Januari, 2011 Nyhetsbrev
Till delägare, potentiella delägare,
investerare, finansiärer och andra
intresserade

N

u har det gått några år sedan Lapland
Vuollerim startades upp och till att börja med
till stor del drevs på ideell basis. Intentionen var
och är fortfarande att göra det lättare för hitresta
att boka vad bygden har att erbjuda. Idén till verksamheten väcktes när det uppdagades att det i
princip inte fanns någon information om bygden i
Jokkmokk. Stödet från bygden har varit fantastiskt
med några få undantag. Mottagandet från besökare och potentiella kunder har varit otroligt positivt.
Idag arbetar företaget för att vidga och lyfta fram
aktiviteter i Noll-nio-sju-sex området, Destination
Jokkmokk och Swedish Lapland. Drivkraften är att
verka för samarbete inom området och därigenom
underlätta i olika unika paketbygganden. Det finns
så mycket dold kreativitet av olika slag. Du är
välkommen att delta med det du är intresserad av
– hantverk, som guide, idégivare eller annat.
Mycket har hänt sedan starten. Ingen kunde väl
ana att det, som de flesta av oss ser som vanliga
vardagsaktiviteter, upplevs som unika lyxupplevelser av besökare. Ovationer har haglat över paketupplevelserna, personliga möten, över
Vuollerimandan, vänligheten och öppenheten.
Besökare har lyft fram de personliga mötena i
samband med olika aktiviteter som de största
orsakerna till att de känt sig så nöjda med
vistelsen. Idag är Lapland Vuollerim Welcomes
You AB ett aktiebolag som är öppet för alla som
vill verka gemensamt för att öka och välkomna

mer turism till 0976-området. För närvarande stöttas verksamheten bland annat av Landstinget,
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Leader
Polaris genom delprojekten Språnget 1 och
Språnget 2.

Bedömningen är att det finns goda möjligheter att
Lapland Vuollerim kan finna vägar som gör att
verksamheten kan fortsätta leva av egen kraft
inom något år. Ett bevis på framtidstron är inköpet
av den gamla tomma bageri- och skoaffären mitt i
byn. Fastigheten köptes in för 20 000☺ och
planen är att den kommer att bli verksamhetens
hemvist. Allt arbete med renoveringen sköts
ideellt. Varmt välkommen att bidra om du känner
för det. Eller kom gärna in på en fika på det
tillfälliga kontoret på Bytutet som hålls öppet
mellan 08.00 – 16.00 vardagar. Alla välkomnas –
ställ frågor eller bjud på idéer och annat du
funderar på.

Smått och gott
Några nya och genomförda traditionstillskott
Julfirande i bygden
De första julpaketen har
sålts till individer som
utnyttjat direktflyget mellan
London – Luleå för att
komma hit. Efter två dagar
uttryckte de hitresta att de
var enormt nöjda med sitt
val att komma till bygden.
Obs! Fastigheten är ej inköpt av projektmedel
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När de åkte sa de att de definitivt planerar att
komma tillbaka sommartid. Förhoppningen är att
vidga denna tradition inför kommande år. Några
av aktiviteterna de betalade för var sparktur,
islyktetillverkning, brödbakning, skidåkning,
berättarkvällar i kåta, märgbensmiddag, hundspann, tolkning efter häst, hushoppningsmiddag
och mer.

musikalen översattes till engelska och besökarna
var mäkta imponerade över ungdomarna som deltog i musikalen på Folkets Hus. Fyrahundra islyktor sattes ut. Hembygdsgården öppnades och
Växthuset höll öppet under helgen. Besök välkomnades till Friskolan, liksom till kommunala skolan
och förskolan. Besökarna uttryckte att
festivalen var en oförglömlig kvalitetsupplevelse.

