Glesbygdshandboken
för dig som flyttar till byn

pajala.se

Hej, så kul att du är nyfiken på
Pajala kommun!
Folket

Livsstilen

Här finns en charmig kombination av att vara både nyfiken,

Vardagslyx gillar vi, att ha det bra varje dag. Livsstilen är

varm och lite oborstad. Vi bär på det finska värdefulla

exklusiv och kombineras av stora ytor med unik natur och

arvet sisu som betyder envishet, och ”kan själv” är ett

trygghet och närhet mellan människor. Här finns

vanligt kännetecken för Pajalabon. I Pajala har vi tidigt

fortfarande originella människor och oexploaterade

tagit ställning för allas lika värde och vikten av mångfald i

platser. Många stigar måste fortsätta trampas och nya

ett samhälle. Vi är kända för vårt värdskap, att vi är

måste ta form. Här möts och umgås vi spontant, enkelt

välkomnande och tar hand om varandra.

och avskalat, oftast utan tillgjorda och arrangerade
aktiviteter. Livet kan vara stressigt här också men det är
enkelt att koppla av och ladda om.

Drivkraften
Vi tror på att människornas unika drivkraft och kärlek till platsen är nyckeln till framgång. Olikheter är tillgångar och dessa ska ges
utrymme att växa och verka. Här finns en mix av små och stora företag som alla har ett lokalt engagemang. Eldsjälarna i föreningslivet
har oanade krafter och bidrar till gemenskap, hälsa och utveckling. Ingenting är omöjligt för dem att fixa!
Alla har en viktig roll och platsen är perfekt att utveckla nya idéer på. Vi är ingen kommun som kämpar för överlevnad utan vi är en
plats som bidrar, driver på utvecklingen för landsbygden och föregår med gott exempel.

Visste du att Pajala har en egen flygplats?
Jajamän, ca 15 minuter västerut från Pajala hittar du vår flygplats där
du kan resa mellan Pajala och Luleå på bara 40 minuter. En avgång
på morgonen och en på eftermiddagen.
Under juletid trafikerar plan med gäster från Storbritannien vår
flygplats för att besöka det lokala tomtelandet. Arbetet pågår för att
öka den internationella trafiken och tillmötesgå utvecklingen inom
besöksnäringen i Tornedalen och destinationen Heart of Lapland

Ett hum om avstånd
Pajala- Korpilombolo 40 min
Pajala- Tärendö 30 min
Pajala- Junosuando 40 min
Pajala- Muodoslompolo 70 min
Pajala- Kiruna 2 timmar
Pajala- Gällivare 1 tim 30 min
Pajala- Luleå 2 tim, 30 min
Pajala- Ylläs Finland 1 tim
Pajala- Levi Finland 1 tim 40 min

Byaliv

Följartips!

Att bo i glesbygden passar kanske inte alla. Här får man vara beredd på att både hjälpa till och att
göra saker själv till skillnad från större ställen där du enkelt kan boka och köpa det mesta i en app.
Pajala kommun består av byar i olika storlekar och här får du verkligen chansen att leva det
ultimata byalivet där allt funkar som ett kretslopp och där bytartraditionen fortfarande lever. Små
byar och samhällen erbjuder gemenskap, kunskapsutbyte och skaparglädje. Byborna kan vara lite
försiktiga i början men behöver du hjälp med något så är de alltid redo att ställa upp.
Här presenterar vi de olika områdena i vår kommun.

Pajala Anslagstavla
Alla vi som älskar Tärendö
Junosuando anslagstavla
Korpilombolo

Foto: Linnea Isaksson

Pajala
Pajala centralort ligger intill Torneälven och här bor ungefär hälften av kommunens befolkning. Här finns ett fint utbud inom skola och utbildning,
sjukvård, butiker, restauranger och service. Föreningslivet bjuder på ett smörgåsbord av aktiviteter och mötesplatser året om. Bland annat finns
här ishall, konstgräsplan, teater, badhus och stall med ridhus. Andra helgen efter midsommar infaller Pajala Marknad med över 40 000
besökare. Från Pajala är det 25 minuter till den finska gränsen men vintertid öppnar sig en ny infrastruktur och du tar dig över till grannlandet på
byarnas isvägar på ett kick. Vägen längs Torneälven söderut bjuder på ett levande jordbrukslandskap med lokala livsmedelsproducenter och
sträckan är även känd för sitt rika laxfiske. Från Pajala är det bara ett stenkast till gruvområdet i Kaunisvaara som är en av de större
arbetsplatserna i kommunen. I Pajalas grannby Sattajärvi finns även slalombacke.

