DOROTEA
KRAAPOHKE

VÄLKOMMEN TILL LAPPLANDS SYDPORT

VÄLKOMMEN TILL DOROTEA
Dorotea är den lilla kommunen som har massor att
erbjuda sin befolkning, möjligheterna till ett liv
med verklig kvalité är stora.
När Du kommer till Dorotea, kommer du till ett samhälle
som har ett stort hjärta och själ. Här verkar alla för att
hjälpa orten framåt och alla stora som små, får tycka till för
att påverka resultatet.
Dorotea kan erbjuda trygghet, bra boende, ett starkt
företagsklimat, stabil och trygg förskoleverksamhet samt
en hel del kultur blandat med äventyr.
Lilla Dorotea har även producerat en av marknadens
genom tiderna mest kända husvagn, Polarvagnen.
Är man intresserad av dess historia finns det ett
husvagnsmusem att besöka under sommaren.
Vill du röra på dig? Passa då på att ta en uppfriskande
promenad runt konststigen som slingrar sig i en fridfull
miljö runt Bergvattensjön belägen i centrala Dorotea.
Dorotea kommun är till ytan lika stort som landskapet Blekinge och har idag ca 2800 invånare.

Så varför man väljer att bosätta sig i Dorotea är ingen stor
gåta, här får man livskvalité i en liten ask, tillsammans med
sina nära och kära, kombinerat med närheten till natur,
kultur och äventyr.

Ta ett djupt andetag, för nu börjar äventyret!
Välkommen till Lapplands sydport Dorotea.

VISSTE DU ATT...
Dorotea hette tidigare Bergvattnet, men i samband
med att kyrkan byggdes skrev byborna till Hans majestät konungen Gustav IV Adolf, om att det nya pastoratet skulle döpas till Dorotea efter Drottning Fredrika
Dorothea Wilhelmina.
Den 21 maj 1799 undertecknades det kungliga dokumentet och Bergvattnet bytte namn till Dorotea.

KULTURELLA MÖJLIGHETER
I centrala Dorotea står en magnifik byggnad, utformad
som en bok. Självklart är det vårt vackra bibliotek.
Dit kan du gå för att uppleva olika utställningar och
kulturevenemang. Här finns bl.a. Helmer Grundströms
boksamling och originalmålningar av Anna-Lisa
Grundström. Biblioteket har också ett kulturansvar.
Kommunens målsättning är att varje barn årligen ska få
uppleva en professionell teater-, dans- eller musikföreställning.
Även en hel del kulturarrangemang med samisk anknytning erbjuds för allmänheten. Biblioteket har inrättat en
samisk hörna samt att för- och grundskola har utrustats
med samisk litteratur.

VÄLKOMMEN TILL EN UPPLEVELSE FULLT AV FART, SKRATT OCH ÄVENTYR
Under sommarmånaderna i Dorotea händer det
saker både för stora och små.

På midsommar sker firande på Kullerbacken, med aktiviteter som passar hela familjen.

Sista onsdagen i maj anordnas Björnloppet. Utmana din
kompis, familj, arbetskamrater eller varför inte dig själv!
Promenera ett härligt varv runt sjön i glada vänners sällskap eller var med att tävla om bästa tid!

Andra helgen i juli är det stora återvändardagarna i Dorotea.

I juni anordnas Northernlight pike open, man tävlar i lag
om två, tillsammans i en båt, där tävlingen går ut på att
under ett antal timmar fånga så många centimeter gädda
som möjligt.
Eller varför inte utmana dig själv i Lapland Bream Master,
en internationell fisketävling som sträcker sig över fyra
dagar och avslutas med en bankett sista kvällen.

Då fylls det lilla samhället med massor av återvändare, för
att bland annat gå på Dorotea marknad, dess mattält, se
uppträdanden m.m. Många passar även på att ha återträffar och jubileum med sina gamla klasskamrater just denna
helg.
Utöver detta så händer det mer både i Dorotea men även
i byarna runt omkring.
Vill ni läsa mer om evenemangen, besök Doroteas hemsida
www.dorotea.se eller ladda ner Dorotea appen.

