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Kommunalrådet har ordet
När kommer beslutet om en helhetslösning för Malmberget?
När ska husen lösas in, till vilka priser – och vem ska betala?
Frågorna lyftes på nytt vid det senaste besök på näringsdepartementet i
Stockholm, då även Malmbergsgruppens representant, Urban Nilsson,
var med och överlämnade namnlistorna med krav på en helhetslösning.
Gällivare kommun efterlyser ett större
statligt engagemang för samhällsomvandlingen i Malmberget. Kravet var också
ett vitalt inslag i den sex punkter långa
lista som jag överlämnade. Staten, LKAB:s
ägare, måste ta sitt ansvar – och det börjar bli bråttom med beslut och konkreta
åtgärder.
På näringsdepartementet fick jag ett
allmänt bra mottagande och seriös respons för kraven på besked om tidtabell
och vem som ska ta notan. Departementets representanter visade förståelse för
den frustration som befolkningen i Malmberget och hela Gällivare kommun känner till följd av bristen på besked. Vår sigillförsedda kravlista överlämnades med
tydligt angiven adress till näringsminister
Maud Olofsson (c).
Grundproblemet är stort nog som det
är. Att svaren dröjer på självklara frågor
som ”varför, hur och när?” späder på oron
ytterligare. Hälsoproblemen i nämnda
orter har kartlagts i en undersökning som
Umeå Universitet gjort och rapporten
ska inom kort överlämnas till miljödomstolen.
Kravet på en helhetslösning för Malmberget har jag framfört på Malmfältsgruppens samtliga möten – och i den
andan ska jag fortsätta. Staten äger LKAB
och Gällivare kommun ska aldrig vika från
kravet på en huvudsakligen statligt finansierad helhetslösning.

Parallellt för jag löpande resonemang
om bostäder i Malmberget med LarsErik Aaro, tf VD för LKAB. Våra samtal
är konstruktiva och jag har stort förtroende för hans ambitioner.
Mest akut är situationen för de 70
familjerna på elevhemsområdet och
när LKAB nu sagt sig vara positiva till
nybyggnation av bostäder vill vi att
dessa familjer ska ges förtur.
Mona Sahlin (s) har lämnat klartecken
till min inbjudan om att besöka Gällivare och det tackar vi för. Mona ska bland
annat besöka ett äldreboende och hon
kommer även att få aktuell information
om problematiken i Malmberget. I vår
outtröttliga jakt på en helhetslösning
för Malmberget är det givetvis jättebra
om även oppositionsledaren i riksdagen kan trycka på från sitt håll.
Mycket glädjande är förstås också
att Gällivare kommun i ännu en undersökning förärats den prestigefyllda
titeln ”Bäst på tillväxt i Norrbotten”. Vi
har ett brett och i många stycken fantastiskt näringsliv och inför nya året har jag
följande hälsning till alla duktiga företagare i vår kommun:

Tack för era engagerade insatser under
2009 – och lycka till 2010!

Tommy Nyström
Kommunalråd

Samtidigt ska vi vara medvetna om att
situationen i Malmberget är unik i ordets
rätta bemärkelse.
Utmaningen att flytta ansenliga delar
av ett samhälle – och hitta en för medborgarna vettig finansiering av den ofrivilliga ”flytten” - är vi, så vitt jag vet, först i
världen att ställas inför.
Statssekreteraren konstaterade att vägen till beslut är en process som inte alltid
är spikrak. Vi sa att vi har förståelse för att
ärendet är komplicerat, men vi var även
tydliga med att befolkningen på drabbade orter lider av ovissheten.
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Foto: Daniel Olausson/www.botz-photo.com
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Kommunens organisation i helhet
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Foto på detta uppslag: Daniel Olausson,
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Nya Gällivare byggs med mod och djärvhet
Genom att prata ihop oss om framtiden formar vi den. Det är där vi står
idag; det är nu vi ska börja prata om
framtiden. Vår framtid i Gällivare. Om
hur Gällivare ska bli en plats som unga
familjer aktivt väljer för att bygga sina
liv. Och där de tänker sig att fostra sina
barn.
Utvecklingen i kommunen kräver snabba och omfattande insatser. Nu finns det
utrymme för att med mod och djärvhet
skapa lösningar som ger unika miljöer
och förutsättningar.
På kort tid måste det byggas mycket
i Gällivare.
– Hur ska vi dra störst nytta av det;
för att få en bra boende, för att ordna
nya jobb även på sikt, för att skapa en
bra miljö samtidigt som det tryggar gruvdriften, frågar Lars Albinsson som leder
processen med att skapa underlag för ”en
bred diskussion” om hur Nya Gällivare
ska utformas.
Lars Albinsson arbetar med stadsplanering i en form som väger samman tekniska, kulturella, kommersiella och offentliga behov.
– Utmaningen är att skapa och bygga
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framtidstro. Ett bra mått på hur vi lyckas
är hur Gällivareborna reagerar och agerar.
Ökar villabyggandet och ökar antalet
nystartade företag så är det en bekräftelse på att arbetet med Nya Gällivare
ökat tillförsikten och lagt grunden för en
positiv syn på framtiden.
– Till att börja med ska vi producera
grova förslag – planscenarier – för var de
nya delarna av tätorten kan byggas och
vad de bör innehålla i form av bostäder
och service i form av skolor, dagis och
affärer.
Scenarierna ska visa hur samhället kan
hänga ihop och peka på samband:
– Vill jag ha nära till skolan måste jag
bo nära andra som också har skolbarn.
Vill jag bo nära affären måste jag bo nära
andra som också vill ha en affär.
Visionen klar hösten 2010
Lars Albinsson betonar att ”planscenarierna” på inget sätt ska betraktas som
färdiga förslag. I arbetet med scenarierna
deltar svensk expertis inom centrum- och
stadsutveckling, bland andra Kai Wartiainen från Pöyry Architects och Janne

Sandahl - TP Nordplan.
– Efter årsskiftet kommer allmänheten
att bjudas in till workshops för att gemensamt arbeta med att utforma ett
välfungerande Gällivare. Visionen ska
utgå från hur kommuninvånarna vill att
deras vardag ska se ut, fortsätter han och
konstaterar att resultaten ska bli en spännande och realistisk vision.
Första upplagan av visionen ske enligt planen vara klar hösten 2010 och ge
en fingervisning om var man ska börja
bygga.
– Vi ska presentera en väl förankrad
bild av ett eller flera möjliga förslag. Till
det ska vi även koppla en värdering av
vad som är realistiskt att arbeta vidare
med och utveckla, fortsätter Lars Albinsson och påpekar att hårda fakta av typen
befolkningsunderlag styr möjligheten att
etablera till exempel dagis, skola, affär,
pub och kafé – nödvändig och efterfrågad offentlig och kommersiell service.
Avgörande för att arbetet med Nya
Gällivare ska bli en framgång är att alla
delar med sig av sina tankar, visar engagemang. Engagemang handlar om att
vara med och uttrycka sin vilja om hur
framtiden ska byggas.