Junosuando och Kangos
Junosuando och Kangos är grannbyarna i den västra delen av
kommunen som tillsammans har ett fint utbud av service, skola,
butiker, restauranger, aktivitetsföretag och ett engagerat föreningsliv.
Junosuando ligger intill Torneälven och Kangos vid Lainioälven.
Området är ett paradis för fiskare med tre älvar och mängder av fina
fiskesjöar.
I Junosuando finns kommunal förskola samt föreningsdrivet gym,
badhus, elljusspår, badstrand och sporthall. Här finns även
livsmedelsbutik och restaurang. På somrarna arrangeras den populära
fotbollsskolan för barn.

Kangos Kultur- och ekologiskola F-9 ligger i hjärtat av byn och här går
barn från flera närliggande byar. Odling och minoritetsspråket
meänkieli har en central roll i undervisningen och under vintern får
barnen prova på att bada isvak.
I byn finns bland annat livsmedelsbutik, drivmedel, hotell,
restauranger, camping med utebad, idrottsanläggningar och
fritidsgård. Här har laxen sin egen festival i juli då byn fylls av
laxfiskare och danssugna.

Området är känt för sin starka entreprenörsanda och de största

Foto: Moa Videkull

arbetsgivarna är verksamma inom bland annat transport,
besöksnäring och hantverksyrken.

Foto: Korpicsl

Korpilombolo
Korpilombolo ligger i kommunens södra del. Här finns skola F-9, livsmedelsbutik, drivmedel , kulturhus och restaurang,
sporthall, gym, skidspår, fotbollsplan och nu även utebad. Korpilombolo är ett kulturmekka som växlar upp lite extra
under vintern när den två veckor långa nattfestivalen äger rum och människor från hela världen besöker byn. Här är
fotbollen en stor drivkraft och gräsplanen i byn Ohtanajärvi är en av de stora mötesplatserna när hemmalaget hejas
fram. Byarna i området kring Korpilombolo ligger vackert belägna vid sjöar och det är lätt att hitta sin egen
favoritplats. I området finns bland annat företag inom tillverkning, kultur, träindustri och skog.

Tärendö
Genom byn rinner två älvar, Kalixälv och Tärendöälv
varav Tärendöälven är världens näst största
bifurkation. Idrott har alltid varit ett signum för byn
och det var här som skidåkerskan Charlotte Kalla
satte grunden för sin karriär . Den anrika festplatsen
Tärendöholmen är känd för uppträdanden av stora
artister och arrangemang förr i tiden men nu är det
istället bilbingo som fyller parkeringen under
sommarkvällarna. Här finns bland annat skola F-6,
idrottshall, gym, beachvolleyplan och hockeyrink. På
sommaren arrangeras Tärendöveckan med
fullspäckat program inom kultur och idrott. I Tärendö
finns företag inom bland annat trävaruindustri, bygg
och besöksnäring.

Muoniodalen
Muoniodalen är området norr om Pajala där gränsälven Muonioälven kommer ner från
Karesuando och finska Lappland. Muoniodalen har en karaktäristisk natur med sandåsar,
tallskogar och dramatiska ravindalar Här finns även en livskraftig renskötsel. Området är känt
för meteoritnedslaget som upptäckes 1906 och drar många besökare som letar meteoriter
under sommaren. I Kitkiöjärvi och Muodoslompolo finns lanthandel och drivmedel. I området
finns boende-och aktivitetsföretag inom bland annat fiske och björnsafari.
I nordvästra delen ligger en av Europas sista riktiga vildmarker , Pessinki fjällurskog och ekoparken Naakjärvi där du kan vandra långa sträckor och njuta av orörd natur.
Norr om Muodoslompolo finns en av Sveriges mest kända ödekyrkogårdar, Akamella som
ligger på en både spännande och vacker plats. Vid landsvägen en bit utanför Muodoslompolo
kan du enkelt dricka vatten från en kallkälla, kommunens godaste vatten enligt ryktet.
Foto: John Malmström

Lokal service
Pajala
Kaunisjuensuu/ Finska gränsen
Korpilombolo
Junosuando
Kangos
Tärendö
Saittarova
Kainulasjärvi
Kitkiöjärvi
Muodoslompolo

