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KOMMUNBLAD NR 2 JUNI 2011

Kommunalrådet har ordet

”

Vi blir fler!

Hur kan området kring Repisvaara och
Vassara älv på bästa sätt användas för
boende och turism i framtiden?
Min förhoppning är att beslut om
ändrad markanvändning ibland annat
dessa områden ska kunna klubbas
igenom i juni månads kommunfullmäktige.
I slutet av maj kom LKAB med det
glädjande beskedet att man under de
närmaste tio åren avsätter 75 miljoner till utbildningssektorn i Gällivare
och Kiruna. Regionens skolor, från
förskole- till gymnasienivå, kan från
stiftelsen LKAB-akademin ansöka om
finansiering till kompetensutveckling,
kurser, föreläsningar, studieresor, mm.
Ett välkommet tillskott som bidrar till att
göra bra skolor ännu bättre.

75 nya företag

Turismen är en snabbt växande näring
och det värmer att både Liza Hotell och
Grand Hotell bygger ut och skapar fler
bäddar i Gällivare. Lika roligt är konstaterandet att 75 nya företag startades
i Gällivare under 2010 och att 19 av
dessa kom ”utifrån”.
Den positiva tendensen håller i sig
och att byggvaruhuset Lakkapää vill
etablera sig på Malmheden är bara ett
av flera exempel på det. Kul!
Gällivare Energi och nya kraftvärmeverket känns som en jättebra satsning.
450 miljoner kronor är en gigantisk
investering, men vi har fått mycket
för pengarna. Möjligheterna att lokalt
producera miljövänlig elkraft kan på
sikt visa sig vara mycket värdefull. Det
hade förstås känts ännu bättre om elen
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hade kunnat säljas direkt till medborgarna istället för på den nordiska
elbörsen, men vi får glädja oss åt att
intäkterna ökar i takt med stigande
elproduktion.

Världsarvet Laponia

Unesco utnämnde Laponia till världsarv
redan 1996 och 22-23 augusti 2011 är
det äntligen dags för första spadtaget
och sjösättandet av den nya förvaltningsorganisationen.
Processen har varit lång, men nu har
huvudmännen - Gällivare kommun,
Jokkmokks kommun, nio samebyar,
länsstyrelsen och staten via Naturvårdsverket - ett gemensamt manifest
för hur världsarvet Laponia ska förädlas.
Totalt ska 115 miljoner kronor investeras i bland annat ett stort besökscentra
och Naturum i Stora Sjöfallet. Mindre
besökscentran ska etableras i Gällivare, Jokkmokk, Porjus och Kvikkjokk. Till
det kommer informativa utställningar,
broschyrer, webbsidor och annan mer
eller mindre traditionell marknadsföring.
I vår järnvägsstation etablerar vi ett
komplett besöks- och resecentrum för
Gällivare. Med tanke på flera dagliga
avgångar mellan Luleå och Narvik får
ett resecentrum en synnerligen strategisk placering.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Befolkningen i Gällivare kommun ökade under första
kvartalet 2011. När hände det senast?
Ju förr vi får fart på byggandet av nya villor och lägenheter,
desto bättre. Fler nya bostäder måste fram om vi ska lyckas
fånga upp det successivt ökande intresset att etablera sig i
vår kommun.

Spara trots god ekonomi

Budgetprocessen för 2012 är i full gång
och vår ambition är att försöka förstärka nämndernas ekonomi. Det ekonomiska läget ser glädjande nog bättre ut
nu än för bara några månader sedan.
Även om lyftet i hög grad handlar om
återbäring på fastighetsskatt och andra
omvärldsfaktorer skulle det kännas bra
att låta det ökade utrymmet komma
kommunala verksamheter till del. Jag
ser gärna att nämnderna själva anpassar sina respektive verksamheter till
nya och något mer generösa ramar.
Gällivare har i många år haft en i grunden positiv ekonomisk utveckling och
personligen börjar jag bli rätt trött på att
trots detta ständigt behöva hålla igen.
Samtidigt vet vi att stora utmaningar
väntar när vi ska forma ”Nya Gällivare”
och vi får naturligtvis inte bli oförsiktiga
eller övermodiga.
Apropå visionsarbetet börjar ni nu
närma oss verkstadsarbetet, alltså
läget när de brett förankrade idéerna
ska omsättas i praktisk handling. Stora
och viktiga investeringar i samhällsutveckling väntar runt hörnet. Det känns
spännande, eller hur?
Avslutningsvis vill jag önska alla en riktigt
skön sommar.

Tommy Nyström
Kommunalåd

Fakta

www. gelliv ar e. s e

Kommunens organisation i helhet
Revision
Överförmyndare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Barn- utbildning Service- och
och kulturnämnd tekniknämnd

Valnämnd

LANDSBYGD
•
36 byar med ett aktivt Landsbygdsråd

Kommunstyrelsen

Miljö- och
byggnämnd

Socialnämnd

Kommunchef
Barn- utbildning
Service- och
kulturförvaltning teknikförvaltning

Kommunledningskontor

Socialförvaltning

•Ekonomienhet
•Personalenhet
•Utvecklingsenhet
•IT-enhet
•Nämnd & utredning
•Miljö- och bygg
•Informationsenhet

Nämnd
Stopp
Kommunfullmäktige		
		
Kommunstyrelsen		
		
		
		
		
		
Service- och tekniknämnd
8 aug
5 sep
17 okt
14 nov
Miljö- och byggnämnd		
		
		
		
		
Barn- utbildning och kulturnämnd		
		
		
		
Socialnämnd		
		
		
		

Nya Gällivare, sid .....................
4-5
Näringslivsgalans vinnare, sid .
6
Bokslut, sid ...............................
7
Valnämnden, Revisionen, och
Överförmyndarnämnden, sid ....
8-9
Nya Bildarkivet, sid ...................
9
Gällivare Energi, sid ..................
10
Flygplatsen 40 år, sid ................
11
Dags att stämpla ut, sid ............ 12-13
Vi stämplar in, sid .....................
13
Balbilder, sid ........................... 14-15

Dag
19 sep
7 nov
23 aug
29 aug
26 sep
24 okt
21 nov
12 dec
6 sep
4 okt
15 nov
13 dec
25 aug
22 sep
27 okt
17 nov
15 dec
23 aug
27 sep
8 nov
13 dec
22 sep
20 okt
17 nov
15 dec

POLITIK
41 ledamöter i kommunfullmäktige
20 kvinnliga ledamöter
20 manliga ledamöter
21 s - 7 v - 7 m - 2 ns - 2 skp - 1 mp 1 sd (tomt mandat)

Kommunen i siffror 2010
•
•

1455 st tillsvidareanställda *
1,3 miljarder i omsättning

*) Gällivare kommun hade 1455 personer

Sammanträden andra halvåret 2011

I detta nummer

GEOGRAFI
•
100 km norr om polcirkeln
•
16 000 kvadratkilometer
•
359 m över havet
•
18 425 invånare 2011-03-31
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13.00
13.00
10.00
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08.00
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Plats
Folkets Hus
Kommunhuset

Kommunhuset

Kommunhuset

Kommunhuset

Kommunhuset

Laddade för framtiden, sid ......
16
Sommarkryss, sid ...................
17
Handbollen, sid ....................... 18-19
Italienresenärer, sid ................
20
30 - en riktig höjdare, sid ........
21
Notiser, sid .............................
22
Öppetider, sid .........................
23
Framtidens äldreboende, sid ..
23
Hemvändarsommar, sid .........
24

tillsvidareanställda 2010-12-31 (inkl. vilande
anställningar). Det är en minskning med 123
personer i förhållande till 2009. Gymnasieskolan,
KomVux och Kunskapsgruvans övergång till
Lapplands kommunalförbund står för största delen av
minskningen.