I kommunen finns ett antal aktiva kulturföreningar som
erbjuder alla kulturintresserade ett varierat och kvalitativt
utbud. Utöver musik- och riksteaterföreningen, konstföreningen samt hembygdsföreningen finns andra föreningar
med kulturanknytning att hitta.
Utöver fjällen och den storslagna naturen, så finns det
många sevärdheter som man inte bör missa. Många av
sevärdheterna påminner om en tid då detta var ett väglöst
land, där samer och nybyggare levde sida vid sida.
KONSTVÄGEN SJU ÄLVAR
Av konstvägens 13 konstverk finns fyra av dessa att bevittna
i Dorotea kommun, längs vägen mellan Dorotea och
Borgafjäll.
I Borgafjäll invigdes det trettonde och sista konstverket
”Återkomst”, skapat av konstnären Monica L Edmondson
den 17 augusti 2013. Glaset är format utifrån den ram av
en samisk trumma som hittades i en myr inom Voernese
sameby.

KRAAPOHKE - DOROTEA
Rennäringen är inte bara en näring utan också en livsstil som knyter ihop banden med det ursprungliga
samiska samhället och visar på en historisk kontinuitet, från det ursprungliga jägarsamhället till dagens
moderna renskötsel. Renskötseln följer naturens gång och renarnas instinkter. Den samiska kulturen är
en viktig del av Doroteas identitet.
Samer är Sveriges urfolk, de har en egen kultur, egna språk och egna sedvänjor. Samerna har sedan urminnes tider
levt i ett område som kallas Saepmie, området breder ut sig över Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Samerna har
utvecklat en kultur och livsform som är kopplade till de land- och vattenområden som de har brukat och bebott
sedan urminnes tider.
Kraapohke ligger i ett sydsamiskt kärnområde och inom kommunen finns ett flertal olika same- visten belägna, bl. a.
Lappvallen, Sutme och Lill-Månkes. Så passa på att besök något av dessa och upplev den samiska kulturen eller gör
ett besök till kåtan på Kullerbacken i Dorotea.
En ökad mängd människor i fjället begränsar renens möjlighet att beta i lugn och ro. Så när du vistas i naturen visa
hänsyn, betrakta gärna renarna men ge dem utrymme att beta ifred. Drar renflocken sig undan, då har du kommit
för nära. Särskilt störningskänslig är renen under kalvningsperioden i april-maj, även när stora renhjordar samlats
måste extra hänsyn visas så de inte sprids.

Om du har tur att få se de ståtliga renarna, följer här fem tips som förlänger din upplevelse.
•
•
•
•
•

Du kan betrakta renarna varsamt på avstånd i en kikare.
Undvik att gå rakt emot dem.
Håll alltid hundar kopplade.
Ju tystare du är desto lugnare är renarna.
Om en större renflock är i rörelse, sätt dig ner, njut och betrakta dem.

Så snälla alla Ni som vistas i naturen till fots eller på fordon, visa hänsyn till renen, andra djur och naturen!

Buerie båeteme! – Välkommen!

”Den vackra naturen kan erbjuda olika slags
aktiviteter under årets alla årstider”

”Det är lätt att känna sig välkommen i Dorotea”
BOENDE CENTRALA DOROTEA
Hotell Dorotea, Bergsvägen 2				
Doro Camp Lapland, Storgatan 1A			

0942 - 477 80
0942 - 102 38

BOENDE BORGAFJÄLL
Borgafjäll Hotell äventyr & spa, Avasjövägen 10		
Borgafjäll Snowcamp, camping, Avasjövägen 5		
Borgagården, Borgavägen 23				
Sutme stugby, Sutme 1					
69° Nord, Centrumvägen 74				
Fjällborgen, konferensboende, Fjällvägen 1		

0942 - 421 00
0942 - 420 42
0942 - 420 22
0942 - 470 11
0942 - 420 10
0942 - 420 08

BOENDE MELLAN DOROTEA OCH BORGAFJÄLL
Birribissen Fritid, Rajastrand 5				
Fjällsippan, Kapellvägen 1, Högland			
Trollklinten Jakt- och fiskecamp, Storbäck 73		
Nynäs Jakt & Fiskecamp, Storbäck 81			
Risbäcks Turistboende, Arksjövägen 16			
Höglands värdshus, Kapellvägen 4			

