Hoppet lever i spöksamhället

Befolkningen har minskat från cirka 1 500 invånare i mitten av 80-talet till
dagens 300 invånare. En normalstor villa säljs för runt 80 000 kronor och många har
lämnat sina hem till dess öde. Lycksele kommun är maktlös inför problemet.

För att rädda sim- och sporthallen tog Kristinebergs
ekonomiska förening över driften 2003. Sedan i somras tog
man även över fritidsgården. Kalle Marksén och Lisbeth
Olofsson menar att det var en förutsättning för att hindra
nedläggning.

Malmtillgången i Kristinebergsgruvan - byns stöttepelare - är bättre än på många år. Därmed ökar framtidstron.
Men oron för sämre service kvarstår och allt fler hus förfaller i Kristineberg. Sakta men säkert.
KRISTINEBERG
Nu har det gått så långt att Lycksele kommun öronmärker två miljoner kronor till Kristineberg för
saneringsåtgärder i samhället.
Något liknande har man aldrig gjort tidigare, det har aldrig funnits något behov, menar miljö- och
samhällsnämndens ordförande Stig-Lennart Karlsson, s.
- Det riskerar att bli en spökstadsstämning om vi inte agerar snart, säger han.
Befolkningen har minskat från cirka 1 500 invånare i mitten av 80-talet till dagens 300 invånare. En normalstor
villa säljs för runt 80 000 kronor och många har lämnat sina hem till dess öde. Lycksele kommun är maktlös
inför problemet.
Kristineberg har utan tvekan förändrats de senaste decennierna. Vissa skyller på politikerna, andra på gruvan.
Oavsett vilket ser vissa delar i samhället ut att vara helt lämnade åt sina öden.
Rostiga bilvrak
Färg har flagnat från husen och fönster är krossade. På flera byggnader har farstukvisten rasat samman och bildat
en brädhög framför ytterdörren.
På de igenvuxna tomterna har sönderrostade bilar utan hjul pallats upp. Synen återkommer gata efter gata. Men
Lycksele kommun står maktlös.
- Till stor del handlar det om privatpersoner med dålig ekonomi, och då spelar det ingen roll hur mycket viten vi
ålägger. De har ändå ingen möjlighet att betala, säger Stig-Lennart Karlsson.
Lockade arbetare
När Boliden byggde upp samhället lockade man arbetare till orten med slalombacke, sim- och sporthall, bostäder
och Folkets hus med biosalong. Mycket finns fortfarande kvar, men i takt med att utflyttningen ökar riskerar
servicen att försvinna.

- Kommunen säger att vi måste anpassa kostymen efter storleken på byn. Det kan jag förstå, men vi vill
fortfarande ha kvar serviceutbudet, säger gruvarbetaren Kalle Marksén, även ordförande i Kristinebergs
ekonomiska förening.
Nyligen höll Vindelälvsbygdens s-förening och Lycksele arbetarkommun ett offentligt möte där framtidsfrågor
diskuterades.
- Vi vill förbättra det som finns här. Det finns en oro för de förfallna husen, vägar och skola och att delar ur
serviceutbudet ska försvinna. Just därför är det viktigt att diskutera hur vi vill forma vår framtid, säger Lisbeth
Olofsson, ordförande i Vindelälvsbygdens s-förening.
Vanmakt
Kristinebergsbon Christer Lundgren, s, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och nyligen pensionerad från
sin tjänst som fackordförande i gruvan, har fått ta emot mångas besvikelse över Lycksele kommuns passivitet i
Kristineberg.
- Många känner vanmakt och en viss frustration över att det inte händer något, säger han.
Nu sitter han i arbetsgruppen som ska utreda hur kommunens två miljoner kronor ska satsas i Kristineberg.
- Det gäller att förankra idéer och ha ett väggspel med många privatpersoner för att lösa problemet. Det är en
grannlaga uppgift, men vi får inte ge upp hoppet, säger Christer Lundgren.
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