Pajala
Kaunisjuensuu/ Finska gränsen
Korpilombolo
Tärendö
Kangos
Kainulasjärvi
Kihlangi
Kitkiöjärvi

Hälsocentral Pajala
Folktandvården Pajala
Apotek Pajala
De flesta lanthandlare är ombud

Typiskt Pajala
Meänkieli
Bastubad
Att bada bastu är en tradition sedan länge i Pajala
och Tornedalen. Det finns i regel två olika
bastutyper ; den elektriska som många har i huset
och den vedeldade som finns ute på tomten eller
vid stugan. Bastun värms upp till ca 80 grader
men du kan välja att sitta på nedre bänken för en
lägre temperatur. Bastubad kan kombineras med
bad i sjö eller älv året om eller med ett snöbad.

År 2000 blev meänkieli utsedd till nationellt
minoritetsspråk och det finns ca 75 000
meänkielitalande i Sverige. Pajala kommun är
stolt över att vara förvaltningskommun för
meänkieli och finska vilket möjliggör att vi aktivt
kan arbeta med förvaltning och utveckling inom
minoritetsspråk samt kultur. Du kan höra
meänkieli i bland annat radion, i matkön och
musiken. Vårt språk har de vassaste och
skönaste uttrycken. Lyssna och njut.

Här lever vi inte trångt.
Här bor ca. 6000 invånare fördelat på
83 byar. Det finns 8000 km2 att röra
sig på, alltså 1,3 km2 per person.
Onödigt med adresser
Adresser är inget som används så ofta
här, man nämner ofta istället vems hus
det är eller vem som bor granne.

UNESCO världsarv Struves
Meridianbåge
På 1800-talet skulle jordens form och
storlek bestämmas. Den tyskryske
astronomen Wilhelm Von Struve
anordnade en expedition från Svarta
havet till Nordnorge där mätpunkter
på berg togs ut. I Pajala finns en av
dessa mätpunkter som ingår i Unescos
världsarv. Vårt berg heter Jupukka och
har en underbar utsikt.

Nödvändig &
onödig fakta

Mörkt och kallt? Jajamen!
Vår plats är en av de bästa i världen för
att uppleva det magiska och
mytomspunna norrskenet som du kan
njuta av från september till april.
Området är dessutom väldigt
snösäkert. I juni tar midnattssolen över
och skiner dygnet runt i 40 dagar.

Kändis
Här blir man lättast kändis genom att exempelvis
fånga sommarens största lax eller plocka mest
hjortron av alla.
Andra kändisar är exempelvis:
Charlotte Kalla, skidåkare
The Magnettes, musiker
Mikael Niemi, författare
Johan Tornberg, hockeyspelare och expertkommentator

Genom kommunen rinner fem vilda
älvar . Torneälv, Kalixälv, Muonioälv,
Lainioälv och Tärendöälv.
Här finns världens näst längsta
bifurkation och en av världens bästa
laxälvar

Myter och sanningar om
livet i glesbygden

t
y
M

Vintern är svinkall och mörk
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- Tur är väl det! Vi är en av få platser som fortfarande har riktiga vintrar. När snön lägger sig öppnar
sig en ny ljus och fräsch värld. Våra vintrar består av kaamos, norrsken, stjärnhimlar och krispiga
vintersolstrålar, för att inte tala om vårvintern där snö och värme möts. Vintern är torr och sällan
blåsig. Ni vet, det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder.

Folk är så tysta

Jo, tjena. Folk i glesbygden är rätt sociala och här råder en hårfin gräns mellan nyfikenhet och de du som
stadsbo skulle kalla påträngande. Du kommer få frågan vem du är, var du kommer ifrån och om du vill ha kaffe.

Nå det beror ju lite på var du ska och hur ofta du ska iväg. Om du har lust att åka nånstans åker du genom ett
magiskt landskap och tiden spenderas effektivt, inte en bilkö i sikte.

Det är långt överallt

Här bor man i ett spännande område med både Finska Lappland och Nordnorge som grannländer. Våra
grannkommuner bjuder dessutom på allt från skärgård till högalpina fjäll.

What?? I Pajala finns expanderande näringar, företag som startar, växer och ägarväxlar samt stora

Här finns inga jobb

pensionsavgångar i offentlig sektor. Platsen är perfekt för platsinnovativa produkter och erbjuder en riktigt
schysst miljö om du vill jobba platsoberoende. Här finns attraktiva hyror på kontor och butikslokaler och snart
lanseras även digitala hubbar för att möjliggöra trivsamt distansarbete på landsbygden.

