Leve og
bo i Porjus
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Når man lever og bor i Porjus, har
man skogen med bær- og jaktmarker rett bak huset,
ﬁne ﬁskevann i nærheten og fjellheimen innen
rekkevidde. Om vinteren står skiene mot husveggen og
kanskje snøskuteren rett ved siden av, stadig klar til en
langtur. Om sommeren er det fjellsko, vadestøvler eller
golfutstyr som gjelder.
Når det gjelder service, ﬁnnes det meste man kan
ønske seg for å leve et godt hverdagsliv. Tilværelsen blir enkel og
ukomplisert. Det meste ﬁnnes innenfor gangavstand eller det kan nås
med en halvtimes biltur. Dessuten ﬁnnes det overraskende mange
aktiviteter og attraksjoner.
Porjus er uten tvil et utmerket sted for friluftsinteresserte. Den
som liker å være utendørs, har fantastiske muligheter til naturopplevelser av forskjellige slag. Noen vil ha ro og fred og setter derfor pris
på de endeløse markene der man kan unngå å møte folk. Andre liker
å ha det sosialt og søker seg til foreningsliv og idrettsaktiviteter.

Det vi vil fortelle, er at vi har attraktive leiligheter som vi
leier ut til gunstige vilkår.
Men la oss først fortelle mer om Porjus!
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I Porjus bor det ca. 420 personer. Mange arbeider
for Vattenfall, som har vært den dominerende arbeidsgiveren i snart
100 år. Det er her vannkraftens vugge står. Porjus kraftverk ble bygget
mellom 1910–1915, et enestående pionérarbeid som har preget bygda
i generasjoner. Folk her er stolte over sin gjerning.
I dag er Porjus Sverige eneste bevarte kraftverksamfunn. Hele
miljøet signaliserer vannkraft. Det gamle kraftverket i seg er en severdighet. Femti meter under jorden ﬁnnes det spennende kraftverkmuseet og stasjonsbygningen rommer den interessante utstillingen
Porjus EXPO, med fotograﬁer, miljøer og ﬁlmvisning. Her ﬁnnes
også Porjus Arkivkommittés fantastiske foto- og dokumentsamlinger
fra nesten 100 års elkraftproduksjon. Foreningen er svært aktiv og
trenger alltid en hjelpende hånd. Dessuten, som om ikke det var nok,
er to av de ni turbinene bygget om til unike utdannings- og forskningsaggregater som nå lokker bransjefolk fra hele verden til Porjus.
Like ved ligger det nye kraftverket som bidrar til Sveriges elkraftforsyning.
Spesielt om sommeren er Porjus lange kraftverkhistorie en turistattraksjon. I Kraftbyggarland kan barn, og voksne også for den saks
skyld, på en lettforståelig måte lære hvordan kraft blir til.

Selvsagt jobber ikke alle for Vattenfall. Det ﬁnnes
rundt 40 småﬁrmaer innenfor vidt forskjellige bransjer, for eksempel
et ﬂyselskap som har traﬁkkert fjellverdenen i mer enn femti år, ITﬁrma, transportﬁrma og turistselskap. I Porjus ﬁnnes også dyktige
samiske kunstnere, håndverkere og reindriftsﬁrmaer.
Mange pendler til Jokkmokk eller Gällivare. En halvtimes reise
med bil eller buss på gode veier er nesten en ﬁn avkopling før og etter
jobb.
Gruvenæringen i Malmfälten og Kiruna blomstrer, bare i Gällivare
investerer Boliden og LKAB 2,6 milliarder svenske kroner de neste
ti årene. Milliardsatsningene har gitt ny framtidstro og det påvirker
selvsagt Porjus. Det er en fordel å ligge i nærheten av en region som
ekspanderer.

