
 

Restaurang Pärlan i Örträsk läggs ner efter nyår eftersom Lycksele kommun inte antagit anbudet 

om mat till äldreboendet och förskolan. FOTO: TOM JUSLIN 

Upprörda känslor över 
matfråga 

LYCKSELE. 
Lycksele kommun har inte accepterat det anbud Pärlan i Örträsk gett för att 
förse äldreboendet och förskolan med mat. Det gör att restaurangen upphör 
från nyår. 
Tom Juslin 
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En viktig del i restaurangens verksamhet har varit att förse de kommunala 
instanserna med mat. Nu överväger kommunen i stället att transportera maten från 
Lycksele efter nyår, då nuvarande avtal upphör. 

Att Lycksele kommun inte accepterat anbudet man fått in beror på att det ligger 
ligga högre än vad kommunstyrelsen beslutat om. 

– Vi har avbrutit upphandlingen utifrån den delegationsinriktning vi fått från 
kommunstyrelsens arbetsutskott, nämligen att maten inte får bli dyrare än 150 000 
kronor i förhållande till om vi skulle lösa det i egen regi, säger Eric Lundström, 
ekonomichef inom Lycksele kommun. 



Att Örträsk blir utan restaurang väcker upprörda känslor i hela byn. Det är många 
bybor som brukar äta lunch eller träffas på Pärlan. 

– Alla förstår att det handlar om ekonomin, men grundfrågan är större än så. De har 
tagit av oss allt, Öregården och skolan och nu Pärlan, där vi kan träffas i olika 
sammanhang, en lunch, en pubkväll eller en förening. Vem tänker på oss? Allt sedan 
vi införlivades i Lycksele kommun har det sett ut så här, säger Gun Rehnman. 

Hon befarar att det leder till att hela byn avfolkas om mer service försvinner. 

– Vi betalar skatt och bor och lever här. Inte vill vi bo i Lycksele. Man pratar om lika 
värden. Då spelar det ingen roll att maten blir lite dyrare. Politiken kan ändra på 
reglerna om viljan finns, säger Gun. 

På torsdagskvällen samlas byborna för att diskutera hur man ska kunna rädda kvar 
verksamheten i Pärlan. 

 