Lars Albinsson arbetar med radikal förnyelse av såväl kommuner som stat och storföretag. Han är också forskare vid
Högskolan i Borås och Linköpings universitet. Under 5 år undervisade han i stadsplanering på KTH.

- Den konstruktiva debatten är nyckeln till framgång, avslutar Lars Albinsson och uttrycker en förhoppning om en öppen
och bred diskussion kring alternativen för nya Gällivare.

Arbetet med visionen ersätter inte den politiska debatten.
När den konkreta visionen är klar startar arbetet med att förädla
den i form av stadsplaner och utvecklingsprojekt. Då förs den
vidare in i den traditionella demokratiska processen.

Ännu en topplacering
Näringslivet i Gällivare kommun har bästa tillväxten i
Norrbottens län. Det visar en färsk undersökning av Syna,
ett företag som säljer kreditupplysningar och affärsinformation. Tillväxten inom Gällivares näringsliv är utmärkt
även i ett riksperspektiv.
Ulf Hansson, utvecklingschef i Gällivare, är glad men långt
ifrån överraskad.
-Utfallet i Synas undersökning är en bekräftelse på det som
även Företagarna och UC kommit fram till i sina respektive rapporter, alltså att företagen går bra och har en positiv trend. Extra
glädjande är att Gällivare toppar listan trots att undersökningen inte har med tungviktarna Boliden och LKAB i underlaget.
Snacka om styrkedemonstration!
Undersökningen är baserad på fakta är ger en träffsäker och
intressant bild som speglar näringslivets utveckling, Vilket
värde har då en topplacering för den fortsatta utvecklingen
i Gällivare?

-Bäst på tillväxt är en tung titel som vi ska vara glada över
eftersom framgång föder framgång. Positionen sprider framtidstro i bygden och ger våra duktiga företagare ännu mer råg
i ryggen. När det går bra väljer fler företag att köpa tjänster av
underleverantörer. Framgång leder också till att vi får se fler
avknoppningar och nya verksamheter, vilket ger ett successivt
starkare och bredare näringsliv i Gällivare kommun.
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Årets verksamhet
Nu är Årets Verksamheter utsedda!
Alla kommunanställda har fått tillfälle att nominera ett
arbetslag/ arbetsplats för utvecklingsarbete som bedrivs
och som är utmärkande på något sätt, ur ett brukar/medborgarperspektiv.
Bland de 20 nominerade utsåg juryn två arbetslag/-platser som får
utmärkelsen 2009 samt en prissumma på 10.000:- . Arbetslagen
premierades i samband med kommunens julfest den 10-11
december.

• Handikappomsorgen
• Tallbacka Förskola

Handikappomsorgen

Foto: Ulla Vikman/Gällivare kommun

Som tack för sitt engagemang bjöds juryn på italiensk middag på
Fjällnäs slott. Juryns sammansättning: Sanna Nilsson, Peter Nilsson,
Inger Junkka, Kjell Degerman, Stina Helin, Emil Wikström. Fr v: Stina
Helin, jurymedlem, stjärnkocken Gabriele Prato och Eva Askebrand,
arbetsgruppen/Gällivare kommun.

När brukaren har ett LSS-beslut så
verkställs beslutet på dagcenter.
Handikappomsorgen har 3 dagcenter
samt ett för äldre.
1. Fjällbjörkens dagcenter
2. Hökens dagcenter
3. Alpens dagcenter

syra verksamheten. Vi har husmöten på
Alpen och Fjällbjörken och är på väg att
starta upp dessa på Höken där vi bland
annat tar upp eventuella önskemål.

På dagcenter kallar vi brukarna för
medarbetare, det är deras arbete
likasom vårt. Vi arbetar utifrån lagarna
LSS och HSL. LSS-lagens grundpelare:

•

•
•
•

•

Självständighet
Medbestämmande
Delaktighet i samhällslivet

*LSS = Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
*HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

Ett övergripande mål på dagcenter är
att på kortare eller längre sikt utveckla
den enskildes möjlighet till arbete.
I verksamheten använder vi den kommunikation som gör det tydligt för den
enskilde. Det kan se ut på olika sätt,
utifrån den enskildes förutsättningar.
En gång per år upprättas en arbetsplan tillsammans med den enskilde,
godman/förvaltare, stödpersoner samt
uppföljning vid behov. I arbetet på dagcenter ska medbestämmande genom-
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Vi har under de senaste åren skapat
utåtriktad verksamhet, exempelvis:

•

•
•
•
•
•
•
•

Samarbete med Kupan, där vi
tvättar och stryker kläder
Samarbete med biblioteket,
försäljning av bokmärken som är
tillverkade på dagcenter
Tillverkning av noteringslappar
som levereras till olika enheter i
kommunförvaltningen
Utearbete i Svanparken,
skräpplockning, krattning m m
Biltvätt, tvättar kommunens bilar
på Hjortronets tvätthall
Återvinningsmarknaden, demontering, städning, sortering
Städning runt Miljöstationerna
Viss städning på Vändpunkten
Sopsortering på kommunhuset,
hämtning och tömning av pappersåtervinning
Caféverksamhet, Svarnparksfiket
under sommarsäsongen samt fiket på Bäckskolan under vår- och
hösttermin.

Juryns motivering:

Verksamheten har haft förmåga att
hitta meningsfulla arbetsuppgifter för
en grupp människor med funktionsnedsättning. Verksamhetens arbete
genomsyras av delaktighet, självständighet och medbestämmande för
den enskilde individen vilket stärker
självkänslan och arbetsglädjen.

