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Nyetableringar och byggboom
Efter semester, älgjakt och bärplockning höjs nu
åter pulsen i Gällivare.
Samhällsomvandlingen fortskrider och det finns
glädjande nog skäl att tala om byggboom.

Nya bostäder byggs

Nya bostäder skapas och bygget av
de 45 första lägenheterna i Laestadiusparken har börjat. Cirka hälften
av 50 tomter på Söderbergs Kullar
är sålda. Tionde oktober invigs nya
trygghetsboendet intill Enen. Och
snart står Repisvaara på tur för nya
tomter, sedan området genom ändrad
stadsplan öppnats upp för boende, vid
sidan av satsningar på turism.
Tomter kan också skapas ute i byarna,
för mark är det gott om. Flera byar
har potential att växa och finns det
intresse att bygga så ska vi från kommunens sida vara behjälplig med planfrågor, bygglov m m på bästa möjliga
sätt.

Lakkapää etablerar sig

Ica Kvantum har nyligen invigts under
festliga former och det är nu också
klart att byggvaruföretaget Lakkapää
ska etablera sig här. Varuhuset får en
säljyta på ett par tusen kvadratmeter
och de är varmt välkomna. Ytterligare
en aktör innebär skärpt konkurrens
och det är alltid bra, inte minst med
tanke på den nära förestående uppgiften att i större omfattning flytta ett
samhälle och bygga mycket nytt.
Konstruktiva resonemang om etableringar förs för övrigt med flera
intressenter i skiftande branscher.
Många företag vill till Gällivare för att
konkurrera på en växande marknad
och fler nyetableringar kan komma
att offentliggöras senare i höst. Även
i den bemärkelsen går Gällivare en
spännande framtid till mötes.
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Kommunalrådet har ordet

Inga tecken på kris

Omvärlden skakas av statsfinansiella
krisrapporter och vi kan bara hoppas
att Sverige och Gällivare även i framtiden kan klara sig förhållandevis bra.
Väl medveten om att yttre faktorer kan
påverka den kommunala ekonomin
konstaterar jag att det i dagsläget inte
finns några större orosmoln, så planen
för 2012-2014 ligger fast. Ambitionen
är att vi under den perioden inte ska
behöva belasta kommunala verksamheter med krav på besparingar, och
min förhoppning är att den ambitionen
håller.

I ett värsta scenario löper Gällivare
kommun risken att förlora cirka 40 miljoner kronor i extern finansiering (EU,
länsstyrelsen, etc.). Men det jobbas
som sagt för fullt för att undvika detta.

Öronmärkta pengar finns för fortsatt
utveckling av Hellnerstadion. Det är
World Cup om drygt ett år och då
ska stadion ha fått ett rejält lyft, trots
att det planerade EU-projektet tyvärr
stannade vid en ansökan.

Positiv dialog

Flygplatsens utbyggnad

Från besöksnäringen får vi allmänt positiva signaler och det känns jättebra,
men det finns tyvärr också lite smolk
i bägaren och det gäller etapp två av
flygplatsens utbyggnad. Miljödomstolen har sagt att de tidigast sommaren
2012 kan leverera nödvändiga tillstånd
och parallellt med detta finns regler
för EU-bidrag som säger att utlovade
bidrag brinner inne om projektet
inte påbörjas senast vid årsskiftet
2011/2012.
Tjänstemän, vi politiker och inte minst
vår landshövding gör allt för att om
möjligt flytta bortre gränsen för projektstart, till ett datum som är bättre
anpassat till Miljödomstolens tidtabell.
Stora pengar står nämligen på spel –
och det i flera led.

Våra företag i besöksnäringen - som
planerar för tillväxt, nya jobb och
ökade intäkter - har baserat kalkylerna
på att Lapland Airport ska få kraftigt
ökad kapacitet och fler internationella
gäster. Hemska tanke om den externa
finansieringen ”fryser inne”, det får
bara inte hända.

