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Nu snyggas Kriberg upp
KRISTINEBERG
Under lördagen pågick storstädning i Kristineberg, då folk gick man ur huse för att
med gemensamma krafttag hjälpa samhället mot en vackrare fasad.
Rom byggdes inte på en dag. Men det är en början och en imponerande sådan. Ett
sextiotal frivilliga mötte upp på Thornégården under lördagsförmiddagen. Med
röjsågar, motorsågar, spadar och kärror var det en imponerande syn. Alla åldrar
fanns representerade och alla röjde sly och ris och städade så det stod härliga till.
-Samhället behöver hjälp att snyggas upp! Vi är glada att se att så många känner
för att göra slag i saken, sa Sandra Olsson, en av initiativtagarna. Det här är ett
privat initiativ som fick en härligt, stor genomslagskraft.
Kristinebergs samhälle har inte minst i medierna fått kritik för sitt yttre förfall.
Bilderna har varit många som visat flagnade fasader, privata tomter som ingen
brytt sig om på åratal. Men också kommunens mark har lämnats därhän.
Vad säger Lycksele kommun om att ni sågar ner träd och röjer ris vid
vägarna?
-Dom har inte brytt sig tidigare, varför skulle dom bry sig nu? säger en man och
drar igång motorsågen innan jag hinner fråga hans namn.
Ja, vad säger kommunen? Kommunchef Per- Erik Magnusson, Lycksele
kommun:
-Jag känner till problemen. olägenheterna. Tycker detta är ett utmärkt bra initiativ.

Carola Olsson organiserar det
som ska göras under lördagen.

Är det så att Lycksele kommun struntat i Kristineberg, låtit det förfalla?
-Nej så är det inte. Men Kristineberg har genomgått en kulturförändring. Samhället minskat i omfattning, det har
uppstått många tomma fastigheter. Det saknas medel för att klara av de områden som kommunen har att sköta. I
Lycksele tätort finns också områden som inte varit efterhållna på önskvärt sätt. Jag har blivit kontaktad även där.
Förvaltningen har inte resurser helt enkelt. Då ekonomin är knaper, kan vi inte kan hålla den servicen som kan
förväntas.
Att folk nu tar saken i egna händer, lovordas av kommunchefen:
-Ett bra initiativ, att de engagerar sig och det är positivt att folk tar ett större ansvar och värnar om den egna miljön,
det här kan vara ett agerande som kommer allt mer. Titta bara på bredbandsfrågan, säger Per-Erik Magnusson.
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