BOKSLUT (i milj kr)
Kommunfullmäktige m fl
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- Utbildnings-Kulturnämnd
Service och Tekniknämnden*
Av- och nedskrivningar
Totalt
*) Exkl affärsverksamhet

3,4
93,8
373,2
338,3
145,4
40,1
994,2

KOMMUNALA BOLAG
Helägda Topbostäder AB
Värmeverket i Gällivare AB
Delägda Matlaget i Gällivare AB
Expandum
Malmfältens Kraftverk AB
Övriga Inlandsbanan
Folkets Husföreningar
Lule älvdal
Kalix älvdal
Råne älvdal
IT Norrbotten AB
Leader Polaris
Länstrafiken
m fl
Gällivare kommun
Tfn 0970-18 000 vx, fax 0970-144 51
Postadress: Gällivare kommun, 982 81 Gällivare
Besöksadress: Tingshusgatan 8-10
E-postadress: post@kommun.gellivare.se
Hemsida: www.gellivare.se
Ansvarig utgivare: Lennart Johansson
Redaktör: Anders Åhl
Grafisk form: Ulla Vikman
Textproduktion: Lasse Sjöberg, Anders Åhl,
Omslag: Studentbal Björnfällan 2011
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se
Tryck: GTC print ab, Luleå
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ENTRÉGÅRD PÅ NORRSIDAN 			

SÖDERVÄND ENTRÉGÅRD

ENTRÉGÅRD PÅ NORRSIDAN
REPISVAARA ELEVATION SKALA 1:600
Alma Arkitekter AB, förslag

Medborgarnas visioner
Gällivares befolkning har i välbesökta worksshops tagit
fram ett stort antal förslag på vad som bör finnas i det framtida Gällivare. Mycket kom att kretsa kring centrum,
Vassaraälv och Repisvaara.
Materialet har därefter överlämnats till två arkitektbyråer
som fick uppdraget att lämna var sitt förslag. Detta som underlag för en fortsatt diskussion och politiska inriktningsbeslut framåt höstkanten.
De två utvalda arktiektbyråerna heter Alma Arkitekter och
Vectura. Kommunbladet kontaktade dem och bad om en
kortversion av deras respektive förslag.

Utsikt mot Dundret och kyrkan från kunskapsbasarens
terrass, Alma Arkitekter AB, förslag

”Nya Gällivare - en arktisk småstad i världsklass”
I förslaget från Alma Arkitekter
koncentreras utvecklingen till tre
områden.
•
•
•

CENTRUM – Ett levande centrum, boende i staden
VASSARA – Boende vid vatten
REPISVAARA – Boende på fjället

Förslaget omfattar 39 sidor med bland
annat en mångfald av intressanta
skisser. Kommunbladet frågade Maya
Mårtensson, arkitekt på Alma
Arkitekter, hur hon resonerat.

Läs allt om samhällsomvandlingen på
www.nyagellivare.se
Där finns bilder, filmer och hela
sammanställningen från Workshopen.
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- Utgångspunkten för vår vision har
varit att skapa en levande stadskärna
med småstadens alla kvalitéer och närhet till fjällnaturens friluftsliv, skidbackar
och vandringsleder.

Dundret verkar ha gjort intryck
på er?
- Ja, vi valde att utgå från Dundret som
med sin fantastiska siluett alltid är närvarande i Gällivare. Stadens fortsatta
utbyggnad bör fokuseras på området
mellan Gällivare och Dundret. Det
självklara målet är att förstärka kopplingen mellan staden, fjällets storslagna
natur och skidbackarna på Dundret.

De centrala delarna av Gällivare bör
förtätas och vi vill alltså se staden växa
i riktning mot Vassara älv.

Hur vill ni förtäta och ”lyfta”
centrum?
- För ett attraktivt centrum krävs mer
affärer, fler naturliga mötesplatser och
fler aktiviteter. Stadens struktur har
egentligen redan allt som krävs för att
etablera en attraktiv stadskärna, men
dagens befolkningsunderlag är inte
tillräckligt stort. Kloka beslut kring ”Nya
Gällivare” kommer att leda till ökad efterfrågan och alltså en naturlig lösning
på dagens utmaningar. Koncentration
av funktioner och flöden är ett måste
för att staden ska bli attraktiv för
Gällivares invånare och besökare.

Framtidens centrum, Vectura, förslag

”Framtidens Gällivare”
Konsultföretaget Vecturas arkitekter har tagit fram ett
visionärt förslag till omdaning av Gällivare centrum, där
två fjällinspirerade byggnader som fått namnet
Guldgruvan utgör blickfång.
Uppdragsledaren Lena Lundkvist
berättar:
-Den multifunktionella Guldgruvan har
sin form av det storslagna landskapet
och inrymmer allt från vardag och fest,
arbete, boende och fritid. Kulturhuset
har fått stram form och där tänker vi
oss bland annat bibliotek, bio, galleri
och konstateljéer, alltså verksamheter
som ger liv och aktiviteter i centrum. I
Kyrkallén har grönområden som Stadsparken, Sinnenas park och Malmparken fått olika karaktär och funktion.

Hur skulle du beskriva uppdraget?
-Mycket ovanligt. Ovanligt för att det
handlar om en unik stadsomvandling.
Ovanligt för att vårt uppdrag var att
utgå från idéer, visioner och önskemål
som invånarna i kommunen tagit fram
i återkommande worksshops. Betydligt
vanligare är ju att kommunen formerar
ett förslag och att invånarna erbjuds
tycka till. Gällivares alla åttondeklassare, de som i framtiden ska njuta av
det attraktiva centrum kommunen nu
vill skapa, har varit med och format arkitekternas uppdrag. Det måste vara ett
skolexempel på medborgarinflytande.

Vilka intryck har du fått av
Gällivare?
-Framtiden är ljus. Projektgruppen har
bestått av flera experter och det har
varit jättebra. Att direktiven till oss var
att skapa ett förslag i världsklass säger
allt om ambitionsnivån och möjligheten
att ta ut svängarna rejält. Uppdraget
var att gestalta en vision på underlag
som medborgarna tagit fram och samtidigt att förslaget ska vara ekonomiskt
genomförbart. För oss arkitekter kunde
utmaningen inte bli roligare.
De två förslagen finns i sin helhet på
Gällivare kommuns hemsida, www.
gellivare.se Klicka på fliken ”Nya
Gällivare” där allt om den pågående
samhällsomvandlingen finns samlat.
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Krutröken har lagt sig och årets upplaga av näringslivsgalan är över!

Lördagen den 14 maj samlades närmare 250 gäster för att tillsammans fira näringslivets
framgångar det senaste året. Galan var inramad i Western-tema, istället för sidenklänningar och lackskor, trängdes gästerna i cowboyhattar, pistolhölster och indianfjädrar. Det bjöds
på tre rätters middag enligt temat, och en westernshow framfördes på scenen. Självklart
fanns en bullride på plats, och gästerna kämpade om en pokal som ett bevis på titeln Årets
Bullrider 2011! Läs mer på www.foretagsbolaget.se

Vinnare - Näringslivsgalan
Årets Landsbygdsföretagare 2010
Dirk Hagenbuch, Vildmarksbyn
Solberget

Årets Kvinnliga Företagare 2010
Elisabeth Landby, Sole Adventure &
Event AB

Årets Turistföretagare 2010
Håkan Östlund, Midnight Sun
Adventure

Exportpriset 2011
LKAB med dotterbolag

Årets Nya Företagare 2010
Olof Lehrman & Jeanette Ärleborg,
Glada Kocken AB

Arbetsmiljöpriset 2010
Tomas Larsson, Mekteknik i Gällivare

Årets Tillväxtföretagare 2010
Tony Ömalm, Svenska Nordic
Education AB

Årets Företagare 2010
Ulf Karlsson, GEFA System AB

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Årets Handlare 2010
Birgit Wågberg Nilsson, Gojans
Smått & Gott AB
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• Nya medarbetare
•

Catarina Gustafsson, folkhälsostrateg

Bokslut

•

Ann-Helen Köhler, kvalitetsledare

Resultat 2010, 45 Mkr (budgeterat 27 Mkr)

•

Lena Eriksson, personlig ass.

