
   
 

Tid: 2009-10-31, 15:00 

Plats: Klimpfälls Högfjällshotell 

 

 

Medlemsmöte 2009-10-31 
 

 

 

 

 

1. Demonstration av defibrilator ( hjärtstartare ) 

 

 

2. Information från: 

 
 

 

 Stugägareföreningen 

 

 Hotellet 

 

 Bertil Fjällberg 

 

 Fiskevårdsföreningen  ( utgick ) 

 

 Skoterklubben 

 

 KIIF  ( utgick ) 

 

 Vilhelmina s:a sameby 

 

 

 

3. Övrigt  

 

 

4. Gemensam middag 19:00 
 

 



   
 

 

 

Sören Söderberg hälsade alla välkomna till mötet.  
Nedanstående punkter avhandlades. 

 

0  Demonstration av hjärtstarter ( Tommy Sjöberg ) 

 
Tommy Sjöberg från civilförsvarsförbundet presenterade civilförsvaret samt 

demonstrerade hjärtstarter för stugägareföreningen och övriga bofasta i Klimpfjäll. 

Placering och eventuell komplettering av utrustning till den starter som placeras i 

Klimpfjäll utreds vidare. 

 

1 Klimpfjälls stugägareförening 
 

 

 Antal möten 4 st 

 Städdag / Sopstationsbygget  2009-09 

 Hemsidan 

 Uppdaterade öppettider för Handlar´n 

 Länkar till …. 

 10 000 besök sedan start 

 Snitt 150 / mån. 

 Väderinfo 

 Bilder från städdag / sopstationsbygget 

 Övrigt önskemål på hemsidan.  

 Husskyltar 

 Platser i sopstationen 

 Sopstationerna är försäkrade 

 Planer finns på att öppna vägen över Stekenjokk redan i slutet av februari. 

Detta för att turister från  Norge skall kunna ta sig hit. 

 Detaljplan över Soldalen är klar. Det blir 70 st nya fritidshustomter där och 

försäljningen av dessa kommer att starta vid årsskiftet 2009 / 2010 

 Vindkraftspark på Stekenjokk är lagd i malpåse tillsvidare. 

 Gruvbrytning är också lagd på is.  

 Justering av vägarna i Klimpfjäll kommer Bengt Fjällström att utföra. Det 

blir oljegrus som planeras ut. 

 L-G Lundström visade ett fint bildspel från byggandet och monteringen av 

våra tre sopstationer. Dessa har nu fått dörrstängare och  lista på vart 

respektive fastighetsägare skall placera sitt kärl. 

 

 

 

 



   

 

 

2 Hotellet 

 
Rune Ingman berättade att hotellet gått +/- under sommaren. Det innebär att linjen 

pekar uppåt. Man har ordnat till alla miljöpåpekanden som kommunen pekat på.  

 Hygienregler i köket 

 Lagat kakel 

 Rostfria plåtar på bänkytor 

Husvagnscampingen har fått sig ett lyft med bl.a några nya platser och även 

toaletterna har fått sig en upprustning. 

Värmestugan i slalombacken är flyttad till liftstugan. Detta för samordning mellan 

personalen. Stugägareföreningen kommer inom kort att få ett bra erbjudande på 

säsongens liftkort. 

Till jul kommer fyra julbord att serveras. Man startar 27-28/11, 13-14/12. 

Julbordet kostar 180 kr för vuxen och 80 kr för ungdom, barn under sju år äter 

gratis. 

Till Nyår blir det nyårssupé med tvårätters middag. Kostnad blir 275 kr inkl 

inträdesbiljett till dansen. Enbart entré till dansen kommer att kosta 100 kr  

 

 

 

3 Bertil Fjällberg 

 
Bertil berättade om alla uppdrag han har. Han pekade också på vilket bra 

samarbete han har med hotellet.  

Skoteruthyrningen pekar brant uppåt och den kommer att hanteras av receptionen 

på  hotellet.  

 

4 Fiskevårdsföreningen ( utgick ) 

 

5 Skoterklubben 

 
Inom kort kommer inbetalningsavin för kommande säsong. Skoterklubben 

kommer att pista lederna som föregående år. 

 

6 KIIF ( utgick ) 

 

7 Vilhelmina s:a sameby 

 
Tomas Nejne, ordförande i samebyn berättade om samebyn. Den har ett stort 

geografiskt område. Man har lösdrift av renhjorden. Den består av 19 företag, allt 



   
från enskild firma till AB. Antalet renar är ca 8.000 stycken plus årskalvar. I 

mitten av oktber flyttas renhjorden ner till vinterbete som ligger runt Åsele samt 

Solberg. 

 

 
Denna sameby är en av 51 i Sverige. Man har bruksrätt på marken oavsett 

markägare. Vid slakt är gränsen för bekeräll 1500. Ligger denna nivå högre före 

slakt så utfodras renarna så att nivån kommer under 1500. 

Efter Tjernobylolyckan så uppmättes nivån 60.000 bekeräll på vissa renar. Numera 

ligger den mellan 700 till 1500. 

Samebyn får 3,4 Mkr per år i rovdjursersättning. Ersättningen för renkött vid slakt 

är ca 55 kr/kg och en normalstor tjur väger ca 55 kg. 

Det kommer att byggas en förädlingsindustri i Klimpfjäll för slakt av renar. Där 

kommer man också att röka och paketera köttet. Det går även att köpa köttet på 

plats. Investeringen ligger på 2 Mkr och beräknas vara klar 2010 / 2011. 

Man ska som turist undvika att åka skidor eller annat vid renhjorden under 

kalvningen i maj.  

 

8 Övrigt 

 

9 SLUT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


