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Lars-Gunnar Gunnarsson hälsade välkommen och presenterade dagens program.

1. Vilhelmina södra sameby - Katarina Varga och Thomas berättar om samernas
arbete.

2. Soldalen - solsidan - Robert Svensson, Lapplands Byggprojekt AB och Sune
Rehnman, ERA mäklarbyrå.

3. Information från föreningen

Vilhelmina södra sameby

20 aktiva företagare,50 medlemmar = eget renmärke, adm sammanslutning i ett geografiskt
område.
Föräldrarna samlar ett startkapital till sina barn i form av en renhjord. Sedan bestämmer
barnen om de vill sälja eller behålla när dom blir myndiga.

De berättade om renskötselåret som består av 8 olika årstider. Året börjar i maj.
Den stora aktiviteten sker i maj när kalvarna föds.
Försommar: Reparationer av stängsel och annat som behövs.
Högsommar: Juli månad, renmärkning,
Turismen ökar och gör det svårt med renpassagen i Stekken
Sensommar: Augusti tillväxtperiod, rep anläggningar, administrativt arbete.
Höst: September: Slakt
Stekkenjokk ren AB säljer eget kött.
Brunstperiod 1 rentjur klarar av 50 vajor, tappar 30% i vikt, äter inte, luktar illa
Förvinter: okt nov, vill hålla renarna så länge som möjligt på fjället.
beteskontroller och styr ihop renarna inför flytt. Flyttar till fots. Åsele, Bredbyn
Vintern: Bevakar - betar barklav och markbete
Vårvinter: Vinterbevakning, trycka ihop lite mer, samlar ihop inför flytt till fjällen igen.
Vår: När renarna samlas äger flytten rum och flyttar till fjällen.

Soldalen - Solsidan

Lokalt företag 6 st som gått samman och bildat Lapplands Byggprojekt AB.
Målet att skapa jobb lokalt och vara med och påverka utvecklingen.
Började med middagskullen i Saxnäs 2009.
Nu planeras Solsidan på översidan vägen mitt emot Soldalen.
90 tomter, tomtarea 900kvm, byggyta 160 kvm 120kvm huvudbyggnad , 40 kvm
gårdsbyggnad.



Översta tomten ligger på 650 m ö h, enbart 90 meters stigning från vägen.
Försäljning startar inom kort. Före årsskiftet.
Sune och ERA sköter försäljning. Priserna presenteras inom två veckor.
Han presenterade hur området ska se ut. Väldigt högt belägna tomter och otrolig utsikt.
Frågan om tillgång till skoterleder och dyl kom upp.
Intressant presentation.

Snöröjning m m

Information finns på  vår hemsida. Som ny kund behövs grunduppgifter. Sedan skickas SMS
till Bertil vid behov av snöröjning.

Bertil har köpt fastigheten där Handlarn ligger. Affären kommer inte att göra med försäljning
av bränsle i fortsättningen. Den kommer att skötas av Skellefteåbränsle AB. Det innebär att
ingen kontanthantering av bränsle kan ske på affären.

Ny väg från Bågnäs till länsgränsen. Tack vare den ökade trafikbelastningen på vägen.

Vindskydd

LGL presenterar förslag på vindskydd.
1. Lappkåta varianten, kostnad ca 65 000,-
2. Gapakoja varianten kostnad 4x2m ca 35 000,-

Placering kan vara på
a) en höjd ovanför Kullafallet.
b) Grillplatsen vid 7 forsars vändplan
c) Annat
Fråga: Göra eller inte?

Rösade: Göra
Gapakoja
Ovanför Kullabron

Kiif

Ny pistmaskin i vinter.Den gamla renoveras och säljs.  Håller även på att bygga en
bagarstuga.

Sophantering

240l kärl med 2 fack, varav en är för matavfall, kommer att införas framöver. Avvaktar med
införandet. Detta p g a att tunnorna är bredare än de nuvarande och vi vet inte hur det ska
lösa sig med utrymmet i sophusen.



Kartor i Klimpfjäll

Visade vilka olika leder som finns. Kommer att läggas ut på hemsidan.
Kan också få upp lederna i mobilen
https://kartior.eniro.se/m/331Eh

Tack för visat intresse!

https://kartior.eniro.se/m/331Eh

