PROJEKT
katalog

2016 - 2022
Framför dig har du en skrift som presenterar beviljade
projekt med stöd från Leader Polaris, som har
slutrapporterats fram till årsskiftet 2021/2022.

LEADERpolaris
Vi arbetar med lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden, som
utgår från lokala förutsättningar och samverkan mellan ideella-,
privata- och offentliga sektorn. Genom oss har organisationer,
verksamma inom kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix,
möjlighet att söka stöd till projekt som utvecklar området.

VARFÖR SITTER DU MED I
LAG-STYRELSEN?
Det betyder mycket för mig. Det är
utvecklande att delta i något större än
min vanliga verksamhet. Det är
betydelsefullt när jag tänker efter,
faktiskt lite coolt och en ganska stor grej
för mig personligen. Det är ett sätt att ta
ett visst sorts samhällsansvar och en
önskan om att stödja och utveckla
bygden där jag bor och är verksam.
Iida Larson - ledamot för privata sektorn i LAG-styrelsen

VAD BETYDER LEADER POLARIS OCH LEADERMETODEN FÖR DIG OCH DIN BYGD?
För mig kännetecknar Leader en organisation som främjar utveckling av bygden. De
projektidéer vi har haft möjlighet att stödja är seriösa och ger en god ton för bygdens
omgivning och utveckling. Jag tänker att det borde gå att öka kunskapen om oss
ytterligare så att fler vågar söka stöd och utveckla sin verksamhet. Varje liten idé är
värdefull och betyder mycket för trivsel i bygden. Det krävs fler engagerade personer som
vill utveckla bygden.
MER OM IIDA
Iida Larson äger en butik i Överkalix, och är samtidigt Resort Manager på Grand Arctic
Resort och har mångårig erfarenhet av fjällturism. Hon är engagerad inom föreningsoch näringslivet. På fritiden gillar hon aktiviteter i naturen, såväl sommar som vinter.

PROJEKT
Förstudie för ett levande Folkets Hus Jokkmokk
Syftet var att utveckla Folkets Hus som mötesplats för förenings- och kulturlivet
samt besöksnäringen i Jokkmokks kommun. Målet var att ta fram ett underlag för
hur Folkets Hus ska rustas upp i enlighet med de behov som kartlagts i projektet.
Projektägare: Byggnadsföreningen
Fjället u.p.a. Jokkmokk

Totalbudget: 181 121 kr

Projekttid: mars 2017-juni 2017

Fond: Landsbygdsfond

Förstudie utställning, The Arctic Circle Centre – Gateway 97
Syftet med projektet var att utveckla en besöksnäringsattraktion i Vuollerim inom
Destination Jokkmokk i Swedish Lapland. Målet var att ta fram underlag för
kommande genomförandeprojekt avseende produktion av utställning om
polcirkeln.
Projektägare: Vuollerim 6000 Natur
och Kultur ek. för. Jokkmokk

Totalbudget: 281 995 kr

Projekttid: okt 2016 – dec 2016

Fond: Regionalfond

Kontroll av mobiltäckningen på länsnivå
Syftet var att ta fram verklighetsbaserade underlag för att arbeta vidare med
lokalt anpassade lösningar i syfte att säkerställa mobiltäckning och tillgång till
digitala tjänster i hela området. Målet var att göra en kartläggning av den faktiska
mobiltäckningen i kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.
Projektägare: Region Norrbotten,
Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.

Totalbudget: 282 301 kr

Projekttid: maj 2017 - dec 2018

Fond: Landsbygdsfond

Tänk jämt
Syftet var att unga ska se möjligheter och inte svårigheter med gränsöverskridande samverkan och kontakter. Det har skett via olika evenemang och
aktiviteter. Det har också skett genom workshops och föreläsningar för ökad
kulturförståelse. ”Ungdoms/Tjejfaddrar” har införts för att få ungdomar att stötta
varandra och lära känna varandra, och därmed också uppnå en ökad förståelse för
varandra.
Projektägare: Föreningsalliansen, Jokkmokk

