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Vårt Arjeplog – God jul och gott nytt år! 
 
Jag har huvudet fullt av senaste veckans uppmärksamhet för att vi utsågs till Årets kommun, och av 

att se på diplomet vi fick av tidningen Fokus då vi utsågs till den kommun där det är bäst att bo i för 

äldre. Jag är stolt över vår kommun, inte bara över organisationen där jag arbetar, utan naturligtvis 

över hela området, alla vi som tillsammans jobbar för att göra det bästa som går med de små 

resurser som vi har. Och jag styrks i min tro att det inte alltid är storleken på resurserna som avgör 

om en kommun ska vara bra att leva i eller inte. 

Det går alltid att göra bättre och vi triggas av det. Tro mig. 

Den vision som vi på kommunen har är lång och innehåller många ord. Min egen tolkning är att ”vi 

vill att människor ska tycka att det är bra att bo här”. Det räcker väldigt långt och om vi alla tänker att 

allt vi säger och gör bidrar till detta, så kan vi komma långt. Vi kommer att ha ett bra värdskap där 

människor känner sig välkomna. Och det är viktigt. Sedan ska även den fysiska miljön motsvara våra 

förväntningar – det jobbar vi på. Först ska vi bli överens om planen och sen ska vi försöka förverkliga 

den, steg för steg. 

Nu går vi mot jul. Många jobbar på, vardag som helgdag, och de ska ha ett stort erkännande. Andra 

har julledigheten som ett andningshål, en tid att samla lite ny kraft. 

Vad som än gäller för dig: Tack för 2013. Nu tar vi förnyade tag under 2014, små steg mot en 

kulturskola, vidare i vårt arbete för att få pengarna att räcka till bra vård, skola och omsorg. 

God Jul och Gott Nytt år. Vi ses och hörs på det nya året! 
 
//Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplogs kommun 