Yvette og Bosse Nordström er i full gang med å bygge opp sine ﬁrmaer midt i
Porjus. Bosse ﬂytter dekkverkstedet sitt fra Gällivare og Yvette realiserer drømmen
om antikviteter. Hun vokste opp i Porjus, men bodde på ﬂere andre steder i Sverige
på 1980-tallet.
– Jeg savnet Porjus, det er ikke bedre noen andre steder. Fremfor alt når barna
er små vil du at de skal få den samme tryggheten og det samme fellesskapet som
du selv hadde da du vokste opp. Her kan alle ha en identitet. Som min tiåring sa:
”I Porjus vet alle hvem jeg er.” Det føles trygt. Hvis barna ramler ute og jeg ikke ser
det, tar naboen hånd om dem. Når man bor her med barn, betyr det også at alle blir
idrettsinteressert, det blir mye badminton og skikjøring.
For meg er Porjus livskvalitet, her kan jeg ha familien og de jeg er glad i, i nærheten – og vi kan selv bestemme over livet vårt.
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Mange blir overrasket når de kommer til Porjus,
over hvor velholdt stedet er. Det er pent i Porjus – ﬁnt anlagte gressplener, pene gater med velstelte hus og leiligheter, store monumenter
og en vakker trekirke.
Stedet ligger vakkert med utsikt over Stora Lulevatten. Fra slalåmbakken på Porjusberget kan man i klart vær se den østlige delen av
Sarek-massivet. Om sommeren er det et perfekt utﬂuktssted der man
kan nyte av midnattssolens stråler ved en av grillplassene. Det går
bilvei helt opp. Her kjører forresten både stedets yngste og betydelig
eldre entusiaster snowboard og slalåm om vinteren eller tar en joggerunde i lysløypa. Skisesongen i Pojus er lang. Bakken åpner i januar
og stenger ikke før i slutten av april. Langrenn går folk allerede fra
november. Den som vil ha større alpine utfordringer drar til skianlegget på fjellet Dundret, på denne siden av Gällivare.

Nærheten til verdensarven Laponia med de store
nasjonalparkene Sarek, Padjelanta, Store Sjöfallet og Muddus har
inspirert Porjus’ innbyggere til å etablere ﬁrmaet Laponiaporten i
Porjus AB, som skal bygge et imponerende Laponiahus. Husets silhuett ligner den velkjente Skierfeklippan i Sarek. Porjus er på grunn av
Vägen Västerut en naturlig innkjørsport til verdensarven Laponia.
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Nevnte vi noe om foreningslivet? Det er spesielt
rikt og mangfoldig. Porjus Arkivkommitté har vi nevnt allerede,
som gjør en enestående innsats for å skildre stedets historie, men
også samtid. Porjus Bya- och interesseförening, idrettsforeninger,
pesnjonistforeninger, det frivillige brannvesenets kameratforening og
vevstuen er andre eksempler. Det arrangeres alt fra ﬁlmstudio, thaiog engelskkvelder til bugnende julebord.
Golfklubben har en unik golfbane med ni hull og atten utslagsplasser, en bane som for øvrig krysser Luleälven – to ganger. Må vi nevne
at golf er en populær aktivitet i de lyse sommernettene?
Besøkere blir svært forbauset over de utrolig ﬁne idrettsanleggene.
Fordi det kalde fjellvannet i Luleälven bare holder badetemperatur
noen få dager hvert år, ﬁnnes det selvsagt et utendørsbasseng. I den
gamle kraftverksbygningen ﬁnnes en godt utstyrt kombinert idrettsog skytehall, og utendørs ﬁnnes både jaktskytebane og skyteanlegg
for gevær og pistol. Et nett av ﬁne preparerte vandrings- og skuterløyper i omgivelsene tar deg til ﬁskevann og utﬂuktshytter, for eksempel
i Jelka, Vuosmo og Hakkokåbbå.
Den som ikke vil, trenger absolutt ikke være aktivitetsløs i Porjus.

Vera Daniloﬀ er til tross for sitt norske opphav, ekte
”porjusbo”. Hun har rukket å ﬂytte til, fra og tilbake til
Porjus, og her har hun bestemt seg for å bli for godt.
Fra Norge kom hun allerede som 18-åring, ble
værende ganske lenge, men valgte så å ﬂytte til et større
sted. Der ble hun i ni år, men det var noe som ikke stemte.
– Til slutt måtte jeg innrømme overfor meg selv at jeg
lengtet tilbake til Porjus.
Her ﬁnnes noe spesielt og jeg har mye å sammenligne
med. Norge er et vakkert land – jeg har hatt mulighet til å
ﬂytte tilbake dit og noen ganger savner jeg havet, men i
Porjus har jeg funnet noe enda bedre. Delvis er det naturen, kanskje man skal være delvis naturmenneske for å bo
her. Porjus er også et godt organisert samfunn, det er enkelt å leve her, rent og pent med alt innen gangavstand.
Jeg har også tenkt på at det går bra for alle ungdommer
som kommer herfra. Det er et godt miljø å vokse opp i.
I Porjus kan man også være anonym hvis man vil, folk
trenger seg ikke på. Den som vil være i fred, får være det.
Men når det virkelig gjelder, da stiller folk i Porjus opp.
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Mennesker lever et rolig og trygt hverdagsliv i Porjus. Oppvekstmiljøet for barna er trivelig og
barnegruppene i førskolen og skolen, der barna går til og med
sjette klasse, er små og familiære. Skolelokalene er romslige, maten lages på skolen og lærerne er selvsagt veldig snille. Når barna
skal begynne i sjuende klasse og på videregående skole, drar de til
Jokkmokk, en 30 minutters busstur.
Helsesenteret er åpent én gang i uken, og legen kommer også
dit én gang i måneden. Øvrig tid får man hjelp av helsevesenet i
Jokkmokk.
Porjus er også et trygt sted å bli gammel. Eldreomsorgen holder god kvalitet, og i tillegg til hjemmehjelpen ﬁnnes eldreboligkomplekset Pionjären.
Ingenting er spesielt vanskelig i Porjus. Postærender gjøres
med det samme ved den private postkassen, landpostbudet tuter
når det er på tide å komme ut. Kan det bli enklere?