Det kanske inte finns tillgjorda äventyrsland och mängder av butiker men det är inte så att vi saknar puls i
glesbygden. Här är livet allt annat är lugnt och långtråkigt. Om du gillar livsstilen här kommer du har fullt
Det finns inget att göra

upp med de olika bestyren som årstiderna för med sig och du kommer snabbt bli involverad i olika aktiviteter
och saker som behöver fixas.

Känt från Pajalatrakten
Näbbskor är tillverkade av renskinn och de har

1892 skapade Erika Aittamaa i byn Lovikka den

använts i norra Sverige i hundratals år. Näbben på

unika tumvanten i ullgarn med de vackra

skorna hade man för att remmen från skidorna inte

mönstrena på kragen och den flätade tofsen. Ute

skulle halka av skon när man skidade. Idag är det

i världen finns massor av kopior men i Lovikka

en populär och omtyckt sko för både vardag och

finns medlemmarna i den lokala

högtid. I byn Sattajärvi har man tillverkat dessa

husmodersföreningen som stickar

skor med gedigen kunskap sedan 100 år tillbaka.

äkta lovikkavantar!

Uteställen
I vår kommun har vi flera hundra
uteställen med generösa öppettider.
Vissa kan vara lite svåra att hitta men
var inte rädd att fråga en granne eller
någon på byn. Här är några tips som
passar för familjen, vännerna eller för
en dejt.

Världsarvet
Struves Meridianbåge
Berget Jupukka 277 m ö h norr om Pajala användes som
mätpunkt för den geografiska expeditionen i början på 1800talet när jorklotets form skulle bestämmas en gång för alla.
Struves meridianbåge är idag ett av Sveriges 15 världsarv.
Promenaden upp på berget går genom vacker blandskog och
på toppen finns en nybyggd grillplats och en grillstuga. Ta med
familjen eller kompisarna och besök världsarvet och njut av
utsikten över Torneälven, vidsträckta skogar och myrar

Foto: Korpics

Pahakurkkio
I västra delen av kommunen utanför byn Saittarova bryter Kalixälven fram
genom en smal ravin. Forsen heter Pahakurkkio på meänkieli och betyder
"klippig och svår fors" . Här kan ni klättra på klipporna intill de dånande vilda
strömmarna, hitta en egen plats för att göra eld på eller varför inte tillbringa
sommardagen på sandstranden nedanför forsen. Platsen är populär bland
fiskare och det finns stugor för uthyrning. Området närmast forsen är
mobiltäckningsfri så här får du koppla av och ge dig hän till naturen 100 %.

Följartips!
Visit Pajala
Heart of Lapland
Foto: Moa Videkull

Besök gärna Visit Pajala-kontoret för fler tips om besöksmål och evenemang
Torggatan 1 i Pajala

Navigera dig fram på meänkieli
De flesta platser i Tornedalen har namn på vårt egna språk meänkieli. Många namn bär på en rolig, spännande eller en bara logisk
förklaring. Här kommer några av orden som har anknytning till platser du hittar på kartan.

Vaara - berg

Joki- bäck

Suanto - sel

Vuoma - myr

Koski - fors

Lahti - vik

Järvi - sjö

Kurkkio - klippig och svår fors

Niemi - udde

Väylä - älv

Linkka - vattenfall

Mukka - kurva

Puolamarova
Berget Puolamarova är ett naturreservat där
toppen av berget består av klipphällar och
utsikten är milsvid i alla riktningar. Berget är 376
m ö h och användes förr i tiden för att spana efter
bränder från ett brandtorn på toppen där stora
arealer kunde överblickas.
Berget ligger mellan Narken och Jokkfall längs
Kalixälven. Vägen upp går genom byn
Iso Puolamaajärvi , den är bitvis dålig längre upp
och vi rekommenderar en bil med hög
markfrigång. Där bilvägen slutar tar en stig dig
vidare upp på toppen.
Puolamarova är ett perfekt utflyktsmål för såväl
barn som vuxna.

