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Syftet med en fördjupad lokal utvecklingsplan  
 

En fördjupad lokal utvecklingsplan, FLUP, är ett viktigt grunddokument för det 

gemensamma utvecklingsarbetet på en ort och ett dokument som skapar 

medvetenhet och eftertanke hos respektive bygd. Både för det gemensamma lokala 

arbetet och för kommunens arbete med verksamhetsplanering av olika slag. Det är 

ett levande dokument, som kan förändras om förutsättningarna ändras.  

  

FLUP blir ett strukturerat och strategiskt dokument som beskriver olika behov av 

utvecklingsinsatser på orten och HUR vi kan nå dem, både för invånare och 

företagare. De förslag och idéer som LUP innehåller har utarbetatas av invånare, 

företag och föreningar. Landsbygds viljan ska tillsammans sammanställa en strategi 

för hur de mest prioriterade områdena från LUP ska kunna gå från teori till verklighet. 

Underifrånperspektivet har varit utmärkande för att få en bred och djup förankring av 

förslagen på lokal nivå.  

  

 

Processarbetet  
Följande processupplägg har tillämpats:  

Bygdemöte där idégruppen Soutujärvi-viljan skapades. Dessa är en blandning 

personer som går efter Landsbygdsviljans värdegrund som är vilja, engagemang och 

positivitet.  

I denna frivilliga grupp sattes ledningen i 

Jonas Olsson, Lotti Andersson, Ingela 

Koski, Therese Dyrander, Martin Dyrlind 

och Vivianne Eriksson, med reserv 

Thomas Berglund. 

 

Soutujärvi har via annons, artikel i NSD, 

e-mail, facebook och affischering gått ut 

med bred inbjudan till både allmänhet 

och verksamheter på orten.  

Arbetsgruppen träffas 2-4  gånger under 

2014 och FLUP avslutas med ett andra 

Bygdemöte där bygden får ta del av de 

resultat som blivit under FLUP och 

Soutujärviviljans träffar. Där kan 

invånarna i bygden ställa frågor och 

komma med förslag och kritik som ska 

tas hänsyn till.  
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1. Nulägesbeskrivning  
  
 

 Hur tycker ni att er hemort är? 
 
Soutujärvibygden är en fantastiskt vacker och trygg bygd och kan erbjuda invånarna väldigt 
mycket service. Läget med pendlingsavstånd till Gällivare, Kiruna och Svappavaara är 
bygdens stora fördel. Med E10 som går igenom och närheten till både Kiruna och Gällivare 
gör att det är väldigt mycket förbipasserande genom bygden och nära till båda städernas 
flygplatser.   
Turismen är en del av bygdens framgång, men skulle kunna utvecklas mycket mer genom 
naturen, jakt fiske i och med närheten till skog och sjöar.  
  

 Hur tycker ni er bygd ser ut? 
 
Skaulo och Puoltikasvaara är huvudorterna för 
Soutujärvibygden. Utomstående ser bygden 
som en genomfartsort, mycket för att bara en 
liten del av husen syns från E10. Husen och 
hemmen är utspridda i hela bygden och inte 
bara vid E10. Det finns dock alldeles för lite 
skyltar och information som berättar vad som 
finns och visar den levande bygden.  
Det är mycket semesterboenden som 
sommarstugor och vinterboenden för de olika 
intressen som bygden erbjuder genom närheten 
till skog och sjö. Vid påsk är det skotersäsong så 
pass att bensinen på macken inte räcker till.  

   
  Upphovsrätt: Lotti Meier 

 
”Det kommer folk flera gånger i månaden och frågar efter stugor” Soutujärviviljan 

 
 Hur tycker ni attityden är i er bygd? - Hur ser bygden ut utifrån? 

 
Överlag är bygdens invånare väldigt engagerade i föreningslivet, men det är oftast samma 
eldsjälar som arbetar hårt i flera föreningar. Det kan vara bekväm attityd emellanåt med 
endast vad man vill ha istället för vad man behöver göra för att få det. Det arrangeras dock 
mycket aktiviteter som många engagerar sig i för och hjälper till med. 
 
Viss del av den äldre generationen i byarna har gammalt groll i ryggsäcken och kan i vissa 
fall vara emot samarbete mellan byar eller föreningar, men majoriteten röstar för samarbete 
då man insett att det är där man hittar utvecklingsmöjligheterna.  

