
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 51 (18 – 22 december 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av bidrag: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Matsedel  

Kalendarium  
   Specialkost och intyg 
   UF företag informerar 
    
MATSEDEL  
Finns även på Internet  http://meny.dinskolmat.se/valkommaskolan/ och som app: 
iPhone: http://itunes.apple.com/se/app/skolmaten/id416550379?mt=8 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.yo.android.skolmat 
 

 
 
 
 



 

 
KALENDARIUM  
Måndag  
18/12 

Tisdag  
19/12 

Onsdag 
20/12 

Torsdag  
21/12 

Fredag 
22/12 

Övrigt 

  Personalkonferens
 

  VO15 APL 

 
 

 
SPECIALKOST OCH INTYG 
Från vt-18 skall intyg inlämnas till personal i matsalen för att eleven skall fåspecialkost. 
Intyget skall vara skrivet av behandlande läkare/dietist/sköterska 
 
OBS! Behövs ej för laktosintolerans. 

/Kostchef 

 
 

 
UF FÖRETAG INFORMERAR 
 
Boozt, City Remind, Meal Time samt SkidFix informerar om företaget och deras tjänster.  
 
Se slutet av Veckonytt. 
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Hej! Vi är fyra tjejer som läser tredje året på 
Ekonomiprogrammet. Vi är stolta att presentera City 
Remind UF, företaget som har samarbetat med den lokala 
konstnären Tord Pettersson för att ta fram unika motiv för 
att bevara de gamla minnena om Gällivare kommun på 
samlingsglas. 

Gruvans behov av mer mark har påverkat hela samhället i 
över femtio år, byggnader och kvarter har rivits. Gällivare 

kommun står nu inför den största förändringen på hundra år. Därför har vi valt att ta 
fram en produkt som gör att vi kan bevara de gamla minnena och visa stolthet över 
vårt samhälle.  

Vår produkt är att sälja exklusiva rödvinsglas med unika handritade motiv från 
samhällsomvandlingen. Glasen har en form som gör dem behagliga att dricka ur och 
passar till finmiddagen som till vardags. Till varje glas skickar vi med en liten 
bakgrund bakom motivet samt skötselråd till glasen. Vi har valt att vårt företag ska 
skänka 10% till World Animal Protection då vill med vårt företagande bidra till att 
världens djur får ett bättre liv. Genom att skänka pengar vill vi ge WAP bättre 
förutsättningar till att rädda djur. 

 

Vår första kollektion ligger i fokus på att bevara Malmbergets identitet med åtta 
motiv; 

 Gubben gumman & hunden, Kåkstan, Allahelgona Kyrkan och Svanparken. 
 Gruvmuseet, Kaptensspelet, Hermelinstunneln och Disponentvillan. 

 

               För mer information kontakta oss: 

VD, Produktion & Inköp 
                        Felicia Leskinen, 070–3069796 

 
  Marknadsförare & Försäljning 
  Julia Johansson, 073–0960834 

 
  Ekonomiansvariga 

     Telma Mayer, 070–2140277 
                  Johanna Hieta, 072–2327099 



 

Meal Time UF 

Vi är ett UF företag som erbjuder utkörning av pizza eller snabbmat inom Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Skicka ett 

meddelande med vad ni vill ha utkört samt vart det ska köras ut. mealtimeuf@gmail.com 

Våra priser (exklusive priset för maten) är följande: 

1 måltid: 75kr 

2-3 måltider: 100kr 

4-7 måltider: 125kr 

Vid större beställning eller specielle tillfällen, kontakta oss för pris. 

Observera att priset för maten tillkommer. 

 



 

SkidFix UF 
 

 

Behöver dina skidor ses över? Eller har du kanske 

ett par nya skidor som behöver grund 

prepareras? Kanske vill du ge bort en vallning till 

någon i julklapp? 

 
            anton.laine@live.se                                                           0730832623  

 

Hör av dig till mig Anton Laine, så hjälper jag dig gärna med 

vallningen. Man kan även köpa presentkort och ge bort en 

vallning i julklapp. 

Håll koll på Instagram och Facebook för kommande 

längdskidteknik och valla kurser. Men även för bra 

erbjudanden och evenemang. 

Prisexempel från: 200 kr 

 

         : skidfixuf                                 : skidfixuf 
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