Några citat: “What touched me the most was the

Blåljusfestival
Den 19-21 december i
samband med fullmåne,
vintersolstånd och månförmörkelse var starten
för en ny årlig aktivitet;
Blåljusfestival.
”En succé”, sade en av
föreläsarna, Ron Hobbs,
NASA ambassadör som
tillsammans
med
Patricia Cowern och Ulf
Westfal höll intressanta
föreläsningar. Internationella deltagare och
föreläsare
lyfte
arrangemangets kvaliteter till nya höjder.
Gäster från Turkiet,
England, Australien, USA och Sverige upplevde de
midvinterblå färgerna i det arktiska klimatet med
en fantastisk fullmåne. Under själva månförmörkelsen doldes månen av ett molntäcke. Det var en
skön upptäckt att det inte gjorde någonting, då
samtliga deltagare uttryckte att allt annat var
så lyckat.

over-the-top hospitality that was shown to us from
the moment we arrived to the moment we left.”
“Det som verkligen berörde mig var det varma
mottagandet vi möttes av från stunden vi kom tills
vi åkte.”
“It was truly a magical time. We thank you so
much for all the energy and effort that went into
making the event such a success.“ “Det var
verkligen en magisk tid. Varmt tack för all energi
och allt engagemang som gjorde att hela vistelsen
blev till en sådan succé.”
“It was also so encouraging to see a community
where people work together for the common good,
where creativity runs freely and each person is
truly valued. It seemed that nothing was
impossible.“
”Det var också så hoppfullt att se ett samhälle där
människor arbetar tillsammans för det bästa
för alla i samhället. Ett
samhälle där kreativiteten
är fri och där varje persons verkliga värde ses.
Det verkade som att ingenting var omöjligt.”

Hjortronfestival

Det var många i bygden som bidrog till detta med
sina individuella engagemang. En tältkåta restes
på Porsiudden, hantverk från bygden erbjöds, Porsi
Tex Safe’s produkter uppskattades. Ungdoms-
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För andra året arrangerades
Hjortronfestival i augusti.
Även i år var det många
som gav sig ut i skogen för att plocka det norrländska guldet. Domarna berömde nytänkande
och utseende i flera tävlande recept. Första årets
vinnare av tävlingen var Gudrun Amundsson. Årets
vinnare blev Bengt Skalstad med Suovas, pressad
potatis och hjortron crème fraiche. Under Hjortronfestivalen kunde man även avnjuta en trerättersmeny med hjortron som ingrediens i samtliga
rätter. Det var en uppskattad företeelse för

många. Arrangemanget fick uppmärksamhet i
lokalradion. Passa på att pröva dina favoritrecept i
vinter och skapa nya inför 2011 års frossa.
Idégivare Örjan Kraft.

ning gjorde detta arrangemang till en uppskattad
ny kulturaktivitet i bygden.

Fiske – ett nytt
traditionstillskott
på väg att
genomföras

Det finns så mycket historik om människorna i bygden som är på väg att
försvinna. Vi ber dig att
dela med dig av dina vardagshistorier om människor, händelser, platser,
kom in och berätta så skriver vi ned dem. Ett exempel på en vardagshistoria
som uppskattas att minnas och berättas vidare är:
”När jag spydde på räven, eller när mikrovågsugnen kom till byn.” Historien finns återgiven i Hembygd i Norr 1-2006, av Ulf Westfal som i sin tur fått
den berättad för sig.

Beslut har tagits att
satsa på fiske av troféröding. Ett intensivt
förarbete är genomfört och nu kan marknadsföringen påbörjas. Målsättningen är att erbjuda ett
fiske av världsklass. Tre extrema flugfiskepaket
finns att boka. Upp till nu, är det närmaste stället
att fiska denna typ av troféfisk i Norra Kanada.
Det kan vara svårt att förstå att folk betalar för att
komma och fiska på så kallat hållbart ekologiskt
fiskesätt, men så är det. Ett ekologiskt fiske får
endast ske tillsammans med guide och man får
bara använda enkel och hullinglösa krokar.
Det extrema flugfisket sker i kvoterade vatten och
endast catch and realese. Dessutom pågår ett
samarbete med Leader Polaris nationella och
regionala fiskeprojekt. Internationell marknadsföring av kvalitetsfisket kommer att påbörjas inom
kort och Lapland Vuollerim finns med där.
Lapland Vuollerim har också fått förtroendet att
arrangera en internationell fiskeresa för kvinnor.