 
 Vad är engagemang? - Vad är engagemanget i er bygd? 

 
Engagemang är att vara med, att vara intresserad av det man gör, hjälpa till, skapa och vara 
öppen för nya idéer. Vi vill och behöver få in fler människor som engagerar sig för bygden 
och dess utveckling. 
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1.  Bygdens invånare  
 
Det bor 464 personer i Soutujärvi-bygden efter 2012 LUP,  

 
 0-15 år 61 st  

 16-29 år 40 st,  

 30-39 år 52 st  

 40-64 år 187 st 

 över 65 år 124 st  

 
Välj vad de två viktigaste faktorerna är för ökad tillväxt i bygden? 
 

- Entreprenörskap? 
- Utbildning? 
- Infrastruktur? 
- Boende? 
- Aktiviteter? 
- Annan? 

 
Svar:  
1. Boende? – Folk är inte rädda för att satsa/starta företag här om man jämför med en del 
andra bygder.  
2. Aktiviteter? – Aktiviteter skapar trivsel och då kommer det andra senare. Så kommer 
även entreprenörskapet(turism) in i bygden. 

 
 

2. Arbetssituationen och arbetstillfällen 

Vad finns det för arbetsplaster i bygden? 
- Gällivare kommun – Hemtjänst, skola, dagis 
- Affären (5 anställda) 
- Bageri (7 anställda) 
- Handelsträdgården (5 anställda) 
- Flera turismföretag (15 anställda) 
- H&H städ (5 anställda) 

 
Större delen av befolkningen arbetar i gruvorna – LKAB, Aitik och Svappavaara. 
 
 

Hur ser arbetssituationen ut i bygden med arbetslöshet? 
Inte mycket – ingen? 
 

Arbetar bygdens invånare i bygden eller vart reser dem?  Vart och hur långt 
pendlar man? 
Näst intill alla reser till jobbet- Snitt på 3-5 mil/dag men även längre.  

- Gällivare 5 mil  
- LKAB vitåfors 5mil, Svappavaara 3mil. 
- Boliden - Aitik 6mil 
- Kiruna 7mil 
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3.  Skola och förskola  
 
Hur många barn i yngre åldrar finns i bygden?  
30tal 

 
Hur går de i förskola/skola och vart? Avstånden dit. 
Puoltikasvaara skola har årskurs 1-6 med blandade klasser. I snitt är det 4 barn per klass.  
Dagis/Förskoleverksamheten har i dagsläget ca 20 barn. 
 
Barnen åker skoltaxi från Skaulo och Moskojärvi till Puoltikasvaara. Högstadiebarnen och 
gymnasiet åker in Gällivare, då går Linjebuss till och från Gällivare på morgon och 
eftermiddag.  
Dock kör skoltaxin ända från Gällivare för att skolskjutsa barnen mellan byarna.  
 

Finns det en mötesplats för barn och föräldrar. 
En mötesplats är den barngymnastik som sker i skolans gymnastisksal, där föräldrar efter 
schema turas om att leda gruppen.  
Soutujärvi kyrka har barnverksamhet, t.ex. pyssel.  
 
 

Vem äger och förvaltar skolan/skolbyggnaden.  
Kommunen äger och förvaltar skolan. I övrigt används framförallt gymnastisksalen av 
bygdens föreningar, men även matsalen kan hyras ut för t.ex. möten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ante Skaulu 
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4. Företagen  
 
Det finns 35 företag på orten varav skogsbruket och turismen är den 
dominerande näringen.  

 
Hur många/vilka av dessa företag är arbetsplatser för fler anställda? 

- Affären (5 anställda) 
- Bageri (7 anställda) 
- Handelsträdgården (5 anställda) 
- Flera turismföretag (15 anställda) 

 
Företagen är verksamma inom följande branscher:  
Turism(5st), skogsbruk(6st), byggnad(5st), handel(2st), restaurang(2st), renskötsel 
(2st)företagstjänster(3st) och övrigt(4st). 

 

5. Hur blir bygden intressant för tex turister?  

Hur gör vi bygden intressant för turister? 

Turismen i Soutujärvibygden är redan stor och med många turistföretagare som samarbetar, 
men den skulle kunna utvecklas ännu mer genom att förstärka samordningen ytterligare. 
Bygden har den service som turistverksamhet kräver i form av boenden, restaurang, affär, 
bränsle osv.  

