Wie in Porjus
woont en leeft



Wie in Porjus woont en werkt, bevindt
zich temidden van bossen met bessenstruiken en
jachtgebieden, goed viswater, en vlakbij de bergen.
In de winter staan je ski’s of sneeuwscooter naast
de deur, zodat je er meteen opuit kunt trekken.
En in de zomer zie je overal wandelschoenen,
kaplaarzen of golfspullen staan.
Op servicegebied is er bijna alles wat je nodig
hebt om het dagelijks leven vlot te laten verlopen. Nagenoeg
alles bevindt zich op loopafstand of op een half uurtje met
de auto. Bovendien zijn er verrassend veel activiteiten en
attracties.
Porjus is zonder enige twijfel een uitstekende plek voor
wie geïnteresseerd is in het buitenleven. Wie graag veel tijd
doorbrengt in de natuur, heeft hier fantastische mogelijkheden
om die op verschillende manieren te beleven. Sommigen
houden van rust en stilte en verkiezen de uitgestrekte gebieden
waar je niemand anders tegenkomt, terwijl anderen de
voorkeur geven aan een iets drukker sociaal leven en lid
worden van een vereniging of sportclub.

Wat we u willen laten weten is dat we aantrekkelijke
appartementen hebben die u tegen interessante voorwaarden kunt
huren. Maar eerst willen u wat meer vertellen over Porjus!


Porjus heeft ongeveer 420 inwoners. Een groot
aantal van hen werkt voor Vattenfall, een Zweeds elektriciteitsbedrijf dat er al bijna 100 jaar de grootste werkgever is. Hier
staat de wieg van de Zweedse waterkracht. De waterkrachtcentrale van Porjus werd tussen 1910 en 1915 gebouwd, en is een
uniek staaltje van pionierswerk dat de streek al generaties lang
kenmerkt. De mensen hier zijn trots op hun werk.
Porjus is vandaag het enige nog bestaande krachtcentraledorp in Zweden. Alles staat er in het teken van waterkracht.
De oude krachtcentrale is een bezienswaardigheid. Vijftig meter
onder de grond ligt het interessante krachtcentralemuseum en
de tentoonstelling Porjus EXPO met foto’s, achtergronden en
films in het stationsgebouw is een bezoek meer dan waard.
Bovendien zijn hier ook de fantastische foto- en documentenverzamelingen van het Archiefcomité van Porjus (Porjus
Arkivkommitté) over bijna honderd jaar elektriciteitsproductie
ondergebracht. Deze vereniging is erg actief en een helpende
hand is altijd welkom. Bovendien zijn twee van de negen turbines omgebouwd tot unieke opleidings- en researchaggregaten,
die vakmensen uit de hele wereld naar Porjus lokken.
Vlak ernaast ligt de nieuwe krachtcentrale die mede in de
Zweedse elektriciteitsbehoefte voorziet.
Vooral ’s zomers is de roemrijke krachtcentralegeschiedenis
van Porjus een toeristische attractie. In Kraftbyggarland kunnen
kinderen – en natuurlijk ook volwassenen – op een heldere
manier leren hoe elektriciteit wordt opgewekt.

Het spreekt vanzelf dat niet iedereen
voor Vattenfall werkt. Er zijn een veertigtal kleine
ondernemingen in uiteenlopende branches, bijvoorbeeld een
luchtvaartbedrijf dat al meer dan 50 jaar op de noordelijke
regio vliegt, IT-bedrijven, transportbedrijven en toeristische
bedrijfjes. In Porjus zijn bovendien bedreven Samische
kunstenaars, ambachtslui en rendierhouderijen gevestigd.
Veel inwoners pendelen naar Jokkmokk of Gällivare. Een
half uurtje in de auto of de bus op goed begaanbare wegen
is nog niet zo gek om zich of weg naar of van het werk te
ontspannen.

Yvette en Bosse Nordström zijn volop bezig om hun ondernemingen in het
centrum van Porjus op poten te zetten. Bosse verhuist zijn bandenwerkplaats van
Gällivare naar Porjus en Yvette realiseert haar antiquiteitendroom. Ze is opgegroeid
in Porjus, maar heeft in de jaren 80 in verschillende andere plaatsen in Zweden
gewoond.
“Ik miste Porjus, het is ergens anders niet beter. Vooral wanneer de kinderen klein
zijn, wil je dat ze hetzelfde gevoel van veiligheid en gemeenschap hebben dat je
zelf in je jeugd had. Hier krijgt iedereen een identiteit, of zoals mijn tienjarige zoon
zei: ‘In Porjus weet iedereen wie ik ben.’ Dat is een veilig gevoel. Als mijn kinderen
op straat vallen en ik er niet ben, zorgt mijn buurvrouw voor hen. Doordat we
kinderen hebben, zijn we allemaal geïnteresseerd in sport: er wordt heel wat gebadmintond en geskied.
Voor mij betekent Porjus levenskwaliteit, hier heb ik mijn gezin en al mijn dierbaren
– en we kunnen zelf beslissen hoe ons leven eruit ziet.”