Vasikkavuoma
Vasikkavuoma är en av norra europas största sammanhängande slåttermyrar och är lika vacker att besöka oavsett
årstid. Ytan är på 250 hektar och idag finns 80 lador bevarade av de ursprungliga 280.
Under vintern är platsen ett mekka för längdskidåkare där spåren knyts an till bland annat centralorten Pajala. På våren
och sommaren är det ett fågelparadis som du kan ta del av antingen från fågeltornet eller vandrandes längs spångarna .
Hit är det enkelt att ta sig året om, både till fots, cykel, skoter eller bil och i de fina vindskydden kan du koka en panna
kaffe, grilla din middag eller varför inte hyra den fina vildmarkscampen för den perfekta festen med vänner och familj.
Platsen är också tillgänglighetsanpassad för framkomlighet med rullstol.

Apptips!
Lantmäteriets
Min karta ger dig full
koll på läget
Länsstyrelsens
Norrbottens naturkarta
visar leder och reservat

Barnfamiljsguiden
Att göra
på fritiden

Pajala kommuns är bland de tryggaste kommunerna att leva och bo i. Vårt
hjärta klappar för kultur och vi är också kända för vårt rika utbud inom
idrott. Tillsammans med närheten till naturen är det lätt att skapa en bra
balans och en meningsfull fritid för hela familjen.
Vi har engagerade föreningar runt om i kommunen som erbjuder olika aktiviteter för
barn och familjer där hockey, fotboll, hästsport och innebandy toppar listan av
populära idrotter. Barn och ungdomar bjuds tidigt in i kulturlivet genom bland annat
avgiftsfri kulturskola och aktiviteter hos de lokala teaterföreningarna.
Genom olika studieförbund och föreningar finns det möjlighet till kvällskurser i kreativt
skapande, språk samt olika föreläsningar.
Du kan vara säker på att ni hittar passande aktiviteter för alla i familjen.
Pajala kommun uppmärksammar barnfamiljer genom att dela ut en fin gåva värd
3000kr till alla barn födda 2021 och framåt.

Hockey
Fotboll
Kulturskola med dans, teater och musik.
Kampsport, spinning, styrketräning i
grupp mm.
Barngymnastik
Teater
Ridskola och ridhus
Badhus och utebad
Slalom
Elljusspår och terränglöpspår
Motocrossbana
Ungdomsgårdar

Det finns lekpark på Soltorget i Pajala samt på skolor och förskolor i centralorten
och i större byar, som är fria att användas utanför verksamhetstiden.

Utbildning

Följartips!

Pajala: F-9
Sattajärvi F-6
Korpilombolo: F-9
Tärendö F-6
Kangos: F-9 friskola, Kangos Kultur och ekologiskola
Junosuando : Förskola
Lapplands Gymnasium, Pajala. Kommunöverskridande gymnasium med 150
elever och bland annat 9 nationella gymnasieprogram
Pajala Kulturskola, erbjuder kurser för barn i grundskola inom musik, film,
dans och teater
Bibliotek finns i Pajala, Junosuando och Korpilombolo

Visit Pajala
Pajala IF
Pajala Hockey
Pajala Hästkraft
Pajala skidspårsförening
Kangos IK
Korpilombolo GIF
IFK Tärendö
Junosuando IK
Sattajärvi skidcenter
Vasikkavuoma
Pajala Kulturskola
Korpilombolo Kulturhus

Jobb och
studier

Pajala Kommun har en stark småföretagarkultur och
expanderande näringar. Tillsammans men den offentliga
sektorn står vi nu inför spännande utmaningar med ett
stort behov av kompetens till både offentlig och privat
sektor.

Pajala är en av kommunerna med lägst arbetslöshet i landet och
utbudet av jobb är stort i vår kommun då vi står inför stora
pensionsavgångar. Att jobba inom den offentliga sektorn i en liten
kommun bjuder på stor variation och du får möjlighet att delta i
utvecklingsarbeten och växla upp din kompetens.

Är du en entreprenör?

Inom privat sektor finns företag som ser till att det finns ett brett
utbud av tjänster och produkter i våra samhällen och byar,
tillverkning och service samt platsspecifika produkter.
Stora privata arbetsgivare finns bland annat inom gruva,
transport, maskinentreprenad, sågverk, hotell, restaurang
samt livsmedel.

Pajala kommun erbjuder stöttning i
uppstart av ditt företag genom vår
samarbetsparter Nyföretagarcentrum
Nord som erbjuder kostnadsfri
rådgivning och utbildning upp till dina
tre första år som företagare.
Pajala kommun och de lokala företagen
deltar i flera olika projekt och
samarbeten med exempelvis Heart of
Lapland, LTU Business och IUC Norr för
att stärka entreprenörskap,
produktutveckling och infrastruktur.