Samverkansavtalet mellan kommunen
och LKAB ska förhoppningsvis vara klart
så snart som möjligt. Samtidigt så är det
viktigare att det blir rätt än att vi är klara
till ett visst datum. Dialogen är i alla fall
fortsatt positiv och vi är definitivt på rätt
spår. Men vi ska som sagt vara väldigt
säkra innan vi undertecknar några avtal.
Värt att påminna om är också att det är
Gällivare kommun som håller i taktpinnen och att LKAB får anpassa brytningen efter takten i samhällsomvandlingen.
Skolor, äldreboenden, idrottshallar, etc
ska stå färdiga i Gällivare innan man
börjar riva Malmberget, så är det bara.

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

Socialnämnd

Miljö- och
byggnämnd

Kommunchef
Barn- utbildning
Service- och
kulturförvaltning teknikförvaltning

Kommunledningskontor

Socialförvaltning

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

•
•

Miljö- och byggnämnd		
27 okt
		
17 nov
		
15 dec
			
Barn- utbildning och kulturnämnd		
8 nov
		
13 dec

09.30 Kommunhuset
09.30
09.30			

Socialnämnd		
		
		

08.00 Kommunhuset
08.00
08.00			

Laponias nya förvaltning, sid ............ 4
LISA lärande i samverkan, sid .......... 5
Ny chef på Service & Teknik, sid ...... 6
Affärsutveckling och Entreprenörskap
inom byggsektorn , sid ..................... 6
HOPP-projektet, sid .......................... 7
Nyanställda miljöinspektörer, sid ...... 7
Ny byggs det för fullt, sid ................ 8-9
Kullen en idyll med trivselfaktor....10-13
Sommaren som gick, sid ............ 14-15

1455 st tillsvidareanställda *
1,3 miljarder i omsättning

*) Gällivare kommun hade 1455 personer

Nämnd
Stopp Dag
Tid
Plats
Kommunfullmäktige		
7 nov
13.00 Folkets Hus
		
Kommunstyrelsen		
24 okt
10.00 Kommunhuset
		
21 nov
10.00
		
12 dec
10.00				
		
Service- och tekniknämnd
5 sep 4 okt
10.00 Kommunhuset
17 okt 15 nov
10.00
14 nov 13 dec
10.00

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

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

10.00
10.00

Kommunhuset

Hundsport, sid ...........................16-18
Lasses krönika, sid ....................... . 18
Invigning av skytteanläggn, sid ...... 19
Kulturfestivalen, sid ........................ 20
Tomma rum, sid .............................. 21
Notiser, sid ..................................... 22
World Cup Challange, sid .............. 23
Öppetider, sid ................................. 23
Kommande arrangemang, 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: Familjen Löveborn i Kullen
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se
där ej annat anges.
Tryck: GTC print ab, Luleå
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Laponias nya förvaltning

Laponiatjuottjudus - Laponias nya
förvaltning har startat!
22 augusti 2011 får betecknas som en
historisk dag i Laponia och Gällivare.
Då bildades nämligen föreningen
Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningen som ska ansvara för världsarvet
Laponia.
I Stora Sjöfallet/ Stuor Muorke samlades
representanter för de nio samebyarna
i Laponia, Gällivare och Jokkmokks
kommun, Länsstyrelsen Norrbotten och
Naturvårdsverket för att bilda föreningen
under högtidliga former. Därefter vidtog
möten med målet att starta upp verksamheten.

Naturum

Projektets investeringsbudget uppgår till
115 miljoner kronor. Cirka 60 miljoner
kronor satsas i det Naturum som ska
byggas i Stora Sjöfallet. Invigningen av
Naturum är planerad till hösten 2013.

Laponias styrelse samlat i Stora Sjöfallet/ Stuor Muorke. Från vänster: Bengt-Åke
Kuoljok, Sirges sameby, Dan Ojanlatva, Jokkmokks kommun, Per-Jonas Parffa,
Tuorpon, Michael Teilus, ordförande,Udtja, Helena Morén, Gällivare Skogssameby,
Kjell-Åke Pittsa, Unna Tjerusj, Leif Länta, Jåkkågasska tiellde, Gudrun Kuhmunen,
Baste Cearru, Anna von Sydow, Naturvårdsverket, Nils Hallberg, Naturvårdsverket,
Helena Omma, Unna Tjerusj, Bernt Wennström, Gällivare kommun,
Britta Wännström, länsstyrelsen, Lilianne Viklund, länsstyrelsen, Liz-Marie Nilsen,
Jokkmokks kommun och Tommy Isaksson, Gällivare kommun
Foto: Daniel Olausson/Mediatales