0942 - 430 14
0942 - 410 15
070 - 310 04 99
070 - 316 08 58
070 - 605 86 17
070 - 266 50 56

OUTDOOR ÄVENTYR
Lapland hunting & Game, Dorotea			
Wildlife Lapland, Dorotea				
Lapland Explorer AB, Dorotea				
Doro Camp Lapland, Dorotea				
Lo’s Vildmarksfiske, Ormsjö				
Höglands värdshus, Högland				
Trollklinten Jakt- och fiskecamp, Storbäck			
Nynäs Jakt & Fiskecamp, Storbäck			
69° Nord, Borgafjäll					
Borgafjäll Hotell äventyr & spa, Borgafjäll			
Thomsen adventure, Borgafjäll				

070 - 224 10 16
070 - 224 10 16
073 - 083 42 83
0942 - 102 38
073 - 064 39 28
070 - 266 50 56
070 - 310 04 99
070 - 316 08 58
0942 - 420 10
0942 - 421 00
070 - 583 82 37

VISSTE DU ATT...
Hotell Dorotea har tidigare drivits av den kände kocken
Hubert Förster under många år.
MAT CAFE GATUKÖK DOROTEA
Hotell Dorotea, Bergsvägen 2				
Doro Camp Lapland, Storgatan 1A			
Görans Konditori, Parkvägen 2				
Ankis Bar & Pizzeria, Storgatan 37				
Resturang Dorotea/Tatli, Fredsvägen 10			
My Way, Storgatan 26					

0942 - 477 80
0942 - 102 38
0942 - 100 07
0942 - 100 68
0942 - 107 10
0942 - 104 30

BORGAFJÄLL
Borgafjäll Hotell äventyr & spa, Avasjövägen 10		
Borgafjäll Snowcamp, camping, Avasjövägen 5		
Borgagården, Borgavägen 23				
69° Nord, Centrumvägen 74				
Borga Skicenter, Lillbäcksvägen 4				

0942 - 421 00
0942 - 420 42
0942 - 420 22
0942 - 420 10
0942 - 422 72

MELLAN DOROTEA OCH BORGAFJÄLL
Höglands värdshus, Kapellvägen 4			

070 - 266 50 56

LIVSMEDEL & BENSINMACKAR
COOP Nära, Dorotea					
0942 - 259 50
ICA Nära Dorohallen, Dorotea				
0942 - 100 22
OK Q8, Dorotea						
0942 - 101 28
My Way, Dorotea					
0942 - 104 30
ICA Nära Wiks, Lajksjöberg (försäljning av fiskekort)		
0942 - 310 33
Catarinas Livs, Svanavattnet (försäljning av fiskekort & bensin) 0942 - 301 80
ICA Nära Ormsjödalen (försäljning av fiskekort & bensin)
0942 - 201 01
Jette’s Gårdsmejeri, Högland				
0942 - 411 08
Borgafjälls Lanthandel (försäljning av jakt/fiskekort & bensin) 0942 - 420 21
Snowcamp, Borgafjäll (försäljning av bensin)		
0942 - 420 42

SAEPMIE - SAMELAND
Kraapohke/Dorotea blev samisk förvaltningskommun den 1 januari 2012. Det innebär att
regeringen har givit kommunen ett ökat ansvar att
bland annat, stärka samt synliggöra det samiska
språket och kulturen.
Samerna är ett av världens urfolk som finns i fyra länder;
Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Samernas land kallas
Saepmie som sträcker sig över norra Skandinavien och mot
Kolahalvön.
Samernas gamla traditionella religion var en naturreligion.
Världen var uppdelad i tre sfärer; den himmelska, den
jordiska och den underjordiska. Alla världar hade sina egna
gudar och gudomliga väsen, naturen ansågs besjälad.
Samiska språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och
består av tre olika huvudspråk;
sydsamiska, centralsamiska och östsamiska som sedan
delas upp i nio olika dialekter. Kraapohken tjïelte
ligger i ett sydsamiskt språkområde, där talas i huvudsak
sydsamiska, men andra dialekter förekommer också.
Den samiska kulturen är färgrik och ett mycket vitt
begrepp. Samisk kultur visas ofta upp med samer i
färgglada koltar, vackra hantverk och ståtliga renar, men
det är bara en del av den samiska kulturen. Den samiska
kulturen omfattas av mycket mer, allt från slöjd, mat, teater,
litteratur, sedvänjor och näringar.
Jojken är ett levande uttryckssätt; ett sätt att minnas, att
uttrycka sig och att ge utlopp för känslor. Jojken skapar
en känslomässig förbindelse mellan djuren, naturen och
människorna. Man jojkar inte om någon eller om något,
utan man jojkar personen eller företeelsen.
DIKT, RENENS LAND
Renens land sen tusen år där samerna levt och vandrat. Där
jojken kan förnimmas i vinden från fjället.
Jojken från förfäderna som berättade sin historia till sina
barn och ättlingar. Känslan som svår att beskriva kan
upplevas i vindens jojk. Kanske Du hör den då Du sitter
invid bäcken och tänder upp Din eld.