Handikappanpassat fiske
Satsningen av handikappanpassat fiske fortgår
enligt plan. En handikappanpassad brygga är
levererad till Porsi. Ytterligare en fiskeplats är
markplanerad och förberedd med handikappbryggor som sätts ut till våren.

Historik
Alla tiders vägar
I samband med Kulturarvsdagen 12 september på
”Tema Kulturens vägar” hölls en heldagsexkursion
till Port Arthur vid Padjerim, till Älvnäset och till
Hermelins ridväg vid Murjek. Fika och lunch i det
fria, samt samarbete med Murjeks Hembygdsföre-

Bygdens historik

Marknader och kunder
Målbilden tar form över marknader att prioritera:
Välbeställda internationella resenärer, par utan
barn, seniorer och aktiva familjer med barn samt
konferensmarknaden. För närvarande har prioriteringen landat på Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, USA, och England

Italien
Lapland Vuollerim har
deltagit i möten med
handplockade reseagenter och journalister i Milano, Italien
under fyra dagar.
Besöket genomfördes
med samarbetspartners i regionen och Visit
Sweden Italien. Det var en kul läroresa med kundbesök för privatmarknad och företagsgrupper.
Värdskap i världsklass, enkelt boende och
femstjärniga upplevelser ska locka besökare till
området. Resultat hittills, förutom bra kontakter
och ökat samarbete är bland annat artiklar och
pressrelease om lokala unika paket, samt besök i
bygden av turoperatörer.

Europamarknaden
Den 4-5 december delade Lapland Vuollerim
värdskapet tillsammans med Virvelvind/
Vuollerim Natur och kultur för en del av en
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visningsresa för turoperatörer från England,
Italien, Tyskland och Frankrike. Samarbetet
skedde med entreprenörer i hela kommunen och
var ett samarrangemang av Destination
Jokkmokk, Visit Luleå och Visit Sweden. För
Lapland Vuollerim blev det en bra uppföljning av
Swedish workshop i Stockholm i maj med redan
etablerade kontakter. Flera av dessa kontakter
kom med på denna visningsresa.

2008 och Dynamiskt tillväxtkapital Lidköping
2009, var Lapland Vuollerim inbjuden som talare
på en konferens i San Fransisco där 1200
deltagare från 35 länder samlats. I konferensen
fanns entreprenörer, investerare, universitet och
organisationer som agerar för att få kapital att
göra mer samhällsnytta.

Samarbete lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt

Besökarna fick uppleva en mängd aktiviteter
under en komprimerad tid. I Jokkmokk togs de
omhand av många entreprenörer, hantverkare och
andra som alla arbetade tillsammans för att ge
besökarna en bra bild av kommunen. Kvällen
innan avfärd mot Vuollerim avslutades med en
mingelmiddag där många deltagande
entreprenörer från kommunen var inbjudna.

Lapland Vuollerim arbetar för gott samarbete
såväl lokalt och regionalt som nationellt och
internationellt, bl.a. med syfte att tillsammans
med fler åstadkomma kvalitetsrika och
minnesvärda upplevelser för besökare, samt i
förvissning om att alla vinner på att samarbeta.
Några exempel:

Dagen därpå var Vuollerimbygden värd och det
ordnades en välkomnande Polcirkelceremoni där
besökarna fick – kliva över – polcirkeln in till
skogssamelandskapet. Där blev de även informerade om den arkeologiska och kulturhistoriska
älvdalen av Ulf Westfal – ett mycket uppskattat
inslag. Efter incheckning på hotellet bar det av i
bandvagn upp till Viktoria Fortet och vidare till
Vuollerim 6000. Därefter blev det en hushopparmiddag som var en av flera höjdpunkter eftersom
de fick möjlighet att möta lokalbefolkning och prata med dem. Det blev bland annat diskussioner
kring kvalitetsturism och presentation av området.
Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad
visningsresa där turistentreprenörer från hela
kommunen bjöd och delade med sig.
Samarbete stärker!