Totalbudget: 1 367 498 kr

Projekttid: sept 2017 – sept 2019

Fond: Landsbygdsfond

Förstudie hållbar energi i Vuollerim
Syftet med projektet var att utreda vilka möjligheter det finns för energibesparing
och förnybar energi för fastighetsägare i Vuollerim, och om denna potential kan
tas tillvara genom kooperativa lösningar. Målet med projektet var att leverera en
förstudie som ger svar på vilka möjligheter det finns lokalt för kooperativa
lösningar kring energieffektivisering och energiproduktion.
Projektägare: Byggnadsföreningen
Folkets Hus u.p.a. i Vuollerim, Jokkmokk
Projekttid: dec 2017 – sept 2018

Totalbudget: 281 554 kr
Fond: Regionalfond

Närvärmeverk och P-hem
Syftet med projektet var att möjliggöra en ökad inflyttning till Hakkasbygden
genom att fler bostäder och tomter ska kunna erbjudas då många i dagsläget vill
flytta till området men bostäder och tomter saknas. Målet var att utreda vad som
krävs för att investera i, överta och renovera bostäder i det så kallade ”P-hemmet”,
anskaffa och bebygga fler tomter och befintliga fastigheter samt anlägga ett
närvärmeverk för en gemensam energilösning till ovanstående fastigheter.
Projektägare: Hakkasbygdens boende ek.
för, Gällivare

Totalbudget: 254 038 kr

Projekttid: april 2018 – mars 2020

Fond: Landsbygdsfond

MER ÄN BARA ETT LOPP!
Nordenskiöldsloppet är världens längsta och tuffaste skidtävling, som lockar besökare
från hela världen till Jokkmokk. Men hur man drar nytta av det i ett vidare perspektiv
ville detta projekt ta reda på. Huvudsyftet var att i samarbete med Destination
Jokkmokk, företag från Jokkmokk och den ideella sektorn vidareutveckla loppet med
tjänster, kringaktiviteter och paket som attraherar besökarna att stanna längre och att
ta med sig familj och vänner.
En hel del aktiviteter har genomförts; alltifrån marknadsföringsinsatser och mässdeltagande, till att arrangera konferenser för företag och föreningar i Jokkmokk med
fokus på vilka möjligheter som finns i samband med loppet och att bilda nätverk kring
frågan.
Projektledaren Wolfgang Mehls bästa tips till andra som bär på en idé är att ha en
vision och ett lite större mål som leder hela projektet, och som ger inspiration och
motivation till alla inblandade. Stödet från Leader Polaris har varit till stor hjälp för att
kunna arbeta kontinuerligt och systematisk. Och framför allt är det viktigt att du tror på
att det är möjligt, hälsar han!
Syftet med projektet var att med samordnade insatser öka konkurrenskraften hos det
lokala och regionala näringslivet, framförallt besöksnäringen, samt att bidra till ett mer
differentierat näringsliv. Målet var att i samarbete med Destination Jokkmokk, lokala
företag samt den ideella sektorn vidareutveckla kringaktiviteterna runt arrangemanget
Nordenskiöldsloppet och som resultat, generera nya gästnätter i området.

UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN
RUNT NORDENSKIÖLDSLOPPET
Projektägare: Nordenskiöldsloppet AB, Jokkmokk
Projekttid: jan 2017- april 2019
Totalbudget: 692 641 kr
Fond: Landsbygdsfond

(c) Red Bull Nordenskiöldsloppet

VISSTE DU ATT…
…så många som 66 nya säljbara
produkter och tjänster har skapats! De
allra flesta handlar om turistiska
produkter, men i det nya utbudet hittar
man även alltifrån odlingsrådgivning
och produkter inom hästsport till
tidtagning i kartingbil för personer med
funktionsvariationer.

66

…samtliga projekt har skapat
minst ett, men många gånger
flera, nya samarbeten! Det är
ett kvitto på att många har
arbetat tillsammans för att
skapa nytta för området!

1

…projekten
tillsammans har omsatt
15 310 947 kr i faktiska
pengar.

