Nyhetsbrev december 2011
Här kommer det sista nyhetsbrevet för 2011. Det har varit ett innehållsrikt år med visningsresor, pressbesök,
artiklar, fornminnes- och kulturinventeringar, nya produkter och medverkan i olika internationella
sammanhang. Framtidstron är stark. Återkoppling från gäster och erfarenheter från den internationella
näringen är tydlig: Vuollerimbygden har helt rätt produkter för framtidens marknad! Nu är det full fart inför
nästa steg som gäller.
Vi önskar dig en GOD JUL och ett GOTT NYTT år!

Tio i topp
Resemagasinet Äventyr, en tidning som riktar sig
till familjer som vill göra mer spännande saker med
sina barn än att åka på charterresa, har sammanställt
en lista över 44 svenska vinteräventyr och bett sina
läsare rösta fram de tio bästa.

Tolkning bakom häst från Vuollerim finns med på
tio-i-topplistan för familjeäventyr i Vintersverige.
Fem av tio upplevelser är från Swedish Lapland.
Äventyrli http://www.aventyrliga.se/sv/25/press

Naturens bästa certifiering
Under hösten har ett tiotal produkter lämnats in
för certifiering av ”Naturens Bästa” märkning via
Ekoturismföreningen. I underlaget för certifieringen
ingår resmålsanalys och miljöplan för företaget och
utvalda produkter. Här redovisas bl a transporter,
aktiviteter samt natur- och kulturmiljöer och

den påverkan som besöksnäringen kan innebära.
Certifieringsprocessen för ökad ekoturism i
Destination Jokkmokk har pågått under två år med
10-talet aktiva företag. Lapland Vuollerim är ett av
dem.

Fiske
Det är glädjande att konstatera att försäljning av
fiskepaket och guidningar kommit igång med väldigt
nöjda gäster som resultat. Paket finns förutom på
den egna hemsidan, även i katalogen över de 43
bästa fiskeupplevelserna i Norr- och Västerbotten
i samarbete med Swedish Lapland Fishing, samt
bland Sveriges topprodukter på internationella
satsningen Sweden Fishing.

Internationella kontakter
För tredje gången har Lapland Vuollerim deltagit
i internationella sammanhang om socialt kapital,
vilket gett världsledande kontakter på området.
Detta är ett område som utvecklas stort och snabbt.
SOCAPeurope, Amsterdam
innehöll tre inspirerande
dagar om hur kapital kan
göra mer samhällsnytta.
Över 650 entreprenörer,

investerare och organisationer från mer än 50 länder
samlades. Lapland Vuollerim var där som enda
svenska stipendiat och berättade om framgångar och
motgångar samt delade ett bildspel från bygden som
gott exempel på vad man kan göra under rubriken:
”How you turn your city to a place for innovation”.
Se bildspelet här http://bit.ly/rRiRJV
http://europe.socialcapitalmarkets.net/
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Dertour Academy – tyska reseagenters eget OS
besökte Vuollerim, där Lapland Vuollerim stod
för aktiviteterna skogssamiska berättelser i kåtan
och hushoppningsmiddag. De besökte även
Vuollerim6000 Natur och Kultur samt övernattade
på Hotel Vuollerim.

Under 10 dagar i månadsskiftet november/december
besöktes regionen av 600 tyska toppsäljare från
Dertour. http://www.dertour.de/ Två grupper

Dertour Academy är bland det största
samverkansprojektet någonsin inom turism i
regionen och ett samarbete med många aktörer.
Lapland Vuollerim har varit en aktiv part och
deltagit i både förberedelser lokalt, mottagning i
Kiruna samt guidat en av grupperna runt i regionen.
De var mycket nöjda tyskar som lämnade Swedish
Lapland.

Mässor och andra mötesplatser
Några exempel på mötesplatser där Lapland
Vuollerim deltagit:
-

-

Varje år möts turistbranschen i Swedish
Lapland på så kallat ”Turistforum” för att byta
erfarenheter och få inspiration. I år firades 10års jubileum. Lapland Vuollerim var ett av tre
företag som gavs möjlighet att dela framgångar,
motgångar och framtidstro genom att presentera
sin verksamhet.
Vid Seniormässan i Stockholm i november
presenterades flera nya paketerbjudanden.
Lapland Vuollerims deltog i samverkan med
Destination Jokkmokk och Swedish Lapland.