Rese- & Besökscentrum

Järnvägsstationen i Gällivare ska förvandlas till ett komplett Rese- & Besökscentrum. Hela övre planet tillägnas
Laponia i form av tjusig utställning och
brett utbud av övrigt informationsmaterial. Byggstart våren 2012.
Laponiatjuottjudus tar över skötsel och
drift av världsarvet från länsstyrelsen
och ska bland annat ansvara för skötsel
av leder och anläggningar, nya Naturum
och andra anläggningar för information.
Samråd, rådslag och skapande av arenor för möten och lärande med medborgare och organisationer är exempel på
andra viktiga uppgifter.
Helena Morén, som i Laponiatjuottjudus
företräder samebyarna, konstaterar att
Laponiatjuottjudus är unik i och med att
besluten tas i konsensus. Det innebär att
vi ledamöter verkligen måste lyssna på
varandra och dela med oss av kunskaper och erfarenheter. Som representant
för samebyarna är min förhoppning
att rennäringen, samiska kulturen och
samiska värderingar lyfts fram i diskussionerna och beaktas. Med en öppen
dialog har vi stora möjligheter att bli
framgångsrika i vårt styrelsearbete.

Laponia naturum i Stora Sjöfallet. Det vinnande förslaget Snöfällan är ritat av
Wingårdh Arkitektkontor.
Birgitta Larsson (s), kommunstyrelsens vice ordförande i Gällivare, tror att investeringarna i Stora Sjöfallet och Gällivare ska bli
en rejäl vitamininjektion för turismen i regionen.
Styrelsens första uppgift blir att organisera upp verksamheten och anställa personal. Gällivare kommuns ledamot i styrelsen är
Bernt Wennström från Utvecklingsenheten.
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•
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•

Yasmine Kristiansen
Vik. nämndssekreterare
Anna Peijok  
Teknisk administratör
Marina Ståhl Strandgård
Vik. förskollärare
Marianne Nilsson
Vik. förskollärare
Malin Karlsson
Förskollärare
Anette Karlsson
Vik. förskollärare
Lao-un Kannika
Vik. förskollärare
Johanna Nieminen
Vik. förskollärare
Anneli Markström
Utredare
Ulrika Vinbjörk
Vik. socialsekr.  
Carola Bakteman
Vik socialsekr.  
Inger Nilsson-Välimaa
Personlig assistent
Sandra Lindgren
Miljöinspektör
Johanna Lakso
Miljöinspektör

Just nu söker vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningschef
Barn- utbildning och kultur
Bokbussförare/assistent vik 6
månader 100 %
Rektor Mariaskolan
Undersköterskor Enen
Personalhandläggare               
Personalenheten
Anläggningsarbetare                
Service- och Teknik
Skolsköterska Elevhälsan
Lärare 1-7 Myran skolan
Vik omvårdnadslärare
Arbetsterapeut
Arbetsledare eller arbetsterapeut

Läs mer på www.gellivare.se/
Lediga jobb

LISA - projektet

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Nya medarbetare i
Gällivare kommun

Per Ömalm, projektledare

LISA (Lärande i samverkan) är utbildningsprojektet som ska höja
kompetensen samt koppla ihop och bredda privata och offentliga
nätverk i Gällivare kommun. En serie behovsstyrda utbildningar för
400 privat- och kommunanställda ska genomföras fram till sommaren
2012.
Med ökad samverkan mellan privat och
Bidrag från Europeiska
offentlig sektor som yttersta mål ser
Sociala Fonden
projektledaren Kjell-Åke Johansson på
Expandum flera angenäma bonuseffekter.

- Offentliga och privata arbetsgivare
ser snarlika utbildningsbehov och med
mixade konstellationer för deltagarna
skapas en extra dynamik. Nätverk som
skapas på naturlig väg är ofta de bästa.
Grundtanken är att 200 män och 200
kvinnor från 20 organisationer ska
lämna utbildningsserien med verktygen
som krävs för att utveckla sin arbetsplats. Gällivare kommun har till cirka
80 procent kvinnlig personal och blir
en maktfaktor för att se till att chansen
erbjuds ungefär lika många kvinnor som
män. LISA ska även utmynna i att en
modell för mentorskap etableras.