15 miljoner

...projekten totalt har
genererat 45 175 timmar
ideellt arbete! Detta
motsvarar nästan 26
personer som arbetar heltid
under ett år!

45 175

Utveckling av Vuollerimbygden med fokus på
världens nordligaste kartingbana
Syftet med projektet var att stärka de lokala aktörernas konkurrenskraft och locka fler
besökare till Vuollerimbygden, samt att stärka motorföreningens utbud av aktiviteter
för invånarna i kommunen. Målet var att investera i motorföreningens anläggning
och marknadsföra detta tillsammans med boendeanläggningar på orten.
Projektägare: Vuollerims
motorförening, Jokkmokk

Totalbudget: 281 554 kr

Projekttid: dec 2017 – sept 2018

Fond: Regionalfond

Produkt och tjänsteutveckling genom företagssamverkan
Syftet med projektet var att två företag genom samverkan skulle utveckla företagandet.
Målet med projektet var att ta fram flera egentillverkade produkter och tjänster samt
utveckla webbutiker.
Projektägare: Jokkmokks Zoo &
Hundsport, Jokkmokk
Projekttid: jan 2017 – aug 2019

Totalbudget: 228 197 kr
Fond: Regionalfond

Byakult 2.0
Syftet med projektet var att öka attraktiviteten på landsbygden genom att utveckla
och tillgängliggöra kulturaktiviteter och kulturupplevelser i större omfattning. Målet
var att genomföra aktiviteter som skapar nya fritidssysselsättningar och därigenom
bidra till integration och samverkan samt manifestera det unika med landsbygden.
Projektägare: Gällivare kommun, Gällivare

Totalbudget: 1 371 696 kr

Projekttid: augusti 2017 – december 2020

Fond: Landsbygdsfond

RENODLAT - VINNARE VID
ULLBAGGEGALAN 2020
- i kategorin "Nya
affärsmöjligheter
på landsbygder"
Syftet med projektet var att öka
medvetenheten och kunskapen om de
gröna näringarna samt stärka tillgången
till, och kunskapen om, lokalproducerad
mat. Målet var att skapa ett antal
aktiviteter som inspirerar och ökar
kunskapen om lokalproducerad mat,
odling och självförsörjning, samt testa
nya metoder för detta.
Projektet skulle också öka kunskapen om
och testa metoder för att minska
matsvinn samt kartlägga de gröna
näringarna i området genom att skapa
en grön tillväxtplan och ett branschråd
för näringen.

Renodlat / Omställning Gällivare (OMG)
Projektägare: Cora Karlsson AB, Gällivare
Totalbudget: 1 780 355 kr
Fond: Landsbygdsfond

Kompetensbanken
Syftet med projektet var att ge en helhetsbild av utbud, brist på och behov av
kompetens i Gällivare, samt ta fram en prognos för framtida kompetensbehov. Detta
för att i samverkan med andra aktörer kunna planera och genomföra åtgärder samt
möta behovet av kvalificerad arbetskraft. Målet var att genomföra behovsanalyser och
kartläggning av kompetensbehov och utbildningsutbud i kontakt med företag och
organisationer på orten.
Projektägare: FB Gellivare ek. för.
Gällivare
Projekttid: juni 2018 – februari 2020

Totalbudget: 825 974 kr
Fond: Landsbygdsfond

Kompetensutveckling världsarvet Laponia
Syftet med projektet var att höja kunskapen hos, och graden av samförstånd mellan,
näringarna för hur Laponias natur- och kulturvärden kan nyttjas och utvecklas. Målet
med projektet var att genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt skapa nätverk
inom och mellan besöksnäringen och rennäringen.
Projektägare: Laponiatjuottjudus, Jokkmokk

Totalbudget: 483 971 kr

Projekttid: jan 2019 – dec 2019

Fond: Landsbygdsfond

Soutujärvibygdens Servicekontor
Syftet med projektet var att stärka servicen i bygden och skapa goda förutsättningar
för fortsatt utveckling av boende, fritid, företagande och besöksnäring. Målet var att,
utifrån de lokala behoven, arbeta fram ett bra utbud av tjänster och etablera en
varaktig och stabil serviceverksamhet inom Soutujärvibygden.
Projektägare: Soutujärvibygden i
utveckling ek för, Gällivare