Det som främst skulle behövas investeras för turismen är fler stugor att hyra ut. Det finns 
många som skulle kunna användas till turismen om ägarna också skulle vara medvetna om 
den möjligheten.  

Vilka turistmålgrupper finns till vår bygd?  

- Ensamheten – man kan välja om man vill njuta av lugnet eller göra aktiviteter.  
- Naturälskare – vacker natur, vandringsleder, lågfjäll, sjöarna(!), etc. 
- Fiskefantaster – 2 älvar(Kalix & Kajtum) – även kunna hyra ut kanoter.  
- Skoteråkare i alla former – fina skoterleder 
- Friluftsmänniskor i allmänhet, skidor, vandring etc 

 

Vad kan vi göra för att utveckla turistnäringen? 

Detta tror vi skulle kunna utveckla Soutujärvibygdens redan effektiva turismnäring: 

- Campingplats vid Långgrundet (badplatsen i Skaulo). Kombinerad med stugbyn som 
redan finns.   

- Veckoprogram med valmöjligheter för våra stugbesökare, t.ex. fiske, jakt, historia, 
rennäringen etc.  

- Ansvarig personal för stuguthyrning. Till exempel till Lotti Meier som alltid behöver 
boende tills sina besökare.  

- Skapa servicen som krävs för att serva våra turister, tex guider, bussar från 
flygplatserna etc.  
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6. Föreningslivet 

Vilka föreningar är det som är aktiva och vad är verksamheten? (anordnar 
aktiviteter, är aktiva deltagare, mycket medlemmar). 

- Poultikasvaara IFF (PIFF) 
- Bergens IF 
- Folkets hus föreningen 
- PRO 
- Fiskevårdsföreningen 
- Jaktvårdsföreningen 
- Moskojärvi bygdegårdsförening 
- Soutujärvi hembygdsförening 
- Skoterföreningen Polar  
 
Alla i gott samarbete! 
 
 

Vad tillför föreningen landsbygden och dess invånare?  

 
- En meningsfull fritid.  
- Gemenskap 
- Aktiva föreningar visar att vår bygd är attraktiv och levande.  
- Finns aktiviteter för åldrar 0-100år. 
- Fungerande fiskevårdsförening sköter inplaneteringen av fisk. 
- Affären säljer fiskekort för 100 000kr per år till alla ålders-och målgrupper. 
- Aktiviteter drar folk från hela kommunen, t.ex. midsommarfirande, veteranfotboll.  

 
Hur är samarbetet mellan föreningar och byar i bygden? 
Samarbetet mellan föreningarna har blivit bättre med åren, men det skulle vara bättre med 
en enda stor förening för en del av föreningarna i bygden.  
Hembygdsföreningen har gjort mycket för samarbetet mellan byar och föreningar då de har 
samlat folk från alla byar i Soutujärvibygden.  
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7. Samlingslokaler  
 

Var finns det för samlingslokaler/mötesplatser i bygden?  
- Folket hus (ligger mellan Skaulo och Puoltikasvaara). Ägare Gällivare kommun. 
- Gymnastiksalen i skolan i Puoltikasvaara  Ägare Gällivare kommun. 
- Matsalen i skolan    Ägare Gällivare kommun. 
- Hembygdsföreningen – och bagarstugan.  Ägare Hembygdsför. 
- Fotbollsstugan i Skaulo.   Ägare Bergens IF 
- Loge – Dansbana i Puoltikasvaara  Ägare PIFF/Bergens IF 
- Loge – Dansbana i Skaulo   Ägare Bergens IF 
- Moskojärvi bygdegård   Ägare Bygdegårdsför. 
- Soutujärvi kyrka  
- PIFFs klubbstuga 

 

Vilka lokaler är det regelbundna aktiviteter i? Vad för aktiviteter och för vem? 

- Folkets hus - har olika aktiviteter ca en gång per månad.   
- gymnastiksalen - gympa, barngympa, cross fit, Hulkis(gym), innebandy, friidrott, 

fotboll, pump och även utomhusidrott. 
- Moskojärvi bygdegård – sommarcafé, surströmming fest, midsommar etc. 
- Hembygdsgården – Kaamosfirande , nationaldagsfirande, myrslåtter, bakdagar. 

 

Behövs något förbättras och varför?  

- Bergens IF’s lokal skulle behöva renoveras. 
- Gymmet. 
- Gymnastiksalen skulle behöva mer material, som även kan användas av/i skolan. 

