
   

 

 
MEDLEMSMÖTE 2019-11-02 

 
På årets medlemsmöte var det ca 50 deltagare. Vi hade bjudit in bl.a. Fjällräddningen, Jan-Erik 
och Visit Klimpfjäll. 
 
Isak Eliasson, insatsledare Fjällräddningen, informerade om deras arbete som sträcker sig från 
Borgafjäll till Kittelfjäll. Totalt finns det 400st fjällräddare i Sverige. Dom blir utkallade till 
skoterolyckor, skidolyckor, laviner, eftersökning av försvunna personer, mm. Under 2018 gjorde 
dom 439st insatser. I händelse av den här typen av olyckor ska man ringa 112. 
 
Jan-Erik Jonsson, har tidigare arbetat som naturbevakare åt Länsstyrelsen Västerbotten och har 
fortfarande några uppdrag kvar. Bl.a. så hjälper han Länsstyrelsen med vägar och broar. Jan-Erik 
berättade om hur han bevakar och stödutfodrar fjällräven i områden kring Klimpfjäll. Han 
utövar också skyddsjakt på rödräv som är ett hot mot fjällräven. 
 
Marcus Boije, Visit Klimpfjäll, informerar om deras arbete och de företag som ingår. Hotell 
Klimpfjäll, Klimpfjällsgården, Norgefarargården, Arctic Air, Klimpfjäll Skicenter, Stalo Adventures 
och Klimpfjällshandlarn. Veronica Rossi är ordförande. De har bl.a. fått bidrag för skyltning i 
Klimpfjäll. De kommer ev. att under 2020 ansöka om bidrag för att förbättra elljusspåret. 
 
Klimpfjälls Stugägareförening 
Ulrica Arthursson presenterade föreningens ekonomi. 
Lars-Gunnar Lundström berättade om arbetet som utfördes under föreningens arbetsdag 24/8. 
Lars-Gunnar Lundström presenterade broprojektet. Han visade 3st alternativa platser för en bro 
över Dårronbäcken och vilka kostnader det handlar om. 
 
Vilhelmina kommun 
Kommunen hade ingen representant på mötet. Lars-Gunnar Gunnarsson (föreningens 
ordförande) informerar om att: 

- Kommunen kommer att vara klar med VA till tomterna i Soldalen under 2021. Sedan 
kommer tomterna ut till försäljning.  

- Det finns inget intresse att bygga ett hyreshus i Klimpfjäll 
- VIBO, Vilhelmina Bostäder AB, har köpt äldreboendet i Saxnäs och kommer att bygga 

om dom till lägenheter. 
 
Övrigt 
Det finns önskemål om samordning för service av värmepumpar i Klimpfjäll. Christer Högberg 
kommer att ansvara för det. Det kommer ev. också att gälla installationer av värmepumpar. 
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