-

Ett lyckat exempel på arrangemang och paket
från i somras för målgruppen Seniorer finns här
http://www.laplandvuollerim.se/wp-content/
uploads/2011/07/Sommarnyheter-LaplandVuollerim.pdf

-

Ekoturismföreningens årsmöte, samt Visit
Swedens årliga inspirationsdag för svenska
turistbranschen gav både lärande och mersmak
– bygdens satsningar och sätt att arbeta ligger
i tiden.

-

Samverkan i Swedish Laplands marknadsgrupp
på uppdrag av Destination Jokkmokk.

Erfarenhetsutbyten och nya medarbetare
Lapland Vuollerim har lärt mer om sociala media
bl a genom internutbildning av vår mentor Love
Rynbäck, samt deltagit på studieresa till Finland
för att se goda exempel och på en samverkansresa
i Tyskland för att lära om tyska marknaden och
Dertour.
Vi har även delat med oss av erfarenheter om hur vi
arbetar, till andra bygder, till exempel Dokkas som

planerar att starta upp ett arbete.
Det är med stor glädje vi presenterar Johanna
Granström Sundgren. Johanna läser bland annat
webbdesign och är en duktig fotograf. Det är
Johanna som skött arbetet med citybreak, designat
vår folder, affischer och mycket annat. Johanna gör
nu sin praktik på Lapland Vuollerim.

Nya produkter
Flera nya paket har utvecklats; till exempel
fiskepaket, kultur och naturpaket. Det senaste
exemplet är ett paket i Nordlig förhistoria och
arkeologi i teori och praktik. I samband med detta
planeras en internationell fyradagarskurs i Vuollerim
under barmarkssäsongen: Arkeologisk safari i
polcirkelmiljö, Bland forntida byar i Norrbotten,

Vuollerimfynden och Exkursion i skogssamiska
kulturmiljöer nedströms Vuollerim i Lule älvdal.
Fler spännande paket inom detta område är på gång.
Specialpaket till reseagenter med flera besöksmål i
regionen har också gjorts, till exempel ”Seven days
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best of Swedish Lapland”.

City Break
Nu finns de första av Lapland Vuollerims produkter
att boka on-line! http://www.swedishlapland.
com/se/Resmal/Jokkmokk/Boka/ Detta tack vare
samarbete med Destination Jokkmokk i ett system
som finns över stora delar av Swedish Lapland.

Produkterna finns på svenska och kommer framöver
även att finnas på engelska och tyska. Sedan tidigare
finns ett antal bokningsbara on-line produkter även
på spanska i samarbete med Destination Skellefteå.

Evenemang
Hjortronfrossan hölls för tredje året i rad i slutet
av juli. En av jurymedlemmarna, Jan-Erik
Jaensson, VD Swedish Lapland, poängterade de
framtidsmöjligheter som eventet har. Hjortronfrossan
har utvecklats till ett event som innehåller allt
från att plocka, tillaga och skapa recept, till en
trerättersmiddag, där hjortron ingår i samtliga rätter.
Som final sker en juryledd tävling med avsmakning,
där bästa produkter premieras med pokal som bär
vinnarens ingraverade namn. Årets vinnarrecept, en
efterrättskaka av Margit Sundqvist motiverades med
följande: ”En kaka som i första anblicken såg ganska
alldaglig ut men överraskade smaklökarna med sin
oväntade hetta”. http://www.laplandvuollerim.se/
event/arliga-event/hjortronfrossan-i-vuollerim/

Artiklar
Westfal, U. Halvskum kommunikation i helskumt
vintermörker. En marknadshistoria från Lule
lappmark. Norrbottens museum årsbok 2011. Boken

finns nu ute för försäljning. Några exemplar finns på
Lapland Vuollerim, Bodenvägen 13.

Historiska guidningar
Guidningar om Älvnäsets fornlämningsmiljö och
Vattenfalls bostadsområde har skett under sommaren,
lokalt för bl.a. Vuollerims Friskola samt för inbokade
turistgrupper. Ulf Westfal har även genomfört

guidningar och efterföljande diskussioner på andra
platser, exempelvis Saltoluoktas fornlämningar i
samband med dess Folkmusikfestival.

