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1995 árs verksamhet bar startats med nya träffar och aktiviteter
* Kvinnornas lärdagsluncher bar varit valbesökta och resulteral
projektet "Kvinnors villkor i Ortrask".

* Tva valbesökta planerings- och idétraffar har hatlits pa Oppen
Gemenskap. Manga forslag,idéer och problem diskuterades.

* En ungdomstraff plane ras i vAr och den skall utformas av
ungdomen sialva.

* Stugbyns framtid annu ej aVgjord.
* En utvecklings- och stimulansfond at under bildande.

proitttAlt_*Lkyjnag- 171 riikv hat tit tkomm it med h jätp av
tngrid Gustafsson. Syftet ar att. tlilvarata kvinnors kreativitet
och bygdens resurser. Oka besökande och inflyttning, stimulera
företagande, bista hembygdsföreningen. En revygrupp med Gun
Rehnman bar bildats. Marknadsföring med utbildning annonser
broschyrer - brev mm. Stimulans till nya och befintliga företag,
allaktivitetsbus, studieresa ingar i programmet. Bidrag pa
103.000:- har säkto has lansstyrelsen därav bar Lycksele kommun
beviljat halften.

V t4_,DiAngri ugs _-__a
c
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dktrALL4110.4 sammansalldes föreningarnas
aktivIteter under sommarbalvaret 1995. Stugbyns framtid,
förelagsidéer, befolkningsutveckling, okad inflyttning, det ökande
antalet bus som star obebodda stora delar av auet, tomma tokater
som ba y kunna anvandas till företagoverksamhet, ungdommars forstag
och idéer ow Ortrask och dess framtid. Det saknas inte diskusions
amnen och engagemanget är start.

atugbms fragtid dr viktig for byn och liar engagerat beta bygden.
Oppen Gemenskap kvarstar som ende intressent far köp av stugbyn
och förhandlar med Lycksele kommun .

yea:kings-  araLiiLikatliarnifond med syfte att stimmulera naringstiv
service och utveckling I Ortrask ar under bildande med
intresseföreningen som trolig förvalLare. Den skalf bitdas med
sakkunnig hjälp och förvaltas seriöst av demokratiskt vald
styrelse. Malsättningen är att fá ihop minst 300.000:-. För
närvarande liar 140.000:- erhallits, yLtenligare hi drag söks frail
olika instanser.
Detta ar nagot av vad som an pa gang. ALL vända utvecklingen och
radda (let flna och bra sum Ortraskbygden har, kraver manga
krafttag, uthallighet,energi, fantasi och massor mod spotta
navarna.
D jcj [:aLJjft ..t.taitt a _1 _PLLSigia.  at.
T.L.gflgr
Personer med intresse och Ira pa landsbygden, med
inam naringsliv, afenflig sektor, miljöufveakling,
forsknIng, ufbildning, förädlIngsindustrl, kultur,
journalister, polifiker, Idesprutor oak i nte whist
Lill ach kan göra en insaLs star eller 'lien.
Vi kan into Tata likgiltigheten, passivitefen och
Over oeb Ira att. flagon annan skall fixa det At oss
efferkommande,

TATA INTE PA All INTRESSEFORENINGEN KALL """
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KlädinsamlingIla i

1 0/5 Pnb-aflon på Dal gården arr. Jeanehte, Therese

ÖSK

HBF

Si on

23/6 Midsommavvandring Vill Slorsvartilden

26/6 Dans vid hembygdsgården. Orkester Frekvens

27/6-2/7 Tältmölen

Ev. servering på Dalgården 3 veckor HBF

1 5/7 Orträskmaran OSK

1 5/7-20/7 HantverksnIstallning i hembygdsgården RK
Olika teman vauJe dag
Brödbakning bagarstngan f RK

22/7 Dans vid hembygdsgården, Orkester 0megrabbarna HBF

Hembygdsfest planeras med : festtåg, krönika,
gndljänst, artist, och barnaktiviteter mm. HBF

Fiskepremiår planeras under sommaren vid
Vargåhedliärn OFVO

• I CR.,

Augusti Skördefest vid Öråbron ! „ 1NTRF
'

1f Jaktstig ÖöJVO
54-n "

Torgdag . r \‘‘ 4.4 '24 RK,

HBV örträsk hembygdsförening
I NTRV Intressetöreningen
RK Örträsk Rödakorskrets
Sion Orträsk Pingstförsamling
OVVO Ort räsk fiskevårdsområde
ÖSK Örträsk sportklubb
OOJVO Östra Örträsk jaktvårdsområde

FINNS INTRESSE FOR FLER AKTIVITETER FOR ATT DRA FOLK TILL ORTRÄSK?
Exempelvis QP$1)_elhAm$94-1,_NAWDQURrka„Rtiakftus111.9._CAs_g_k

"Cki$JK vid 01.- 0,L4SIWC, Ox111451wau.kula0, me d lokalt
tillverkade produkter, hantverk livsmedel,konst,
aktiviteter, demonstrationer mm.