 Brett samarbete med runt tio olika aktörer samt
många individer i bygden inför Blåljusfestivalens
arrangemang.
 Samarbete kring aktiviteter under vintermarknadsprogrammet samt gemensam bygdeannons
i marknadsprogrammet.
 Deltagit vid ”Matmöte om slowfood” med företag
som är involverade i Destination Jokkmokk.
 Samarbete med Porsi både vad det gäller
handikappanpassning och fiskepaket.
Tillverkning och utsättning av handikappanpassad
brygga och en handikappramp. Samarbete med
Kronogård i fiskepaket samt Jokkmokks fiskevårdsförbund.

England

 Uppsättning av stolpar för bättre skyltning för
lokala skoterleder i samarbete med Jokkmokk/
Vuollerims skoterförening.

De första gästerna från direktflyget London–Luleå
kom till området. De bokade julpaket och
upplevde: sparktur, islyktetillverkning, brödbakning, skidåkning, berättarkvällar i kåta, märgbensmiddag, hundspann, tolkning efter häst, hushoppningsmiddag, och mycket mer. Vem hade kunnat
tro att folk skulle betala för att åka spark och umgås med bygdens folk? Det var många som samarbetade för att göra deras vistelse till en mycket
lyckad upplevelse för dem.

 Samarbete med tillverkning av 450 islyktor och
blå istipi tillsammans med Vuollerimbygdens
Ekonomiska förening och The Village
Team, där KUPP –
Kulturupplevelser i
J o k k m o k k s
kommun – bidragit
med medel för
genomförandet.

USA
Som en följd av tidigare konferenser där Vuollerimbygden deltagit; Hela Sverige ska leva i Västerås
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Istipin har tillverkats och använts i marknadsföringen av Blåljusfestivalen och planen är att vidareutveckla den framöver.

inte bara finns
många eldsjälar!

några

få,

utan

så

 Lapland Vuollerim har fått förmånen att ha Love
Rynbäck, årets turistentreprenör i Barentsregionen, som mentor, något som uppskattas enormt.

 Produktion av ett femtontal informationsskyltar i
trä, placerade på strategiska platser i bygden;
bl.a. Porsiudden och vid ängen mitt emot Folket
Hus där hundspann kördes under
Blåljusfestivalen.

 Deltagande i Destination Jokkmokks
ekoturismsatsning, samt medlem i Svenska
Ekoturismföreningen.

 Samarbete med flera entreprenörer
regionalt för att göra attraktiva paket för de
resenärer som vill resa runt i länet när de är här.

Ökad kunskap
Lapland Vuollerim har deltagit vid flera konferenser
och seminarier för att öka kunskapen på
viktiga områden. Några exempel:

 Direkt flyg London-Luleå; Delaktig i paket och
träffar. Ett samarbete pågår även för att stärka
produktutbudet och förenkla transfer till
och från flyget.
 Information till Destination Jokkmokks styrelse
om direktflyg, ny länsstrategi samt om system
för onlinebokning.
 Ulf Westfal har bidragit med kompetens kring
den arkeologiska dimensionen till förvaltningsplan för ekoturism till Destination Jokkmokk.

 Turistforum i Skellefteå; Regionens årsmöte för
turistbranschen. Ny kunskap. Nya kontakter och
nätverksbyggande. Hållbar turism var temat som
även ingår i Sveriges nationella turiststrategi.

 Möten med Murjek, Porsi, STF:s turisthotell i
Saltoluokta, Laponiaprocessen, Edefors Hembygdsförening, Norrbottens Museum om
gemensamma intressen kring kulturmiljö
och kunskapsturism.

 I samarbete med Swedish Lapland deltog
Lapland Vuollerim på mötesindustrins största
höstmöte någonsin i Stockholm. Hela
”Affärsmötes Sverige” var där och nätverkade
och lärde sig nya saker tillsammans med
kunniga föreläsare. MPI och SBTM anordnade
mötet tillsammans för första gången.

 Möte med Tim Smit, entreprenör och grundare
av världens största växthus, projekt Eden i
Cornwall, England, var en av talarna vid turistforum i Skellefteå och valde att förlägga ett par
extra dagar till Harads, Jokkmokk och Vuollerim
tillsammans med sin fru. Det blev ett mycket
inspirerande besök med utbyte av många
spännande idéer – ingenting är omöjligt är
Tims devis!

 Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap med syfte att utveckla
forskning, kunskap och kompetens inom området

 Möte med en av projektledarna på Hela Sverige
ska leva, som arbetar med lokal bygdeutveckling
och tog kontakt utifrån intresse att se vad som
hänt i Vuollerimbygden sedan ett tidigare besök
för två år sedan. Vuollerim finns med som ett av
100 goda exempel i Hela Sverige ska Leva’s nya
skrift om byautveckling. Vid besöket visades flera
bygdeföretag och projektledarens slutsats var att
det som gör denna bygd så speciell är att det

 Bloggen Blondinbella (störst i Sverige) och marknadsförare från USA möttes i Aurorasalen, Luleå
Universitet. Temat var Social Media & Marketing.
 ”Så här får du dina kunder att älska dig” i Älvsbyn
 Frukostmöten på Strukturum med teman som
berör verksamheten.
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 Kurs i Piteå om utveckling av paket för europeiska konferensmarknaden och särskilt med betoning på tyska marknaden. Arrangör:
Swedish Lapland.

antikvarieämbetet och Nordiska museet i
Stockholm. Flera biblioteksbesök i kommunen.
 Tillverkning av skyltar, där underlag med innehåll
och layout arbetats fram.

 Sociala Media och Filmkurs på Ájtte i Jokkmokk
med Love Rynbäck.

Artiklar för tidskrifter och texter

Information

 Norpan, Port Arthur och Andromedas rike. Finns
på Lapland-Vuollerims hemsida och blogg.

Sociala media och

Internetmarknadsföring

Lapland Vuollerim fördjupar
kommunikationen inom området och använder sociala
medier för att informera
samt dela med sig av
kunskaper. Fyra viktiga
media har valts; Facebook,
Community of Sweden,
Blogg och YouTube. Ambitionen är att vara med
och öka intresset för turism i Swedish Lapland genom att visa intressanta bilder, texter historia
kring Vuollerimområdet och hela Lappland, attrahera nya kunder, samarbeta med turoperatörer
och skapa nya kontakter med möjliga framtida
kunder. Lättåtkomliga artiklar finns på bloggen.
Nya former av annonsering på nätet inför Blåljusfestivalen och jul med annonsering på Facebook
och
Google
Ads
har
prövats.
Möte med ett internationellt framgångsrikt
företag på området, som gett goda råd.

Textproduktion och material
Nu finns översättningar på tre olika språk på
Internet och i trycksaker; facebook, brev, affischer,
broschyrer, tidningar och bloggar, Community of
Sweden och www.laplandvuollerim.se

 En historia om en vägs historia. Publicerad i
Hembygd i Norr Nr 1, 2010
 Motorsågsskulpturen ”Jarl Mikkel” i Vuollerim.
Hembygd i Norr Nr 1, 2010
 Edeforshistoria: Laxfisket: Lax från Haralt.
Marknadsplatsen: Köpenskap, Tjära och
Kärle Engelska kanalen: Planer, masugn och
massuppror. Arkeologi: Bronsåldersamhälle
och Järnåldersindustri eller vad?
 Kungens påbud till birkarlen var: ”Dra från
Vuollesita till Jokkmokks marknad eller döden
dö.” Till Hembygd i Norr Nr 1, 2011

Exkursioner
 Exkursion till Edeforsområdet
Hembygdsförening

för

Harads

 Exkursion till Vuollerimområdets arkeologi
och natur för Waldorfskola från Blekinge.
 Saltoluokta Folkmusikfestival: Fjällexkursion.

Studiebesök

 Produktion av tryckt material som visitkort, kort,
affischer, broschyrer, faktablad, kartor och reklam.

 Porsibyggets bostadsområde

 Dokumentation och visuellt material med bilder
och kortfilmer.

 Altajaurområdets fornlämningsbild med stensättningar och ”stocksegel”

 DVD- skivor med tryck som fylls med aktuellt material vid kundbesök, mässor etc. En grafisk profil har börjat växa fram.

