
Tråkig dag!
Idag fick jag Lyckseles beslut gällande Pärlans fortsatta vara i min regi. Efter jag har
svarat på en upphandling och varit på förhandling med Lycksele så har de nu 
beslutat att inte välja mig eller någon annan entreprenör utan att stänga restaurang 
pärlan. Maten till öregården och öringen ska ordnas från Lycksele men 
restaurangen stängs i årsskiftet.
Det har varit en ledsen och rörig dag för mig, Anita och Frida men vi kommer precis 
som tänkt att ha vår julbazar, julborden och våra luncher under november och 
december.
Så varmt välkomna till oss enda fram till och med vårt sista julbord 16/12-2017 

Vad är en mötesplats i Örträsk, en lokal för minnesstunder, en fantastisk nyrenoverad restaurang med 
uppdrag för både konfiramtionsläger och ikonmålningskurser, leverantör av förstaklassig mat till 
förskolebarn, äldre och övriga matgäster, en välkänd anlitad bröllop- & högtidskock värd i Lycksele 
kommuns ögon? Nada tydligen - fy bubblan!!! 

Får man fråga varför renoverade kommunen det då? Verkar som att den ena handen inte vet vad den andra 
gör. Verkligen ett nederlag för bygden och vad sorgligt för dig Annelie och dina anställda. Tre anställda i Örträsk
är många. Vi kan inte gå med på det här! 

Läste just idag på Lyckseles hemsida: Lyckseles byar ät starka och betyder mycket för både näringen 
och kommunen" men med dagens beslut att lägga ner Pärlan blir raden på hemsidan ett hån mot byns 
befolkning och Pärlans alla gäster. Beslutet ännu en käftsmäll riktad mot oss alla. 

Lycksele verkar inte gilla Örträsk. Hade ni fått tillhöra Bjurholm hade nog Pärlan fått vara kvar:'-( 

Oerhört tråkigt. Fegt också att stänga med så kort varsel att det inte går att överklaga :/ Kan ju vara värt att gå till 
tidningarna med det däremot så att de iaf får skämmas offentligt... Förutom att man tar bort arbetstillfällen från en by som
har svår brist på dessa så blir byns föreningar av med sin träffpunkt och matlagningströtta bybor, arbetande samt 
besökare får 25 km till närmaste lunchrestaurang. Attraktionskraften att bosätta sig i bygden minskar och på sikt leder 
detta till minskade skatteintäkter. Lycksele kommun verkar inte räkna längre än till närmaste kvartalsrapport, långsiktiga 
målsättningar och analyser lyser med sin frånvaro. 

Hur tänker en kommun som har en sådan tillgång som Pärlan. Arbetstillfällen och möjlighet till god mat i närområdet. Ett 
fullt utrustat kök som kommer så tomt. Ingen doft av mat. Inte ngn samlingsplats. Och landsbygdskraft som stoppas. 
Något för Land och Land Lantbruk att skriva om. Att stan inte ser längre än till storstadens behov men Lycksele. Gör om 

gör rätt! Då blir det lokalt lagad maträtt. 

Oerhört ledsamt för er Örträskbor........tänk på det nu kommande val.

Bedrövligt att spara in detta, är småsummor i jämförelse med tex vad flyget kostar....... 

 Upp till kamp Örträskbor! Engagera er, organisera er. Involvera gammal som ung. Visa att ni är en kraft att räkna med! 

Man blir mållös. Skulle vilja se kalkylerna och uträkningarna på kostnaderna och se konsekvensanalysen av deras 

beslut. Men det är nog inget som dom gjort, så det finns nog inget av det. 

 Men det är ju förfärligt. Går det inte att överklaga? Ska barnen i förskolan och de gamla få mat som skickats 6 mil enkel 
väg? Jag tror inte att politikerna skulle sätta sig vid ett sådant lunchbord. Men allt ska handla om pengar. Hela Sverige 
ska leva heter det ju så vackert, men landsbygden utarmas. Var ska Örträskborna nu träffas? Restaurang Pärlan var en 
trivsam mötesplats som serverade mycket god mat. 