Längs vägen upp mot fjällen i Kraapohken tjïelte blir Du
en del av Renens land. Stanna upp och njut invid ån och
andas in den rena luften.
På vandring i fjällen i Saepmie, du välkomnas av naturen
och Moder Jord. Njut av det underbara vackra och visa
din tacksamhet genom att värna det goda. Plocka de bär
som genom vördnad blir en del av din upplevelse och
njut av fisken som nyss fångas in. Känn kraften från fjället
och myrarna som Du får ta del av genom dessa gåvor. Lyss
efter vinden och förnimma jojken från förfäderna. De som
vandrat dessa marker och som lämnat ytterst få spår.
Besök Lappvallen i Borgafjäll och Storviken där samerna
tidigare har bott i sina kåtor och känn av den viskande
vinden. Vinden som kanske kan berätta vad som tidigare
har skett. Planera in ett besök i Sutme sameviste och
upplev den samiska kulturen, bli själv en del av den
samiska kulturen och besök kåtan vid Kullerbacken.
Njut av stillheten i den vackra naturen i Kraapohken
tjïelte men visa den respekt. Plocka med Dig skräpet
och bryt inga kvistar, slösa inte med resurserna i Renens
land. Samerna har genom tiderna lämnat ytterst få spår i
naturen.
Ta del av det och gör på samma vis och i tacksamhet
kanske Du får höra vindens jojk från samernas förfäder i
Renens land.
Dikt skriven av Aanna Johansson Larsson

Hantverken som skapas här i Dorotea är inspirerade av naturen och dess material, men även av
kulturen, miljön och människorna i vår kommun. Välkommen in i en värld av inspiration och fantasi.
Här blandas hantverk från hårt till mjukt och inget är det andra likt.

VISSTE DU ATT...
Doroteadrottningen även kallad
”Den lilla drottningen” är skapad av
före detta Doroteabon Inger Jönsson
Åberg och hennes man Lasse Åberg.

HANTVERK
Hjortron & Troll, motorsågskonst, Fågelsta		
Fyra händer, hantverksbutik & loppmarknad, Ormsjö
Korsselegården, hantverk av bl.a ull, Korssele		
Borga hantverk, butik med sten- & silversmide, Borgafjäll
Susan Lindström, konstnär, Storjola			
Utsmyckad, tenntrådssmycken, Dorotea			
Marikes hantverksbod, Dorotea				
Fjällbrudens ateljé & slädhund, Högland			
Harrens hemslöjd, Högland				

070 - 395 35 66
0942 - 201 59
076 - 128 57 86
0942 - 421 77
070 - 334 08 03
070 - 271 69 02
070 - 210 33 37
070 - 266 50 56
070 - 265 28 56

MÅNGA FINA NATURUPPLEVELSER
Dorotea kommun är den sydligaste av inlandskommunerna i
Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland.
Ta dig tid att stanna till och se vad vi har att erbjuda. Vår
kommun kan ge dig en upplevelse och ett fint minne att ta
med dig hem.
Upplev frihetskänslan i fjällvärlden eller i skogslandet, med en
skoterutflykt i kombination med t.ex pimpelfiske eller en skidtur på
en av Doroteas vackra sjöar i flödande vårsol. Det är en oförglömlig
upplevelse! Man kan även med fördel nyttja skoterlederna som
vandringsleder under barmarksperioden.
För Er som är ovana skoterförare i Dorotea kommun finns det möjlighet att köpa skoterkarta hos någon av våra skoterklubbar. Med
den i Er hand har ni möjlighet att ta er runt i hela kommunen med
fina anslutningsleder över till våra grannkommuner.

