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Vi hjälps åt att stärka

kraftfulla, energirika, exotiska, effektfulla

PORJUS

Vattenkraftens Pionjärverk i Porjus har sedan början på
1900-talet påverkat utvecklingen i Porjus med omgivning.
Mängder av historier berättar om människors kraft och energi och
anpassningsförmåga. Andra berättelser visar på vad som händer
som en direkt följd av vattenkraftsutbyggnaden. En fantastisk
kulturhistoria som är väl tillvaratagen.

Dåtid och Nutid möts och vävs samman. Precis som dåtidens ”kraftmän och kvinnor” byggde Porjus ska
dagens ”kraftmän och kvinnor” utgöra myllan för framtiden.
I slutet på 1990-talet formulerades – ”PORJUS
STRATEGIFORUM” – en process som växte fram ur
viljan att stärka Porjus överlevnadsförmåga.
Många har varit engagerade, några har kommit och
gått, nya kommer med, processen fortsätter.
Under senhösten 2002 bildas Laponia Porten AB,
ett bolag ägt av 78 aktieägare, alla privatpersoner,
föreningar och företag från Porjus.
Bolaget ska äga och förvalta nybyggnationen ”Laponia
Porten” som ska samla Porjus utbud och möjligheter.
Här ska finnas:
• turistinformation
• konferenser
• fester
• bio/teater
• utställningar
• föredrag/kurser
• med mera...
Beräknad byggstart, 2004/2005.

April 2003 har Porjus Strategiforum tillsammans
med Porjus Bya- & Intresseförening, som är formell
projektägare, förankrat utvecklingsprojektet ”Porjus
Porten till Laponia”, projekttid april 2003 till april
2005. Projektet möjliggörs tack vare Länsstyrelsens
regionala utvecklingsmedel samt Jokkmokks
kommuns bygdemedel.
Utvecklingsprojektet ska bl.a. främja kommersiell
service och handel knutet till turism och besöksnäring
samt stimulera aktörer i och kring Porjus att öka
samverkan och gemensam marknadsföring.
Porjus har stora möjligheter att bli ett bra komplement i ett större sammanhang och verkligen vara en
av flera entréer till vårt natur- och kulturvärldsarv
Laponia.
Porjus har idag världsledande teknik inom vattenkraften och den samiska kulturen som självklara
ingredienser i området. Den geografiska placeringen
och en spirande optimism signalerar framgång och
fortsatt utveckling.

Information:
Utvecklingsprojekt Porjus Porten till Laponia
Tel. 0973-776 80, 070 -510 10 36
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