•

Nina Skaltje, undersköterska

•

Marie Nyström, undersköterska

•

Charlotte Lundgren, undersköterska

•

Ann-Christin Dackestål, undersköterska

•

Ingvar Stenström, arbetsledare

•

Gunilla Berggren, skolassistent

•

Marina Wäyrynen, barnskötare

•

Lena Johansson, vik enhetschef

•

Viktoria Lantto, arbetsledare

•

Carin Lindvall, arbetsledare

•

Bo Hedman, vik sjukgymnast

•

Jan Karlsson, arbetsledare                      

•

Anna Västerö, personlig assistent            

•

Rickard Sallermo, miljöinspektör                   

•

Evy Svanhem, löneassistent                     

•

Marie Ryngmark, projektledare                   

•

Magnus Svensson, rektor                         

•

Ann-Marie Andersson, personalhandläggare  

•

Lisa Västerö, undersköterska                     

•

Kristina Eneris, exploateringsingenjör          

•

Ingrid Ylivainio, vik. förskollärare            

•

Anna-Karin Nilsson, anhörigkonsulent       

•

Ann-Helen Hägg,  vik enhetschef               

•

Linda Berglund, vik enhetschef                   

•

Ann-Louise Panzare, socialsekreterare  

•

Sandra Keinström, bitr enhetschef            

•

Linda Linestedt, vårdbiträde                        

•

Anette J- Jänkänpää, arbetsterapeut        

• Just nu söker vi
•

2 vik Socialsekreterare

•

Vaktmästare

•

Förskollärare

•

Brandingenjör och / eller Insatsledare

•

Textillärare

•

Lärare i tyska

•

Musiklärare

•

Lärare i spanska

•

Grundskollärare/speciallärare

•

Lärare/utbildare i Fastighetsjuridik/entreprenad  

•

Lärare/utbildare i kursen Kvalitets- miljösystem

•

Lärare/utbildare i kursen Underhållsplanering

•

Lärare till grundksolan  

•

Gymnasieärare i Matematik, Naturkunskap

•

Gymnasieärare i Naturkunskap och Biologi

•

Lärare i trä/metall

•

Alpin skidtränare

•

Specialpedagog

•

Undersköterska/skötare  

Årets resultat var, liksom 2009, betydligt bättre än prognostiserat. I huvudsak beror det på att det gått bra för Sverige och vår
ekonomi I jämförelse med många andra länder. Resultatet ledde
till högre skatteintäkter och lägre kostnader.
Hela Årsredovisningen finns på
www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Ekonomi

Av varje hundring som du betalade i skatt
2010 gick så här mycket till… 		
			

•

Äldreomsorg

30,30 kr		

•

Förskola och Grundskola

25,50 kr		

•

Gymnasie och komvux

12,80 kr		

•

Handikappomsorg

9,00 kr		

•

Miljö och Samhälle

6,20 kr		

•

Fritid och kultur

5,40 kr		

•

Individ och familjeomsorg

4,70 kr		

•

Gator och vägar

3,80 kr		

•

Politisk verksamhet

1,20 kr		

•

Sysselsättningsåtgärder

1,10 kr

Prognos för 2011

Prognosen för 2011 års resultat är i dagsläget ca 11 Mkr
(budget 9 Mkr). Förbättringen av resultatet i förhållande till budget beror på att prognosen för skatteintäkterna förbättrats med
ca 13 Mkr, medan prognosen för underskott i vissa verksamheter samt föreslagna och beslutade tilläggsanslag sammantaget
uppgår till ca 11 Mkr.

Läs mer på www.gellivare.se/Lediga jobb
7

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Valnämnden
Valnämnden har det övergripande ansvaret för att allmänna val till riksdag,
landsting och kommunfullmäktige
genomförs på ett korrekt sätt i kommunen.
Nämnden har till uppgift att utse valförrättare, vallokaler och tillse att valmaterial
finns tillgängligt vid allmänna val.
Arbetet sker i nära samarbete med länsstyrelsen och valnämndens ledamöter
utses av kommunfullmäktige.
Valnämnden kan också anlitas av kommunen för att genomföra folkomröstningar eller andra typer av opinionsundersökningar. I övrigt är nämnden bara aktiv och
håller möten under ett valår.

Överst från vänster: Ingrid Josefsson (m), Jan-Erik Apelqvist (s),
Ove Haarala (v). Nedre raden fr v: Ingegärd Hjerpe (s), Laila Furskog (s).

Revisionen
Den kommunala revisionen är fullmäktiges eget kontrollorgan. Den
övergripande revisionsuppgiften
är att granska hur kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de
kommunala företagen fullgör sitt
uppdrag från fullmäktige.
Att vara revisor i kommunen är ett
förtroendeuppdrag vars syfte är att
med oberoende, saklighet och integritet årligen granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen
och nämnderna.
Revisionsarbetet innebär att granska
och bedöma om fullmäktiges beslut
efterlevs. Revisorerna prövar om:
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt att
-räkenskaperna är rättvisande
-den interna kontrollen är tillräcklig
-verksamheten når de politiskt uppställda målen till en rimlig kostnad.
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Överst från vänster: Ann-Mari Falk (s), Lena Nordgren (ns) .
Nederst från vänster: Sören Engelmark (s), Sven-Erik (eko) Nilsson (v),
Lennart Hagstedt (m).

I varje kommun ska det finnas en
överförmyndarfunktion. I Gällivare
har man valt att ha en överförmyndarnämnd och dess ledamöter
väljs av kommunfullmäktige vart
fjärde år.
Överförmyndarnämnden har i uppdrag att hjälpa till med att välja/föreslå lämpliga personer som gode
män, förvaltare och förmyndare
samt utöva tillsyn över dessa.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Överförmyndarnämnden

Nämnden ger även tillstånd till olika
rättshandlingar och andra åtgärder.
Detta handläggs av kommunala tjänstemän som också bereder ärenden till
nämndens möten som sker med jämna
mellanrum.

Vad gör en god man?
En god mans uppdrag är att hjälpa
dig med beslut och åtgärder. Det kan
exempelvis vara att hjälpa dig att betala
räkningar eller att hjälpa dig att söka
bidrag eller insatser från samhället. Även
om en god man förordnas för dig behåller du din rättshandlingsförmåga, vilket
innebär att du har rätt att bestämma över
dina personliga angelägenheter, dina
tillgångar samt kan ingå bindande avtal.
Den gode mannen måste därför alltid få
ditt samtycke till större rättshandlingar
som vidtas för din räkning.

Från vänster: Carina Engman, Katinka Sundqvist, Eva Nyström.
Den gode mannens uppdrag kan
omfatta att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din
person. Ett uppdrag om god man
är frivilligt och något som den gode
mannen utför på sin fritid. Därför kan
du inte alltid räkna med att nå din
gode man.
Gällivare kommuns handläggare
och överförmyndarsekreterare når
du via kommunens växel, tel 0970180 00.

Handläggare
Eva Nilsson

Överförmyndarsekreterare Magnus
Mathiasson

Nya Bildarkivet
Gellivare bildarkivs nya hemsida innehåller bland
annat LKAB:s bildskatt. Här finns gruvmiljöer, nedlagda gruvsamhällen och spännande bildspel.
- Här finns 52 000 bilder och nya kommer hela tiden, säger
arkivets föreståndare Leif Pääjärvi.
Bildspelen visar Gällivares och Malmbergets historia. ”Glimtar från Gällivares historia” och ”Från jordkula till stadsplanerat samhälle”. ”Vi som bodde på Engelska området”, är ett
tredje bildspel som visar barndomsmiljöer från ett försvunnet
Kilen.

Nya sökord
Bildarkivet är en stor bildskatt och den som inte har dator
hemma, kan besöka Bildarkivet i Malmbergets folkbibliotek.
- på den nya hemsidan är det möjligt att söka på nya sökord.
Vem tänker exempelvis på att söka på ”hemmiljöer”, här
finns många intressanta bilder. Vi ska utveckla ett bildspel om sjukvården i Gällivare, och vi uppdaterar ständigt
bildarkivet som är ett levande arkiv, vi hämtar in bilder från
nutiden, miljöbilder, evenemang och studentbaler, säger Leif
Pääjärvi.