-
- Det är alldeles förfärligt vad ni är lång- 1 (-50-- , - Inger, varför sätter du kvasten i ansik-

sam i allting. Finns det ingenting som ni ni tet på lillebror?

är snabb I?
- Jag vänjer honom vid att få godnatt-..,

- Jo, jag blir fort trött. „ /11°W • -
	pussen av morfar.

... . .. ... ._ . 
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* Vf efteulyser förstag och td6er!

* Tala om vad du tycker!

9.675 ha.

12,473 ha.
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* Vad bör intresseföreningen jobba med ooh hur?

A Vad kan Du hjälpa till med?

* Hur viii du aLt Orträsk kall se ut on 20 Ar?

* liar vi tillräckligt roligi I Orträsk?

* Vilka frAget i mest angtAgna t Ortrask?

* Har vi nagra intressekonflikter coin vi maste tackta?

* Hur stArker vi sammanhallningen 1 bygden?

* Vad tycker du bör fuamhallas I marknadsföringen av Orträsk?

* Dm som Ar fritidshusägare I Orträsk, vad tror och hoppas du om
ntvecklingen I Orträsk?
Vitken service och och vilka verksamheter tycker du bör finnas
och är av betydelse for din vtstelse I Orträsk?

1_0131E IC

bet sammanlagda skogsinnehavet inom Orträsk socken 36.654 ha.

innehavet fördelas pA olika Agaue entigt följandet

1. 4.506 ha.Privat Ago
Därav dodsbo on utboAgare 6.500 ha.

MOD() SCA 1110..

Stat Kyrka KOMMUll

MBDI,BMWWIET_1995.

Ingen avglft noptogs 1994. Arsmotet 1995 beslöt att ay$4yR1Et ZO-
kalt i nbetalas pa postgiro eller lämnas pa Orträsk Handel
etter Orträsk Livs,

Medtemsavgif 20:- lämnas pa affär.

',d amn ..................................................................

Adress ................................................................

Postadress ...........................................................



SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR
ÖREGÄRDENS SERVERING

Vid siutdatot för inlämnande av svar den 15 april hade 19
enkätsvar med synpunkter och förslag avlämnats Förslagen innehöll
förutom synpunkter på frågorna även 30 namnförsiag på serveringen.

ENKÄTSVAR

Emmam FORTSÄTTNINGSVIS
De flesta var nöjda med dagens lider och inriktning. Förslag
framförs om anordnande av temakvällar.

QCPUTTIQUR OCH ARTIVIThTER
Förslag har framförts om längre öppethållande fredag, lördag och
söndag med anordnande av temakväliar t,ex. Mexico- Kina-
Pizzakvällar samt Pubaftnar. Även bingoaftnar har föreslagits.
( Anordnande av lemakvällar och aftnar kräver programmedverkan från
bygdens föreningar).
Några vill ha öppet längre på söndagar för att kunna äta söndags-
middagar.

wroxn 1,1\1Q .S WL.QI$JIVJi1UM;
Sortimentet föreslås utökas med pizza, glass, snabbmat och
catering för såväl hemsändning som knrsverksamhet.Vinrättigheter
bör sökas enligt förslag. Om möjligt bör serveringen utökas med
nlomloisservering på sommaren.

MA1RIAMEOBIP9
Föreslås att skyltar om serveringen sätts upp vid genomfarts-
vägarna samt att annonser Införes i exempelvis Lyckselebladet
eller annat lämpligt. forum.
Marknadsföring genom broschyrer sänds Lill bnssbolag, pensionärs-
organisationer och föreningar I Västerbottens län.

NANK_PA_MMUEIWUN
Namngruppen bestod av: Ulla Johansson, Barbro Gustafsson,
Acta Havaldsson och Tore Svensson.
Ibland de inkomna namnförslagen valde gruppen enhälligt förslaget
"Restaurang Pärlan".
Förslaget har lämnats av Britt-inger Astergren.

Jag tackar alla som haft
bygdens hjälp hoppas jag
mer atraktiv I framtiden.

synpunkter och förslag. Med er och övriga
alt vi kan göra "Restauraug Pärlan" än

(67( el 7,/.7K: 
Ulla Johansson

_L
YCKSELE

kommun informerar

ÖVERSIKTSPLAN
LYCKSELE KOMMUN
Översiktsplan över Lycksele finns även utställd i Öregården Ört riisk
t.o.m. 29 maj 1995. Tisdag—fredag kl 17.00-21.00, lördagar och
söndagar kl 10.00-1 8.00.
Eventuella synpunkter på planen skall skriftligen vara inlämnade
till Kommunstyrelsen, 921 81 Lycksele, senast den 29 maj 1995. 