Att leva och bo i Dorotea skapar stora möjligheter till ett rikt och varierat friluftsliv. Den vackra naturen kan
erbjuda olika slags aktiviteter under årets alla årstider.

Det finns inte mycket som slår en gnistrande vacker vårvinterdag på
snön! Skotern gör det möjligt att ta sig ut till platser som du inte når
så lätt på skidor, men det kan även vara tvärtom. För vissa är det en
stor frihetskänsla att utnyttja skoterns kraft, för andra är höjdpunkten av vinterupplevelsen att köra långa sträckor på välpreparerade
skoterleder, vissa tar gärna skotern ut till en fiskesjö och pimplar i
lugn och ro, medan andra har skotern som ett arbetsredskap. Andra
vill ha det lugnt, tyst och skönt när det går en tur på skidorna.

Det finns stora områden upplåtna för den fiskeintresserade, fisket är både varierande och naturnära. Området är stort
och sträcker sig från fjällets höga toppar och långt ner i den djupaste skogen, vilket innebär att de flesta fiskare finner
precis vad de söker. Får man ingen fisk, så har man i alla fall fått en riktigt fin upplevelse i skogslandets trolska miljöer
eller fjälldalgångarnas kristallklara strömmar. Att bege sig ut i naturen och fiska är medicin för både kropp och själ.

Ta i förväg reda på om det finns några områden med begränsningar
för skotertrafik där du har tänkt att köra skoter. När Ni färdas på skoter ber vi Er att tänka på att även skidåkare, gångare och barn vistas
efter skoterlederna.

Dorotea har elva naturreservat. Två av dessa, Gitsfjället och Blaikfjället delas med Vilhelmina. Dessa stora reservat med
milsvida myrar, fjällnära skogar och kalfjäll erbjuder rika naturupplevelser.

Mer information finns hos Naturvårdsverket, Dorotea kommun,
Länsstyrelsen, Diplomerade snöskoteruthyrare samt lokala snöskoterklubbar.

STORA MÖJLIGHETER

Dorotea kommuns fjällvärld runt Borgafjällområdet har många fina naturupplevelser att erbjuda våra besökare.
Det mest karaktäristiska fjället i Borgafjäll är den 1149 meter höga Borgahällan som syns från Borgafjäll. Fjället stupar
nästan 800 meter lodrätt ner mot Borgasjön och ligger i Jämtlands län. Det 1303 meter höga Klöverfjället och
fjälltoppen Jengegietje med sina 1477 meter ger en utsikt långt in i Norge en solig och fin dag.
Här har ni möjlighet att känna av tystnaden och andas den friska klara luften.

Det är många som ska samsas i naturen och vi har alla olika idéer
samt tankar om hur det ska vara, därför måste Vi ta hänsyn till varandra, om vi ska kunna behålla vår unika natur!
Följ därför gärna Nationella Snöskoterrådets vision:
”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö och
egendom skadas eller störs.”

5 MINUTERSSAMHÄLLET
På fem minuter i Dorotea hinner du
Lämna barnen på förskolan
Åka till jobbet
Gå till biblioteket
Ta dig ut på skoterspåret
Ta med familjen till slalombacken
Besöka mor- eller farföräldrar på äldreboendet
Åka till mataffären
Gå hem till kollegan på kaffe
Gå till badhuset
Ta dig ut på motionsspåret
Åka till bensinmacken för att tanka bilen
Gå till sportaffären med världens bästa service
Följa med barnen till skolan
Besöka hälsocentralen

VÄLKOMMEN TILL LAPPLANDS SYDPORT DOROTEA
Det finns mer information om oss och vår kommun
på www.dorotea.se eller facebook.
Foto: Magnus Ström, Jonas Kristoffersson, Tina Mårtensson & Dorotea kommun.
Tryck: Enebjörk Produktion AB

DOROTEA KOMMUN
KRAAPOHKEN TJÏELTE