Fantastiska möjligheter

För Jan Pohjanen, personalchef på Gällivare kommun, är det ett styrkebesked
att kommunen och 40 lokala företag
lyckats jobbat fram en gemensam
ansökan som resulterat i ett nästan sex
miljoner kronor stort bidrag till angelägen kompetensutveckling.
Jan tycker att LISA erbjuder fantastiska
möjligheter och bedömningen genomsyrar av allt att döma hela organisationen.
- Vi ska besätta cirka hälften av 400 utbildningsplatser och kommer att tvingas
prioritera. Vi har redan mer än 200
anmälningar och de utbildningar som
lockar mest tycks vara de tre varianterna
av utbildningar i ledarskap. Det är situationsinriktat ledarskap, strategiskt ledarskap och hälsofrämjande ledarskap.

LISA-budgeten omfattar 5,7 miljoner kronor och finansieringen är smakfull. ESF
(Europeiska Sociala Fonden) har nämligen bidragit med nästan hela beloppet.
I projektet medverkande arbetsgivare
ställer upp med deltagarnas tid och en
symbolisk deltagaravgift på 500 kronor.

400 individer utbildas

- LISA påminner om Gällivare kompetens, men i LISA har vi kopplat på det
moment som saknades i förra kompetensprojektet. Förutom att vi nu utbildar
400 individer har vi också resurser att
implementera deras nyvunna kunskaper
i respektive organisation. Just detta,
att kunskaperna överförs till uppåt 20
lokala organisationer, är för nyckeln till
att kompetenslyftet ska bli hållbart, säger
projektledare Johansson.

Ledarskap, hydraulik,
bergmekanik

Kursarrangörer köps in lokalt och
regionalt. Utbildningar i bland annat
ledarskap, hydraulik och bergmekanik är
redan igång.
Kjell-Åke Johansson konstaterar att ökad
kompetens är bästa möjliga medicin inför
de viktiga beslut som ska följa på idéer,
visioner och förslag inom ramen för ”Nya
Gällivare”.
- Kunskap behövs när vi ska bygga ett
attraktivt samhälle och vi har allt att
vinna på att göra det tillsammans. Vår
gemensamma resa mot ett ännu bättre
Gällivare har i den bemärkelsen redan
börjat.
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Ny chef på Service- och teknikförvaltningen
Efter 24 år inom Försvarmakten kom Joakim
Svensson i början av juni till nya jobbet som
chef för Service- & teknikförvaltningen på
Gällivare kommun.
- Det var dags att prova någonting nytt och
att göra det just i Gällivare kändes extra bra,
eftersom att kommunen präglas av en härlig
framtidstro och går en spännande tid till mötes.
Att min sambo erbjöds jobb av LKAB gjorde
beslutet ännu enklare.

Enkelt uttryckt - vad förväntas av dig på
jobbet?
- Mitt övergripande uppdrag är att ge medborgarna en trygg- och säker service inom tilldelande ansvarsområden.
När du inte jobbar - vad gör du helst då?
- Umgås med min familj och då främst min snart
två och ett halvt år gamla dotter, i övrigt går väl
tiden till att försöka underhålla och förbättra vårt
sommarställe samt att resa och upptäcka nya
saker. När det gäller idrott- och fritidsintressen
så är det väl numera innebandy och simning,
Vintertid åker jag och min sambo utför och
framåt vårvintern är det snöskotern som gäller.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Joakim från Boden, som initialt är tjänstledig
från det militära, är i grunden ingenjörofficer.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Affärsutveckling och
Entreprenörskap
inom byggsektorn
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-Jag heter Peter Eriksson, jag är 24 år och kommer från byn
Lainio utanför Kiruna. Jag avslutade i våras mitt andra år på utbildningen ”Affärsutveckling och Entreprenörskap inom byggsektorn” på Chalmers i Göteborg. Under sommaren har jag jobbat
på utvecklingsenheten i Gällivare kommun.
Mitt arbete gick ut på att undersöka hur vi kan få med de lokala
entreprenörerna att deltaga under samhällsomvandlingen. Detta
för att gynna det lokala näringslivet och bidra till en positiv samhällsutveckling. Mitt fokus ligger på samverkansformer mellan
de lokala entreprenörerna för att stärka det enskilda företagets
konkurrenskraft. Med hjälp av de verktyg jag fått från min utbildning inom områdena juridik, ekonomi, projektstyrning, fastighetsutveckling m m utreder jag möjligheterna att utveckla ett samverkanskoncept i linje med projektet Bas G.