Förrådsutrymme saknas.  
- Ishockeyplanen behöver flyttas.  
- Moskojärvi bygdegård behöver renoveras. 

 

 

8.  Service och servicelösningar 
 
Vad för service finns i er bygd och i vilka byar? 

- Det finns nog det mesta inom service, utom bredband, dock med väldigt dålig 
telefonimottagning på flera ställen/byar i bygden.  

- Ingen bra kommunikation genom kollektivtrafiken med endast tre bussar om dagen 
mellan Gällivare-Kiruna.  

- Sämre elnät i vissa delar av bygden, bla i Moskojärvi. 
- Viss övernattningsmöjligheter för besökare.   
- Det finns ingen möjlighet för de större lastbilarna att tanka, för att ”tankplatsen” är inte 

tillräckligt lång.  
- Bageriet-cafét är öppet mån-fre 07:00-16:00. Invånarna önskar ha öppet längre i och 

med att de flesta arbetar till senare, även på helgen.  
- Gång-och cykelvägen har alldeles för stora och i vissa fall farliga gropar.  
 

Finns det återvinningstation i bygden, om inte, var ligger närmsta?  
Ja, vid gamla sågen i Skaulo. 
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Vad är viktigast för de goda kommunikationerna? 

- Turtäthet, för både skola och sjukvård i Gällivare man önskar ha möjlighet att pendla 
både mot norr och söder. 

- Det finns inga busskurer i Moskojärvi och Puoltikasvaara. 

 
Vilka byar har bredband? Vad är behovet? 
Stort behov för all form av utveckling, turism, arbeten på orten/distansjobb och service. 

 
 

9. Fritid och sysselsättning 
 

Vad finns det för fritidssysselsättning i bygden? 
- Friluftslivet är störst tack vare jakt, fisket, skoter, skidor etc.  
- Sporten är stor i, det finna många alternativ, även en slalombacke med knapplift. 
- I Kulturväg anordnar Folkets hus några aktiviteter per år.   

 
Vad finns det för vilja/önskemål om sysselsättning i bygden? 

- Mer musik. Gärna en sång-eller teatergrupp.  
- Utveckla friluftsmöjligheterna till turismverksamhet. Informationstavla som berättar 

vad som finns och aktiviteter som kommer.  

 
 

Foto: ante Skaulu 
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2 Framtidsvision - Hur når vi dit? 
 
Fokusområden  
  
En viktig utgångspunkt för deltagarna i arbetsgruppen har varit att Soutujärvibygden 
ska vara en levande bygd med tyngdpunkt på åretruntboende och aktiva 
verksamheter. Soutujärvibygden är en bygd på gränsen mellan två kommuner och för 
invånarna är samarbete och utveckling av olika boendeformer av störst intresse för 
bygdens utveckling. Även turismnäringen  har stor betydelse för bygdens utveckling. 
 
Viktiga områden i den här utvecklingsplanen är boendemöjligheter, kommunikationer, 
skola och omsorg, turism, näringslivsfrågor, natur, kultur och fritid. Viktigt i ett annat 
sammanhang är möjligheten att investera och få hjälp med problemområdena på 
landsbygden med hjälp från kommunen och dess förvaltningar. Man vill ha en bättre 
kontakt till kommunens tjänstemän.  
  
  

1. Boende  
 
Hur ser boendesituationen ut år 2020 i bygden? Vad för bostadsmöjligheter? 
Vad är det som krävs? 
 
Med H&H städ byggnation av ett 40tal lägenheter kommer underlätta  ett par år, men sedan 
tror man på att det kommer vara lika trångbott ännu en gång pga. utvecklingen i 
Svappavaara, men även för den stora efterfrågan som blivits att få flytta ut på landsbygden.  
 
Bygden behöver också fasta boendeinvånare som krävs för att bygden ska leva vidare och 
inte vara veckopendlare. Lägenhetsbygget med H&H städ är en bra start.  
 
Man tror på att ett seniorboende eller äldreboende i bygden, som till viss del skulle kunna 
lösa en del av bygdens boendesituation. Då pensionärer och ”äldre seniorer” har hus som 
inte kostar något att bo i, vill man inte flytta in till Gällivare för att betala en lägenhet för 10–
12,000 kronor i månaden. Är ett seniorboende på landsbygden ett alternativ skulle fler hus 
frigöras för inflyttande familjer.  
 