Totalbudget: 1 194 536 kr

Projekttid: dec 2018 – maj 2020

Fond: Landsbygdsfond

Struktur för serviceutveckling i Överkalix kommun
Syftet med förstudieprojektet var att få kunskap om situationen för respektive
kommersiell aktör (inkl. detaljhandeln) och kunskap om situationen i respektive by.
Det var också att utveckla långsiktig samverkan mellan kommunen, kommersiella
aktörer och byaföreningar.
Projektägare: Överkalix kommun, Överkalix

Totalbudget: 208 390 kr

Projekttid: sept 2019 – maj 2020

Fond: Landsbygdsfond

HÄR LEDS VÄGEN TILL UNIK NATUR OCH MILJÖ
Projektet Strandpromenader i Bränna har möjliggjort anläggning av sammanhängande
naturleder, 10 km, i en unik natur och miljö vid Bränna, som kommuncentrum i Överkalix
kallas. Syftet var att stärka centralortens attraktionsvärde och ge invånare och besökare fri
tillgång till en sammanhängande naturled i en unik natur och miljö! Etableringen består
av utöver själva naturleden även av utegym, nya bänkar och rastplatser och en kulturled
på Grelsbyberget, samt orienterings- och informationsskyltar i anslutning till
promenaden.
Projektet ska också ge hotell och restauranger och övriga turistföretag möjlighet att
erbjuda sina kunder fler attraktiva naturupplevelser. Kunskapshöjande insatser i projektet
ska främja strandpromenadernas långsiktiga hållbarhet.
Projektet har även gett inspiration till byar i Överkalix kommun att genomföra liknande
insatser, berättar Bo Häggroth, projektledare på Överkalix kommun. Hans bästa tips till
andra som vill genomföra liknande projekt är att lägga tid på samverkan för att definiera
vad man vill göra innan ni ansöker om finansiering. Involvera entreprenörer och personer
med fackkunskap kring de frågor som behöver lösas i projektet. Bjud in föreningar och
andra intressenter till dialogmöten för att få in synpunkter utifrån deras behov!

STRANDPROMENADER I BRÄNNA
Projektägare: Överkalix kommun, Överkalix
Projekttid: januari 2019 – november 2020
Totalbudget: 1 036 401 kr
Fond: Landsbygdsfond

Smart specialisering i destinationen Jokkmokk
Syftet med projektet var att stärka konkurrenskraften inom Jokkmokks besöksnäring
genom att arbeta lokalt med strategiska och taktiska processer för smart
specialisering. Processerna skulle leda till en strategi med tillhörande handlingsplan
för att utveckla Jokkmokk som hållbar destination. Målet var att skapa nya
samarbeten, nätverk samt öka antalet företag i det lokala samverkansklustret.
Projektägare: Destination Jokkmokk ek.
för. Jokkmokk
Projekttid: jan 2020 – jan 2021

Totalbudget: 1 142 224 kr
Fond: Landsbygdsfond

Föreningsutbildning
Syftet med projektet var att stärka kapaciteten hos den ideella sektorn och öka
kunskapen och kompetensen hos såväl styrelseledamöter som medlemmar inom de
ideella föreningarna. Målet var att genomföra totalt 6 utbildningstillfällen och ge
föreningarna verktyg att utveckla det egna föreningsarbetet samt öka kunskapen om
möjligheterna att bedriva utveckling i ett bredare samhällsperspektiv.
Projektägare: Leader Polaris 2020,
Gällivare, Jokkmokk och Överkalix

