
Byautvecklingsplan Mellanström 

Övergripande målsättning för byn är att öka antalet besökande/turister och fast boende. 

Mellanström är en by som ligger 26 km söder om tätorten Arjeplog. I byn tillsammans med 

byar med omnejd bor drygt 100 personer. Under delar av året ökar invånarantalet tack vare 

ett stort antal fritidshus, stugby och camping. Utmärkande för Mellanström är ett rikt 

föreningsliv, för närvarande finns åtta aktiva föreningar; Mellanströms Folketshusförening, 

Mellanströms Bagarstugeförening,  Mellanströms Fiskevårdsområde, Mellanströms 

Idrottssällskap, Mellanströms Intresseförening, Mellanströms Skoterförening,  Mellanströms 

Skytteförening och Mellanströms Viltvårdsområde. Mellanströms Folketshusförening 

fungerar som en paraplyorganisation för alla föreningar och styrelsen representeras av alla 

föreningar. 

Vi vill behålla och utveckla en levande by, en by där vi välkomnar nyinflyttade och besökande 

och där det pågår olika aktiviteter.  

Övriga mål 

Punkter från 2012 (ska alla behållas?) 

 Byabussen enligt exempel från Ånge i Västernorrlands län, kanske kan vara möjligt 

om man täcker upp ett större område än själva Mellanström 

 Kommunen bör anlita företag i byn i möjligaste mån 

 Marknadsföring av loppis, evenemang mm, fler fisketurister 

 Ombyggnad av bryggan i Kaster till båthamn, handikappanpassad (LONA) 

 Farleder på sjöarna ska märkas upp/prickas, uppgradering av sjökorten (LONA) 

 Finansiering för att anställa någon person som arbetar i olika verksamheter i byn, t 

ex. p festplatsen, på Folkets Hus, marknadsföring, dra skidspår, sladda skoterleder, 

fiskutsättning, fisketillsyn, samt skötsel och underhåll. Alternativt att man hittar 

finansiering för bybornas arbete med olika aktiviteter under de mest intensiva 

perioderna. 

Nya punkter 2016 

 Folkets Hus i Mellanström fungerar som en byastuga i bred mening. Här hålls alla 

föreningars möten, här bjuds till byamiddagar, här hålls Loppis, här hålls kurser. 

Lokalerna hyrs ibland ut till olika intressenter ex. PRO, skolklasser. För att fortsätta 

och även kunna utveckla olika verksamheter behöver lokalerna var tillgängliga och 

funktionella.  

- Uppgradera och installera hörselslinga i matsalen och i caféet i Folkets hus.  Detta 

för att tillmötesgå personer med nedsatt hörsel så att de lättare kan delta på 

möten, musikframträdanden mm. 



- Inköp av utelåda till hjärtstartare. Idag finns hjärtstartaren inne i Folkets hus, men 

det är önskvärt att den kan placeras utomhus för att vara ännu lättare att komma 

åt. För det behövs en låda som tål låga temperaturer. 

- Inköp av material till ungdomsrum och träningsrum, exempelvis pingisbord, 

spelkonsol, träningsredskap 

- Ljudanläggning, högtalare till matsalen.  

- Renovering av fönster och ommålning av ”skoldelen”, den del som är röd. 

I Mellanström ställer vi oss positiva till nya byggen av fritidshus och hus för fast boende. Svea 

skog som äger en stor del av holmarna i byn (Hemholmen) har markerat tomter till salu både 

på östra och västra sidan om Kaskervägen. Där förordas att bebyggelse byggs på västra sidan 

eftersom elljusspåret är draget på östra sidan vägen. 


