Att leva
och bo i Porjus
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Att leva och bo i Porjus är att ha skogen
med bär- och jaktmarker bakom knuten, bra ﬁskevatten
nära och fjällvärlden inom räckhåll. Vintertid står
skidorna mot husväggen eller kanske snöskotern strax
bredvid, ständigt redo för en långtur. Sommartid är det
vandringskängor, vadarstövlar eller golfutrustning som
gäller.
Servicemässigt ﬁnns det mesta man kan begära för att leva ett gott
vardagsliv. Livet blir enkelt och okomplicerat. Det mesta ﬁnns inom
gångavstånd eller nås med en halvtimmes bilresa. Dessutom ﬁnns
oväntat mycket aktiviteter och attraktioner.
Utan tvekan är Porjus en utmärkt plats för den friluftsintresserade.
Den som gillar att vistas utomhus har fantastiska möjligheter till
naturupplevelser av skilda slag. Somliga vill ha lugn och ro och
uppskattar därför de milsvida markerna där sällskap går att undvika.
Andra gillar att umgås och söker sig hellre till föreningsliv och
idrottsaktiviteter.

Det vi vill berätta för dig är att vi har attraktiva
lägenheter som vi erbjuder dig att hyra till förmånliga villkor.
Men låt oss först berätta mer om Porjus!
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I Porjus bor cirka 420 personer. Många arbetar
åt Vattenfall som har varit den dominerande arbetsgivaren i snart
etthundra år. Det är här vattenkraftens vagga står. Porjus kraftverk
byggdes mellan 1910–1915, ett enastående pionjärverk som präglat
bygden i generationer. Folk här är stolta över sitt värv.
Porjus är i dag Sveriges enda bevarade kraftverkssamhälle. Hela
miljön andas vattenkraft. Det gamla kraftverket i sig är en sevärdhet.
Femtio meter under jord ﬁnns det spännande kraftverksmuseet
och i stationsbyggnaden inryms den sevärda utställningen Porjus
EXPO med fotograﬁer, miljöer och ﬁlmvisning. Här ﬁnns också
Porjus Arkivkommittés fantastiska foto- och dokumentsamlingar
från nära hundra års elkraftproduktion. Föreningen är synnerligen
aktiv och är alltid i behov av en hjälpande hand. Dessutom, som om
detta inte vore nog, har två av de nio turbinerna byggts om till unika
utbildnings- och forskningsaggregat som nu lockar branschfolk från
hela världen till Porjus.
Strax intill ligger det nya kraftverket som bidrar till Sveriges
elkraftförsörjning.
Särskilt sommartid är Porjus anrika kraftverkshistoria en
turistattraktion. I Kraftbyggarland kan barn – och föralldel även
vuxna – på ett lättbegripligt sätt kan förstå hur elkraft blir till.

Självklart jobbar inte alla åt Vattenfall. Det ﬁnns
ett fyrtiotal småföretag inom vitt skilda branscher, till exempel ett
ﬂygbolag som traﬁkerat fjällvärlden i mer än femtio år, IT-företag,
åkerier och turistföretag. I Porjus ﬁnns även skickliga samiska
konstnärer, hantverkare och renskötselföretag.
Många arbetspendlar till Jokkmokk eller Gällivare. En halvtimmes
resa i bil eller buss på bra vägar är närmast en skön avkoppling före
och efter jobbet.
Gruvnäringen i Malmfälten och Kiruna blomstrar, enbart i
Gällivare investerar Boliden och LKAB 2,6 miljarder kronor de
närmaste tio åren. Miljardsatsningarna har gett framtidstron en
positiv kick och det påverkar förstås Porjus. Det är en fördel att ligga
nära en expansiv region.

Yvette och Bosse Nordström är i full färd med att bygga upp sina båda företag mitt
i centrala Porjus. Bosse ﬂyttar sin däckverkstad från Gällivare och Yvette förverkligar
sin dröm om antikviteter. Hon är uppvuxen i Porjus men har bott på ﬂera andra
orter i Sverige under 1980-talet.
– Jag saknade Porjus, det är inte bättre någon annanstans. Framförallt när
barnen är små vill man att de ska få samma trygghet och gemenskap som man själv
hade då man växte upp. Här får alla en identitet, som min tioåring sa: ”I Porjus vet
alla vem jag är.” Det känns tryggt. Om barnen ramlar på gatan och jag inte ser tar
grannfrun hand om dem. Att bo här med barn innebär också att alla blir idrottsintresserade, det blir mycket badminton och skidåkning.
För mig är Porjus livskvalitet. Här får jag ha familjen, och dem jag tycker om,
nära – och vi kan själva bestämma över vårt liv.

