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1967 var ett händelserikt år. NASA lyckades
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Vision Jävre

Trafikinformation

rörelse, en symbol för frihet och oberoende, tillgängligt för alla. Det året invigdes ett monument över det fria livet,
turiststationen i Jävre, Norrbotten. Det var i slutet
av vänstertrafikens era. Två månader senare övergick Sverige till högertrafik. Ridå.

Piteå Kommun, 0911-933 90, www.pitea.se
Skellefteå Kommun, 0910-73 60 20, www.skelleftea.se
Vägverket, 0920-24 37 00, www.vv.se
Länsstyrelsen i Norrbotten, 0920-96 000, www.bd.lst.se
Länsstyrelsen i Västerbotten, 090-107000, www.ac.lst.se
Första etappen klar sommaren 2003, hela projektet klart under 2004.
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