Totalbudget: 112 492 kr

Projekttid: feb 2017 – feb 2018

Fond: Landsbygdsfond

Förstudie Arctic Gardens – Midnattssolens trädgård

Syftet med projektet var att ha utvecklat ett säljbart koncept av Midnattssolens
trädgård för att ge Jokkmokk en ännu tydligare profil som besökskommun och för
att nå nya målgrupper, både inom trädgårdsturism, inom ekologisk odling och inom
forskning. Vidare skulle projektet spela en viktig roll i att utveckla livsmedelsförsörjning på regionalt plan för att möta utmaningar som klimatförändringar och
utarmning av odlingsbar mark.
Projektägare: Jokkmokks kommun

Totalbudget: 2 464 231

Projekttid: aug 2019- dec 2021

Fond: Landsbygdsfond

PARAPLYcheckar
Paraplycheckar är stöd upp till 40 000 kr
som kunnat sökas av föreningar till mindre
utvecklingsprojekt. Åtgärderna har hittills
handlat om att öka tillgängligheten till
natur och kultur, om att ge unga
möjlighet att skapa sina egna aktiviteter
och utveckla sin egen roll i den lokala
utvecklingen, öka utbudet av aktiviteter
och mötesplatser samt att integrera fler
människor.

JOKKMOKK SIF BASKET har bjudit med nyanlända ut i naturen för att
ge lärdomar om att naturen är en stor källa till välmående och hälsa
genom friluftsliv och möjligheterna till aktiviteter - allt från att enkelt
grilla korv över öppen eld till att prova på olika äventyrsaktiviteter.

JOKKMOKKS JAKT OCH
FISKEVÅRDSFÖRENING har
skapat bättre tillgänglighet till
naturen genom att röja och
märka upp stigar till
fiskeplatser, sätta upp
informationstavlor och
upprätta grillplatser.

SVARTBYNS INTRESSEFÖRENING har upprustat
belysning runt en motionsslinga,
för att så många som möjligt –
även under årets mörka period ska kunna använda spåret.

FRILUFTSFRÄMJANDET
GÄLLIVARE har breddat en
sträcka av Dundret Runt-spåret,
för att skapa ökad tillgänglighet
till spåret och kunna maximera
antalet skidåkare i loppet.

MOSKOJÄRVI BYGDEGÅRDSFÖRENING har utökat
verksamheten genom att erbjuda
övernattning för tältare utomhus
samt erbjuda service i form av ett
utekök och dusch.

MURJEKS HEMBYGDSFÖRENING
har skapat en trevligare och mer
välskött by genom att slyröja på
hembygdsområdet samt längs med
vägen till järnvägen.

HUNDKLUBBEN DUNDRET
har införskaffat en lerduvekastare
för sportingskytte, och arrangerat
skyttekvällar för ungdomar, i syfte
att väcka ungdomars intresse för
hagelskytte som ett attraktivt och
hållbart fritidsintresse.

SAMMAKKO LILLBERGETS
BYASAMFÄLLIGHET har
iordningsställt en stigsträcka med
röjning och markberedning, för att
på så sätt sammanlänka en led runt
hela Sammakkosjön.

BRUKETS BYAFÖRENING
har ökat aktivitetsutbudet
och byns attraktivitet, genom
att uppföra grillplatser med
vindskydd, röja stigar,
etablera en boulebana samt
upprusta belysning vid en
motionsslinga.

VUOLLERIMS SK har utökat
tillgången till utrustning i
sin lokal för att kunna
erbjuda ett bredare utbud
aktiviteter och sporter i
byn, främst för barn och
unga.

KONSTRUNDAN UTI VÅR
HAGE har under en dag
guidat besökare och visat
upp olika typer av konst
utomhus i skogsmiljö.

ARCTIC RYTTARFÖRENING
har anordnat en helgclinic i
grenen Tornerspel med
teori- och ridlektioner.

ALLSÅNS BYAFÖRENING
har restaurerat upp
befintliga samlingsplatser
i byn samt byggt en
grillplats i anslutning till
området som används
bland annat i samband
med majbrasa.

SAMMAKKO FRITIDS- OCH
SKOTERFÖRENING har
upprustat badstranden i byn,
och skapat en säkrare badmiljö
genom att upprätta ett staket
mot den passerande bilvägen
och att införskaffa en livbåt.