 

2. Skola och förskola 
 

Hur ser skolans situation ut? Finns den kvar? 
Förskolan är i dagsläget full och det kommer antagligen behövas fler dagmammor i bygden.  
Det flyttar in mycket yngre och många barnfamiljer till Soutujärvibygden, och många som 
söker sig till skolan. Soutujärvibygden har varit på botten av barnantal och nu har det vänt.  
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3. Marknadsföra och visa upp bygden 
 

Hur kan vi visa upp vår bygd? Hur gör vi det nu? 
- Marknadsföringen och ”ryktet” för hembygdsföreningens bagarstuga och bröd är stort 

och eftertraktat. 
- I fiskesammanhang finns det fiskeguider och det har gjorts reportage i fisketidningar. 
- Det finns en intern facebookgrupp för utvecklingsarbetet.  
- Bageriet är känt av alla E10-pendlare från hela länet. 
- Hembygdsblad till Hembygdsföreningens medlemmar.  
- Evenemang och aktiviteter marknadsförs till viss del i kometen och i miljökalendern.  
- Moskojärvis kalender. 

 

 
Vad i vår bygd är värt att visa upp? 

- Naturen och fisket.  
- Gamla hus (historia - för rätt målgrupp). 
- Hembygdsföreningen.  
- Fritidsanläggningarna: 

- Slalom/pulkbacke med lift 
- Elljusspår 
- Bageriet & sommarcaféet 
- Gammal slåttermyr 
- Berget Pyhäkielinen – utsiktsplats 
- Killingefallet 
- KaitumKapellet 
- Utsiktspunkten Isovaara 
- ”Postleden” går genom hela bygden från samhället. 
- Badplatsen Långgrundet i Skaulo 
- Fisket 
- Leder – behövs skyltar 
- Stig upp till Avvakkotunturi  
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Hur kan vi visa upp vår bygd på kommunens hemsida? 
- Grundläggande information om servicen i bygden.  
- Vad det finns för lediga tomter och boenden.  
- Visa upp föreningslivet och evenemang, kanske genom en gemensam 

kalender.  
- Besöksmålen i bygden för turister. 
- Fritidsanläggningarna och aktiviteterna där.  

 
 

Vill vi synas i sociala medier? 
Ja, det är positivt. Facebooksida och Instagram är två utvecklingsidéer för marknadsföring av 
bygden.   
En idé är att man skulle skapa en App för bygden som visar allt som händer. 
 

 
Vilken information lämnar vi till turistbyrån? 

- Friluftslivet och vad man kan uppleva för vilka priser.  
- Vad det finns för vandringsleder, färdvägar och utflyktsmål. 
- Turismföretagen sköter sig till viss del själva. 

 
Man vill låta tillverka en skylt som säger Välkommen till Soutujärvibygden och en 
informationstavla för både invånare, förbipasserande och turister. Detta med mål och syfte till 
att man blir en stor bygd istället för massor av små byar.  

 
 

4. Näringsliv, företag & Turism 
 
Hur ser näringslivet ut i bygden 2020? 
Turismen har ökat och man har börjat få upp ögonen för bygden.  
Man har arbetat fram ett system så att turister och förbi passerande stannar 1-2 dagar och 
gör aktiviteter som erbjuds. Med attraktiva och uppdaterade skyltar får man dem att stanna 
till och vilja se mer.  

 
Hur etableras det nya företag? Hur är bygden attraktiv för nyföretagande?  

- Genom att fiberkabel dragit överallt i bygden. Det underlättar för bygdens 
företagare och för de som kan jobba med distansarbete.  

- Turismmöjligheterna påverkas också av internetuppkopplingen då man är 
van och ofta kräver att man ska ha 3G/bredband på sina anhalter.  

- Nyinflyttare är oftast de som kommer med de nya idéerna och som vågar 
satsa på dem.  

 
Vad i bygden är det som tilltalar till turismverksamhet? 
Vad är dragplåstret, vad är det som är eftertraktat i bygden?  
Läget – Malmfältens centrum!  
Nära till både Gällivare och Kiruna – och framförallt deras flygplatser. Nära till fjällen och 
naturen.  
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Vad kan vi göra för att upprätthålla/utveckla turistnäringen? 
- Fiberkabel har stor betydelse för utvecklingen.  
- Kartor och information behövs och ska vara enkelt att hitta och kontakta.   
- Samarbete med sameverksamhet och markägare.  
- Bli medvetna om vad vi har att visa upp.   
- Bättre telefonmottagning! 