Hopp-

projektet

Hedskolans HOPP-projekt omfattar numera
alla 291 femteklassare i hela Gällivare
kommun. Projektet initierades på
Hedskolan 2008 och hjälper ungdomar att
upptäcka en sundare livsstil.
- Vi har snart fyra års perspektiv och kan se att
projektet lett till bättre hälsa och förbättrade studieresultat, säger Karin Eriksson, rektor på Hedskolan.
HOPP är en förkortning för ”Hälsa och personlig planering”
och startades sedan en markant ökning av fetma och övervikt
konstaterats i landet. Ökningen i Norrbotten låg över riksgenomsnittet.
HOPP syftar till att inspirera lärare, elever och föräldrar att
prata om och tänka mer på hälsofrämjande nyckelord som
äta, sova och motionera.
Projektet, som sedan 2008 varit en exklusiv angelägenhet
för femteklassare på Hedskolan, drivs från och med i höst på
samtliga skolor av Lapplands Barnklinik, Folktandvården och
Gällivare kommun.
HOPP är inriktat på att nå alla barn och hjälpa dessa att upptäcka hur många roliga aktiviteter utanför idrottens värld som
genererar rörelse och motion.
- Skolans pedagoger pratar med barnen om hälsofrämjande
aktiviteter, dietister från barnkliniken sprider kunskap om kostens betydelse och personal från Folktandvården ger tips om
hur man framgångsrikt sköter tänder och munhygien, berättar
Maria Ryngmark, lärare på Hedskolan som är halvtidsanställd
projektledare.

Projektledaren Maria Ryngmark och Karin Eriksson, rektor på
Hedskolan och den som för snart fyra år sedan sa ja till HOPPprojektet, är jätteglada att satsningen nu omfattar kommunens
samtliga femteklassare. Foto: Daniel Olausson/mediatales.se
Både Karin och Maria har idrottsbakgrund och det bidrar säkert
till att de brinner för ämnet. För att nå framgång i hälsofrämjande
arbete krävs ett aktivt samspel mellan skola, barn och föräldrar.
Till den dynamiska duons stora glädje kom ett 50-tal föräldrar till
den informationsträff om HOPP-projektet som de nyligen bjöd in
till.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Nya miljöinspektörer på Miljö- och byggkontoret

Från vänster i bild:
Johanna Lakso

arbetar med miljöskydd, marksanering, luftmätning och
kemiska produkter

Sandra Lindgren

arbetar med miljöövervakning, strandskydd och vattenfrågor

Roger Larsson

arbetar med gruvor,
täkter och miljöfarlig
verksamhet

Minna Vesa

arbetar med marksanering, avloppreningsverk, enskilda avlopp,
recipientprovtagning,
hälsoskydd och miljötillsyn

Cathrine Nordlund

arbetar med miljöskydd, hälsoskydd och
livsmedel
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Alla lägenheter är tillgängliga,
även om man använder rollator
eller rullstol. Från huvudentrén i nybyggnaden når man
alla lägenhetsplan med hiss.
Lägenhetsförråd och åtta carportar finns i entréplanet. Alla
lägenheter har säkerhetsdörr
och porttelefon varifrån entréporten kan öppnas för besökande. Trygghetsbostäderna
är avsedda för hyresgäster
med minimiåldern 70 år. Alla
lägenheter är uthyrda och
de flesta hyresgästerna har
flyttat in den 1 september,
för resterande blir inflyttningen den 1 oktober.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Nu byggs det för fullt!

Kv Enen - Nya lägenheter klara...
TOP bostäder har genom ny- och ombyggnad tillskapat
26 nya trygghetsbostäder, 18 st 1 rok och 8 st 2 rok i anslutning till servicehuset Enen.

Storgatan 10 - ett lyft för stadsbilden!