Leif Pääjärvi visar upp de gamla LKAB-bilderna.
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

9

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Stefan Savonen är sedan 1 april VD för Gällivare
Energi och han ska alltså driva det nya kraftvärmeverket som invigdes dagarna innan han tillträdde.
Savonen fastslår direkt att investeringen som sådan var mycket klok.
- Utöver värme kan vi nu också producera och sälja
miljövänlig elenergi och det ökar möjligheterna att erbjuda våra cirka 1750 kunder i Gällivare ett attraktivt
pris på fjärrvärme.
Nya kraftvärmeverket, som kostade 450 miljoner kronor, är av
sådan dignitet att Gällivare Energi kan betraktas som något av
en nyetablering.
Övrigt lokalt näringsliv kommer att märka av oss betydligt mer
än tidigare. Uppgraderingen till kraftvärmeverk kommer att kräva
mer av både oss som jobbar här och av våra underleverantörer.
Bolaget ska bli en mer offentlig aktör i det lokala näringslivet,
konstaterar Stefan.
Stefan kommer närmast från jobbet som LKAB-anställd verksamhetschef för energi och emissioner. Det senare betyder i
detta sammanhang bland annat att säkerställa en god energiförsörjning med minsta möjliga utsläpp. Innan dess gjorde
Stefan en relativt lång sejour i Härnösand. Först som lärare och
studierektor på Mitt Universitetet, senare som VD för det lokala
kraftvärmeverket.
Stefan är uppvuxen i Svappavaara och dit har han återvänt med
sambo och fyra barn. Minsta barnet är sex månader och det har
underlättat beslutet att tills vidare dagpendla till Gällivare. Miljömedvetne Stefan färdas i en miljödiesel av märket Saab och ser
pendlingen som tid för reflektion.
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Kommunens eget energibolag

Gällvare Energi är ett helägt kommunalt bolag med 22 anställda
och en årlig försäljning på cirka 115 miljoner kronor. Under 2010
sålde bolaget 163 Gwh värme, som bland annat försörjde cirka
1500 villor och en mängd lokaler av skiftande storlek. Under
fjolåret sålde man även 8,5 Gwh el och det är alltså den siffran
som ska höjas rejält framöver. Försäljningsprognosen för 2011
är ca 30 Gwh och 2012 ca 40 Gwh.
Den el som kraftvärmeverket producerar säljs på spotmarknaden och årets beräknade produktion ger, med ett antaget
snittpris av 50 öre per kilowattimme, 15 miljoner kronor i intäkter.
Samma snittpris under 2012 skulle innebära intäkter på ca 20
miljoner kronor.
- Intäkterna på vår elförsäljning ska gå till att täcka kostnaderna
för själva investeringen, men möjligheten att producera egen
elkraft kommer långsiktigt att betyda mycket positivt för Gällivare
Energi. Vinnare är våra kunder och våra ägare, alltså befolkningen i Gällivare, summerar Stefan Savonen.

Framtidsvisioner

Projekt Nya Gällivare är intressant för alla som bor i kommunen
och givetvis även för Gällivare Energi. Nya bostäder och lokaler
ska byggas och det ska ske med optimala teknikval. Stefan
hoppas på ett brett samarbete med såväl det lokala som det
regionala näringslivet.
Efter ett par månader på vd-stolen konstaterar Stefan att Gällivare Energi är ett välskött företag med kompetenta och mycket
engagerade medarbetare.
- Nu ska vi lära oss anläggningen ordentligt och få snurr på
elproduktionen. När vi nått dit ska vi ta nästa steg i utvecklingen
för att kunna spela en aktiv roll i det stora visionsarbetet. När
Gällivare utvecklas måste vi hänga med, säger Stefan Savonen.

LAPLAND AIRPORT 40 ÅR

Foto: Danie

l Olausson/w

ww.mediatale
s.s

e

Det var en riktig folkfest med ca 1500 besökare då Gällivare flygplats firade 40-års
jubileum den sista helgen i maj. Mer bilder från dagen finns på; www.gellivare.se
(Näringsliv/nyhetsarkivet)
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Avtackning i festliga former

Onsdagen den 23 mars avtackades kommunens medarbetare som avgått med pension
under 2010. Evenemanget hölls på Glada
Kocken, Repisvaara. Vid avtackningen deltog
25 av totalt 42 st pensionärer, samt deras
chefer. Pensionärerna bjöds på en välkomstdrink och kommunchef Lennart Johansson
hälsade alla välkomna.
Till förrätt serverades västerbottenpaj med lufttorkad skinka, balsamicoglaze, körsbärstomater
samt en krispig vårsallad. Varmrätten bestod av
fläskfilénoisetter med wokade grönsaker, rosmarinsky, äppel- och chilichutney samt ugnsbakad
potatis. Middagen avslutades med en ljuvlig
dessert bestående av äppelpaj och vaniljsås samt
kaffe/te och kaka.

Barn- utbildning- och kultur

Service- och teknik
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Dags
att
stämpla ut!

Det bjöds på vimmel med
välkomstdrink innan det
var dags att sätta sig till
ett vackert dukat bord.

Överst fr v: Berit Marsja,
Eila Niniskorpi, Elisabet
Johansson, Rigmor Matti, Iris
Gustafsson, Kristina Liljeholm, Monica Eriksson, Sirpa
Lagerqvist-Ölvebo.

Förvaltningschef Kjell
Wallgren avtackar läraren Monica Eriksson.

Gruppbild överst fr v: Yngve
Jatko, Kurt Johansson, Kuno
Luspa.
Nederst fr v: Kjell Ragnestam,
Christina Edholm-Nilsson

Underhållning
För den musikaliska underhållningen
svarade trion Jerker JohanssonKeskitalo, Peter Ekbäck och Patrik
Persson.
2010 års pensionärer:
Eva Berggren, Eva Bylund-Högman,
Ulla-Britt Bäckström-Larsson,
Christina Edholm-Nilsson, Barbro
Ekman-Nordmark, Monika Eriksson,
Magnhild Fagerlönn, Birgitta Filipsson,
Inga-Lill Fors, Sören Gundmalm, Anita
Gustafsson, Iris Gustafsson, Yngve
Jatko, Kurt Joansson, Birgitta
Johansson, Elisabeth Johansson,
Margareta Jonsson, Lili Keinström,
Linnéa Kuoljok, Sirpa lagerqvist-Ölvebo,
Kristina Liljeholm, Kuno Luspa, Berit
Marsja, Kristina Marsja,
Ulla Mathiasson, Rigmor Matti,
Aila Nilsson, Sigrid Nilsson, Eila
Niniskorpi, Rolf Olsson, Christina Pittja,
Kjell Ragnestam, Lars Silfverplatz,
Majvor Singström Gottner Siverhall,
Britt-Marie Vesterberg, Clary Wettainen,
Doris Wikström, Eva Wilén, Marianne
Vuopio, Birgit Ylipää samt Iris Ömalm.
Blommor och presenter
Deltagarna på festen avtackades alla
med en jubileumsbukett, samt en gåva antingen en ljuslykta eller en gåvocheck
på konst/konsthantverk beroende på hur
många år man jobbat åt kommunen.

Socialförvaltning

Kommunledningskontor

Lars Silfverplatz i
konversation med Eva
Bylund-Högman.

Överst fr v: Eva Wilén, Magnhild
Fagerlönn, Birgit Ylipää, Linnea Kuoljok,
Majvor Singström, Birgitta Johansson.

Överst fr v: Lars Silfverplatz, Rolf Olsson,
Margareta Jonsson. Längst fram fr v: Eva BylundHögman, Ulla-Britt Bäckström Larsson.

Fr v: Peter Ekbäck,
Jerker Johansson-Keskitalo
och Patrik Persson stod för
underhållningen.