Foto: Daniel Olausson, www.botz-photo.com

Tanken med utmärkelsen ”Årets Verksamhet” är att lyfta fram och
uppmärksamma arbetsplatser och arbetslag inom kommunens
förvaltningar som på något särskilt bra sätt arbetat med
verksamhetsutveckling ur ett brukarperspektiv. Vinnarna är:

Foto: Daniel Olausson, www.botz-photo.com

Tallbacka förskola

Tallbacka förskola är en världsarvsförskola. Vi arbetar med barnen året
runt med vårt världsarv Laponia. Naturen och kulturen genomsyrar hela
vår verksamhet.
Vi planerar ett gemensamt TEMA för ett
år i taget, exempelvis:
•
•
•
•

Samer
Berg och sjöar
Mat
Gruvor m m

Vi arbetar med allt tänkbart material
från vår fantastiska natur, vecka för
vecka. Andra ämnen som kommer med
är:
•
•
•

Bild
Drama
Musik och sång

Vi avslutar vårt årliga tema med Öppet
Hus på förskolans dag den 14 maj där vi
visar upp allt barnen arbetat med under
året. Föräldrar, släktningar och syskon är
mycket imponerade av all vår kunskap
som visas och våra barn är förstås
mycket stolta.
Vi tycker att vårt arbete med Laponia är
unikt. Vi tar tillvara allt i vår fantastiska
miljö och kultur på många olika
arbetssätt. Vi ger barn, föräldrar och
personalen en skön känsla och stolthet
av vad vi har och vilken härlig miljö vi
bor och lever i.

Årets verksamhet

Juryns motivering:

Med Laponia som tema för barnen har
verksamheten på ett pedagogiskt sätt
stärkt barnens självkänsla och stolthet
över sitt ursprung.

Snöyra i Gällivare

Succé!

-inget mindre! Det känns helt underbart att Gällivare nu har sin

egen festival att glädjas åt och jag kan lova att vi kommer tillbaka.
Jag känner mig sjukt stolt över allt vi åstadkommit och jag är så
glad att vi lyckades leverera sån klass och visade att i Gällivare
finns det banne mig inga gränser.
Prova stoppa oss - det är omöjligt!
Tusentals besökare har visat att detta är något man längtat efter,
berömmen har haglat hela helgen och själva känner vi oss så nöjda
och ödmjuka inför vad vi fått uppleva, det stöd vi fått och alla varma
kommentarer. Ord med bra karma just nu: tomtar, snö, kyla, rock’n’roll,
dunjacka, fest, stolthet, kontraster, eld, engagemang, patriotism, kvalitet och en stämning som var obetalbar!
Åkarna visade sån professionalism, engagemang och gav en ”kick ass
show” utan dess like. Deras sköna, ödmjuka stil och breda leenden
kommer att stanna kvar länge och det är nästan med tårar i ögongen
som vi släckte ner på söndagkväll. Tårarna är nog en blandning av fullständig utmattning, separationsångest och glädjetårar. Tack alla!

Elisabeth Landby, Sole Event
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Tomtarnas vinterspel

Foto på detta uppslag: Daniel Olausson,
www.botz-photo.com
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Tomtarnas vinterspel				

10

Årets tomte från Hong Kong

Foto på detta uppslag: Daniel Olausson,
www.botz-photo.com

Freestyle night
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Idrottsliga framgångar

Sofia och Marcus

Sofia Mattsson och Marcus Hellner, världsmästare i brottning respektive
elitskidåkare, är unga världsstjärnor som valt att bo i Gällivare.
De njuter av framgångarna och är tacksamma över de förutsättningar Gällivare erbjuder. Omvänt kan Gällivare vara stolta över två prydliga idrottsprofiler
som ute i världen är verbala ambassadörer för sin hemkommun.
Kommunbladet stämde träff med Sofia och
Marcus på Nyfiket där vi över kaffe, te och
dubbel espresso snackade om lite av varje.

Varför Gällivare?

-Jag är uppvuxen i Gällivare och har familjen
och de flesta av mina kompisar här. En stor
del av året är jag på resande fot och då är
det extra underbart att komma hem. Att
kunna promenera till träningshallen, Ica
och kompisarna är värt massor, konstaterar
Sofia.
-Jag flyttade hit från Skövde som 16-åring
och kände direkt att jag hamnat rätt. Här var
människorna lugna och hade skön jargong.
På skolan hittade jag kompisar med samma
intressen och acklimatiserade mig direkt,
säger Marcus.
Träningsmöjligheterna?
-De är jättebra och vi är flera som tränar hårt
för att kunna fortsätta brottas på elitnivå.
Under 2009 har Gällivare Sportklubb vunnit
guld i VM, EM och junior-VM. Vilken brott-
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ningsklubb kan matcha det? Och det vimlar
av ungdomar som börjat senaste åren. Det
ser bra ut för återväxten inom brottningen i
Gällivare.

-Som skidåkare har jag optimala träningsförhållanden under barmarks- och vintersäsong. Vad som saknas är en riktigt bra
försäsong. I oktober har jag tränat på snö
i Bruksvallarna och eftersom de prioriterar tidig snö åker elit och motionärer dit.
Om Gällivare resonerade likadant skulle
det naturligtvis generera stora hotell- och
restaurangintäkter. Snö från 15 oktober
bör vara en given målsättning om Gällivare
menar allvar med ambitionen att utveckla
turismen.
Idrottsliga målsättningar framöver?
-OS är självklart det stora målet, men inom
brottningen har vi även EM och VM varje år.
Alla medaljer räknas.
-Jag hoppas på minst en OS-medalj och
hoppas få tre bra chanser. På stafetten,
sprintstafetten och inledningsdistansen

15 kilometer skate. Mycket måste klaffa för
medalj, men jag har potentialen och ska
göra allt i min makt. Tävlingarna i Norge gav
positiva besked om formen och jag hoppas
på en bra vinter.
Ekonomiskt – hur fungerar det att vara
elitidrottare?
-Av SOK har jag en slags grundlön och
sponsorer som Boliden och LKAB gör
resten. Även Gällivare kommun har haft en
hjälpsam attityd. Jag gick ut gymnasiet i
våras och har inte tänkt särskilt mycket på
civila karriären, men jag kan tänka mig att
jobba med hälsofrågor. Via idrotten har jag
ju redan skaffat bra baskunskaper.
-I många länder har skidåkarna en typ av
anställning, men vi har ett mer resultatorienterar inkomstsystem. Förbundet betalar
en ersättning till fonder som jag kan plocka
ut efter karriärens slut. Av till exempel skidoch stavfabrikanter får jag grundersättning
plus bonus som baseras på gjorda resultat.
Inte på nivån att jag kan köpa en Ferarri
efter ett bra lopp, men på sikt och med bra
resultat kan det bli intressanta belopp. Visst
missar jag viktiga yrkesår, men de tankarna
slår jag bort snabbt. Att åka skidor är det
jag vill göra nu och jag nöjer mig med det.
Jag besöker många framstående skidorter
och försöker lagra de bästa idéerna. Det är
troligt att jag i framtiden jobbar inom turism
och förhoppningsvis har jag då glädje av
erfarenheterna jag får nu. Turismen i Gällivare kan bli hur stor som helst om vi bara
bestämmer oss för att utveckla konceptet.
Vad gör ni vid sidan av träning och tävling?
-Jag försöker ägna all ledig tid åt umgänge
med kompisar inom och utanför brottningen, säger Sofia.
-Jag är friluftsmänniska och som många
andra här uppe älskar jag fiske, jakt och
skoter. Gällivares natur erbjuder en svårslagen frihetskänsla som jag ofta njuter av.
Dessutom hänger jag förstås en del med
kompisar, summerar Marcus.

