
Tävling!

...och ni kan vinna

5000 spänn!

Visualisera ditt nya... ... ...

Gällivare kommun bjuder in alla skolor 
och klasser till en tävling där priset är ett 
bidrag till klasskassan med 5000 kronor.

Projektet Nya Gällivare syftar till att forma 
en vision och planering för hela Gällivare 
kommun. Därför är det viktigt att få idéer 
och åsikter från alla åldersgrupper, speciellt 
från ungdomar som sällan deltar eller hörs i 
samhällsplaneringen. Tävlingen och skolpro-
jektet är en del av projektet Nya Gällivare. 

Syfte och mål med tävlingen: Visualisera en 
samhällsutveckling. Hur borde det vara om 
du fick bestämma? Vi vill få inspiration och 
kreativa idéer från ungdomar och samtidigt 
skapa ett intresse och engagemang för den 
stora stadsomvandlingsprocessen som pågår 
och dess betydelse för framtiden. Vårt lång-
siktiga mål är ju att skapa en attraktiv kom-
mun så därför är alla idéer välkomna oavsett 
hur galna eller annorlunda de än må vara.



Gällivare  
kommun

1. Välj ut ett område.  
Arbeta gärna utifrån ett av planscenarierna 
(exempel på intressanta utvecklingsområden) 
som framkom under visionsprocessen:

•	 Vassara	kanal	(Vassara	älvområde)

•	 Centrum	(Förtätning	eller	fler	aktiviteter)

•	 Repisvaara	

Eller välj ett helt annat område som du anser 
är intressant att utveckla. Tag gärna hjälp av 
Google Earth och Map.

2. Vad tycker ni borde finnas här?   
Något helt nytt, eller förnya och förbättra 
något som redan finns där?

3. Visa på något sätt hur ni tycker  
 att det borde se ut i framtiden.  
Hur ska det se ut och vad ska finnas där? Hur 
ni väljer att presentera ert förslag/arbete ex. 
med filmer, bilder, kartor, modeller eller be-
rättelser/storytelling är helt upp till er. Det ut-
valda området bör dock finnas utmärkt på en 
karta. Det finns även möjlighet att fördjupa/
utgå från en sakfråga/intresse som exempelvis 
evenemangsarena eller friluftsliv m.m.

4. Överlämna eller maila över ert arbete  
 till oss senast den 19 maj, 2010. 
 

Kriterier Juryn kommer att titta på: 
•	 Arbetets	utformning.	

•	 Kreativa	lösningar	och	förslag.

•	 Hållbarhet	och	klimattänkande.

•	 Framtidstänkande	och	attraktiva	lösningar.	

•	 En	bra	motivering	till	varför	det	borde	 
 se ut som ni valt. 

Alla förslag kommer att presenteras i en ut-
ställning och det vinnande bidraget kommer 
att vinna 5000 kr som går till klasskassan. 

Anmäl ert intresse att delta till:
Ulf Hansson: 0970-181 11,  
ulf.hansson@kommun.gellivare.se

Liza Yngström: 0970-181 29,  
liza.yngstrom@kommun.gellivare.se

Hör gärna av er om ni har frågor.

Så här går det till:

Projekt Nya Gällivare  
samfinaniseras av:


