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Dagordning medlemsmöte 2015-10-31
1. Sören hälsade alla välkomna till mötet
2. South Lappland
Rasmus Westberg presenterade uppdraget ” Destination South Lappland. Samarbete
mellan Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Strömsunds kommuner. Övergripande målet är
fler besökare vilket åxå ger mer pengar.
Uppdraget finansieras till1/4 av kommunerna, ¼ av Västerbotten och ½ av
Tillväxtverket. Budgeten ligger på 15 Mkr för åren 2016-2018. Innebär åxå att
marknadsföra regionen.
Läs mer på www.southlappland.com

3. Boliden
Förstärkning av dammen kommer att pågå under sommaren 2016 och 2018.

4. Vilhelmina mining
Bolaget är vilande till dess att nytt beslut tas om gruvan.

5. Vilhelmina kommun
Fastigheten där affären inryms har varit ute till försäljning men kommunstyrelsen har
tagit beslut om att inte sälja den i nuläget.
Byte av gatubelysningen till LED kommer igång i månadsskiftet nov/dec. Det är
många som beställt LED armaturer vilket gjort att leveransen föresenats. Ingen
nedsläckning av några armaturer kommer att ske. Soldalen kommer däremot att få
färre ljuspunkter efter bytet.
Vägen upp till slalombacken från Transtigen kommer att förstärkas. Dock inte med
asfalt utan det blir oljegrus. Det blir även förlängning av vägen till byggbara tomter
invid slalombacken.

6. Arbetsdag + Friluftsbilder
Lars-Gunnar Lundström visade och berättade om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kullaleden
7-forsar
Grillplatser
Arbetsdagen
Klimpgubben
Nästa års möjliga uppdrag
a. Leden från Norgefarargården mot Soldalen

7. Hotellet
Marcus Boije vad riktigt nöjd med 1:a året. Ägarna hade räknat med riktigt dåligt
resultat men det blev bara dåligt ;-). Ägarna är mycket positivt inställda till KSF. Man
har förvärvat villa heidelberg och påbörjat restaureringen. Kommer till stor del att
hyras ut till eventföretag. Villan har 22 bäddplatser. De har åxå förvärvat mark
nedanför affären vilketr skall utmynna i 12 byggbara tomter. Man startar även upp
restaurering av stugorna närmast hotellet. De kommer så småningom att ersättas med
nya. Hotellet tar även på sig att hantera uthyrning av övriga stugor runt Klimpfjäll.
Hotellet är i nuläget i behov av ytterligare 80 bäddplatser, så vill du hyra ut kontaktar
du hotellet. Ombyggnad av hotellet kommer att omfatta altan, receptionen, matsalen,
bottenvåning med spa. De jobbar hårt med att klargöra backarna när snön kommer.
Resultatmässigt siktar de på nollresultat 2016 och + 2017.