Det här är bara början för Örträsk nästa gång är det Öregården som dom har försökt i så många gånger att stänga jag 
blir så jävla less på alla politiker som ska bestämma utan att fråga oss som bor här törs ni inte komma ner o ta en 

diskussion med oss  

Men vilken käftsmäll!! Vi fick ju frusen mat på Öringen en sommar och de var vedervärdigt!! De vill vi inte vara med om 

igen! Hur tänker kommunen! 

Tråkigt att läsa detta. Tycker också synd om de boende på Öregården som får en sämre kvalite på maten. 

Först gå ut med en upphandling sedan inte göra avtal med någon, istället lägga ner ??? Fy fy fy Lyckselepolitiker, 

skämmes för f-n � 

 Men alla föreningar som förlorar träffpunkten, t.ex. Vi inom PRO . 

Men hur tänker politikerna?? Dom har ju varken hjärna eller hjärta dom där politikerna � � � 

Kortsiktigt tänkt! Går det inte att protestera? 

Det är något helt galet med svensk kommunal politik för allt utanför den yttersta tätorterna. 

 Är det Kostnader nu igen ?? Fasiken var är människo värdet Gun man blir bara beklämd av att läsa om allt 
som är negativt Nä! Positivt vill vi ha annars orkar vi människor inte med att funka! !!!! God morgon! !!! 

 Dags för ett landsbygds uppror? 

Allt som tagit flera år. Raseras i rasande fart. För att sedan byggas upp igen. Otroligt kostsamt och missgynnar 
inte bara landsbygden utan alla oavsett var du bor i landet. 

Det kan tolkas så att de varken vill ha kvar service eller småföretagare i byn. 

Det är hela grundfrågan. Ett nytt avtal kan upprättas ...I Kristineberg har man löst frågan, .. 

Det är hemskt att vi i Örträskbygden alltid ska utsättas för oro, nedläggning och allt vad som kan tänkas
ska strypa all service som kan tänkas. Man blir mer än besviken. Kommunen säger att de har STARKA 
BYAR.. jo pyttsan...inte vår bygd i vart fall, den som ligger alltför långt ifrån tätorten och som kanske ska
skylla oss själva när vi hellre åker till stan, Bjurholm, eller Vännäs för att flyga, göra ärenden, m m ....åt 
fel håll, anser de....USCH, vi ska inte ha nånting...det är deras politiska vilja.... 

Då var det dags igen. Nu ska Pärlan stängas och maten ska köras från Lycksele varje dag. 
HERREGUD! Vi ska inte få ha nånting i denna bygd. En ständig kamp hela tiden! Men VARFÖR? 
Javisst, vem som helst utan hack i begåvningsprofilen kan räkna ut att det handlar om ekonomin. Men 
det exkluderar oss människor, det är tydligt. Alla de/vi som kan träffas i olika sammanhang, en lunch, en
pubkväll, en förening, m m. Vem tänker på oss?? Alltsedan vi införlivades i Lycksele kommun har det 
sett ut så här. "STARKA BYAR" sägs det på hemsidan?? Var ärlig och skriv utom 
ÖRTRÄSKBYGDEN....Varför finns ingen stolthet över oss? Vi som är grunden till kolonisationen i 
Lappmarken, vi som har en historia som också bär er? Herregud! Vi ska inte få ha nånting. Hela tiden 
ska vi oroas Jag påminner om TINGSRÄTTEN, den skulle läggas ner i Lycksele och vilket 
ramaskri...Vilka räddade den??? En påminnelse till Lilly och övriga, det var jag och mina kamrater i C. 
För att vi ansåg den vara så viktig för hela stora inlandet, ja inte bara det utan att den just också låg i 
den gamla historiska tingsplatsen, Lycksele...!! Allting handlar inte om pengar. Det finns värden som är 
viktigare och jag är säker på att kostnaden för Pärlan egentligen i den stora omslutningen är marginella.
Herregud, jag blir så less. Varför Lilly Bäcklund? 


