
Landsbygdens att vara eller inte vara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Vad händer i 

bestämmarbåset? 

 

Bernt Wennström har ordet 

 

Hej! 

Äntligen är vi igång på allvar med vårt 

projekt Landsbygd i Centrum, som 

ska hjälpa oss att bevara och helst 

utveckla servicen för er som bor på 

landsbygden. 

Vi önskar vår projektledare Jennie 

lycka till i det jobbet! 

 

Förutom detta projekt, kommer vi på 
Utvecklingsenheten att tillsammans med 
er att jobba kring boendet på 
landsbygden, turism och annat 
företagande. Mer om detta kommer 
senare. 

 

Hej och välkommen till första 

numret av ”Landsbygd i centrum”.   

 

Det finns alldeles för få plattformar 

som berättar om vad vi har på vår 

landsbygd. I detta blad ska ni få ta 

del vad som händer och är på gång 

i Projektet Landsbygd i centrum, 

men också om det som sker 

runtomkring. Ta del av information, 

om händelser och aktiviteter och 

förhoppningsvis även vad som 

händer ute i bygderna, som vi alla 

kan ta del av och berätta om. 

Landsbygd i centrum ska kopplas 

ihop med positivitet och 

engagemang, och det är det som 

kommer att finnas i denna media.  

 

 

Innehåll 

-  Landsbygd i centrum, 

bakgrund, mål & syfte 

- LUG - Landsbygdens 

utvecklings grupp, 

vem är din bygds 

representant? 

- Tidsplan – när drar vi 

igång? 

- Datum för första 

Bygdemötet i min 

bygd 

- Bernt Wennström har 

ordet. 

 

Prenumerera på 

Landsbygd i centrum 

Landsbygd i centrum är en kostnadsfri 

nyhetsmedia för Gällivares landsbygd. 

Vill du ta del av dessa och höra om det 

som händer på landsbygden och i 

projektet.  

Anmäl ditt intresse till projektledare 

Jennie Svensson: 
 

0970-18139 

jennie.svensson@gallivare.se  

eller på vår facebook.  

 

 

 

https://www.facebook.com/landsbygdicentrum 

Prenumerera på Landsbygd i 

centrum 

Kostnadsfri media, anmäl din 

prenumeration s. 4 

I nästa Landsbygd i centrum innehåller: 

- KICK OFF 10 april  

- Recension av deltagare 

- Sociala mediers funktion för 

landsbygden 

- Kommande LIC-händelser 

Nummer 1 April 2014 

mailto:jennie.svensson@gallivare.se
https://www.facebook.com/


 

Projektledare inleder 

 
 

Hej Gällivares alla invånare.  

Ni som i stad, som på landsbygd. 

 

Jennie Svensson, den 23åriga projektledaren från 

Småland. Hon som varit en av de där tusentals människor 

som suttit i en styrelse för förening på landsbygden. Ja mer 

än tre! Eller var det fem till och med..? 

Men vad vet hon egentligen om Gällivares landsbygd? Vad 

vet hon om min by? Ja, vad vet hon om någonting säg?! 

Nej, det är så sant. Jag vet inte mycket om Gällivare 

kommun. Det enda jag fått möta på hittills är en 

enastående natur, en vinter med massor av snö, 

skoteråkning, välkomnande människor och underliga färger 

över himlen. Men vad är väl det.… jämfört med Småland? 

Ja, det är klart jag skojar med er. Jag hade inte kunnat få 

ett trevligare välkomnande av denna stad och landsbygd, 

och givetvis blir man ännu mer peppad, engagerad och 

idéfull när man träffar de som är likasinnade. 

Jag kanske inte kan så mycket om vad som hänt på 

Gällivares landsbygd än så länge. Men vad gör väl det 

egentligen, för det är ju framåt man ska och inte bakåt. Det 

jag tror är, att med er vetskap av er landsbygd och med 

min erfarenhet av projektarbeten och landsbygds 

utveckling, kan vi göra Gällivares landsbygd serviceinriktad 

och attraktiv.  

Men det går inte att bara vara en. Vi måste vara flera och 

vi måste vilja. Man ska gå in med inställningen att lyckas. 