Den som er på tilfeldig besøk i Porjus, kan velge å bo
på hotell eller vandrerhjem. Hotellet er et naturlig samlingssted for
konferansegjester og elbransjen som ofte besøker Porjus.
På det lille stedet ﬁnnes matvarebutikk, kiosk, grill, viltbutikk og
om sommeren også en kafé. Hvis tilbudet i Porjus føles begrenset, ligger kommunesentrumet Jokkmokk som sagt bare 30 minutter derfra,
med butikker, restauranter og også legesenter. Hvis du reiser i den
andre retningen, kommer du til Gällivare og Malmberget, som med
drøyt 15 000 innbyggere neste er en liten småby. Der ﬁnnes mange av
de store butikkjedene, men også sykehus samt ﬂyplass med daglige
turer til Stockholm. En ﬂyreise dit tar 1,5 time.
Selv om de ﬂeste har egen bil, er det av og til praktisk å ta bussen.
Innlandsveien, riksvei 45, traﬁkkeres av Länstraﬁken. Om sommeren
går det også tog på Inlandsbanan, som er en viktig turiststrekning. I
den gamle jernbanestasjonen ﬁnnes det i dag et galleri som har åpent
helt året og er svært populært. Det er kjent for sine fantastiske bilder
av nordlys.
Mens vi snakker om kommunikasjon: I Porjus ﬁnnes optisk bredbånd til glede for alle surfere og de som jobber hjemmefra. Leilighetene kan koples til bredbåndsnettet mot en fast avgift.
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Så til det vi nevnte innledningsvis. Vi har ﬁne
leiligheter i Porjus, fra små ettroms leiligheter til romslige leiligheter
med ﬁre rom, som vi leier ut.
Du betaler ingen andel og ikke noe depositum, vi står for vedlikeholdet og ved behov også for oppussing, oppvarmingen er inkludert i
leien (unntatt i garasjen) og hvis du vil ﬂytte, har du bare 3 måneders
oppsigelsestid. Dessuten får du personlig informasjon og service når
du ﬂytter inn, og du kan også regne med å få en hyggelig invitasjon
fra foreningslivet i Porjus.
Vi vil gjøre alt for at du skal trives.
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Patricia Cowern er den engelske fotografen som kom
på ferie til Porjus og ble værende. Det frister ikke lenger
å reise tilbake til England. I dag bor hun i den gamle
jernbanestasjonen der hun nyter av årstidenes variasjon
og den milelange utsikten.
– Det er så vakker natur, så stille og fremfor alt så mye
plass – det elsker jeg. Vinteren er fantastisk, det er den
desidert beste tiden av året. Den som ikke har vært her
om vinteren, går glipp av mye – luften, kulden, nordlyset,
farger ... alt er en opplevelse. Menneskene i Porjus kommer fra mange andre steder, så det er lett å ﬂytte inn.
Her ﬁnnes 30 nasjonaliteter og mange forskjellige typer
mennesker som kommer godt overens. Det er unikt.
Lars Lundqvist og kona Lena tok sitt pikkpakk og ﬂyttet
fra Stockholm til Porjus for ti år siden.
– Jeg var deleier i et elﬁrma i Stockholm, og det ble
altfor mye stress. Vi bestemte oss for å gjøre noe annet
i livet og ﬂyttet hit på lykke og fromme. Vi hadde ikke
jobb en gang da vi dro, men det løste seg med én gang.
Vi trives. Nå kjenner vi mange ﬂere folk i Porjus enn vi
noensinne gjorde i Stockholm, og det er positivt. Det var
ikke vanskelig å komme inn i fellesskapet. Det er selvsagt
avhengig av hvordan man er selv – om man vil være
sammen med andre. Klimaet er også bedre; er det vinter
så er det vinter, ikke slaps i ﬁre måneder.
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