 Utflyktsområdet ”Kuoukas fångstgropsystem”
mot älven (skadat av skogsmaskiner) och
”Varghagen” i Kuouka och Murjeks Hermelins
Ridväg tillsammans med R. Hallin som tidigare
arbetat med dessa projekt.

 Insamling av litteratur, bilder och arkivmaterial
för framställande av texter, broschyrer, utställningar, guidningar, mm.
 Besök vid Antikvarisk Topografiska Arkivet, Riks-

 Harads Treehotel och Edefors Laxholmen
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till guidning.

AKTUELLT

Lokal information
Ett trevligt besök gjordes av pensionärer i byn till
Lapland Vuollerims kontor en eftermiddag i höstas.
Många bybor kommer in på kontoret för en kopp
kaffe och för att få veta mer om verksamheten.
Det är roligt! Välkommen du också!
På hemsidan www.laplandvuollerim.se finns möjlighet för fler aktiviteter och aktörer. Hör av dig om
du genomför någon aktivitet så hjälps vi åt att få
fler besökare till Vuollerimbygden och Noll-nio-sjusex området. Håll i hatten, var med och ta
nästa kliv!
Hemsidan är uppbyggd med bygdens egna bilder.
Vill du bidra med dina foton på vardagsupplevelser,
så gör du en värdefull insats! Kontakta Örjan
070-319 0125 eller skicka bilden högupplöst till
orjan@laplandvuollerim.se
alt. johanna@laplandvuollerim.se
För mer information om vintermarknaden
www.vuollerim.se eller www.laplandvuollerim.se.
Du kan även kontakta 0976-100 30,
info@laplandvuollerim.se
Stöd gärna verksamheten genom att delta på ett
eller annat sätt eller genom att bli delägare i
företaget. En aktie kostar 1000 kronor. Kontakta
kassören på 070-384 8144.

1000 Islyktornas by

28 januari- 5 februari 2011 Vuollerim vid
Polcirkeln
Mitt under Jokkmokks vintermarknad är det full
aktivitet i Vuollerim och byn lyses under ett antal
dagar upp av tusentals islyktor. Kom till
Vuollerimbygden och var med och gör dina egna
islyktor.
I Vuollerimbygden sker det en mängd aktivteter under
veckan. Några exempel är lokal mat, vinteraktiviteter,
snöskulptering, utställning ”Jokkmokks första samiska
marknadsplats”, snökunskap och vinterekologi, häst
och släde genom byn, ponnyridning mm.
Några andra exempel är:
Fredag 28 januari, Pub med trubadur och pubmat,
Hotel Vuollerim, 21:00- 01:00
Lördag 29 januari, Berättarkväll vid brasan, Gillestugan
Hotel Vuollerim, 19:00– 21:00
Söndag 30 januari, Traditionell mat på Vuollerimvis,
provsmakning av & berättelser om mat. Hotel Vuollerim,
16:00 – ca 17:00.
Föredrag Ulf Westfal. ”Innan Jokkmokks marknad.
Borgarbacken.” Hotel Vuollerim Gästgiveriet. 18-00
Måndag 31 januari, Snökunskap & Vinterekologi, exkursion i
närområdet. 10:00—12:00
Tisdag 1 februari, ”Så minns vi Jokkmokks Jocke”. Musik,
sång och berättelser. Hembygdsgården i Vuollerim 19.00
Onsdag 2 februari, 1000 tals islyktor tänds. Samling i
Laestadiusparken, precis över gatan för konsum 18.00– 19:00
Torsdag 3 februari, Café, hantverksförsäljning, fiskdamm och
utställning, 97:an. Massage, tidsbokning hos Irene
Hälsokonsult. Föredrag Ulf Westfal. ”Innan Jokkmokks
marknad. Borgarbacken”. Prova på kurs i Latinamerikansk
dans. 15:00 - 20:00
Fredag 4 februari, PUB kväll med trubadur på Folkets Hus.
21.00 – 24.00
Lördag 5 februari, Marknadslördag med musikunderhållning
med jamsession på Hotel Vuollerim, 21:00
Söndag 6 februari, Slalombacken mitt i byn är öppen. Fika och
hamburgarförsäljning 11:00-16:00
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