Heel wat bezoekers van Porjus zijn onder de indruk
van hoe verzorgd alles eruit ziet. Het is mooi in Porjus – goed aangelegde gazons, nette straten met keurig verzorgde huizen en appartementen, indrukwekkende monumenten en een mooie houten kerk.
Het dorp is mooi gelegen met uitzicht op Stora Lulevatten. Van de
slalomhelling op de Porjusberg kan men bij helder weer het oostelijk
gedeelte van het Sarekmassief zien. ’s Zomers is dit de perfecte plek
om bij het licht van de middernachtzon te barbecuen. U kunt met
de auto helemaal naar boven rijden. ’s Winters is dit trouwens de
favoriete plek van de jonge, maar ook iets oudere, snowboardenthousiasten van het dorp, en wordt er druk gelanglauft in de verlichte
loipe. In Porjus duurt het skiseizoen erg lang, van januari tot eind
april. Vanaf november kan er al gelanglauft worden. En voor grotere
alpiene uitdagingen kan men terecht op de skipistes van de berg
Dundret, net voor Gällivare

De nabijheid van het werelderfgoed Laponia
met de grote nationale parken Padjelanta, Stora Sjöfallet en Muddus
heeft de inwoners van Porjus geïnspireerd om het bedrijf Laponiaporten AB in Porjus op te richten, dat momenteel een indrukwekkend Laponiahuis bouwt. Het silhouet van het huis lijkt op de
bekende Skierfe-rots in Sarek. Via Vägen Västerut (de weg naar het
westen) vormt Porjus een natuurlijke toegangspoort tot het werelderfgoed Laponia.



Hebben we al iets gezegd over het
verenigingsleven? Dat is erg rijk en veelzijdig. Het
Archiefcomité van Porjus, dat we al genoemd hebben, levert
een unieke prestatie door niet alleen de geschiedenis, maar
ook de huidige gebeurtenissen in Porjus te beschrijven. Porjus
Bya- och Intresseföreningen (de dorps- en belangenvereniging
van Porjus), sportclubs, verenigingen voor gepensioneerden,
borgarbrandkårens kamratförening (de vrienden van de
burgerbrandweer) en een weefhuis zijn andere voorbeelden.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, van
filmvoorstellingen, Thaise en Engelse avonden tot overdadige
kerstbuffetten.
De golfclub heeft een unieke 9-holes golfbaan met achttien
afslagplaatsen, die niet minder dan tweemaal de rivier de Lule
kruist. Moeten we nog zeggen dat golf een populaire activiteit
is tijdens de lichte zomernachten.
Bezoekers zijn meestal verbaasd over de erg mooie
sportaccommodatie. Omdat het koude bergwater van de
Lule slechts een paar dagen per jaar warm genoeg is om in te
zwemmen, is er natuurlijk een openluchtzwembad. In het oude
krachtcentralegebouw is een goed uitgeruste gecombineerde
sport- en schiethal gevestigd en buitenshuis zijn er zowel een
kleiduivenschietbaan als geweer- en pistoolschietbanen. Een
netwerk van goed onderhouden wandel- en scooterpaden
in de omgeving leidt naar meren waarin gevist kan worden
en naar berghutten, bijvoorbeeld in Jelka, Vuosmo en
Hakkokåbbå.
Wie graag dingen onderneemt, komt ruimschoots aan zijn
trekken in Porjus.

Vera Daniloff is ondanks haar Noorse afkomst een
rasechte inwoner van Porjus. Ze is ooit naar Porjus
verhuisd, heeft toen een paar jaar ergens anders
gewoond, en is toen terug naar Porjus terug gegaan. En
ze is van plan om daar definitief te blijven.
Ze was achttien toen ze uit Noorwegen kwam, woonde
jarenlang in Porjus, maar besloot toen om naar een
groter dorp te verhuizen. Na negen jaar kreeg ze echter
het gevoel dat er iets niet klopte.
“Uiteindelijk moest ik toegeven dat ik heimwee had naar
Porjus!
Het is hier speciaal en ik heb heel wat
vergelijkingsmateriaal. Noorwegen is een mooi land en
ook al heb ik de gelegenheid gehad om terug te gaan
en mis ik soms de zee, toch heb ik hier in Porjus nog iets
beters gevonden. Zo is er de natuur, misschien moet men
een natuurmens zijn om hier te willen wonen. Verder is
Porjus een goed georganiseerde gemeenschap. Het is
eenvoudig om hier te leven, het is schoon en mooi en
alles ligt op loopafstand. Bovendien blijkt de jeugd die
uit die dorp afkomstig is, het goed te doen. Het is een
goede omgeving om in op te groeien. In Porjus kan men
bovendien anoniem zijn als men dat wil, niemand dringt
zich op. Als men met rust wil gelaten worden, dan wordt
dat gerespecteerd. Maar als het er werkelijk op aan komt,
dan staan de inwoners van Porjus klaar om te helpen.”