Några som stämplar in...

Siv Hjort-Lindstedt avtackar Eva Willén.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Jan Karlsson

Jan är anställd som arbetsledare på serviceverkstaden inom Arbetsmarknadsavdelningen där han ersatt Sören Gundmalm. Jan arbetar med de traditionella
arbetsledaruppgifterna inom enheten, utvecklingsfrågor och ”raggar uppdrag”.

Ingvar Stenström

Ingvar är anställd som arbetsledare vid enheten för gator/vägar.
Han ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar, GCvägar och parker.

Kenneth Isaksson

Kenneth ersätter Kenneth Engelmark och skall jobba på
va-verken som tekniker, han kommer i huvudsak att jobba
på Vassara vattenverk som försörjer tätorten med vatten
men har hela va-systemet som sitt arbetsområde.
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Foto på detta uppslag: Daniel Olausson/www.mediatales.se
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Bruka nbladet?
Kommu

Olle Wennberg, Gällivare:
Alltid. Det är en bra tidning med
mycket fina bilder. Man får reda
på det som händer och det är
alltid intressant.

Tord Karlström, Kiruna:
Nej. Jag har aldrig sett den
tidigare och det är kanske inte
så konstigt eftersom jag bor i
Kiruna. Vårt företag gör mycket
ombyggnationer åt Coop i Norrbotten och jag är alltså bara här
tillfälligt.

Charlotte Älgamo, Gällivare:
Ja, jag brukar läsa den. Kommunbladet innehåller mycket information och ger en bra bild av
allt som händer i vår kommun.
Jag jobbar åt kommunen och
ibland känner jag de ni skriver
om. Då är det extra kul.
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Karin Nilsson, Gällivare:
Ja, jag brukar läsa Kommunbladet. Man får läsa om det som
händer lokalt och det är både
viktigt och intressant.

Emma Jonsson, Mellanområdet
(men hitflyttad från Piteå):
Jag brukar bläddra igenom
Kommunbladet. Om ni börjar
skriva mer om sport och fritid
lovar jag att läsa den från pärm
till pärm.

Ivar Lindberg, Gällivarebo sedan
i höstas då han flyttade hit från
Pajala:
- Jag fick jobb som pastor i
pingstförsamlingen och kombinerar det med halvtidsjobb som
skorstensfejare. Tidningen har
jag bläddrat i, men läst den vore
att säga för mycket. Som pastor
hoppas jag att vi är på väg upp
efter flera år med fallande antal
medlemmar. Just nu är vi cirka
70 medlemmar, men vi är som
sagt redo för ett lyft.
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Laddadeför framtiden
Bakre raden fr v: Fredrik Johansson, Tom Boklöv, William Svanberg, Karl-Johan Frölin, Gunnar Kerttu, Johannes Granberg, Jesper
Dahlgren, Isak Bolin, Daniel Nordqvist, David Nilsson, Tommy Lindborg, Andreas Karlsson, David Ämtér, Tim Augustsson
Främre raden fr v: Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja, Moa Johansson Knekta, Tina Stöckel, Maria Holmström,
Tobias Forslund, Arvid backman, Lucas Edmna, Per-Joel Sompio, Tim Lindblom, Per Svala Sortelius, Sara Hallberg, Diana Vikman.
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Laddade för framtiden

Rekordintresse

Första avgångsklassen har nu lämnat Europeiska
Energigymnasiet i Gällivare.

Glädjande är också att Europeiska Energigymnasiet inför hösten 2011 har rekordmånga sökande, 84 personer på 30 platser.
- Intresset för vår utbildning är rekordstort och siffran är extra
stark med tanke på att det totala elevunderlaget har minskat i
både kommunen, länet och landet, säger Per Malmelöw.

-Hälften av eleverna har valt fortsatta studier, resten söker jobb.
De flesta får jobb vilket vi utvärderar ordentligt till hösten. Våra
elever är attraktiva på arbetsmarknaden, konstaterar Per Malmelöw, VD för det treåriga gymnasieprogrammet.
Gällivares glödheta basindustri förbrukar mycket energi och
representerar ett växande behov av kompetens inom området
förnybar energi. Det var två av flera starka skäl att starta ett
energigymnasium i Gällivare.
Innehållet kom att påverkas av ett EU-beslut.
EU slog nämligen fast en strategiplan för energipolitiken i
Europa och fastslog bland annat att det är dags att minska och
helst avveckla kol- och oljeanvändningen. Och istället utveckla
energislag som till exempel vindkraft och solceller.
I den bemärkelsen kom EU:s strategiplan att påverka kursplanen för Europeiska Energigymnasiet i Gällivare, men det är inte
enda skälet till namnet.
-Med en gemensam strategi för hela EU kändes det som en bra
vision att också försöka attrahera studenter från hela Europa.
Vi har flera norska föreläsare och ett tiotal elever från Norge.
Antalet utländska studenter som söker sig till Energigymnasiet i
Gällivare ökar och det är kul.
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Gunnar Kerttu tyckte det
kändes spännande med ny och
intressant utbildning.
Därför började han för tre år
sedan på Europeiska Energigymnasiet - och 1 juli börjar Gunnar
ett fast jobb på YIT i Gällivare.
- Det var en bra utbildning och
flera av oss har redan fått jobb.
Det känns jättekul och nu ska
jag jobba på några år. Sedan får
vi se. Kanske blir det aktuellt att
plugga vidare, säger Gunnar.

Erik Karlsson, personalansvarig på YIT, säger att de haft flera
praktikanter och att samtliga skött sig bra.
- Utbildningen verkar bred och bra. Det är fullt möjligt att vi i
framtiden rekryterar före detta elever därifrån.

SOMMARKRYSSET!
LYSER
FRÅN
HIMLAKROPP

GEGGAR
OCH
KLIBBAR

TÖMMER
BRUNN
MASSA

TUMLANDET

POST- STRECKERING PÅ
ET
EN ENKEL
BYGGNAD
MED
UTSIKT

TONART
KNIXADE

ABSOLUT
INTE
UTANFÖR

VAJER

ÅRLIG
DRIVE
PÅ VISS
TIPP
GRYNINGSORD

KN
YCK
TE
LYSANDE
VERK FÖR
VATTENVATTEN
RENING

HEAT

DET
SORLANDE
LJUDET

ÄR DEN
PÅ STOL
I VISS
KAMMARE

SPEL I
SKOGEN

SLÄCKER
TÖRSTEN

MOSKÉTORNET

MEMENTOT
ROTARY
INTERNATIONAL
VÅLLAT

METALLSTÅNG

BUSKE

ODLAS I
LUND
SPELADE I
MATA HARI

JAN-ERIK
GARLAND

MUSIKGRUPP
AVVERKAS I OS

VÄDERBITEN

STICKA
UT
KALLE
MORAEUSORT

HÅLLBAR
FIRAR
15/9

LYSANDE
BEGÅVNING
AVSER
MARKNIVÅ

ETT
GAMMALT
GULDMYNT

PERIOD
FÖR
PUGILIST
ARVODET

MANÖVRERA

RÄTTESNÖRE I
BUDOGREN

ÄR
FREDRIK I
HOCKEYARENA

UTROP

SLÄPNÄT VÄRLDSDEL

REJÄLT LED

HÄLSOCENTER
ÄGT
VISSHET
OM

VASSBÅT

SPLITTRAD
FRUKT
F.D. SOPTIPPEN
FÄRSMATEN
VAJAS MAT

HUNDLATRIN

SLAPPASTE
GATT

TROPISK
STORM

FASTÄN
STARKT
TILL
KAFFET
GÖRA
FÄRGLÖS
SYDLIG
AVISA

VÄSTERNORRLANDS
LÄNSBOKSTAV

GRÖN

FUNGERAR

STJÄRNA

VÄXTSAFT

HUNDRASEN

GLOR VI
PÅ
UPPLEVDE
ATENARE
2004

FÖRSIG- TREVLIG
SOMMAR!
GÅ

Bland de rätta svaren drar
vi 10 vinnare!
Skicka rätt svar senast 15 augusti 2011 till:
Gällivare kommun
Informationsenheten
Ulla Vikman982 81 Gällivare
E-post: ulla.vikman@kommun.gellivare.se
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se
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Namn: ......................................................................................
Adress: ....................................................................................
Postnr: .....................................................................................
Postadress: .............................................................................
Tel: ...........................................................................................
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Kast med liten boll