 
 

5. Offentlig service  
 

Vad finns det för offentlig service i bygden 2020? 
Allt som vi har nu finns kvar.  

 

Vilken offentlig service är det som behövs i bygden då och varför? 
- Vi har fått tillbaka en distriktsköterska då det är smidigare för både bygdens 

invånare och kommunen. Även ur miljösynpunkt.  
 
”60 personer som ska in till Gällivare varje vecka eller en distriktsköterska som kommer ut till 
bygden ett par dagar i veckan – beroende på tidsbokningen”. Soutujärviviljan 

 
- Kommunrepresentanter som kommer ut regelbundet och som invånare kan 

boka möte med för att prata om idéer, ställa frågor och komma med 
önskemål.  

 

6. Dagligvaruförsörjning  
 

Vad finns det för varuförsörjning 2020? 
Affären, macken, bageriet finns kvar.  
Det finns möjlighet att äta lunch i bageriet.  
Lappeasuando restaurang. 

 
Vad har den/dem för service? 
Affären: Ombud för spel, apotek, systembolaget, posten, gasol, fiske-och jaktkort, 
varuhemsändning tillsammans med posthemsändning.  
 
Bageriet: Året-om-café – mötesplats. 
 
Hembygdsgården i Moskojärvi: Sommarcafé som erbjuder rökt fisk, glass etc.  
 
Handelsträdgården på sommaren lockar folk till dagsturer till bygden.  
 
Lappeasuando: stugor och restaurang.  

 
Hur bedöms läget för en sådan 
anläggning? För vem/vilka? 
Lättillgängligt. För förbipasserande, 
husvagnar/turister, invånarna. 
Bageriet för både invånare, turister, 
fikasugna, morgonfralla, mötesplats.  

 
Upphovsrätt NSD 
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7.  Allmänna kommunikationer  
 

Hur är kollektivtrafiken i bygden? Vad är viktigast för de goda 
kommunikationerna 2020? 
3bussar till Kiruna/dag 
3 bussar till Gällivare/dag  

 
Bussar som går. 

 
Vad är det som påverkar kollektivtrafiken till, från och igenom vår bygd? 

- Möjligheten att kunna pendla till jobbet i Kiruna, Svappavaara och Gällivare. 
- LKAB bussar går, men andra har ej möjligheten att åka med. 
- Pendlingsbussar till Svappavaara är på gång. 
- Turismföretagen behöver bussar från flygplatsen och tågstationerna.  
- Varmt ställe att invänta buss på (busskur, tak, vindskydd). 

 

8.  Övrigt 
 

Vad har vi i bygden som vi vill ha kvar?  
- Befolkningsantalet  
- Skola 
- Affär 
- Bensin 
- Systembolaget 
- Spelverksamheten 
- Apotek 
- Café 
- Matleverans 
- Bokbussen 
- Bageri 
- Turismföretagen 
- Hemtjänst 
- Städhjälp 

 
 
 
Vad är det som krävs för att vi ska få behålla det? 

- Befolkningsantalet 
- Villiga & vågande entreprenörer 
- Sommarstuge-gästerna för affären – 50 % mer försäljning på sommaren 

med stugfolk, fiskekort och förpasserande 
 

 
Vad har vi haft i bygden som vi vill ha tillbaka?  

- Sjukvården – distriktssköterska 
- Taxi 
- Grill/Pizzeria 
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Hur får vi tillbaka det? 
- Sjukvården behöver vi en politisk förståelse för vilken svårighet sjukvårdens 

frånvaro i bygden gör för dess invånare. 
- Taxi – istället för att boka taxi från Gällivare för alla taxi-tjänster skulle det 

lika gärna fungera med en taxi här som tar färdtjänsten, skolskjutsen, 
varuutkörning, post osv. 

- Att det ska bli enklare att starta företag – får hjälpen med alla regler, 
tillstånd osv 
 

 
Vad har vi inte haft i bygden, men skulle vilja ha?  

- En servicelösning med en ekonomisk förening som kan sköta 
snöskottningen, taxi, varuutkörning, post, tidningsutlämning, inköp etc och 
att denna samarbetar med de företag som redan finns, tex affären, bageri 
och turismföretagen.  

 

 