För annars lyckas man inte. Det är bättre att säga Det gick 

inte, än Det går inte. Thomas Edison skapade inte 

glödlampan på ett försök. Det tog honom omkring 2 000 

försök för att lyckas skapa en fungerande glödlampa. När 

andra människor påstod att han hade misslyckats svarade 

han: ”Nej, jag har inte misslyckats. Jag har kommit på 

tvåtusen sätt att inte göra en glödlampa. Med det i ryggen 

så har vi goda odds för ett lyckat arbete – som 

förhoppningsvis inte ska ske 2000 gånger innan vi lyckas! 

Det var allt för mig den här gången och vi kommer att ses 

framåt på just din bygds första bygdemöte. Fråga din 

representant för mer information. Till dess önskar jag er en 

trevlig vårvinter! 

Jennie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbygdens 

utvecklings grupp 

(LUG) 

Representanter i Landsbygdens utvecklingsgrupp är 
personer utsedda av sin bygd att representera den i 
fyra möten om året. De ska hantera landsbygdens 
strategifrågor och har även en del i projektet 
Landsbygd i centrum. Dessa är ideella personer som 
har en vilja för att utveckla sin bygd och är 
kommunikationen mellan Utvecklingsenheten och er 
invånare på landsbygden. 6 huvudrepresentanter och 
6 ersättare är fastställda. 
 

Se vilka som är representanter för din bygd.  
 
Nattavaara bygden: Kerstin Samuelsson & Eva 
Högman 
 
Hakkas bygden: Bo Carlsson & Tommy 
Karlsson 
 
Dokkas bygden: Eric Granberg & Tommy 
Johansson 
 
Ullatti bygden: Emma Pettersson & Åsa 
Pettersson 
 
Soutojärvi bygden: Jonas Olsson & Lotti Meier 
 
Tjautjas bygden: Roger Paulsson & Thomas 
Öhman 
 
 
Har du idéer eller frågor om vad som händer just nu 
för din bygd är kan du fråga dessa personer. Kan de 
inte ge svar så för de vidare din fråga till oss. 

 

När drar vi igång? 

 - Det är vi som bestämmer! 

Bygdemöte – med initiativ från bygdens 

representanter som fastställer dag & 

information. De satta bygdemötena är: 

 Ullatti bygdemöte 13 Maj i 

Logen 18:00 

 Hakkas bygdemöte 14 Maj i 

Folkets hus 19:00 

 Nattavaara bygdemöte 19 Maj 
19:00 Ej bestämd plats. Kolla via LIC 

facebook eller hör med er representant. 

 

Hela bygden blir inbjuden till en träff där Landsbygd i 

centrum presenteras och hur vi ska börja utveckla er 

bygd. Vad är prioritet? Är det lokalen, är det en aktivitet, 

är det ett projekt, vad ska vi börja med? Engagemanget 

är frivilligt och det är här som bygdens framtid kommer 

beslutas. Kom och påverka hur ni vill ha det i er bygd. 

 

 

Bakgrund till 

projektet 

”Innovativa servicelösningar” 

 

Översikten av genomförda LUP’ar  så 

skapades 6 bygder som anser en större 

kärnby och flera mindre. I dessa 

skapades idéer, planer och önskemål för 

att samordna olika former av offentlig 

och kommersiell service för att hålla 

landsbygden vid liv. Genom detta 

projekt ska vi nu börja skapa dessa 

servicepunkter.  

 

Långsiktigt mål, med start 

HÄR! 

Framtidssäkra den offentliga och 

kommersiella servicen i bygden så att 

det blir fortsatt attraktivt att bo och 

verka på Gällivares landsbygd. 

Ett framgångsrikt projekt genom lokalt 

engagemang bidrar till lokal 

sysselsättning och lokalt företagande.  

Projektet ska leda till konkreta 

service- och infrastukturlösningar och 

i de fall lösningar inte kan uppnås 

under projekttiden, en handlingsplan 

för hur nya servicelösningar ska 

uppnås. 

Bildkällor; Wikipedia, Hela Sverige ska leva, Gällivare kommun. 

Fotograf: Daniel Olausson 

 