Längst bak fr v: Joakim Esseblom, Filip Henriksson, Martin
Stenlund, Jonathan Wikman, Oscar Karlin, Per Hirvonen,
Filip Olofsson, Joakim Poggats, Jacob Isaksson, Jakob
Apelqvist, Jesper Henriksson, Emil Thyni, Johan Wennström, Johan Eriksson.
Mellanraden fr. v. Julia Johansson, Jonna Öryd, Moa Kristiansen, Maja Nilsson Dahlgren, Evelina Nilsson, Linnea
Holmgren, Jessica Öhman, Julia Wilén & Matilda Backman.
Längst fram på bild fr v: Atilla Musayev, Ebba Uimonen,
Zakarriyya Musayev, Moa Lidman, Max Wettainen-Gramner, Herman Peuravaara.

Den aktiva handbollssektionen inom Malmberget
AIF fortsätter att skörda framgångar. Herrarna
avancerade som bekant till division två och
klubbens omfattande ungdomsverksamhet levererar talanger på löpande band.
- Att våra ungdomar samma år nomineras till
landslagsläger och handbollsgymnasier med
riksintag är ett kvitto på att vi gör rätt saker,
säger lokale handbollsprofilen Mikael Wikman,
tränare för A-pojkarna.
Jakob Isaksson och Mattias Lindström har nyligen
nominerats till U-landslagets breddläger.
Jakob och Sofia Isaksson har dessutom via riksintag
kvalat in till det prestigefyllda handbollsgymnasiet i
Göteborg.
Det är jätteroligt för ungdomarna, för oss tränare och
för föreningen, konstaterar Mikael.

Stolta traditioner

I Gällivare/Malmberget finns stolta traditioner inom
handbollen. MAIF var under storhetstiden en auktoritet
i allsvenskan och inte minst med tanke på nuvarande
framgångar för ungdomslagen finns det hopp om en
comeback i handbollens finrum.
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Från vänster: Michael Wikman, tränare för pojklagen
Väinö Liukku, tränar flickorna

Historik
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Handbollen startades 1957-58 av Göte Adolfsson.
Enar Olofsson tog över ansvaret för MAIF:s handboll
1961. Damlaget vann MAIF:s första DM 1961-62.
Herrlaget vann sitt första DM 1965. MAIF var med
om att arrangera Handbolls VM 1967. Två matcher
speldes i sporthallen, Ungern - Norge och Västtyskland - Ungern. En månad före VM-starten var 900
platser förköpta. 1975-76 spelade herrlaget i handbollsallsvenskan.

Svenska landslagets representanter genom
åren
Elly Isaksson 1962, Jan Olofsson 1964, Kurt Sirkka
1972, Johan Moberger 1962

Vid sidan av Boden är MAIF något av Norrbottens
plantskola för handbollstalanger. Hur långt det på
några års sikt kan bära för MAIF:s seniorlag återstår
att se.

Handboll året runt

17 juni spelades U-landskamp mellan Sverige och
Norge i Malmbergets Sporthall. Det var andra gången
någonsin som det spelades landskamp i Sporthallen
och senast det begav sig var ”på Ola Lindgrens tid”
och då stod Estland på andra planhalvan.

Internationell turnering i Partille

4 juli åker MAIF:s A-pojkar till Partille till den veckolånga, internationella turneringen på gräs som
välförtjänt kallas för handbollens svar på gigantiska
fotbollsturneringen Gothia Cup.

- Det är fem år sedan
vi senast deltog och
det känns underbart att
äntligen få återvända
till turneringen i Partille
för att spela matcher
nästan varje dag under
en hel vecka. Antalet
deltagare och den
internationella atmosfären ger turneringen en
härlig inramning, säger
Mikael Wikman.

Här tränar de yngre förmågorna för framtida rekrytering.

Allsvensk status i andra föreningar

Jan Olofsson, Hellas Stockholm, svensk mästare 1969
Hans Sandberg, IF Start, Örebro
Håkan Isaksson (mv), Olympia, Helsingborg
Curt Edlund, Olympia, Helsingborg
Anders Friström, Drott, Halmstad
Kjell Wikhede (mv), Katrineholm
Gunnel Nordmark, Bolton, Stockholm
Ann-Sofie Ryngmark, IF Skade, Gävle
Johan Moberger, IF GUIF, Elskilstuna
David Isomäki, IF GUIF, Eskilstuna

Ledare genom tiderna
Enar Olofsson
Björn Hammarström
Berne Sehlberg
Erik Brännström
Gustav Moberger
Björn Nilsson
Olle Carlsson
Kjell Ryngmark
Marianne Rydström

Källa: MAIF 100 år Jubileumstidskrift 1904-2004

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Kusinerna Sofia Isaksson och Jakob Isaksson har kvalat
in till handbollsgymnasiet i Göteborg.
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Italienresan
Bordighera, Italien - februari 2011
I slutet av februari var elever
och lärare från Välkommaskolans
samhälls - företagsinriktning i
Bordighera, Italien. Målet för resan är en student- och lärarkonferens och redovisning av svenska
kostnadslägen och arbetsförhållanden i jämförelse med delar av
övriga Europa inom ramen för
Comenius-projektet.

Vår resa började med en bilfärd från
Gällivare till Luleå för att sedan flyga
vidare mot Nice via Stockholm och en
mellanlandning i Frankfurt. På planet till
Nice träffade vi en trevlig fransman som
berättade lite om sitt liv. När samtalet om
mat uppkom förstod vi hur olika matkulturer det finns i världen. Då han beskrev
hans och familjens exotiska middagar
och vinkvällar, kändes våra norrländska
paltmiddagar ganska så trista.

P

å plats i Bordighera

Efter en heldags shopping i
Nice, begav vi oss mot vår
slutdestination i Italien, Bordighera. Väl
framme var det dags för middag, på
italienskt vis: det vill säga en trerätters
bestående av pasta, en saftig bit kött
och italiensk glass.
De första dagarna i den mysiga lilla
staden spenderade vi till största del
tillsammans med de andra deltagarna
i projektet, det vill säga de italienska,
belgiska, engelska och tyska eleverna.
Vi besökte stadens museum, där en
känd konstnär en gång hade sin ateljé.
Vidare så fikade vi på Coco’s Cafe och
åt pizza tillsammans med de italienska
eleverna. Under den första kvällen levde
Italienarna verkligen upp till sitt rykte att
vara trevliga, pratglada och givmilda då
de bjöd med oss på en trevlig kväll med
dans, musik och pizza förstås.
När italienarna satte igång med sin
presentation satte de direkt en prägel
på hur man redovisar på italienskt vis.
Den normalt svenska tystnaden som
uppstår när någon annan redovisar
var som bortblåst. Lyckligtvis gick vår
presentation bra, trots att vi var tvungna
att höja våra röster några decibel för att
bli hörda.
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Team Välkommaskolan. Längst fram från vänster eleverna; Dea Didic, Gustav
Hansson, Ida Höynälä och Victoria Åhl. Bakom från vänster lärarna; Björn Savonen,
Rebecca Norrman och Eva Martinsson. Foto: Daniel Olausson

”P

När vi erbjöds att delta i Comenius-projektet, trodde
vi att det skulle vara som vilket annat skolprojekt
som helst. Det visade sig att vi hade helt fel – att
åka till Italien för att representera Sverige visade sig vara
det roligaste som vi någonsin gjort inom skolan.
izza för hela slanten

Innan resan var våra förväntningar att vi skulle få äta riktig
italiensk mat i alla dess sorter. Men när
vi väl var på väg hem, slog det oss att
pizza hade varit det i stort sett enda som
hade stått på menyn. Som tur var höll
de flesta pizzor vi bjöds på hög kvalitet,
och levde upp till våra krav: krispiga
stenungsbakade bottnar och goda fyllningar – precis som väntat.
Att vi fick uppleva staden Bordigehera
och träffa alla trevliga människor från
Europas alla hörn, var en upplevelse
som vi sent kommer att glömma. Inte
nog med att vi lärde känna nya människor från de olika länderna, vi lärde
också känna varandra mycket bättre. Att
vi dessutom klarade av att redovisa på
engelska, för cirka 80 personer, är en
erfarenhet som vi troligtvis kommer ha
stor nytta av i framtiden.