Foto på detta uppslag: Daniel Olausson,
www.botz-photo.com

Idrottsliga framgångar

Team Berget slog ”Real Madrid”
Team Pergamon kom till Malmberget
med sju raka SM-guld, men mot Team
Berget var de chanslösa och förlorade med 13-7.
-Publiken var fantastisk och de
flesta insåg nog att det var ett stycke
idrottshistoria som skrevs, summerar
Mats Rantapää, ordförande i Team
Berget med ett 30-tal licensierade
bowlare.
Team Berget är nykomlingar i elitserien
och för övrigt elitseriens nordligaste lag
någonsin. Närmaste bortamatch spelas
i Sundbyberg och lagens drabbningar
kallas skämtsamt för lokalderbyn.
Resebudgeten för säsongens elitseriespel beräknades till drygt 200.000 kronor och de kraftigt ökade kostnaderna
har i hög grad finansierats av många
företag i Malmberget och Gällivare.
Team Pergamon från Göteborg betraktas som svensk bowlings svar på fotbollens Real Madrid. För Team Berget var
alltså vinsten en synnerligen tung merit.
Hur taxerade ni chanser innan matchen?
-Alla lag ska bemötas med ödmjukhet
och respekt, men man måste också
alltid våga tro på den egna förmågan.
Det gjorde vi även mot Team Pergamon,
säger Mats.
Team Berget har hittills under säsongen
använt elva spelare och är ett av flera
lag som krigar i tabellens toppskikt.
Förutom Mats har laget representerats
av Marcus Henriksson, Ronnie Holmgren, Tomas Landström, Peter Backefall,
Hasse Johansson, Carl Wikhede, Daniel
Unander, Max Zackrisson, Kjell Nyberg
och Håkan Persson.
Hur är era träningsmöjligheter?
-Hallen i Malmberget är utmärkt, men
den är tyvärr stängd till en bit in i augusti och vi får därför inte den träning
som krävs för att vara på topp när serien
börjar. Inför 2010 ska vi prata med Gällivare kommun och se om vi kan ändra
på det i framtiden.
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Kulturfestivalerna blev en framgång!
Barn-, utbildning och kulturförvaltning

Under 2008-09 arrangerades tre festivaler med sammanlagt 250 arrangemang och över 20 000
besökare. Detta var möjligt tack var det aktiva föreningsliv som präglar Gällivare kommun.
Tack alla besökare, medverkande, sponsorer och arrangörer – ni gör att kulturen lever i hela
Gällivare!
Planeringen för en kulturfestival 2010 har startat – Har du idéer och vill vara med och förverkliga dem?
Hör av dig till Lars Israelsson, Kulturen, 0970-181 15, e-post: lars.israelsson@kommun.gellivare.se.

Likviddag i Kåkstan 1892. Foto: Gällivare bildarkiv.

Vandring längs Malmbergets kulturmiljöer i oktober 2009.
Foto: Michael Johansson
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”Välkommen till Gällivare

Hemvändarträff

Foto: Daniel Olausson, www.botz-photo.com

Jan Pohjanen, personalchef på Gällivare kommun,
längtar till Hemvändardagen 25 december.
Plats för evenemanget är Sporthallen i Malmberget.

Jan Pohjanen:
-Visionen om det nya Gällivare är otroligt spännande och vi är
självklart angelägna om att våra medborgare engagerar sig i utformningen av morgondagens Gällivare. Vi vill att medborgarna
ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och sträcker även ut
handen till utflyttade Gällivarebor. I våra ögon är de ju potentiella hemvändare.
Det är nu tredje året i följd som Gällivare kommun arrangerar en
Hemvändardag och nu som tidigare sker det i aktivt samarbete
med större lokala arbetsgivare och AF. En av grundtankarna
med Hemvändardagen är nämligen att underlätta det framtida
rekryteringsbehovet inom kommun, landsting och ett allt mer
expansivt näringsliv.
- Vi vill visa upp vårt differentierade näringsliv och berätta om
ett växande rekryteringsbehov. Babyboomen på 40-talet slår
igenom överallt och enbart Gällivare kommun planerar för att
rekrytera 800 nya medarbetare under de kommande tio åren.
Vi räknar alltså med att
behöva förnya ungefär
halva personalen fram
till 2019, berättar Jan
Pohjanen.
Ett växande rekryteringsbehov för Team
Gällivare innebär förstås
också ökade möjligheter för utflyttade
Gällivarebor och andra
som drömmer om den
livskvalitet som erbjuds
i Gällivare kommun.
Till Hemvändardagen
25 december hoppas
därför Pohjanen att
ännu fler hemvändare
än senast ska komma.
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-Vad vill vi med det
nya Gällivare?
Frågan är vidöppen och
vi hoppas på brett folkligt engagemang. Förhoppningsvis kan
vi även få feedback från skaran av utflyttade eftersom de ser
Gällivares möjligheter ur ett annat perspektiv. Bland potentiella
hemvändare finns säkert också många av de kompetenser som
det framtida förändringsarbetet kommer att kräva.
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JUL-KRYSSET!
GULDEFTERNAMN