Anna Karlsson med hunden Neo i
salongen som inrymmer hårfrisering
och smyckedesign.
För Anna Karlsson har det större delen av livet varit en dröm
att få äga huset på Storgatan 10 i Gällivare. Chansen kom
i maj 2010 – och paret Anna och Niklas Karlsson slog till
snabbt.
Anna, som är egen företagare, berättar att första steget blev att sälja
in idén till maken.
- Niklas trodde att jag skojade när jag lanserade idén att köpa huset,
driva frisering i gatuplanet och att vi skulle bo i den 150 kvadratmeter
stora lägenheten ovanpå. Men jag skojade inte. Dessbättre var Niklas
rätt snabbt med på noterna.
Strategin på kort sikt var att renovera den blivande salongen som i
logikens anda heter ”Storgatan 10”. Salongen invigdes i september
2009 och dagarna före jul samma år bedömdes lägenheten inflyttningsklar.
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Löv Smyckedesign hyr en mindre del av salongen och bidrar med
både potentiella kunder och månatlig intäkt. Det långsiktiga målet har
varit att återställa det pampiga huset i ursprungligt skick.
Även om det återstår en del arbete, bland annat med hall, toalett och
uthus, har Team Karlsson åstadkommit stordåd. Eternitplattorna har
plockats bort och husets underliggande panel har målats vacker i grått
och beige. Resultatet är strålande.
- Idag kom det in en dam på salongen och betonade att hon inte ville
klippa sig. Hon ville bara uttrycka sin glädje över att vi tagit så väl hand
om huset och att förändringen blivit ett lyft för stadsbilden. Jättekul! Vi
får uteslutande positiva kommentarer om vårt projekt och det värmer,
tillstår Anna.

Storgatan 10 – är det drömkåken?

- För mig är det så. Huset blir allt snyggare och vi stortrivs, säger Anna
Karlsson.

...och fler är på gång i Laestadiusparken
Nu byggs flerbostadshusen i Laestadiusparken
för fullt. Totalt planeras 90 lägenheter, 46 hyresrätter i första etappen, andra etappen kan eventuellt
bli bostadsrätter. HSB bygger två vinkelhus i fyra

våningar med hiss. Det blir tvåor, treor och fyror.
Några av lägenheterna får egen ingång via loftgång.
Lindbäcks Bygg AB är huvudentreprenör.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Nyöppnade ICA Kvantum

Stefan Ovrell nyinflyttad ICA-handlare
Nyöppnade Ica Kvantum i Gällivare budgeterar för
en årlig nettoförsäljning på 150 miljoner per år.
- Vi ska erbjuda en härlig spännvidd med allt från
billig vardagskorv och ekologisk, hängmörad biff
till ett brett utbud av glutenfria och andra intoleranta livsmedel. Expansiva Gällivare behöver en butik
som vår, säger köpman Stefan Ovrell.
Stefan är i princip uppvuxen i en Ica-butik. Pappa och farfar är
rutinerade Icahandlare och även Stefans lillebror driver butik.
- Jag har dragit kundvagnar, sorterat tomglas och med tiden
fått allt mer ansvar. Jag har erfarenhet av jobbet som butikschef
och senaste åren har jag varit driftledare för Maxibutikerna från
Haparanda i norr till Borlänge i söder.

I vilken utsträckning har du erfarenhet av Gällivare?
- Jag fjällvandrade här som tonåring och har hyfsat regelbundet
besökt Gällivare senaste åren för att njuta av naturen. Jag kom
hit i januari och vi har bott här permanent sedan 1 augusti då vi

Karolina Lyngmark fyller hyllorna med varor.
flyttade in i huset.
Gällivare är en härlig stad och det känns jättebra att bo här. Jag
gillar det offensiva målet att befolkningen ska öka och för min del
får Gällivare gärna ta kommandot i Norrbotten.

Hur ser filosofin ut för Ica Kvantum?
- Kärlek för mat och för varandra är nyckelord i personalgruppen.
Vi ska ta hand om varandra, jobbet ska vi göra tillsammans och
det självklara målet är nöjda kunder. I övrigt tänker jag ta initiativ
till ökat samarbete med övriga näringslivet och kommunen. Ökat
lokalt samarbete leder till växande skatteintäkter och att handeln i
Gällivare stärks.