Dea Didic, Ida Höynälä och Victoria Åhl på
plats i italienska Bordighera.

Kommunsekreterare
Helena Morén skulle fylla
30 och önskade sig ett
rejält äventyr.
Frågan var vad hon skulle
hitta på.

-en riktig
höjdare

När krutröken skingrades 21
januari 2011 befann hon sig på
toppen av Kilimanjaro i
Tanzania, Afrikas högsta bergstopp.
Äventyrligt lagda Helena, som
bland annat bott i Kanada, Belgien och Israel, ville göra något
extra av sin 30 årsdag – och det
gjorde hon.
-Födelsedagen var både min
sämsta och bästa dag hittills.
Sämsta med tanke på hur jag
mådde under ansträngningen
på hög höjd och allt slit för att
nå toppen. Den bästa utifrån
känslan att uppleva en soluppgång på 5895 meters höjd,
berättar hon.

Tränat på Dundrets leder

Helena på Kilimanjaros topp.
Kilimanjaro pressbilder

Helena åkte ensam till Tanzania och veckan med vandring mot
bergets topp kostade cirka 12.000 kronor – inklusive guide,
bärare, mat och tak (tält) över huvudet. Till detta ska läggas
flygresorna inom Sverige och t/r Tanzania.
Hon hade tränat en hel del och bland annat vandrat åtskilliga
mil på lederna runt Dundret. Sjukdom hade stört uppladdningen
något, men Helena var vid gott mod och kom till start med glatt
humör och god grundfysik.

Afrikas tak
Väl i Tanzania började så vandringen med lätt packning och
två stavar. Totalt ingick sex personer i Helenas exkursion mot
Kilimanjaros topp, populärt kallat ”Afrikas tak”.
-Vid toppförsöket började vi gå vid midnatt från ca 4 600 meters
höjd. Det var fullmåne och jag var ganska trött eftersom jag inte
hade sovit någonting. Men det var inte tröttheten utan den höga
höjden som mer eller mindre slog ut kroppen. Egentligen ville
jag bara lägga mig ned och ge upp, men guiden försäkrade att
allt skulle kännas mycket bättre när solen gick upp. Jag kämpade mig uppför och känslan var plötsligt obeskrivlig. Kroppen var
helt slut och jag frös om händerna, men på Kilimanjaros topp
fick jag se solen gå upp och allt förbyttes till det häftigaste jag
någonsin gjort. Wow! Jag grät av lycka.

Mötet med alla underbara människor
Med fem månaders perspektiv på äventyret konstaterar Helena
att det bästa av allt var mötet med alla intressanta människor.
Särskilt minns hon det engelska paret på 65+. Mannen i hushållet hade mer än 30 år tidigare bestigit Kilimanjaro i gympadojor
och utgjorde en oförglömlig profil.
-Alla människor har sin historia och att i ett sammanhang som
detta göra en kraftansträngning tillsammans med andra bygger
relationer och band. Det är lite märkligt, men det enskilt bästa
med hela äventyret var faktiskt alla underbara människor från
när och fjärran som jag lärde känna.

Soluppgång på 5895 meters höjd. Kilimanjaro pressbilder
Styrkt av erfarenheten funderar Helena som bäst hur hon ska
fira 40 år.

Traditionell fest med polarna – eller ännu ett äventyr?
-Dit är det långt och det får vi se. Allt jag vet är att det ska bli
något annorlunda, säger kommunsekreterare Helena Morén.

Helena Morén
Ålder: 30
Civilstånd: Ensamstående
Vad gör du när du inte jobbar:
Jag gillar spännande saker och har bland annat hoppat
fallskärm och klättrat. Jag är nog lite äventyrligt lagd.
Favoritmusik:
Allt utom dansband och hårdrock från 80-talet.
Favoritlitteratur:
”Into the wild” av Jon Krakauer. Boken handlar om en kille
som bränner upp alla sina pengar och bara ger sig iväg.
Han vandrar i Alaska, skippar alla sociala nätverk och
kastar sig handlöst ut i tillvaron. Mycket inspirerande!
Se fler bilder på www.gellivare.se/Kilimanjaro
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Notiser...

KVÄLLSÖPPET
på Miljö- och
byggkontoret

”Föräldrar som bjuder sina barn på
alkohol är inte ansvarslösa de är idiotiska”
- 15 årig Gällivarebo, feb 2011

För att öka servicen har miljöoch byggkontoret kvällsöppet
under 2011 enligt följande:

Polisen

• torsdag 11 augusti
• torsdag 8 september
• torsdag 13 oktober
• torsdag 3 november
• torsdag 1 december
Öppettid kl 17.30– 19.30

Att plocka upp är en skitsak!
Ta upp hundens spillning med en påse.
Påsen lägger ni i en hundlatrinbehållare, skräpkorg
eller soptunna för brännbart avfall.
Lämna INTE påsen på marken!
”Du som plockar upp efter din hund bidrar till en renare
och trevligare miljö för alla".
Här finns en förteckning var hundlatrinerna finns
www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Trafik och Vägar/
Parker och grönområden/Hundlatriner/

Farligt avfall

Kommunens miljöstationer är endast
avsedda för hushållens farliga avfall.
Det är bra och mycket viktigt att det farliga avfallet tas om hand på
ett riktigt sätt!
Enligt bestämmelserna om egenkontroll har företagen bevisbördan och
ansvaret för att uppvisa att det farliga avfallet lämnats in och var det lämnats
in. Det ska vara en godkänd /tillståndsgiven mottagare för farligt avfall.
Kommunen har kunnat härleda följande farliga avfall till företagsavfall p g a
de stora mängder vi fått in i miljöstationerna:

- Hårspray och permanentvätskor
företagsavfall!
mnats in som
lä
från friseringarna
ha
le
ul
sk
Detta
Service- och teknikförvaltningen
Avfallsplaneringen
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Vi hjälper till med rådgivning
och tar emot handlingar för
bygg- och miljöärenden.
Även en representant från
miljö- och byggnämnden
kommer att närvara.
Har du frågor går det att nå
oss på telefon nr
0970-181 80 och 181 85.
Ansökningsblanketter tillhandahålls av miljö- och
byggkontoret, kan också
hämtas från kommunens
hemsida www.gellivare.se.

Kåkstan
i Malmberget

Öppettider under
sommaren
12.00-16.00

Svanparkens café

Nya öppettider fr o m
13 juni:
9.30-15.00
Välkommen till
Svanparksfiket

Sommarboken
Du som är 7-13 år

Besök även vår hemsida för
mer information.

Gillar du att läsa och lyssna på
böcker under skollovet? Då är
Sommarboken kanske något
för dig!

Bibblo.se ny hemsida för
biblioteken

Nu har biblioteken i Gällivare
kommun fått en ny hemsida.
Besök oss på www.bibblo.
se - en samlingsplats för
biblioteken i Norrbotten!
Här finner du information om
vad biblioteken i Norrbotten
har att erbjuda dig.
Det kan förutom böcker
handla om e-böcker, databaser, boktips och även lokala
reportage från ”biblioteksvärlden”.

Läs/lyssna på minst sju böcker
under sommarlovet. Låna
gärna böckerna på biblioteket/
bokbussen.
Hämta ett Läshäfte på biblioteket och fyll i vilka böcker du
läst. Skriv också och berätta
om boken du tyckte mest om.