HAKKASBADET
HAR JU EN

SNART
UTAN
VATTEN

VÄRDEFULL KULA

GÖR DET
EFTER
LJUD

FINSK
SISU

LILLEPUTT
MAN-DRILL

EN DEL AV
LAPONIA

NU TÄNDAS .....
JULELJUS
KOM UR
BLUES &
GOSPEL
STILLHET

EJ I
SOLENS
RIKTNING

VANLIGT
KÖKSMÅTT
PREPOSITION
HAR BÄR FÖR
GINSMAK
ÄR MÅNGA MARATONLOPP AV MÅNGA

HETTE
ÄVEN
PIRATEN
RÄTTVIS
UPPSTART

INNEHÅLLER TILL
STOR DEL
GURKMEJA

BRÅDSKANDE

AVSTÄNGD
TILL
VARDAGS
TJUSIGA

VÄRDEPAPPER

BOKSTÄVER FÖR
ÅNGFARTYG
VISAR
TIDEN

EU FÖRE
EU

ALARM

GULLPENGAR

FORMAR
IS

ÄR ETT ORDENTLIGT
SULTANAT
LINDADE

DUO + EN

ÄR
CASHEWSMAK

KLAGOVISA

KNOTT

HUSHÖRNA

KÅRE
KLÄNNING
FÖR GALA
ORD FÖR ÖVERENS- AGDA OCH
HENNES
STÄMKLARTIDIGARE
MANDE
TECKEN
PLATS
GRISHONA
KAN SEN
RUBRIK
SKAPA

SMÄRT
FORSELL
UPPVÄXT I
LULEÅ
JÄRNBERG

MISS SOM
BLIVIT
STOR
ARTIST

KOMMENTAR TILL
TEXT

FÖRENA

VÅNING
MANSNAMN
SLANK
TÄTTING

DESS
HUVUD
BANKAS
DET PÅ

BÖR
SLÄCKAS
INNAN VI
GÅR UT

VISET
FLODNEJONÖGA
PLATS FÖR KORALLER
I SÅDANT UNDERHAMNAR
RÄTTA
BREVET

ÄR OFTA I
LÅNGLOPPSTÄT
BOSTAD
FÖR ORNE

VILL DEN
SOM
SKÄNKER

10 MIL
NORR OM
POLCIRKELN

HJÄLPA
RÄTT
BÖR
RENSAS
FRÅN
VÄGRENEN
HAR ÄVEN
DUNDRET
EN

SOLSTRÅLAR
FOLKSLAG
I KINA

MISSTÄNKA
EN
FARROW
PÅ VITA
DUKEN

KLANG

RÖD AV
BLYGSEL
FURSTLIG
LÖN

SMÅDJUREN

MARK
KRING EN
GÅRD

ÅLDER I
LONDON

AVLOPP

JAMES
BONDS
CHEF

MAN 1 I
NORDISK
MYTOLOGI

OXUDDE
72-09

RÖDVIT
KÄMPE

Vad händer 20/1? Fyll i svaret i de tonade rutorna!
Bland de rätta svaren drar vi 10 vinnare
som får välja bland fina priser:
Årskort på Dundret. - Årskort på badhuset.
Julgodis från Muddus. - Hjortronlykta

Namn: .........................................................................

Vinn!

Skicka rätt svar senast 11 januari 2010 till:
Gällivare kommun, Utvecklingsenheten, Ulla Vikman, 982 81 Gällivare
E-post: ulla.vikman@kommun.gellivare.se
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Adress: .......................................................................
Postnr: .........................................................................
Postadress: .................................................................
Tel: ...............................................................................

Foto: Daniel Olausson, www.botz-photo.com

Konsumentvägledaren informerar

Inför Julhandeln...
•
•
•

Handla inga julklappar som du inte kan betala kontant.
Ta aldrig SMS-lån.
Läs alltid det finstilta innan du signerar ett avtal.

För Ylva Dyrander, konsumentvägledare på Gällivare kommun, är det tre
gyllene grundregler.
Ylva kommer gärna till skolor och föreningar för att berätta om allt från innebörden av begrepp som bytesrätt, ångerrätt
och öppet köp till allmänna resonemang
om privatekonomi.
-Jag är kritisk till all reklam som uppmanar
till att köpa nu och betala sedan. Det blir
alltid dyrare och det är lätt att ryckas med
och handla för mer än man har råd med.
Jag vill gärna få igång en dialog och målet
är inte minst att nå fler gymnasieungdomar. De är i en ålder då mycket kretsar
kring konsumtion och många har ett
behov av saklig information.
De så kallade SMS-lånen innebär att man
utan kreditprövning kan låna upp till
4.000 kronor och få pengarna till kontot
inom 24 timmar. Till Ylva kommer vuxna
som fått problem med SMS-lån, men det
är ett faktum att de lättillgängliga lånen
även attraherar många ungdomar. Lånen
är räntefria, men den avgift som tas ut för
”likviditetsservicen” kan vara mycket hög.

- Det finns avgifter på SMS-lån som omräknat till årsränta på lånat belopp är så
höga som 800 procent. Det är ju fruktansvärt, säger Ylva.
Ylva varnar för den allt vanligare företeelsen med representanter för teleoperatörer som i anslutning till köpcenter säljer
telefoner och/eller abonnemang.
- Läs alltid det finstilta. Ibland utlovas
en gratis mobil, men om du summerar
avgifterna för abonnemangen du måste
teckna blir den till synes kostnadsfria telefonen ofta den dyraste telefon du köpt.
Abonnemangen som krävs för att få gratis
telefon har ju i regel lång bindningstid.
Nästa fråga är förstås om operatören
erbjuder täckning i och kring där du bor.
Vissa operatörer har täckning i centrala
Gällivare, men inte några kilometer bort.
Öppet köp
Det är inte självklart att butikerna har
öppet köp, kunden måste själv fråga om
det innan de betalar varan och att det står
”Öppet köp” på kvittot samt det datum
som öppet köp gäller.
Inför julen – är det något särskilt att
tänka på?
- Massor. Viktigast är ändå insikten att

"En kul-tur till glädje"

lönen strax före jul också ska räcka större
delen av januari. Betala alla räkningar och
lägg undan pengar till mat innan ni börjar
handla julklappar. Handla bara kontant.
Ett tips för framtiden är att från och med
januari börja sätta av pengar till 2010 års
julklappar. Det kommer ju en ny jul varje
år!

Socialförvaltningen
Projektgruppen har bestått av projektledaren, Kerstin
Hamre, Landstinget samt:
Gertrud Wennström, kultursamordnare inom SÄBO
Hjördis Martinsson, konstnär
Urban Isaksson, musiker
Tord Turström, musiker
-Vi har aktiverat de boende i grupper om 10-12
deltagare, med musik, dans, rörelse och måleri, säger
kultursamordnaren Gertrud.

