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Konferens Ája på Ájjte, Svensk Fjäll- och Same-
museum , beläget strax norr om Polcirkeln 
lockar årligen tusentals besökare från när och 
fjärran. Verksamheten drivs av en stiftelse med
representanter från Jokkmokks kommun, Norr-
bottens Läns Landsting, Svenska Samernas 
Riksförbund och Same-Ätnam. Ája-huset som 
är 2 500 m2 stort invigdes hösten 2003, inrym-
mer förutom bibliotek, arkiv, sametingets bib-
liotek, även ljusa och moderna konferensloka-
ler med hörsal och sammanträdesrum. Kristina 
Sandqvist Åstot, ansvarig för konferensverk-
samheten, säger att möjligheterna är många 
och att man kan välja mellan större och mindre 
möteslokaler.

– Konferenslokalerna har hög standard, bra 
akustik, ljus och rymd. Konferensgästerna har 
tillgång till datorer, projektorer och ljudanlägg-
ningar.

Krydda din konferens med kultur
JOKKMOKK. Viktiga ingredienser för en lyckad konferens och kreativa möten är en mix 
av bra lokaler, god service, inspirerande och avslappnade miljö, vällagad mat i kombina-
tion med upplevelser och gemytlig atmosfär. Konferensbyggnaden Ája på Ájjte Svensk 
Fjäll- och Samemuseum centralt belägen i Jokkmokk erbjuder många möjligheter under 
ett och samma tak. I affärskonceptet ingår kultur, kickoffs, konferenser och möten, både 
för stora och små grupper. 

KONFERENSLOKALER Sparbankssalen rymmer 
100 personer. Lokalen har hög standard, är ljus 
och luftig med stora fönster med vacker utsikt 
över Jokkmokks nya kyrka
Kemperummet är en av länets finaste möteslo-
kaler som rymmer 20 personer. I lokalen finns 
sköna renskinnsklädda snurrfåtöljer kring ett 
runt bord
Kristina Sandqvist Åstot berättar vidare att ut-
anför stora konferenslokalen i foajén finns till-
gång till ett mindre kök med serveringslucka 
för fikaservering.

– I nära anslutning till konferensdelen finns 
också en Slow-Food premierad restaurang, som 
arbetar med utveckling av samisk matkultur. 
Där kan gästerna välja bland samiska specialite-
ter till dagens rätt. Vi skräddarsyr konferenspa-
ket och anordnar även guidning på museet där 
samlingarna innehåller närmare  8 000 föremål 

inom kulturområdet. I byggnaden finns också 
tillgång till bibliotek, arkiv samt en museibutik 
med genuint slöjdhantverk av hög kvalitet.

KRYDDAT MED KULTUR Några hundra meter 
från museet ligger Jokkmokks Fjällträdgård där 
konferensgästerna kan boka guidning eller på 
egen hand botanisera i en oas fylld av fjällväxter 
längs efter den brusande kvarnbäcken. Kristina 
Sandqvist Åstot säger att i fjällträdgården finns 
också ett informationshus där besökarna kan 
ta del av Edvin Nilsson vackra fotografier och 
bildprogram av fjällväxter samt besöka Axel 
Hambergs forskarstuga.

–Vill man uppleva en annorlunda konferens 
kryddat med kultur och vacker natur, så är Ája 
den rätta platsen. En helhetsupplevelse som 
berör alla sinnen. Ett samspel mellan män-
niskan och naturen. En lyckad konferens skall 
innehålla bra service, lugn och harmonisk mil-
jö, bra lokaler kryddat med upplevelser och god 
mat. Vi kan erbjuda allt detta. Allt fler väljer att 
lägga sina konferenser hos oss, säger Kristina 
Sundqvist Åstot.

Ájtte, Svenskt Fjäll-och Samemuseum
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KULTUR. Kristina Sandqvist Åstot, konferensan-
svarig på Ája, säger att allt fler företag väljer att 
krydda sina konferenser med kultur. I Samemu-
seet finns närmare 8 000 kulturföremål.

MODERNA LOKALER. Konferens Ája på Ájtte, 
Svensk Fjäll-och Samemuseum i Jokkmokk erbjud-
er modernt utrustade konferens- och samman-
trädesrum i avkopplande, stimulerande och 
kreativ miljö.

FJÄLLTRÄDGÅRD. Konferensgästerna kan boka 
guidning eller på egen hand botanisera i Fjällträd-
gården, en oas fylld av fjällväxter.


