Medlemsmöte 2016-11-05
Årets medlemsmöte hölls i Hotell Klimpfjälls aula vid puben. Sören Söderberg hälsade alla
välkomna och presenterade mötets agenda. Det här är delar av medlemsmötets innehåll.

Boliden
Peter Martin från Boliden informerade om den efterbehandling som gjorts efter gruvdriften,
förstärkningsarbetet med dammen i Stekenjokk, men även om den tillsyn som sker av
dammen. Bolidens mål med en kompletterande efterbehandling är att återskapa
fjällvegetation med bra renbete.
En fråga från medlemmarna till Boliden var om vem som ansvarar för det järnskrot som
ligger på fjället som troligen är rester efter gruvdriften. Peter Martin tog den frågan med sig
eftersom han inte kände till det och inte kunde svara på vem som äger det ansvaret.

Vilhelmina kommun
Karl-Johan Ottosson informerar om hur det ser ut i Vilhelmina kommun idag. Skolor,
hemtjänst och exploatering på vissa orter. I Kittelfjäll händer det mest men Klimpfjäll är ett
praktexemplar när det gäller att hålla det städat och snyggt! Det kommer att byggas på ett
antal tomter nedanför affären och en ny detaljplan finns för Lövberg. Det kommer att göras
en ny parkering i Soldalen och Norgefarargården är ute på anbud. Länsstyrelsen har 130 mil
statliga leder för sommar och vinter. De har bytt broar, byggt tre nya vindskydd, en ny stuga i
Slipsniken och bytt madrasser och sängkläder i några stugor. Vatten och avlopp i Klimpfjäll
har tillräckligt med kapacitet. Kommunen och Länsstyrelsen samarbetar med ett skyltsystem
för skoterleder och förbudsområden.

Stugägareföreningen
Lars-Gunnar Lundström informerar om det arbete som gjordes under arbetsdagen den 20
augusti. Det röjdes runt elljusspåret, broar byggdes och ved höggs till några rastplatser.
Sopplatserna i sophusen är omnumrerade med löpnummer 1-96. Information till nya
medlemmar finns på vår hemsida och informationsblad finns hos Handlarn i Klimpfjäll.

Hotell Klimpfjäll
Marcus Boije informerar att dom planerar bygga ut på hotellet för att få plats med spa, gym
och relax. Restaurangen kommer att bli dubbelt så stor, hotellrum kommer att renoveras
och 2017-2018 kommer det att byggas en byggnad för konferenser, fester, mm.
Slalombacken är klippt och röjd och på 12 tomter nedanför affären kommer det att byggas
parhus. Hotellet har hög beläggning, det har varit större beläggning under sommaren 2016
är under vintern. Hotellet kommer att ta över ansvaret för skidspåren.
En fråga från medlemmarna är vilken information tillfälliga besökare får angående
skoteråkning, skoterleder och förbudsområden. Marcus informerar att Marsfjäll Mountain
Lodge, Borgafjäll och Hotell Klimpfjäll har tillsammans tagit fram en skoterledskarta. Hotell
Klimpfjäll inkluderar den och ett skoterpass i deras skoterpaket.
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