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Vårt Arjeplog – Välkommen till Arjeplog! 
 
Det har börjat. Parkeringarna utanför våra affärer är fulla. Nöjeslivet tar fart. Och på restaurangerna 

är bord bokade av människor som talar andra språk än samiska och svenska. Biltestarna är här och 

jag hör till de första att välkomna dem. Att vi under en del av året blir dubbelt så många betyder 

förstås oerhört mycket. 

Inte minst med tanke på att vår egen befolkning fortfarande krymper. Och blir äldre. Det är ett 

bekymmer och vi måste sänka våra kostnader, titta på samarbeten med andra kommuner och satsa 

för att hitta tillväxt på sikt. Vi gör allt detta. Och vi gör det med gott mod och hopp om framtiden. 

Vi måste bli fler, inte färre. Vi behöver människor som flyttar hit, människor som arbetar här och 

människor som besöker oss. Oavsett om det är för säsongsarbete eller turism. Vi måste bli fler. Det är 

därför jag säger: Välkommen till Arjeplog! Välkommen inflyttare, invandrare, flykting, biltestare och 

besökare. Välkommen. 

Vi ska ta emot människor med öppna armar. Och öppna sinnen. För att det är vårt ansvar att ta emot 

människor, oavsett om de måste fly eller bara vill flytta. För att det är ekonomiskt nödvändigt att vår 

befolkning växer. Och för att det är oerhört viktigt att vi fortsätter att utveckla vår kultur, vår 

uppfinningsrikedom och vårt näringsliv. Vi som bor här kan vara stolta över oss själva. Vi kan och vet 

mycket. Vi har genom århundraden tagit till oss influenser utifrån. Varit nyfikna. Det har varit bra. Låt 

oss vara tydliga med att vi behöver fortsätta så. 

Arjeplog är känt för sitt personliga och säregna värdskap. Hit är människor välkomna. När jag hör 

främmande dialekter och språk, när jag ser utländska registreringsskyltar och möter nya medborgare, 

då vet jag att vi har möjligheter. Inte bara att överleva, utan att växa. 

// Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplogs kommun 


