Mycket som är bra i Kristineberg
Svar på insändaren ”Kristineberg liknar en krigszon” i VF den 5 december:
KRISTINEBERG LIKNAR en krigszon, skriver Staffan Lindmark före detta
Kristinebergsbo. Han undrar vad har politikerna/kommunen gjort eller inte gjort när samhället
har fått rasera på detta sätt.
En liten bakgrund kan behövas. När jag flyttade till Kristineberg 1972 och byggde egen villa
på området Tallvägen, i folkmun kallat Ångermanland, då fanns det inga tomma lägenheter att
uppbringa i Kristineberg. Nybyggandet fortsatte nu i Viterlidenområdet, där uppfördes en
mängd nya hus. I slutet av 80-talet och i början av 90-talet varslades gruvarbetare,
anrikningsverket lades ner, vilket fick till följd att många gick ut i arbetslöshet med utflyttning
som följd och då speciellt från det nedre samhället som byggdes upp sent 40-tal början 50-tal.
Boliden sålde alla sina fastigheter till Örjan Bäckström som hyrde ut till stor del till Statens
Invandrarverk 87–96.
När den verksamheten avvecklades blev stora delar av det inre samhället tomt och
fastigheterna började att förfalla. De gamla riksbyggena revs genom kommunens försorg.
DE FASTIGHETER SOM nu stod tomma ägdes privat och inte av kommunen.
Fastigheterna hyrdes ut, såldes till en billig penning och då har det hänt att det flyttat in
personer som inte tycker att det är så noga med hur det ser ut. Kommunen arbetar aktivt för att
få ägarna till fastigheterna och som har gamla bilar uppställda att ta sitt ansvar vilket visat sig
inte vara så lätt. Det går inte att bara gå dit och städa eller riva annans egendom.
Vi som bor i Kristineberg är förtvivlade över att det ser ut som det gör. Områden som
Viterliden och Tallvägen är mycket trevliga områden, och det finns många fastighetsägare i
det nedre samhället som har det välordnat. Men detta trevliga försvinner av ödehus och gamla
bilvrak och annat skrot.
LYCKSELE KOMMUN har avsatt två miljoner kronor till att utveckla Kristineberg, vilket
kan innebära att pengarna skulle kunna användas till att sanera samhället om kommunen varit
ägare till fastigheterna.
Jag tror inte att Kristinebergsbarnen far illa av att bo här, vi har mycket som är bra och vi trivs
trots allt. Det kommer att lösa sig, det kommer att saneras, kommunen och politikerna är
aktiva vad gäller Kristinebergs framtid.
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