LIVET PÅ LANDET
Väntar tillökning

'".*-+&'½3&5"()ÊS ÌUUB
LJMPNFUFSVUBOGÚS,BOHPT 
ESJWFS+PIBOPDI4BSBFO
WFSLTBNIFUTPNTZTTFMTÊUUFS
UPMWQFSTPOFSVOEFSWJOUFSO

/BNO Johan Väisänen och
Sara Ljunggren.
¯MEFS 32 respektive 31 år.
#PS Utanför Kangos i Norrbotten.
(ÚS Driver turistföretaget
Explore the North.
'BNJMK Dottern Tilda, 2,5 år.

Johan och Sara är moderna nybyggare

’’Vi ville satsa
i vildmarken’’
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et är en riktig vildmarksfamilj. Två och ett halvtåriga Tilda har både egen
hund och egen släde. Under pappas
och mammas uppsikt får hon träna
med släden på sjöisen.
– Hon brukar få vara med och
bestämma vilken hund hon ska köra
med sin egen släde. Det här älskar
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hon, säger pappa Johan Väisänen.
Valet av hund är inte helt lätt.
Det ﬁ nns 107 dragvilliga alaskan
huskies i hundgårdarna. Draghundarna är en viktig del i den turistsatsning som paret har byggt upp.
– Mycket är Saras förtjänst. Hon
lägger ned ett fantastiskt arbete
med hundarna, säger Johan.

Johan är född i Kangos i Norr- visste två månader i förväg precis
botten men lämnade byn tidigt vilka tider vi skulle arbeta och jag
för att gå en gymnasieutbildning kände bara ”nej”. Jag ville ha ett frii Dals Ed. Där
are liv, säger han
lärde han känna
och
låter blicken
w+BHTMÊOHEF
Sara Ljunggren.
färdas ut över den
DZLFMOJEJLFUPDI snötyngda skogen.
De köpte ett litet
soldattorp utan- TBUUFNJHOFSPDI
2005 tog de besluför Trollhättan
tet att ﬂytta till
HSÊU+BHLÊOEF Kangos trots att
och Johan jobbade
på en sportkedja i NJHGSJIFUTCFSÚWBEw Johans föräldrar
stan. Men innerst
avrådde.
inne längtade han efter att ﬂytta
– Pappa menade att det var vanhem och bygga upp en familj och sinne att säga upp sig från ett fast
arbete och ﬂytta hit till en oviss
ett företag med Sara.
framtid, säger Johan.
Ville ha ett friare liv
Han och Sara sålde sitt ﬁ na torp.
En dag när han var på väg hem från
– Det var inte min önskan men det
jobbet kom alla känslorna upp till var ändå ett självklart val, säger
ytan.
Sara.
Hon lämnade sina rötter och ﬂyt– Jag stannade och slängde cykeln
i diket. Jag satte mig ned och grät. tade 150 mil norrut. I dag har hon
Jag kände mig frihetsberövad. Jag och Johan byggt upp en imponeran-
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i Pajala kommun, grundad på
1630-talet av Simon Hindersson.
Här finns livsmedelsbutik,
dagis, grundskola, kafé och
idrottshall. Sommartid finns en
tempererad utomhuspool och
många fina badstränder vid
insjöarna. Flera sjöar har också
inplanterad ädelfisk.
Snön försvinner i mitten av maj
och de första blommorna dyker
upp första veckan före midsommar. Midnattssolen lyser från
slutet av juni till slutet av juli. Norrsken förekommer mellan september och april.
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de turistanläggning åtta kilometer
från Kangos. Deras företag Explore
the North sysselsätter tolv personer
under vintern.
Sara minns dock den första sommaren när de köpt hundar och slet
med att få till rejäla hundgårdar.
– Då fanns det ingenting här.
Johan jobbade i Kiruna medan jag
tog hand om hundarna. Jag vet inte
hur mycket korv med bröd jag åt. Vi
hade bara en liten eldplats och vi
hämtade vatten från sjön, berättar
hon.

#ZHHEFTUPSBOMÊHHOJOH
I sann nybyggaranda började de
med att resa ett boningshus vid
sjön. Sedan byggde de ett hus på
110 kvadratmeter för att kunna
ta emot turister.
– Dessutom hyrde vi bäddplatser inne i Kangos. Men

redan från start har vi haft en dröm
om att driva en helhetsanläggning.
Så när vi byggde det första boendet
planerade vi för att sedan kunna
bygga större med restaurang,
berättar Johan.
I november stod det 800 kvadratmeter stora gästgiveriet färdigt. Där
ﬁnns matsal med plats för 60 gäster,
ett toppmodernt restaurangkök, bastu med relax och ett konferensrum.

I anslutning till huvudbyggnaden
har tre stora stugor byggts där det
nu ﬁnns plats att ta emot 38 gäster.

min fru att få uppleva vintern, säger
Richard när han kommer in från
den 30-gradiga kylan.
Besökarna kan göra skoter- eller
7JOUFSOMPDLBSUVSJTUFSOB
slädhundsturer, allt från dagslånga
Johan och Sara har investerat cirka till ﬂerdagarsturer. Sedan blir det
15 miljoner kronor. Det är vintern uteaktiviteter på skidor och med
som lockar turisterna. Engelsman- snöskor samt pimpelﬁske.
nen Richard Littlewood förtydli– Vi har en dröm om att också kungar:
na erbjuda gästerna naturupplevel– Kylan, norrskenet, stjärnorna ser från hästryggen, säger Sara.
och tystnaden. Och allt som man
Tack vare Johan och Sara hittar
kan göra ute i snön. Det har varit nya människor hela tiden till den
en dröm för mig och här delen av Tornedalen. Och deras
verksamhet anses ha starkt bidragit till att lanthandeln i Kangos lever
vidare. Johan och Sara ser också till
att invånarantalet ökar med åtminstone en till sommaren.
– Ja, går allt som det ska, får
Tilda ett litet syskon, säger
Sara och lägger handen på
magen och ler.
■
'3045*(5(/(
&UUCFMHJTLULPNQJTHÊOH
QÌWJOUFSTFNFTUFS

-"/%t

25

