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Vårt Arjeplog – Kultur gör samhället attraktivt 

Vad skiljer ett riktigt tråkigt samhälle från ett som är tilltalande? Vad är det som gör att man känner: 

"Här! Här kan jag trivas"? När jag tar mig friheten att drömma (och vem skulle hindra mig?) om 

framtiden i Arjeplog så handlar en del av mina drömmar om kultur. Och om hur vi ska använda kultur 

som idé för att få någonting bättre. 

Kultur och framtid är nämligen två sidor av samma mynt. Kulturen står inte i det ena hörnet när 

tillväxten står i det andra. De hör ihop. Och lyssna nu: Vi måste bygga, eller skapa, ett Arjeplog som 

tilltalar unga kvinnor. Forskningen säger att tillväxt skapas där unga kvinnor vill bo. Så traditionella är 

vi nämligen att där den unga mamman valt att bilda familj, där blir man boende. Partnern kan många 

gånger pendla till och från ett arbete långt borta, men mamman är den bofasta. 

Tänk när vi kan smycka ut våra bostadsområden med läckra statyer... eller när Tingsbackas entré 

känns som "Arjeplogarnas vardagsrum" (med utställningar eller fika eller möten)... eller när vi kan gå 

på direktsänd digital teater i en nyrenoverad biosalong... eller när det spelas dragspel bland folk så 

ingen kan låta bli att sjunga med. 

Eller när samtalsklimatet är riktigt, riktigt tillåtande. När vi kan vända och vrida på våra egna 

bevekelsegrunder, fundera över varför vi tycker som vi tycker och komma fram till att det där med 

alla människors lika värde både innebär att alla jobbiga åsikter också måste få plats (utom de som 

skadar eller förnedrar, dem behöver vi inte) och att den enda jag i slutänden kan förändra är jag själv. 

Och att det också är en överlevnadsfråga. För en liten kommun. Som behöver växa för att ha en plats, 

långsiktigt, i landet. Och kunna försvara den platsen. 

Jag tror vi vet vilken sorts samhälle vi vill ha. Vilken enorm potential vi sitter på, vi som får lov att bo 

mitt i paradiset. Och allt ska väl inte stanna som drömmar? 

// Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplogs kommun 