Vid skolstart lämnar du
in läshäftet ifyllt till
biblioteket och får välja
en bokpresent.

Latrin

Gällivare kommuns
folkbibliotek

Latrintunnor ska lämnas in till
Kavahedens avfallsanläggning!
Endast komposterbara tunnor
tas emot, de är ljusgröna/vita till
färgen.
Kavahedens avfallsanläggning,
tel 0970-189 85

Sommartider
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Måndag - torsdag
Tisdagkväll
Fredag
Lördag

07.30 -15.30
15.30 - 18.30
07.30 - 14.30
09.00 - 13.00

BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER, se miljökalendern.
ÅTERVINNINGSMARKNADEN ÅVM, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
4 juli - 31 juli
STÄNGT
Ordinarie öppettider
Mån-Tors
10.00 -16.00
Fre
10.00 -15.00
GÄLLIVARE BIBLIOTEK, tel: 0970-18171
20/6 - 14/8
Måndag 					
Tisdag 					
Onsdag 					
Torsdag 					

14.00 - 18.00
12.00 - 16.00
14.00 - 18.00
12.00 - 16.00

MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel 0970-18163
13/6 - 21/8
Måndag 					
15.00 - 18.00
Tisdag 					
12.00 - 15.00
Onsdag 					
12.00 -15.00
GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
27/6 - 14/8
Mån - Fre
Lör
Sön

10.00 -16.00
10.00 -14.00
Stängt

STACKEN, tel: 0970-16082
28/5 - 14/8

STÄNGT

SJÖPARKSBADET, 18671
24 juni - 14 augusti 			

STÄNGT

MALMBERGET
SIMHALLEN och UTEPOOLEN tel 18673,18674
7 juni - 12 augusti			
ÖPPET
Måndag - fredag			
10.00 - 19.00
Lördag - söndag			
10.00 - 17.00
Midsommarhelgen			
STÄNGT
BOWLINGHALLEN, tel 18678
10 juni - 14 augusti			

STÄNGT

HAKKAS SIMHALL, tel: 0975-10255
Måndagar				
Onsdagar				
Fredagar					

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
15.00 - 19.00

Nästa nr av Kommunbladet
kommer i oktober 2011.

• Ny chef på Service- och teknik
• Nu byggs det för fullt
• och mycket mer...
Har du synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till:
e-post: post@kommun.gellivare.se eller
Kommunledningskontoret,Informationsenheten
982 81 Gällivare
Kommunbladets redaktion

Äldreomsorgschef Siv Hjort-Lindstedt och Ingela Öhman, chef
på Gunillahem. Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Framtidens äldreboende
Hur vill våra äldre bo i framtiden?
Det är utgångspunkten när Gällivare kommun nu gör
en omfattande kartläggning av behov och önskemål på det lokala planet i kombination med en serie
studiebesök på äldreboenden runt om i landet för att
låta sig inspireras.
En bred projektgrupp har bildats med representanter från
bland annat kommunen, TOP-bostäder, pensionärsorganisationer och arkitekter. Studieresorna ska inbringa goda idéer på
hur man ska bygga framtidens äldreboenden i Gällivare, men
minst lika viktigt är att kartlägga hur man inte ska göra.
Kommunens äldreboende omfattar för närvarande boende för
305 enskilda. Klart är att behoven kommer att växa framöver.
Gunillahem i Malmberget har 45 platser och ska senast 2014
ersättas av ett nytt äldreboende i Gällivare. Detta ska i en
första etapp av flera erbjuda plats för 70 enskilda.
Även Lövberga kommer att fasas ut inom några år och det –
liksom det faktum att fler mogna, utflyttade Gällivarebor kanske
väljer att återvända till hembygden – gör att man redan i planeringsstadiet kalkylerar med framtida utbyggnadsbehov.
Äldreomsorgschef Siv Hjort-Lindstedt och Ingela Öhman, chef
på Gunillahem, berättar att kraven på boendemiljön för äldre,
liksom allt annat, förändras för varje generation. Likaså att
kommunen jobbar för att på bästa sätt anpassa äldreboenden
till rådande behov och önskemål.
- Trenden pekar mot en ökad självständighet bland morgondagens äldre, vilket också ska vägas in i planeringen för hur
framtiden ska gestalta sig. De äldreboenden i Sverige som
utmärker sig idag har en mer ”hemlik” miljö och en öppnare
attityd till alla i bostadsområdet. Integration är ett nyckelord och
moderna äldreboenden ska vara en lokal samlingspunkt. Alla
ska känna sig välkomna att använda de faciliteter och annat
som skapas inom ramen för framtidens äldreboenden, säger
Siv Hjort-Lindstedt.
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HEMVÄNDARSOMMAR 6 juni - 14 augusti
12/6

Kåkstan öppnar

17-18/6

Midnight Sun Meet, bilträff

24/6

Midsommarfirande: Gällivare hembygdsområde
Gamla kvarn, Hakkas, Sammakko hembygdsgård

24/6

Fiskepremiär i Ahvenjärvi, Killinge
samfällighetsförening

25/6

Konst och kultur i natur, Kaitumdalens
konst- och hantverksförening

26/6-27/8

Sommarutställning, Gällivare museum

29/6

Trivselkväll i Koskullskulle, Myran

1-3/7

Midnattsolsträffen, MMCK motorcykelträff

2/7

Hembygdsdag i Nilivaara hembygdsgård

2/7

Rallarmarschen

6/7

Trivselkväll i Gällivare hembygdsomr

9/7

Festival i Puoltikasvaara

13/7

Trivselkväll i Svanparken

14/7

PRO-dagen, Sammakko hembygdsgård

15/7

Trivselkväll, Sammakko hembygdsård

16/7

Slåtterdag i Abborrträsk

16/7

Femkort, Sammakko hembygdsgård

16/7

Fisketävling i Soutujärvi, Skaulo/Puoltikasvaara
Folkets Hus

16-17/7

Hemvändardagar i Kääntöjärvi

16/7

Myrslåtter, Kainunjänkkä

17/7

Friluftsgudstjänst, Sammakko hembygdsgård

20/7

Trivselkväll i Gällivare hembygdsomr

23/7

Hemvändardag i Killingi

23/7

Byadagen i Hakkas

27/7

Trivselkväll i Svanparken

29/7

Hemvändardag i Purnuvaara

30/7

Vettasdagen, Vettasjärvi

7/8

Hembygdsgårdarnas dag, Purnuvaara

12/8

Klaradagen, Svanparken

18/8

Surströmmingspremiär Baltiska, hembygdsomr.

26/8

PRO-dans, Sammakko hembygdsgård

27/8

Storloppis Folkets Hus Skaulo - Puoltikasvaara

3/9

Paltkoma, Bygdegården i Vettasjärvi

3-24/9

Utställning Märta Nordlung, Gällivare museum

30/9-9/10

Kulturfestival, Tema: Barnkultur

Midnattsolsträffen

MMCK

1-3 juli

Foto: Thorvald Burman

Invigningen sker fredagen den 1 juli kl 20.00
Kortegen startar på fredagkväll 23.30 från MMCK genom
stan för att sedan nå toppen av Dundret.
Förhoppningsvis lyser midnattsolen intensivt medan vi
intar en het kopp kaffe och våffla i toppstugan.

Sommarmarknad

Fre - sön 1-3 juli
Vassaratorget
Marknadsplatsen
öppnar kl 10.00
alla dagar.

Se program i kommande
annons.

Foto: Daniel Olausson/Mediatales.se

Arrangör:
Gällivare Sportklubb

Viktiga nummer
I nödsituation
Ring 112
Sjukvårdsrådgivningen
Ring 1177
Ambulans i icke brådskande fall
0920-22 02 75
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 (OBS! Endast under helger)
182 12
Socialtjänsten, dagtid, akut
070-235 77 71
Kommunens växel
180 00
Polisen Gällivare (nationellt nummer)

114 14

