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Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid,  

men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. 

Och arbetet har redan påbörjats! 



Lokal Utvecklingsplan 

 

Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med ett öppet möte den 13 mars 
2012. 

 

Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan; 

 

Med VAD/HUR kan vi tillsammans utveckla Tjautjas-bygden? 

 

Processarbetet ledde fram till att det bildades tre olika arbetsgrupper som därefter arbetade vidare 
med sex olika utvecklingsområden: 

 

•  Boende 

• Service 

• Fritid 

• Kommunikation 

• Barn 

• Återvinning 

   

Det gemensamma materialet har därefter sammanställts. 

 

Sammanställningen justerades och kompletterades i omgångar för att slutligen redigeras av en 
mindre grupp deltagare. 

 

Arbetsgruppernas arbete kompletterades med en gemensamt framtagen SWOT-analys, som 
beskriver Tjuatjas-bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 

Den Lokala Utvecklingsplanen bör ses som ett ”levande material” och kan därför uppdateras i 
takt med det framtida arbetet med ett förverkligande av planens viljeinriktning. 

 



Vår bygdeprofil 

Tjautjas är en tätort i Gällevare kommun i Norrbottens län och ligger cirka tre mil norr om 
centralorten Gällivare.  

Tjautjasjaure hette från början Tjaktjajaure och stavades Ččakččajavre med hake över alla c. 
Detta betyder Höstsjön; sjön ligger på tvären i samernas flyttriktning, väst-östlig riktning, och 
sjön och bäcken var ett naturligt "staket". Renarna stannade tills sjön blev istäckt och kring 
november-december flyttade samerna med renarna längre österut. Namnet fick byn förmodligen 
på grund av att samerna vistades vid sjön under hösttiden. 

Martin Jakobsson som var den förste bofasta, gifte sig med Ulrika Blomqvist och de fick 12 barn. 
Av dessa 12 var det tre bröder, Johan Sakarias, Mickel och Vilhelm som stannade kvar och kom 
att utgöra grunden för byn. Byn koloniserades 1848. 

Tjautjas är hemby till riksspelman Daniel Wikslund. 

Bygdens föreningsliv består av Tjautjas IK och Tjautjas Skiftlags- och Samfällighetsförening. 

(Wikipedia m fl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Befolkningsstatistik 

Ålder  

   0-  5           25 

   6-16           37 

 17-19           11 

 20-29           27    

 30-39           34 

 40-49           26 

 50-59           34 

 60-65           25 

 66-79           29 

 80 >                  3 

 Summa  251   Genomsnittsåldern i bygden är cirka 30 år!   



Näringsliv  

Antal företagare i Tjautjas-bygden                (UC AB Marknadsinformation, Stockholm, 2012-04 -17) 

Jordbruk mm        1 

Renskötsel        1 

Fiskodling        1 

Tillverkning        0 

Övrig tillverkningssektor      3 

Byggnads        2   

Handel         2 

Transport        0 

Hotell och restaurang       0 

Företagstjänster       4  * 

Övriga         3 

Summa      17 

*  Förvaltning, konsult– och reklamverksamhet, redovisning och bokföring m m 

 



Översiktsplan 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar 
kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning och stöd i beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen ska också redovisa hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Den kan fördjupas för olika delområden och kallas då för en fördjupad 
översiktsplan (FÖP).  

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och 
områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller 
andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. 
Planen är inte juridiskt bindande. En översiktsplan kan innehålla kommunens vision och vara ett 
strategiskt dokument för den framtida utvecklingen. 

Gällivare kommun har påbörjat arbetet med att göra en ny Översiktsplan. Arbetet beräknas pågå 
under 2012-2013.
 

(www.gallivare.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats)  visar på de styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en möjlighet i det framtida arbetet för att   skapa 
en långsiktig och hållbar bygd sett ur ett underifrånperspektiv.   

 

Styrkor   Skola och barnomsorg 

    Ung medelålder 

    Fjällnära, men ändå nära till samhället 

    Stillhet 

Bra sammanhållning i byn – vilja, ambitioner, öppna dörrar, folk 
ställer upp för varandra 

    Vacker sjö med holmar och bra bad 

     

   

Svagheter   Dåliga förbindelser med samhället 

    Endast skolskjuts 

    Ej tillräcklig barnomsorg 

    Ingen återvinningsstation 

    Fler och nya bybor behövs 

     

 

Möjligheter Sammanhållningen i byn skapar möjligheter till stora arrangemang, 
t ex tävlingar 

 Vi har bra idéer, goda förutsättningar och färdigheter  

 

 

Hot    Nedläggning av skolan 

     

  

 



Vår vision inför framtiden      

 

För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat sex områden: 

• Vi vill verka för ett ökat boende inom bygden  

• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden  

• Vi vill verka för bättre fritidsaktiviteter i bygden   

• Vi vill verka för förbättrad kommunikation inom bygden  

• Vi vill verka utveckla för barnen i bygden 

• Vi vill utveckla miljöarbetet i bygden 

 

 

 

Visionen i korthet 

 

Boende Bygdegård – en plats för alla typer av aktiviteter såsom kultur, 
motion, servering mm 

 
Bort med strandskydd 

 
Mera vatten och avlopp runt Tjautjassjön 

 
Boende för gamla och unga, med t ex gemensamma ytor och 
matservering 

 
 
 
Service   Bygdegård 
 

Lanthandel, café, postservice 
 

Pensionärsservice 
 
 
 
 
 



Fritid     Gång- cykelstig med belysning genom byn 
 
Gatubelysning i enskilda vägar 

 
Belysning skidspår  
 
Slalombacke 
 
Restaurera Pauki-Veikileden 
 
Utökade parkeringsmöjligheter 
 
 
 
 

Kommunikation  Bättre bussförbindelser 
 

5G 
 
 
 
Barn Ny godkänd lekpark (oas i byn) 

 
Utökad barnomsorg 
 
Badplats med brygga för barn 

 
 
Återvinning   Återvinningsstation 
 

 

 

Kontaktperson: 

 
Byåldersman Roger Paulusson            

0970 – 340 10                                      

mail-adress 

TIK www.tjautjasik.se                           

Lilli Blombacke                                         

0970 – 340 23                                            

mail-adress 