3

Många förundras då de kommer till Porjus över
hur välskött samhället är. Det är snyggt i Porjus – välanlagda gräsytor, prydliga gator med välskötta hus och hyreslägenheter, mäktiga
monument och en vacker träkyrka.
Samhället ligger vackert med utsikt över Stora Lulevatten. Från
slalombacken på Porjusberget kan man se östra delen av Sarekmassivet vid klart väder. Sommartid är det en perfekt plats för en utﬂykt i midnattssolens sken vid någon av grillplatserna. Det går bilväg
ända upp. Här åker förresten både byns telningar och betydligt äldre
entusiaster snowboard och slalom vintertid eller tar en motionsrunda
på elljusspåret. Skidsäsongen i Porjus är lång, backen öppnar i januari
och stänger inte förrän i slutet av april. Längskidor åker man redan
från november. Den som vill ha större alpina utmaningar åker till
skidanläggningen på fjället Dundret strax hitom Gällivare.

Närheten till världsarvet Laponia med de stora
nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus har
inspirerat porjusborna att bilda bolaget Laponiaporten i Porjus AB,
för att bygga ett imponerande Laponiahus, vars siluett liknar den
kända Skierfeklippan i Sarek. Porjus är genom Vägen Västerut en
naturlig inkörsport till världsarvet Laponia.
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Nämnde vi något om föreningslivet? Det är
synnerligen rikt och mångfacetterat. Porjus Arkivkommitté har vi
redan nämnt, som gör en enastående insats för att skildra samhällets
historia men även samtid. Porjus Bya- och Intresseförening,
idrottsföreningar, pensionärsföreningar, borgarbrandkårens
kamratförening och vävstuga är andra exempel. Föreningslivet
anordnar allt från ﬁlmstudios, thailändska och engelska aftnar till
dignande julbord.
Golfklubben har en unik 9-hålsgolfbana med arton utslagsplatser,
en bana som för övrigt korsar Luleälven – två gånger. Behöver vi
nämna att golf är en populär aktivitet under de ljusa sommarnätterna.
Besökare brukar häpna över de otroligt ﬁna idrottsanläggningarna.
Eftersom det kalla fjällvattnet i Luleälven endast håller badtemperatur
några få dagar varje år ﬁnns förstås en utomhusbassäng. I gamla
kraftverksbyggnaden ﬁnns en välutrustad kombinerad sportoch skyttehall och utomhus ﬁnns både jaktskyttebana och
skytteanläggning för gevär och pistol. Ett nät av välpreparerade
vandrings- och skoterleder i omgivningarna bär till ﬁskesjöar och
utﬂyktsstugor, exempelvis i Jelka, Vuosmo och Hakkokåbbå.
Den som inte vill behöver deﬁnitivt inte vara sysslolös i Porjus.

Vera Daniloﬀ är trots sitt norska ursprung en genuin
Porjusbo. Hon har både hunnit ﬂytta till, från och tillbaka
till Porjus och här har hon bestämt sig för att stanna för
gott.
Från Norge kom hon redan som artonåring, stannade
bra länge men valde så småningom att ﬂytta till ett större
samhälle. Där blev hon kvar i nio år men det var något
som inte stämde.
– Till slut var jag tvungen att erkänna för mig själv
– jag längtade tillbaka till Porjus! Här ﬁnns något
speciellt och jag har mycket att jämföra med. Norge
är ett vackert land, visst har jag haft chans att ﬂytta
tillbaka dit och ibland saknar jag havet, men i Porjus har
jag funnit något ännu bättre. Kanske ska man vara lite
av en naturmänniska för att bo här. Porjus är också ett
välordnat samhälle, det är enkelt att leva här, rent och
snyggt med allt på gångavstånd. Jag har också tänkt på
att det går bra för alla ungdomar som kommer härifrån.
Det är en bra uppväxtmiljö. I Porjus kan man också vara
anonym om man vill, folk tränger sig inte på. Den som vill
vara ifred får det. Men om det verkligen gäller, då ställer
porjusborna upp.
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Människor lever ett lugnt och tryggt
vardagsliv i Porjus. Uppväxtmiljön för barnen är trivsam
och barngrupperna i förskolan och skolan, där barnen går till och
med sjätte klass, är små och familjära. Skollokalerna är väl tilltagna, maten lagas på plats och fröknarna förstås jättesnälla. När
det är dags att börja sjuan och gymnasiet bär det av till Jokkmokk
dit det är en halvtimmes bussresa.
Sköterskemottagningen är öppen en gång i veckan dit också
läkare kommer en gång i månaden. Övrig tid får man hjälp av
sjukvården i Jokkmokk.
Porjus är också en trygg plats att åldras på. Äldreomsorgen
fungerar med god kvalitet, förutom hemtjänst ﬁnns äldreboendet
Pionjären.
Ingenting är särskilt krångligt i Porjus. Postärenden görs direkt
vid den egna brevlådan, lantbrevbäraren tutar glatt då det är dags
att komma ut. Kan det bli enklare?