In Porjus is het rustig en veilig wonen. De
kinderen groeien op in een aangename omgeving, en op
de kleuterschool en de lagere school zijn de klassen klein en
familiair. Voor het middelbaar onderwijs gaan de kinderen
naar Jokkmokk, een half uurtje rijden met de bus.
Eén keer per week is er een spreekuur met een verpleegkundige en de huisarts komt één keer per maand. Daarnaast
kan men voor alle gezondheidszorg natuurlijk altijd terecht
in Jokkmokk.
Ook voor ouderen is het goed toeven in Porjus. De
ouderenzorg is uitstekend georganiseerd. Zo is er niet alleen
thuiszorg, maar ook het bejaardencentrum Pionjären.
Eigenlijk is niets ingewikkeld in Porjus. Postzaken handelt
u rechtstreeks via uw eigen brievenbus af. De postbode
toetert even om u te laten weten dat hij of zij eraan komt,
zodat u naar buiten kunt gaan. Eenvoudiger kan toch niet?

Toeristen en bezoekers kunnen in het hotel of de
jeugdherberg terecht. Het hotel is de natuurlijke verzamelplaats
van conferentiegasten en mensen uit de elektriciteitsbranche die
regelmatig naar Porjus komen.
Het dorp telt een levensmiddelenwinkel, een kiosk, een snackbar,
een poelier en in de zomer ook een café. Als dat niet volstaat, bent u
in dertig minuten bij de winkels, restaurants en het medisch centrum
van Jokkmokk. In tegenovergestelde richting liggen Gällivare en
Malmberget, die met hun ruim 15 000 inwoners bijna een klein stadje
zijn. Daar hebben de meeste grote winkelketens een filiaal en zijn er
een ziekenhuis en een luchthaven met dagelijkse verbindingen met
Stockholm. Naar de Zweedse hoofdstad is het anderhalf uur vliegen.
Hoewel de meesten een eigen auto hebben, is het erg handig
om af en toe de bus te nemen. De busverbinding via rijksweg 45,
Inlandsvägen, wordt verzorgd door Länstrafiken. ’s Zomers rijden
er bovendien treinen op Inlandsbanan, een binnenlandse spoorlijn
door Zweden en een toeristische trekpleister. In het voormalige
station is nu een erg populaire gallerie gevestigd. Ze is het hele jaar
door geopend en staat bekend om haar fantastische foto’s van het
noorderlicht.
En over communicatie gesproken: in Porjus is er tot grote
vreugde van alle internetsurfers en diegenen die geregeld thuis
werken een optisch breedbandnet. Tegen een vaste prijs kunnen de
appartementen op dit net aangesloten worden.



Nu terug naar het onderwerp waarmee we
begonnen zijn. In Porjus hebben we mooie appartementen te huur, van kleine eenkamerwoningen tot ruime vierkamerwoningen.
U hoeft geen inleg of waarborg te betalen, wij betalen het
onderhoud en indien nodig ook een eventuele renovatie.
De verwarming, behalve die van de garage, is in de huurprijs
inbegrepen, en als u wilt verhuizen bedraagt de opzegtermijn
slechts drie maanden. Bovendien krijgt u persoonlijke informatie en service wanneer u uw woning betrekt en u kunt ook een
uitnodiging van het verenigingsleven in Porjus verwachten.
Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat u het hier
naar uw zin heeft.
Wij hopen binnenkort iets van u te horen!

Patricia Cowern is een Engelse fotografe die op vakantie
kwam naar Porjus en nooit meer wegging. Ze wilde niet
langer terug naar Engeland. Vandaag woont ze in het
voormalige station, waar ze van de wisseling van de
jaargetijden en het mijlenver uitzicht geniet.
“De natuur is zo prachtig, het is hier zo stil en bovendien
is hier zoveel plaats – daar hou ik van. Wie hier nog nooit
in de winter is geweest, heeft veel gemist – de lucht, de
kou, het noorderlicht, de kleuren… het vormt allemaal
een ervaring. De inwoners van Porjus komen uit verschillende plaatsen, dus je voelt je vrij gemakkelijk thuis.
Hier schieten dertien verschillende nationaliteiten en
mensen met een verschillende achtergrond uitstekend
met elkaar op. Dat is uniek.”
Lars Lundqvist en zijn vrouw Lina zijn tien jaar geleden
met hun hele hebben en houwen van Stockholm naar
Porjus verhuisd.
“Ik was mede-eigenaar van een elektriciteitszaak in
Stockholm en al de stress werd me teveel. We beslisten
om iets anders te doen met ons leven en we zijn op goed
geluk hierheen verhuisd. We hadden niet eens een baan
geregeld, maar dat probleem was vrijwel meteen opgelost. We hebben het hier naar onze zin. Nu kennen we
veel meer mensen in Porjus dan vroeger in Stockholm en
dat is positief. Het was geen probleem om opgenomen
te worden in de gemeenschap. Dat hangt natuurlijk ook
van jezelf af, of je met anderen wil omgaan. Bovendien is
het klimaat hier beter, de winter is een echte winter, niet
vier maanden sneeuwbrij.”
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