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De ideellla arbetarna. Bakre raden: Erik Svalberg, Fred Elfving, Åke Runnman, Erik Lindahl, Roger Tiger-Ångström, Uno Persson, Olle Svensson och 
Karl-Göran Svalberg. Främre raden: Thor-Leif Söderlund, Johan Sörberg, Håkan Eleblad och Christer Johansson.   Foto: AGNETA MALMSTRÖM

Initiativtagaren Gunilla Persson och eldsjälen Fred Elfving med kommun-
styrelsens ordförande Roland Sjögren vid invigningen av minigolfbanan.   

Om man ska klara av en trixig bana i uppförslut så krävs det att spelaren 
har tungan rätt i mun.   

Det var på förra årsmötet 
som Örträskbon Gunilla 
Persson kom med det lite 
galna förslaget att skapa 
en golfbana, eftersom den 
gamla från 1960-talet sedan 
länge var helt förfallen och 
igenväxt.

– Jag tycker vi ska göra 
en golfbana, jag kan fixa 
och ringa men jag kan inte 
bygga så det måste vi hjäl-
pas åt med, sa Gunilla till 
åhörarna.

Byborna tyckte det var ett 

bra förslag så arbetet med 
att söka tillstånd och bidrag 
började omgående.

Den 8 mars 2021 kom så gläd-
jebeskedet att föreningen be-
viljats bidrag till projektet 
och arbetet med att röja bort 
sly, ta bort de gamla banor-
na, gräva och bygga nya ba-
nor drog igång.

– Vi har varit ett tiotal 
personer som hjälpts åt och 
det är ett suveränt gäng, alla 
har tyckt att det var trevligt 

och skoj och alla är duktiga 
på olika saker, säger Fred 
Elfving som är en av entusi-
asterna i arbetslaget.

– Jag tror att har man en 
positiv anda och hjälps åt så 
klarar man av nästan vad 
som helst, konstaterar Gu-
nilla.

Det är 18 hål med varie-
rande svårighetsgrad som 
golfspelarna nu möts av på 
den lilla skogklädda kullen 
mellan gamla skolan och 
byns affär.

– Alla har nog tyckt att 
det har varit roligt att delta 
och det är många som har 
varit med i det tysta och 
grävt, skänkt grus, virke 
eller pengar till föreningen 
och det är fantastiskt att det 
är lagt cirka 1 500 ideella 
arbetstimmar, säger Fred 
som nu känner sig nöjd med 
resultatet.

Invid golfbanan har för-
eningen även ordnat en 
grillplats med bänkar där 
man kan slå sig ner och 

grilla eller fika med barnen.
Kommunstyrelsens ord-

förande i Lycksele, Roland 
Sjögren, KD, var på plats för 
att klippa av bandet, som var 
gjort av slipsar.

– Örträsk är ju en fantas-
tiskt fin del av vår kommun 
och jag är stolt att få vara 
med på det här evenemang-
et, det har väl inte undgått 
någon vilket fantastiskt en-
gagemang det finns här i Ör-
träskbygden, säger Roland.

– Om det inte vore för 
det ideella engagemanget 
och framåtandan hade inte 
pengarna blivit investerade, 
så vi måste ju vara stolta och 
glada, konstaterar Roland.

– Stort tack för det ni gör 
och lycka till.

– När jag var liten gick det 
att spela här, så det här är 

nostalgi att vi nu kan spe-
la igen och vilket lyft för 
hela bygden, säger David 
Henriksson, som jobbar i 
förskolan.

– Jag vill rikta ett stort 
tack till Gunilla som före-
slog den här idén och stort 
tack till alla som varit med 
och bidragit, ge dem en app-
låd, säger Linda Öhrman, 
ordförande i föreningen, vid 
invigningen.

Många provade att svinga 
golklubborna, alla bjöds 
på förtäring i form av korv, 
hamburgare och kaffe.

Slutligen fick järngänget 
som lagt ner så många ar-
betstimmar stående ovatio-
ner från alla de nöjda bybor 
som var på plats.

AGNETA MALMSTRÖM 

ÖRTRÄSK. Örträskbygdens Intresse- och 
Hembygdsförening ordnade en hejdundrande invig-
ningsfest av den nya attraktionen i Örträsk centrum. 
Närmare 150 människor samlades för att beskåda den 
nybyggda minigolfbanan och Roland Sjögren som 
högtidligen klippte av ett band av ihopknutna slipsar.

Örträsks minigolfbana invigd
Jag tror att har man en positiv 
anda och hjälps åt så klarar 
man av nästan vad som helst.

Gunilla Persson

När Lycksele BB och för-
lossning öppnade upp förra 
veckan efter att ha varit 
stängt i tre veckor, meddela-
de de att de bara löst beman-
ningen för två veckor. När 
Lokaltidningen ringer upp 

Erika Häggblad, ordförande 
för Barnmorskeförbundet i 
Västerbotten, ser framtiden 
oviss ut.

– Bemanningen är inte 
löst mer än de två veckorna, 
det är i dagsläget omkring 
60 pass som är obemannade 
de närmsta tre veckorna, 
säger hon.

Erika kommer själv åka 
till Lycksele för att lösa någ-
ra pass under vecka 35.

– Vi gör allt för att försöka 
hjälpa till med passen.

De har inte fått något svar 
på anrop efter stafettbarn-
morskor vilket försvårar 
situationen yttligare. Flera 
har sagt upp sig på BB, där-

ibland avdelningschefen 
Erik Bergqvist, på grund 
av privata skäl.

Erika berättar att det som 
skrivits i media om den dåli-
ga arbetsmiljön på Lycksele 
BB stämmer och att det bi-
drar till att inte alla orkar 
jobba kvar.

– Den psykosociala ar-
betsmiljön de har i Lyck-
sele är en oerhört komplex 
situation, jag tror det är en 
kombination mellan det och 
att det är en ansträngd situa-
tion personalmässigt.

Hon tror att den enda 
lösningen är att en av kli-
nikerna i Västerbottens län 
måste stänga för att kunna 

lösa bemanningen. Lycksele 
eller Skellefteå. Detta om de 
inte får svar på anrop efter 
barnmorskor i andra delar 
av Sverige som vill komma 
upp och jobba.

Erika känner en stor be-
svikelse gentemot regionpo-
litikerna kring hur de har 
hanterat situationen. Hon 
menar att det här kunde ha 
varit löst för länge sen.

– Vi har möte varje år om 
samma frågor. Jag har varit 
ordförande i fyra eller fem 
år, och varje år har det här 
varit samma problem och 
även innan dess har det va-
rit brist på personal.

CAROLINE LUNDSTRÖM 

LYCKSELE. Fortsatt osäker 
framtid för Lycksele BB och 
förlossning. I dagsläget 
är det cirka 60 pass som 
saknar bemanning. Erika 
Häggblad, ordförande för 
Barnmorskeförbundet i 
Västerbotten, är uppgiven 
över situationen. 
– Det är en ofantligt allvarlig 
situation, säger hon.

Osäker framtid för BB

Erika Häggblad, ordförande i Barnmorskeförbundet i Västerbotten, är 
besviken på politikerna.   Foto: PRIVAT