Kulturlämningar och sevärdheter
Flera inventeringar och fördjupningar är gjorda under
senare tid. Några exempel är: Informationsutbyte i
Stockholm med Ola Engelmark, docent i ekologi, kring
Muddus nationalparks kulturlämningar. Insamling
av arkivmaterial vid Antikvarisk-TopografiskaArkivet (ATA) i Stockholm kring fyndet av
lastackja i Bomyran och kokgropskoncentrationen
vid Edefors. GPS- dokumentation av historiska
rensstängselsystem och okulärbesiktning av ett

flertal fornlämningar längs Lule älvdal har också
skett.
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Festyraveckan
Under
den
gemensamma
bygdeaktiviteten
”Festyraveckan” kom många besökare in till
Lapland Vuollerims nya kontor. Samtidigt visades
utställningar om lokalhistoria i en tältkåta utanför
och det gavs möjlighet till korta föredrag.

Besökares reaktioner
”Oförglömligt!” och ”Det här ska jag minnas i hela
mitt liv”.
” Vi kommer att skicka besökare hit!”
” Vilket värdskap!”
” Vuollerim blev höjdpunkten på resan ”, läs mer på:
http://laplandvuollerim.blogspot.com/

”Lycka till och fortsätt ert fantastiska arbete! Jag
kommer att berätta och visa bilder för alla om min
fantastiska semester!”
”Ni sprudlar av idéer, gör allt med hjärtat och bjuder
på er själva med en sådan värme. Jag längtar redan
tillbaka!”

Lapland Vuollerim fick nytt kontor
Efter idogt arbete och många ideella arbetstimmar
från många olika personer har nu ett av Vuollerims
centrumhus blivit en riktig pärla och en inspirerande
och funktionell arbetsplats. Det gamla bageriet mitt
i byn som stått öde under lång tid har fått nytt liv,
tack vare en totalrenovering gjord under ledning av
Örjan Kraft och Karin Granström.

Ökad tillgänglighet och slutrapportering av Spånget 1
Slutrapporteringen av Språnget 1 är nu klar. Mer om projektet kommer att läggas ut på hemsidan.

Projektet har fokuserat på följande områden:
• Tillgängliggöra bygdens historia – tillkomsten
av ett modernt vattenkraftsamhälle. Från
skogssamer och stenålderssamhälle med jägare/
samlare. Vattenfallsepoken med Porsibygget,
Messaure – en svunnen hembygd.
• Tillgängliggöra och levandegöra naturen –
alla årstider genom att ta fram faktaunderlag
och iordningsställa platser för ”faktarum” i
närregionen.

• Tillgängliggöra stigar och intressanta stråk, bl.a.
genom röjningar, restaurering av rastplatser,
samt intresseväckande, informativa skyltar.
• Tillgängliggöra för fiske, möjliggöra
underlätta för utökad fisketurism.

och

• Underlätta för besökare att finna och boka
aktiviteter och upplevelser.

Praktiska åtgärder och exempel på samarbeten
• I Murjek har Gamla Bageriet fått en ny bro.
Ansvarig har varit Murjeks Hembygdsförening
och projekt Språnget har stått för materialet.
Vid Murjeks järnvägsstation kommer en skylt
att sättas upp med information om Hermelins
ridväg, vars rester kan skönjas mellan Murjek
och Vuollerim.

• I
Messaure
har
ny
informationsplats satts upp:
Micro Visitor Centre Messaure
med modell av Messaure by.
Ansvarig har varit Föreningen f.d. Messaurebor
och projekt Språnget har bidragit med material.
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• Port Arthur vid Padjerim ska märkas ut med
informativ skylt, vägen dit har röjts och en
artikel har skrivits om vägbygget vid Port Arthur
i början av 1900-talet.

märkts upp med skyltar. Samarbete med SCA.
• Märkning av skoterleder i närområdet har
gjorts i samarbete med Jokkmokk/Vuollerims
skoterförening,
• Två fiskeplatser i bygden har handikappanpassats
– en i samarbete med Porsi Byalag och en i
samarbete med SCA. Vid båda platserna har
grillplatser iordningsställts.
• Vid Letsi Kartingring har handikappanpassade
grillplatser och bänkar uppförts i samarbete med
Vuollerims Motorklubb.

• Under sommaren har banderoller funnits under
Festyraveckan och Hjortronfrossan.
• Grill- och rastplats vid bakval Såinakbäcken har
rustats upp, samt ny skoterled dit har röjts och

Styrgruppen för projekt Språnget tackar alla
finansiärer för förtroendet och möjligheten till
detta utvecklingsarbete som är en språngbräda
vidare för bygden.

För fler nyheter se även vår facebooksida.
https://www.facebook.com/?sk=app_2915120374#!/pages/Lapland-Vuollerim/397054813454
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