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Tankar om…
ÄVENTYRS-paket!

   Jag läser om  
ödehus, som ska få 
ett nytt liv

Vad är din första tanke, när 
du läser ordet ÄVENTYRS- 
paket? Vad är din andra, 

din tredje och fjärde? 

Frågan är nu om du kommer att 
hitta äventyrspaketet, som jag tän-
ker skriva om idag eller inte? 

Jag säger bara Norrbotten och 
Norrland! Jag tror inte att det har 
gått någon förbi, att det är här det 
händer grejer! Många säger att vi 
har vänt på kartan, för det är här 
det händer! 

Så nu är det dags att lägga i 
nästa växel och få fler att också 
våga flytta upp till norr, men kom-
mer det bli lätt?

Det kommer aldrig att gå säger 
många, men det jag också ser. Det 
är att det finns många finurliga 
människor här i norr, som tror på 
möjligheten. Så låt mig komplettera, 
det jag ser händer just nu! 

Jag läser om ödehus, som ska 
få ett nytt liv. Jag läser om att det 
funderas över flyttpaket, något som 
fanns förr och som jag fick när jag 
skulle flytta på 90-talet.

Jag hör också hur verksamheter 
redan nu inför semestertider, klurar 
på lösningar stora som små. 

Så ÄVENTYRS-paket, vadå 
äventyr? Jag tänker så här! Varför 
inte marknadsföra vårt behov som 
ett äventyrspaket, för ett, två eller 
många år framöver? För vem vet, 
vad som kan hända när någon testat 
ett av våra äventyr? 

För egen del flyttade jag upp 
för kärlekens skull, men när den 
hade svalnat så hade kärleken till 
Norrbotten blommat ut. Det är nu 
18 år sedan jag flyttade upp, och 
chansningen var helt rätt även om 
orsaken till min flytt svalnade och 
tog slut. 

Så det jag själv klurar på, det är 
alla möjligheter som jag ser och som 
jag tror att många andra ser. Hur 
kan vi forma ÄVENTYRS paket till-
sammans, när det gäller arbetsmöj-
ligheter, boende och mycket annat? 

Jag tänker vad erbjuder vi 
mer, när någon är villig att ta 
sitt pick och pack och flyttar 
norrut? Vad finns det mer än ett 
arbete till en i familjen? Kan det 
finnas arbete till fler, skola, fritids, 
föreningsliv, internet, hus och andra 
möjligheter i ett och samma paket?

Sörlänning som jag är så älskar 
jag att marknadsföra den norra de-
len av landet, men jag vet att det är 
många som kommenterar med mina 
vänner då och min släkt? 

I dagens moderna värld, så är 
det inte så långt bort eller hur, men 
jag tänker också ta med dom hit? 

Så jag tänker för dom, som är 
nyfikna på den norra delen av 
landet. Varför inte hänga med 
upp, när någon i familjen ska gå en 
utbildning till t.ex. flygtekniker och 
där skolan finns här i norr. Eller 
kanske är det även dags för en egen 
karriärväxling, och där yrkeshögsko-
lan finns här i norr? 

Jag tänker att du kan ta med 
hela släkten och dina vänner, för 
att skapa en mer hållbar livsstil här 
uppe? Helt crazy jag vet, men varför 
inte? 

Hållbarhet något jag skrev om i 
min förra krönika, för ditt liv är vär-
defullt eller hur? Så varför stannar 
du då kvar i något som inte är hälso-
samt för dig, när andra möjligheter 
finns? 

Så jag tänker som ett test ta ett 
sommarvick här i norr, samtidigt 
som du får möjligheten att uppleva 
ljusa sommarnätter och en magisk 
natur för dig själv eller din familj. 

Sen tänker jag för oss som bor 
här redan, varför inte ge ett även-
tyr som julklapp till någon. Kanske 
en släkting eller vän, som är sugen 
men inte får tummen ur. Varför inte 
bjuda upp dom till ett äventyr, där 
du får visa upp varför du stannat 
kvar? 

Det är inte förrän vi inser och 
förstår, som vi kan göra en föränd-
ring eller så fortsätter vi tycka att 
det är för långt bort. 

Sen tänker jag även för alla oss 
som redan bor här i norr att den här 
delen av landet är stort, men ändå 
så har du fastnat där du är idag. Ta 
då chansen till ett kortare eller läng-
re äventyr, på annan ort här i norr. 

Jag tänker också har du varit till 
Kiruna? Det har jag också, men inte 
till nya Kiruna. Det är ju så häftigt 
eller hur? Det har skapat en ny 
stadskärna här i norr. Är inte det ett 
äventyr så säg?

Så Norrbotten och Norrland, 
som ett ÄVENTYRS-paket kunde du 
se dom tankarna komma idag? Trots 
att jag bott här i 18 år, så ser jag 
fortfarande Norrbotten och Norrland 
som ett äventyr som jag vill ta vara 
på mer. 

Tack för att jag än en gång, har 
fått snurra fart på tankar stora 
som små! 

 
Din mentala hälsoinspiratör  
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