Fyra personer har jobbat i ett samverkansprojekt med Norrbottens
Läns Landsting och Gällivare kommun. Projektet har pågått från
februari till december med aktiviteter i särskilda boenden på
Älvgården och Gunillahem.
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-De boende tycker det är roligt och uppskattar aktiviteten. Vi gör en värdering av i vilken form de boende
befinner sig och anpassar aktiviteterna därefter. Vi har
noterat att de är lite motvilliga och ängsliga i början
men efter att vi kommit igång har vi lyckats locka
fram viljan och glädjen hos de flesta, berättar Gertrud
Wennström. Syftet med projektet är att påvisa sociala
aktiviteters betydelse för hälsa.
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Service- och teknikförvaltningen

Ny räddningschef
Brandingenjör Per Karlsson blir ny räddningschef
i Gällvare kommun från och med 2010.
-Tjänsten är väldigt intressant och att bli räddningschef i Gällivare känns som en stimulerande
utmaning.
Eftersom Per ännu inte träffat all personal i Gällivare vill han
bara i allmänna ordalag prata målsättning.
- Först vill jag komma igång i Gällivare och hinna sätta mig in
i verksamheten. I grunden handlar det förstås om att vi ska
erbjuda kommunens invånare en bra service. Med hjälp av
välövad personal och modern utrustning ska vi vara proffsiga
innan, under och efter våra insatser.
35-årige Per har gedigna erfarenheter av ledarskap eftersom
han har en yrkesbakgrund inom försvaret. Per tjänstgjorde i
Kristinehamn och avrundade sin militära karriär som kapten.
Senaste 4,5 åren har Per utbildat till brandingenjör vid Lunds
tekniska högskola.

Per Karlsson,
Brandingenjör, blir i januari ny räddningschef
i Gällivare kommun.
Foto: Johan Szymanski

Per är mycket intresserad av friluftsliv och har ofta semestrat
i fjällvärlden, dock inte i Gällivare. Att flytten norrut även
innebär obegränsade möjligheter till en aktiv fritid var alltså
ett stort plus.
-Jag hoppas hinna åka mer skidor än jag gjort de senaste
åren. Utförsåkning är mitt förstaval, men jag funderar även på
att i Gällivare försöka komma igång med längdåkning.
• I vilket avseende sticker räddningstjänsten i Gällivare
ut?
-De långa avstånden inom kommunen. Till och från olyckor
och vid de tillfällen vi behöver förstärkning från angränsande
kommuner. Avstånden och det ökade behovet av att klara
det mesta själva ställer extra höga krav på kompetens i vår
organisation. Ett bra stöd för verksamheten är att vi har väl
fungerande brandvärn på fyra orter.
• Vilket var ditt första intryck av Gällivare?
-Gällivare verkar vara en expansiv stad med en befolkning
som andas framtidstro. Allt kändes bra när jag besökte arbetsplatsen och bekantade mig med staden och omgivningarna. Naturen kring Gällivare är fantastisk.

18

Foto: Daniel Olausson/www.botz-photo.com

avgående räddningschef
Efter 42 år i brandförsvaret börjar räddningschef
Kjell Ragnestam planera för ledighet.
Sysslolös lär han dock inte att bli.
-Det finns massor att göra, bland annat i vår stuga i Avvako.
Hittills har jag sagt åt gumman att det och det får anstå tills
jag går i pension. Nu är vi snart där och listan börjar bli lång…
Som brandchef har Kjell en brokig bakgrund. Efter sjuårig
folkskola hemma i Malmberget utbildade sig Kjell till elektriker under två år på yrkesskola. Sedan fick han jobb i gruvan
med Skåningarna (Skanska) som arbetsgivare.
Ett år senare, 1967, gästspelade Kjell som extra sommarvikarie på brandkåren – och där blev han kvar.
-Längre ned på stegen än som extra sommarvikarie kunde
man inte börja, men jag gillade jobbet och kamratskapet.
Efter sommaren accepterade jag erbjudandet om anställning
och idiotförklarades av kompisarna i gruvan. Där hade jag
med alla tillägg tjänat 5.000 kronor i månaden och valde
alltså istället ett jobb som gav 1.400 kronor i månaden. För
mig kändes det viktigt att komma ovan jord igen och löneskillnaden var inget bekymmer.
Anställningsintervjun med dåvarande brandchefen Harald
Jönsson var okomplicerad.
-Spelar du fotboll, frågade Jönsson.
-Nej, svarade Kjell.
-Bra. De där fotbollsspelarna ska alltid vara lediga på helgerna. Kan du börja på måndag?
Kjell noterade snabbt att alla hade ett smeknamn och han
jobbade bland annat med ”Trisse” och ”Spiken”. Själv kallades
Kjell för ”Rasken” och han betonar att det inte syftade på kvinnotjusaren Raskenstam.
Hierarkin i organisationen var tydlig och som nyförvärv fick
Kjell börja som ”skåpråtta”. Med rollen följde bland annat att
Kjell fick åka bak i ambulansen och att han skulle bära bårens
huvudända, vilken var tyngst. Avancemanget därifrån innebar att Kjell blev chaufför med rätt att bära bårens fotända
– och så vidare.
Parallellt med jobbet hade Kjell en firma tillsammans med
en kompis och affärsidén byggde på att sälja motorcyklar.
Verksamheten svällde och efter tolv år var Kjell tvungen att
välja karriär. Det ledde till ägarskifte på firman, men intresset
för motorcyklar är oförändrat.
-Man kanske ska unna sig att bli återfallsknutte? En liten Harley vore inte så dumt på ålderns höst.
Kjell har gått samtliga kurser i verkets regi och det innebär
bland annat brandman heltid, brandförman, brandsyn,
brandmästare, tyngre tillsyn och förvaltning. Han är helnöjd
med yrkesvalet och skulle inte göra någonting annorlunda
om han gavs en ny chans.

Stationen i Gällivare omfattar fyra skiftlag med sex personer i
varje och ytterligare några på dagtid.
-Vi har en jättefin station med kompetenta och engagerade
medarbetare. Min efterträdare, Per Karlsson är till skillnad
från mig brandingenjör och han blir en väldigt bra chef. Per
har förstått det där med två öron och en mun, alltså att det
viktigaste är att lyssna och koppla på hjärnan innan man
börjar prata.
Förutom hantverk i stugan ska Kjell ägna ledigheten åt ett livligare umgänge med fru Ing-Britt och de fyra barnen i Malmö,
Göteborg, Stockholm och Luleå.
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Räddningstjänsten

Foto: Daniel Olausson/www.botz-photo.com

Ett av våra fyra skiftlag:
Bakifrån, Jonny Engelmark, Robert Backman, Tomas Granberg, Sigge Matti,
Fredrik Taivalsaari, Marcus Pittja.