KOMMUNSTYRELSEN



Sid 8 (8)

OMR OMFATTNING
KOD

407 097 Abborrtjarnliden
407 099 Kvamfors
407 100 Nyliden, Skurtrask
407 101 Skarda, Strörnaker
407 103 Vargtrask
407 104 Adamstorp, Orelund
407 159 Langsele
407 160 Ortrask, V:a Ortrask
407 161 Storforsen

407 SUMMA ORTRASKOMFIADET

OURTRiLSK
YISST A R tRtlfeest-N!
rtiST DE ik AssoGr 

IL

E FIE Fgr.

I
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MAN 233
KV 233
S:A 466

crs'\II 5)3

LYCKSELE KOMMUN

Tabeil 2. Folkmangd 1985-1994 en1 DEMOPAK, fordeln pa nyckelkodomr., sex positioner

851231 861231 871231 881231 891231 901231 911231 921231 931231 941231 ANDIR
93-94

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 -1

31 30 27 27 25 25 24 23 23 21 n
-z.

1 9 1 8 1 6 1 3 1 6 1 6 1 5 15 1 5 1 4 -1
1 2 1 2 11 1 0 8 8 8 8 8 7 -1
1 0 1 0 7 7 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
56 54 54 59 57 48 54 49 48 47 -1

420 409 413 395 404 399 395 377 388 362 -26
2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0

557 542 537 520 525 515 515 490 498 466 -32

Det värsta som kan hända liar iinnu
icke hänt.

LEIF G W PERSSON

: DEMOPAK BILAGA 5
Sid 2 (2)

TABELL A.2.1 : FOLKWANGD I ABSOLUTA TAL FoRDELAD EFTER KdN OCH ALDER I FEMARSKLASSER 1994-12-31 ENLIGT INDELNINGEN 1995-01-01.

HELA BEFOLKNINGEN

LAN: 24 VASTERBOTTEN KOMMUN : 81 LYCKSELE

OMRADESKOD KdN TOTALT DXRAV EFTER ALDER I FEMARSKLASSER
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

-4 -9 -14 -19 -24 -29 -34 -39 -44 -49 -54 -59 -64 -69 -74

8 5 8 15 12 10 11 11 12 19 14 14 7 18 2514 13 9 10 6 7 11 8 5 13 15 10 15 22 3122 18 17 25 18 17 22 19 17 32 29 24 22 40 56

. \ Hopp

Livet är en traged i Ilk -
Or de människor

Sfrali,

-taDvuia.ser ut som om du stigit dir' ekt ur en

- A, sä du smickrar. Tycker du verkli- 1 t. ;41- \ .-,-, som kiinner
* 	t...och en komedi

NW
gen att jag är sä vacker? 6

- Nä, men sa malad... ,for dem _.
ikr\i_.4,,_

som tanker.
1.,-, *.'---- -111

75 80 85 90 95-
-79 -84 -89 -94

19 16 6 2 1
18 14 10 2
37 30 16 4 1
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"I lin det än blir, så ska gudarna veta
att det finns inga bojor eller band,

som kan hindra mina tankar att färdas
norrut, på Våren likt en flygande and.

Ronny Eriksson

TAIIKAR  OC U J EAG 0R.YEARAN  30-TtLIä1

Vi sitter i våra soffor och serveras dagligen genom TV rapporter
om misär, svält, krig och elände frän hela världen, Samtidigt som
heta världens möjligheter öppnats blir skillnaderna mellan fattiga
och rika allt större.

Otträskip en dej  Av Sverigq världent
Vilket värde har tillgångarna i örträsk i framtiden, och hur
kommer de att användas och värderas? Och av vem?
Behövs jordbrukemarken, skogen, vattnen, den vackra utsikten,
lokalerna, bostäderna, vägarna, viltet, fisken, kunskaperna,
erfarenheterna och traditionerna som finns i bygden?

Dagens ungdom är medveten, har vidare vyer än vi äldre och har en
modernare utbildning.Hur tänker de om framtiden i Örträsk? Kanske
ser de landsbygdens värde och möjligheter på ett annat sätt än vi
äldre som har god lön, förmåner, ATP-poäng och fina prylar som
livets mål. Ger vi dem den stolthet och känsla för sin härkomst
att de inte nödvändigtvis behöver göra "klassresan" för att
förverkliga sig själva och klara sin försörjning? Uppmuntrar vi
dem till ~tidningar som är användbara och utvecklande för ett
liv på landsbygden? Kanske har resurseloserlet och prylsamlialiel
som de vuxit upp med väckt miljömedvelandet och oro för framliden
som kan innebära omvärderingar på många områden t_ex. boende och
livskvalitet.