Pajala kommun är stor till ytan och vi jobbar ständigt med
utbyggnad av fiber och bättre uppkopplingsmöjligheter. Just nu
jobbar vi med uppstart av digitala hubbar/ co-working spaces för
att öka förutsättningarna att jobba på distans, minska
arbetspendling och öka trivsel och gemenskap.

Det finns ett relativt bra utbud av lokaler
för exempelvis kontor eller
butiksverksamhet hos både privata
fastighetsägare och det kommunala
bolaget Pajala Bostäder. Industritomt
finns till försäljning hos Pajala kommun.

Vill du plugga eller gå en kurs?
Pajala kommun är en bra plats för att studera och du kan
kombinera studier med en aktiv och omväxlande fritid.
Här finns ett brett utbud av både praktiska och teoretiska
utbildningar på alla olika nivåer som du kan ta del av.

Följartips!

Lapplands Lärcentra. I Pajala finns olika typer av utbildningar för vuxna. Här
kan du studera svenska för nybörjare, komplettera dina betyg inför
högskolestudier, gå en högskole-, eller universitetsutbildning på distans eller
en yrkesutbildning.
Studieförbund arrangerar kurser och studiecirklar inom bland annat kultur,
hantverk och hälsa i sina egna lokaler eller på distans.
Studera meänkieli: Distansutbildning via Umeå Universitet
Körkort: Det går att ta körkort för både bil och snöskoter i Pajala kommun

Nyföretagarcentrum nord
Pajala Kommun
Go Business
Studieförbundet vuxenskolan
ABF Pajala
Platsbanken

Packa
väskan

Blir du sugen på att bli glesbygdsbo? Då är det är inte så
mycket att fundera över! Du är så varmt välkommen hit för att
leva det ultimata byalivet med oss. Här kommer du ha en
viktig roll och du kommer kunna hitta en skön balans mellan
lugn och action.

Boende

Inköpslista

Söker du ett boende i centrum , lite lagom utanför eller
helst långt ut i skogen? Vill du bo i lägenhet, hus eller på en
hel gård? Hyra eller köpa? Är du nybyggare eller vill du
renovera något befintligt?

En kaffepanna för öppen eld och en bra
kniv gör att du kan fixa det mesta i det
tornedalska uteköket på dina äventyr.
Här används underställ från september
till maj så variera gärna i färg och tänk på
att välja ullmaterial som är varmt och
hållbart. Lokalproducerade yllesockar
och vantar rekommenderas även varmt.

Pajala driver tillsammans med Övertorneå kommun Hej Hemby
som erbjuder stöttning till både husägare och husletare för fler
boendemöjligheter på den öppna marknaden och vi kan hjälpa till
att matcha dina behov mot utbudet. Kontakta oss eller registrera
dig som husletare på Hej Hembys hemsida.

Investera i en bra pannlampa och
schyssta extraljus på bilen så kommer du
få njuta av snöns reflektioner och sken
både längs väg och på promenaden.

Hos de olika fastighetsägarna finns olika typer av lägenheter för
uthyrning och på Pajala kommuns digitala karta kan du se lediga
tomter till försäljning.

Kaffe är bra att ha hemma när nyfikna
grannar kommer förbi för att säga hej.
Det finns en rad olika myggmedel för
både kropp, trädgård eller som portabel
anordning. Fråga efter råd i den lokala
butiken.

Kontakttips!

Pajala Bostäder
Stensjöns Fastigheter
Tornehem
E-bostad i Juno AB

Hej Hemby
Leva och bo i Tornedalen
Hemnet
Blocket

Pajala kommun erbjuder inflyttarservice via projektet Leva och bo i
Tornedalen där du får information och blir guidad rätt till bland annat
arbetsgivare och skolor.
Du kan även genom Hej Hemby boka en byaguidning tillsammans
med en föreningsrepresentant i det området som intresserar dig mest.

Välkommen att kontakta oss
Hoppas vi snart ses på byn!

Inflyttningsservice
Leva & Bo i Tornedalen

Boende och guidning, Hej Hemby

Företagsetablering

Företagsetablering

Johanna Funck

Fredrik Holmström

Erik Mella

Pia Lakkapää

johanna.funck@pajala.se

fredrik.holmstrom@pajala.se

erik.mella@pajala.se

pia.lakapaa@pajala.se

0978-120 32

0978-123 58

0978-121 07

0978-120 55

www.pajala.se