Höghöjdsräddning, till vänster och
rökdykarklädd brandman till höger.
Under ett år har Räddningstjänsten i snitt
cirka 40 larm om trafikolyckor,
25 utryckningar med anledning av brand
i byggnader, i snitt ett larm per dygn.
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Fyrverkerier & smällare på rätt sätt
Snart är det dags för jul- och nyårsfirande. Skön
avkoppling, gemenskap, klappar och god mat
men även tjo & tjim med festlig inramning. För
en del innebär det också traditioner med fyrverkerier och smällare. Från kommunens sida vill
vi uppmana till försiktighet, hänsyn och respekt
för andra människor och inte minst våra fyrfota
vänner.
Att bokstavligen ”bränna upp” upp pengar är ett faktum som
vinner allt mindre gehör. Därutöver finns de miljömässiga
aspekterna såsom ljudnivåer, kemiska ämnen och dofter och
nedskräpning. Som ett led i att beakta detta har Gällivare
kommun från 2008 beslutat att ekonomiskt inte medverka till
några pyrotekniska arrangemang, utan istället bidra till något
bestående i form av ljussättning på olika platser i kommunen.
Samtidigt finns en förståelse för att många vill upprätthålla
traditioner och fira det nya året med fyrverkeri. Gällivare
kommun kommer därför att iordningställa särskilda avfyrningsplatser som kommer att plogas upp.

Följande områden har vi ansett möjliga att nyttja
för fyrverkeri:
Malmberget
• Tippsta
• Vid LKAB:s staket hela vägen runt Gropen
Koskulllskulle
• Mellan Kirunavägen och järnvägen, fd skoltomt
• Grönområde nedanför Myranskolan
Gällivare
• Dundret, skidstadion
• Grönområde ovanför Småstuguvägen och mot
Oljevägen upp till Cellulosavägen
• Fd Tväråns såg och mot skoterföreningens
föreningsstuga
• Vuoskonjärvi Industriområde, där vägen tar slut
• Vid Idrottsplatsen, Mellanvägen
• F.d. skjutbanan efter Porjusvägen
Mer detaljerad information om avskjutningsplatserna publiceras i annonsbladet Kometen dagarna innan nyårshelgen.
Vår förhoppning är att så många som möjligt hörsammar
detta och att föräldrar är uppmärksam på att gällande åldersgräns för pyrotekniska produkter är 18 år. Vi önskar
alla en trevlig nyårsafton utan olyckor och incidenter.

Tack för att ni tänker på oss på nyårsafton.
Hälsningar Zamuraj och alla hans hund-, hästoch katt-kompisar.
Foto: Birgitta Palo Johansson
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Souvenirtävling
Gällivare kommun utlyser tillsammans med näringslivet en
souvenirtävling. Syftet är att få
fram en symbol som gestaltar
Gällivare kommun med dess
profil och kännetecken.
Inlämnat bidrag ska ha en tydlig
koppling till Gällivare och kan
vara en färdig produkt eller en
prototyp.
Tävlingsbidrag ska vara inlämnat på
Gällivare museum senast den 31/3
2010. Alla bidrag kommer att behandlas
konfidentiellt av en jury med representanter från kommunen, näringslivet och
lokala konstnärer.

Foto: Yngve Johansson/Imega

Endast ett vinnande bidrag kommer att utses och offentliggöras i samband med
Midnight Sun Meet 18-20 juni 2010. Priset till det vinnande bidraget är 25.000:-.
För mer detaljerad information om tävlingen, kontakta: Jerker Johansson Gällivare
kommun, 0970-187 12 eller 070-322 33 70.

Välkommen med ditt bidrag!

Säkerhet framför allt

Skolsköterska Ninna Hallberg, Andreas Larsson och MAS-sköterskan Eva Johansson-Saadio. Foto: Daniel Olausson/www.botz-photo.com

Andreas Larsson är kommunens säkerhetssamordnare och arbetar med den övergripande planering,
samordning och uppföljning av kommunens säkerhetsarbete. Under denna kategori faller bland annat kommunens planering inför en eventuell pandemi.
Andreas rapporterar till kommunstyrelsen i dessa frågor och har i det
dagliga arbetet ett nära samarbete med
förvaltningschefer, socialförvaltningens
medicinskt ansvariga sköterska (MAS)
samt skolhälsans medicinskt ansvariga
sköterska.
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Sedan några månader tillbaka har informationsflödet om den nya influensan A
(H1N1) präglat Andreas arbete.
Han har också i uppdrag att
vara kontaktperson mot länsstyrelsen,
landstinget och mot andra kommuner i
säkerhetsfrågor.

Gällivare kommun har sedan 2005 haft
en pandemiplan. Denna pandemiplan
har under året reviderats av Gällivare
kommuns riskhanteringsgrupp och
fastställt av kommunstyrelsen.
För mer information kontakta:
Andreas Larsson, tel 0970-18029,
mobil 076-103 44 88, e-post:
andreas.larsson@kommun.gellivare.se

Öppettider inför jul och nyår
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
23/12
24-25/12
31/12-1/1
5/1

07:30-11:30
Stängt
Stängt
07:30-11:30

ÅTERVINNINGSMARKNADEN ÅVM, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
21-22/12
10:00-16:00
23/12-3/1
Stängt

informationsenheten
Kommunstyrelsen har i linje med ett utredningsförslag beslutat
att inrätta en informationsenhet inom kommunens ledningskontor.
Från att tidigare varit en del av utvecklingsavdelningen är enheten
nu en egen stabsfunktion, som underställt kommunchefen ansvarar
för kommunens övergripande kommunikations- och informationsfrågor.

