
    Spalt v47 2013 
 

Vårt Arjeplog – Tillväxt kräver engagemang 
 
Tillväxtfrågor kräver engagemang. Tillväxt händer sällan av sig själv. Någon behöver se möjligheten 

när den dyker upp. Min erfarenhet är att man ser möjligheterna antingen om man ”är av den sorten” 

– de som vi brukar kalla ”riktiga entreprenörer” – eller om man är förberedd, har börjat glänta på en 

dörr mot nya möjligheter eller börjat söka inom ett nytt område. 

Ibland krävs en omskakning. Många går i sina invanda hjulspår dag efter dag. Man trivs kanske inte 

riktigt med det man gör, men man otrivs inte heller. Det funkar. Om någonting då händer, företaget 

man jobbar för lägger ner eller ens barn helt plötsligt flyttar hemifrån, så kan det ibland vara första 

steget mot en större förändring. Många företag har startats utifrån att vardagen har rubbats. 

Vi har börjat ett stort omställningsarbete i kommunen. Vi konstaterar att vi inte har råd med allt som 

vi hittills gjort. Har du inte insyn i våra dagliga verksamheter, vård, skola och omsorg så kanske du har 

sett att vi, åtminstone för stunden, inte längre satsar pengar på löpande underhåll eller 

blomsterutsmyckningar. Det tycker jag är mycket tråkigt. Det ger ett förfallet intryck i en tid då vi 

verkligen behöver motsatsen. Men vi är tvungna att rätta mun efter matsäcken och komma igen när 

vi jobbat igenom hela organisationen och kommit ut på andra sidan. 

Samtidigt gläds jag mycket åt de privata initiativ som driftiga människor tagit. Några blomlådor 

planterades och sköttes om utan kommunala pengar. Lösa spikar slogs ner på Vaukaleden. Skräp 

samlades ihop och plockades upp. Människor ringde och frågade om de kunde hjälpa till med något. 

Vi kanske hade åstadkommit en omskakning eller en ”byakänsla”? För kanske är det så att de som 

bor i våra byar många gånger har lättare för att se det gemensamma behovet? Och lägga en stund av 

sin tid på något som alla har glädje av. 

Vi kommer att komma tillbaka till att vi med hjälp av skattepengar kan försköna vår kommun och 

laga potthålen i våra vägar. Jag tillhör dem som säger att det är nödvändigt. Under tiden som vi 

jobbar på det så tittar jag bland annat på Slagnäs och ser den kreativitet och glöd med vilken byn går 

samman, bygger spänger nere vid vattnet, funderar kring hur de ska locka fler inflyttande och hur 

man ska skapa ett stadigare underlag för byns affär. Slagnäs är inte det enda ställe som sjuder av 

kreativitet, men de är ett fint exempel som jag gärna vill lyfta fram och uppmärksamma. 
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