Enligt Riksrevisionsverket är Sveriges ekonomi konkursmässig. Hur
stor skuld till detta bär landsbygden?

Har vi förvaltat våra egna och bygdens resurser rätt?
Kan vi säga till dem som skall ta över efter ose: så här är det,
nu får ni ta över, starta eget, skaffa får och börja i smått, bli
mångsysslare?
Vilka ungdommar skall uppmanas och stimuleras att bli
iandebygdsbor? Är det andra än våra egna?
Framtiden är oviss men har OANADE MÖJLIGHETER

Barbro G

Proffs' är minsann inte alltid så proffs-iga!_
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* Del. Au lint, att. ho pa landsbygden. Där bryr man sig om varandra,

* Langselevägen rustas upp.

* Del Gig angAende stugbyn.

* Projektet "Evinnors villkor i Orträsk" drar 'gang.

* Orträsk egen utvecklingsfond liar fall en bra start.

* bet at ofta peusonalbrist I hemtjänsten och vArre kan det bli
om nagra au. bet betyder arbetstilifAllen.

* I dag behöver man inte vaua "InsnOad" for att man bor
bet Ar inne nu

G
delib
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i on by.

(7--r • 4g,

4
ArbeIsgr,upp: Ingrid Gustafsson ekonomfansvarig, Barbro Gustafsson,

Louise Persson, Therese Svensson, Mary Orestig
yarig För ordnande av aktiviteter for besöksgrupper

Margot Ericson.
E.Mkg I marknadsföring 13 maj

Studieresa Till "Kvinliga företagare I VoimAdalen" arrangeras
14 - 15 juni, med Overnattning I KittelfjAll.

Vi Ar välkomna att hälsa pa "Eldsjälar i Norrbyberg" som utfört
mycket Ideelit arbete for byn.som ligger 5 mil frAn Lycksele.
Falträsk kan avert vara intressant alt besöka. Det kan finnas
mycket att lära av dessa byar.
Fragor och anmälan till tel 0932-33013 Barbra.
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1ntresseföreningen säker All)-arbetskraft Aven för 1995.

( Arbetsuppgifter som hittills anmäIts till oss Au:
( Uppsnyggning av ankdammen Ostra OrtrAsk
( otfora nya rastplatser och vindskydd.

1•(1.,1 AG OCH ONSKEMAL PA FLER APPETMIPPGIFTEP OW1KAS.
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Vi behöver hjälp med!

* Vårstädning inne och lite
• Brödbakare och paltkokare för serveringen
* Vi har erhållit 2 feulearbetare för on treveckorsperiod 3 -22

I n il em ansvarig person rinns att tillgå. .$1,Aller......aumPst....swn
an6yar1g....114.g9tuel1er tO g t-a.. daget.C.

* Hör av dig till Evy, Britt eller Barbro
* Vi kallar senare till träff och ett schema.

YANORIN91.UUN

Vandringsleden är klar och har
kompletterats med vindskydd på
Storsvartliden. Av de beviilade
pengarna återstår hälften cirka
20.000 : - som får användas Vill
att göra fler friluftsplatser
inom Orträsk attraktiva.

DAQUATSISN. HEMONDS.GAROMN

Badplatsen är klar, En gritIplals
har även iordningställts där. Av
anslaget finns 14.400- kvar och
skall användas till inköp av sand
och vägförhättringar.
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IllIZBOGLASS, 4-5 port

En god °ell snabbgiord dessert sum Litt Lan

Ibrandras med lite fantasi. Fberratter get oss
extra energi och flaring, ime minst de sma.

Ca 250 g djuplrysta bar, I ex hallon, blabar Act

banan frusen i hit at

c. :a 2 Hist: socket -
2 dl mild yoghurt naturell, Kesella gourmet el-

ler mellangradde.

1.iigg de din plrysta haven i matberedarskalen, str0

6Ver SOCIO •Ct. Sat' igIig maskinen. I kill i vog-
litirteri genom tubröret. IKiir tills allt iii viii Han-
dat, ca I° sekunder. Servera glassen genast eller

lrvs den.

Ingenting rubbar odlarens tro
tanker for jämnan pa vad soni kah grO

Odlandet är som ett spannande spel
inte sa ovanligt att det slár fel

Nu stundar Ater en odlarsAsong: .,.•
och nu ska det va*a, sornmarenlAng

_
Nei, jag

,av\ (A11
\V
" ' ( har -Logi G

sorIA.Ar .mig vatten

flAal'° 7,--;\ over huvudet1

\''i a".111.6Cert%\\\ ‘,,‘ /
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