GÄLLIVARE BIBLIOTEK, tel: 0970-18171
23/12
11:00-14:00
24/12 - 27/12
Stängt
28/12 - 29/12
10:00-19:00
30/12
10:00-16:00
31/12 - 3/1
Stängt
MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel 0970-18163
23/12
10:00-14:00
24/12 - 27/12
Stängt
28/12
10:00-19:00
29/12 - 30/12
10:00-15:00
31/12 - 3/1
Stängt
GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
29/11
12:00-16:00
23/12
11:00-13:00
24/12 - 27/12
Stängt
31/12 - 3/1
Stängt
5/1
11:00-13:00
6/1
Stängt
Normaltider: Måndag - Fredag
11:00-15:30
Lördag
12:00-14:00
STACKEN, tel: 0970-16082
21-23/12
28-30/12

Fr vänster: Anders Åhl, informationschef, Ulla Vikman, informationssekreterare,
Mats Lundgren, informationssekreterare, Kent Wingsund, informationsassistent.
Foto: Daniel Olausson, www.botz-photo.com

15:00-21:00
15:00-21:00

MALMBERGETS SPORTANLÄGGNING			
DAG
SIMHALLEN	 BOWLINGHALLEN	 SPORTHALLEN
23-dec 11.00-20.00 11.00-20.00		
Ordinarie
24-dec 07.00-11.00 STÄNGT		
STÄNGT
25-dec STÄNGT
STÄNGT		
STÄNGT
26-dec STÄNGT
STÄNGT		
STÄNGT
27-dec STÄNGT
STÄNGT		
STÄNGT
28-dec 11.00-20.00 11.00-20.00		
Ordinarie
29-dec 11.00-20.00 11.00-20.00		
Ordinarie
30-dec 11.00-20.00 11.00-20.00		
Ordinarie
31-dec STÄNGT
STÄNGT		
STÄNGT
				
01-jan STÄNGT
STÄNGT		
STÄNGT
02-jan STÄNGT
11.00-17.00		
Ordinarie
03-jan 13.00-17.00 11.00-17.00		
Ordinarie
04-jan 11.00-20.00 11.00-20.00		
Ordinarie
05-jan 10.00-15.00 11.00-16.00		
Ordinarie
06-jan STÄNGT
STÄNGT		
Ordinarie
07-jan 11.00-20.00 11.00-20.00		
Ordinarie
08-jan 11.00-20.00 11.00-16.00		
Ordinarie
09-jan STÄNGT
11.00-17.00		
Ordinarie
10-jan 13.00-17.00 11.00-17.00		
Ordinarie
Telefon 18673,18674, 18678, 18673,
070-5546569
			

DAG
HAKKAS SIMHALL
23-dec 16.00-20.00			
24-dec 07.00-11.00			
25-dec STÄNGT			
26-dec STÄNGT			
27-dec STÄNGT			
28-dec 16.00-20.00			
29-dec STÄNGT			
30-dec 16.00-20.00			
31-dec STÄNGT			
			
01-jan STÄNGT			
02-jan STÄNGT			
03-jan STÄNGT			
04-jan 16.00-20.00			
05-jan STÄNGT			
06-jan STÄNGT			
07-jan STÄNGT			
08-jan 15.00-19.00			
09-jan STÄNGT			
10-jan STÄNGT			
0975-10255			

SJÖPARKSBADET
11.00-20.00
07.00-11.00
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT
11.00-20.00
11.00-20.00
11.00-20.00
STÄNGT
STÄNGT
10.00-15.00
STÄNGT
11.00-20.00
10.00-15.00
STÄNGT
11.00-20.00
11.00-20.00
10.00-15.00
STÄNGT
0970-18671
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EVENEMANG
2010

1/1			

Fiskepremiär i Sammakko

13/1			

Julgransplundring på stan, Gällivare museum

14/1			

”Revolutionary Road” Filmstudion, Blå Forell, Gällivare

16/1-3/2

Utställning Simon Willerslev, Gällivare museum

16/1 			

Kaamos, hembygdsgården, Soutojärvibygden

16/1-3/2

”Face me”, Ungdomsutställning, Gällivare museum

21/1			

”Videocrazy”, Filmstudion, Blå Forell, Gällivare

28/1			

”Lookong for Eric”, Filmstudion, Blå Forell, Gällivare

30/1 			
			

Polarvinternatten, Gnistrande underhållning och
kvällsöppen handel.

4/2			

”In the loop”, Filmstudion, Blå Forell, Gällivare

6/2

Samernas nationaldag firas, Gällivare museum

10/2			

Plaza Svit, Lill Lindfors, Tomas Bolme, Blå Forell, Gällivare

11/2			

”Che - argentinaren”, Filmstudion, Blå Forell, Gällivare

13/2 			

Inför alla hjärtans dag erbjuder vi en massa kärleksfulla
presenttips och idéer i butikerna. För-fira med oss

14/2			

Alla Hjärtans Dag - föreställning, Kulturskolan

16/2			

Fettisdag, Ullattigården, Gällivare Hembygdsomr

18/2			

Filmstudion, Blå Forell, Gällivare, ”Mammut”

23/2

Fettisdag firas i Nattavaara

25/2 			

Bokrean startar!

26/2 			

Säsongs start i Stora Sjöfallet

27/2
			

Prima Donna, Spektakulärt firande av internationella
kvinnodagen

27/2-10/3 Konstutställning, Gällivare museum
1-5/3			

Sportlovsaktiviteter, PIFF Skaulo-Puoltikasvaara

6/3			

Skotersafari, PIFF Skaulo-Puoltikasvaara

6/3 			

Prova på Snowkiting, Dundret, parkering Björnfällan

6/3-1/4
			

”Folk i farten”, fotoutställning, Leila Rodén,
Gällivare museum

7/3

Internationella kvinnodagen firas i tätorten

8/3
			

Internationella kvinnodagen firas i Hakkas bygdegård
www.landsbygden.org

14/3			

Trekantsloppet på skidor, Ullatti

17/3			
			

The Spirit of Elvis, Göran Engman, Riksteatern, Blå Forell,
Gällivare

19-21/3

Gellivare Vintermarknad. Utställningar Gällivare museum

25/3 			

Våffelkaffe, Logen Ullatti

27/3 			

Prova på Snowkiting, Dundret, parkering Björnfällan

27/3			

Dundret Runt, 46:e gången, Friluftsfrämjandet

28/3			

Barnens Dundret Runt, 20:e gången, Friluftsfrämjandet
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Från oss alla ...
Till er alla

God Jul & Gott Nytt År
I kommande nummer:
•
•
•
•

Kommunens ekonomi
Kommunens kvalitetsarbete
Mer om projekt ”Nya Gällivare”
Och mycket mer...

Viktiga nummer
I nödsituation
Ring 112
Ambulans i icke brådskande fall
0920-22 02 75
Brandlarm, Räddningstjänst
551 65
Sotningsväsendet 0980-100 11
Felanmälan
182 13
Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter
Risklinjen
020-93 00 00
Om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning
Socialjour
182 12
Socialtjänsten, dagtid, akut
070-235 77 71
Kommunens växel
180 00

		