Den som är på tillfälligt besök i Porjus kan välja
att bo på hotell eller vandrarhem. Hotellet är en naturlig samlingsplats för elbransch och konferensgäster som ofta besöker Porjus.
I samhället ﬁnns livsmedelsbutik, kiosk, grill, viltaﬀär och café.
Om utbudet i Porjus känns begränsat så är centralorten Jokkmokk
som sagt bara en halvtimme bort där aﬀärer, restauranger och även
vårdcentral ﬁnns. Åker du åt andra hållet kommer du till Gällivare
och Malmberget som med sina dryga 15 000 invånare nästan är en
liten småstad. Där ﬁnns många av de stora aﬀärskedjorna men också
lasarett samt ﬂygplats med dagliga turer till Stockholm. En ﬂygresa
dit tar en och en halv timme.
Även om de ﬂesta har egen bil så är det bekvämt att ibland ta
bussen. Inlandsvägen, riksväg 45, traﬁkeras av Länstraﬁken. Under
sommaren traﬁkerar tåg även Inlandsbanan som är ett betydande
turiststråk. I den gamla järnvägsstationen ﬁnns numera ett
åretruntöppet och mycket välbesökt galleri, känt för sina fantastiska
norrskensbilder.
På tal om kommunikationer, i Porjus ﬁnns optiskt bredband till
glädje för alla surfare och distansarbetare. Lägenheterna kan anslutas
till bredbandsnätet mot fast taxa.

6

Nu till det vi nämnde inledningsvis. Vi har ﬁna
lägenheter i Porjus, från små enrumslägenheter till rymliga fyrarummare, som vi erbjuder dig att hyra.
Du betalar ingen insats eller hyresdeposition, vi står för lägenhetsunderhåll och vid behov även renovering, värmen ingår i hyran (med
undantag för garage) och om du vill ﬂytta har du endast tre månaders
uppsägningstid. Dessutom får du personlig information och service
vid inﬂyttning och du kan även räkna med en trevlig inbjudan från
föreningslivet i Porjus.
Vi kommer att göra allt för att du ska trivas.
Välkommen att höra av dig!

Patricia Cowern är den engelska fotografen som kom på
semester till Porjus och sedan blev kvar. Att återvända till
England lockade inte längre. I dag bor hon i den gamla
järnvägsstationen där hon njuter av årstidernas växlingar
och den milsvida utsikten.
– Det är så vacker natur, så tyst och framförallt så
mycket utrymme, inte så många människor – det älskar
jag. Vintern är fantastisk, det är den absolut bästa tiden
på året. Den som inte har varit här vintertid missar
mycket – luften, kylan, norrskenet, färgerna… allt är en
upplevelse. Människorna i Porjus kommer från många
andra platser så det är lätt att ﬂyttat in. Här samsas
tretton nationaliteter och olika slags människor utan
problem. Det är unikt.
Lars Lundqvist och frun Lena tog sitt pick och pack och
ﬂyttade från Stockholm till Porjus för tio år sedan.
– Jag var delägare i en elﬁrma i Stockholm och det
blev alldeles för mycket jäkt. Vi bestämde oss för att göra
något annat i livet och ﬂyttade hit på vinst och förlust.
Vi hade inte ens jobb när vi åkte men det löste sig
direkt. Vi trivs. Nu känner vi mycket mer folk i Porjus än
vi någonsin gjorde i Stockholm och det är positivt. Att
komma in i gemenskapen var inga problem, det beror
förstås på hur man själv är, om man vill umgås med andra. Klimatet är också bättre, är det vinter så är det, inte
slask i fyra månader.
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