvärr händer det
blanketter, priser eller fakturor?
att vi hittar exempelvis matavfall, förpackningKontakta Britta Björklund 0942-140 24
savfall, elavfall, mediciner och farligt avfall som
Telefontid 13:00-15:00
ex färgburkar och oljefilter mm. i sopsäckarna
britta.bjorklund@dorotea.se
där det inte hör hemma.
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Nu är det dags att
börja skicka in era
evenemangstips
inför sommaren
2019!
Precis som tidigare år kommer vi sätta samman ett
schema över sommarens aktiviteter.
Därför ber vi alla föreningar, företag med flera som vill
att deras evenemang ska finnas med att skicka in era
tips till oss senast den 11 maj!
Ni kan skicka in tipsen via vårt formulär som ni
hittar på www.dorotea.se/evenemangstips eller
maila till sara.eliasson@dorotea.se
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