PRO ÖVERKALIX har
förbättrat utemiljön vid
boulebanorna genom
att tillverka bänkar,
bord, grill och
förvaringsbod.

ANSVAR-POLCIRKELNS
FISKEVÅRDSOMRÅDE har
gjort naturmiljön och fisket
längs älven tillgänglig för fler
människor, genom röjning
av stigar och fiskeplatser
samt genom informationsoch hänvisningsskyltar.

MINORITETSSPRÅKSFESTIVALEN
har skapat en plattform för att
årligen hålla en festival där
människor med olika bakgrund
kan dela med sig av sitt språk, sin
kultur och sin kunskap.

VUOLLERIMS RIDKLUBB har genom
utbildningsinsatser gjort åtgärder för
att öka hållbarhet och välbefinnande
för djuren, samt utvecklat sin
verksamhet med den nya kompetens
som skapats hos medlemmarna.

PURNUVAARA HEMBYGDSFÖRENING
har återupplivat kulturaktiviteter och
skapat social samverkan kring en plats
där dansbanan funnits, genom att
bygga en mobil dansbana och en
boulebana, samt att man har haft
välbesökta invigningar av dessa.

JOKKMOKKS SK har med hjälp
av konstsnö etablerat en slinga
med skidspår samt ett
lekområde för barn, för att
tillgängliggöra detta under en
tidigare säsong.

SOUTUJÄRVIBYGDEN I
UTVECKLING
har invigt Marsijärvi fiskevårdsområde och därigenom
skapat ett kulturellt
evenemang i bygden med
många besökare som aktivt
deltagit vid notdragning som
är ett kulturarv i bygden.

BHK MALMEN
har etablerat en yta för
inomhusträning för
hundagility, så att man
numera kan träffas och
träna året runt.

VAISA SAMEFÖRENING har
genomfört två kultureftermiddagar
för barn och ungdomar (och deras
familjer) i Váisáluokta, där man
förmedlat olika språk och kulturer till
människor med olika bakgrund som
befinner sig på platsen, både
boende och besökare.

 ELLIVARE SKIDALLIANS har
G
arrangerat prova-på-aktiviteter
inom skidåkning för barn och
unga, och samtidigt skapat en
bank av låneutrustning för
samma målgrupp.

NILIVAARA FRITID OCH
FISKEVÅRDSFÖRENING
har skapat en ny aktivitetsplats genom att rusta upp
en minigolfbana och
anlägga en boulebana.

VAD BETYDER LEADER-METODEN
FÖR DIG?
Det främsta är underifrånperspektivet. Personer på lokal nivå
som har drivkraft får möjlighet att
arbeta med olika projekt för att
förändra sin verksamhet eller satsa på
nya projekt.
HUR ÄR DET ATT SITTA I LAGSTYRELSEN?
Det är både roligt och intressant. Vi har Barbara Willen - ledamot för ideella sektorn i LAG-styrelsen
en bra sammansättning av personer
och tillsammans bidrar vi med erfarenheter och kunskaper som gör att vi väger in
olika perspektiv i diskussionerna. Det är en bra grund för samverkan som gör att
beslut om stöd till projekt fördelas rättvist och kommer närmare människorna som
bor i våra kommuner.
MER OM BARBARA
Barbara Willen är egenföretagare inom turism och konsultverksamhet. Hon är aktiv
och drivande i Soutujärvibygdens föreningsliv och jobbar fortfarande då och då
som vildmarksguide i skog och fjäll över hela Lappland. När Barbara inte jobbar
gillar hon att köra hundspann med sina slädhundar, vandra, filma och fotografera..

Baksida
Vi vill att de som bor och verkar på en plats också
ska kunna vara med och påverka utvecklingen av
den. Välkommen att höra av dig till oss!

Sara Karlsson Alalahti
Verksamhetsledare
Mail: sara@leaderpolaris.se
Telefon: 070-210 21 57

FRAMSIDA
Niclas Hökfors
Ordförande
Mail: niclas.hokfors@bfk.se
Telefon: 070-660 61 82

www.leaderpolaris.se - www.facebook.com/polaris2020