Fakta
Byggyta:
Säljyta:
Antal anställda:
Årsanställda:
Antal artiklar:
P-platser:

3.400 kvadratmeter
2.117 kvadratmeter
47
33
15.000
220

Bildspel från invigningen; www.gellivare.se
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Från v i bild: Ros-Marie Karlsson, Bert Alldén, Thorvald
Burman, Sven-Erik ”Eko” Nilsson, Eva Ruusanen.

Koskullskulle är ett trivsamt samhälle med cirka 950
invånare. Här finns en väl utbyggd infrastruktur med 1-9
skola, barnomsorg och närhet till gruvan, ortens största
arbetsplats, och så ”Kulleandan” förstås.
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

- Många säger sig vilja flytta till Kullen och det har KIF,
Koskullskulle Intresseförening, tagit fasta på. Vi jobbar
aktivt för att få till nya boendemöjligheter, säger SvenErik ”Eko” Nilsson, ordförande i den driftiga föreningen.
Koskullskulle är en så kallad tungvrickare som i folkmun kort och gott kallas
”Kullen”. Som samhälle firade Kullen 100
år i augusti 1998.
Bergverksaktiebolaget Freja köpte
gruvorna och brytningen inleddes i
slutet av 1890-talet. Järnvägen anslöt
till Koskullskulle och malmtågen började
rulla. Bostäder byggdes och en skola
etablerades.

Närhet till naturen och centrum

Kullen ligger bara knappa milen från
Gällivare och det är ett starkt säljargument.
- Här bor vi i omedelbar närhet till
naturen och vi kan snabbt ta oss in till
Gällivares breda utbud av shopping och
restauranger. Det är en stark kombination, säger Eko.
Med ökad inflyttning och ett bredare befolkningsunderlag ser intresseföreningen
goda möjligheter till utökat serviceutbud.
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Affär och restaurang är två exempel
från önskelistan som du kan se här intill.
Vägen mot tillväxt går via en aktiv dialog
med samhällets störste arbetsgivare,
LKAB, och Gällivare kommun.
- Ibland får vi bra gehör för våra idéer
och synpunkter. Andra gånger är det lite
trögare, summerar Eko.

Kulturhusen till Kullen

Intresseföreningen har lagt ett förslag
till LKAB att bolagets fina kulturhus i
Malmberget ska flyttas till den attraktiva
bruksmiljön i Kullen. De vackra kulturhusen skulle kunna bli utmärkta bostäder
som hyrs ut.
- I diskussionerna om samhällsomvandlingen talas det till största del om att folk
ska flytta från Malmberget till Gällivare.
Varför inte till Kullen? Vi tror att många
skulle trivas minst lika bra här, säger
Thorvald ”Tobbe” Burman, rutinerad
fotograf och styrelseledamot i intresseföreningen.

Intresseföreningens
Önskelista
•

Ökad inflyttning

•

Äldreboende

•

Skolan

•

Stigar & utemiljö

•

Service

•

Ett blomstrande föreningsliv

Mer villabebyggelse och flerbostadshus som lockar inflyttare,
gärna unga barnfamiljer.

Uppförande av någon form av äldreboende så att det finns möjlighet
att bo kvar i Kullen även på gamla
dar.

Bibehålla och utveckla skola och
barnomsorg som effekt av ökad
inflyttning av unga familjer.

Gång- och cykelvägar, vintertid
skid- och skoterspår. En rundslinga
Kos – Aborrtjärn – Gällivare Malmberget – Kos skulle gynna
alla tre samhällena och inte minst
folkhälsan. Därutöver ständig
förbättring av utemiljöer för allas
trevnad.

En livsmedelsbutik samt en
restaurang/grillbar är ett allmänt
önskemål.

Fler ungdomar som aktiverar sig
med idrott- och föreningsaktiviteter
”på hemmaplan” så att idrottsföreningen Kos AIF kan utvecklas
vidare.
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Isak Grimborg och Hanna Granqvist träffades på
sjuksköterskeutbildningen i Umeå. Sedan december förra året hyr de ett hus på Backgatan av
Isaks pappa. Innan dess bodde de i Malmberget.
Villan är rymlig och ett har lugnt läge. Gräsmattan erbjuder löpvänliga ytor för allt snabbare Lova som nu är 2,5 år.
- Här är det lugnt, barnvänligt och nära till naturen. Kullen
är en bra plats för Lova att växa upp på, säger Isak och
ger sin dotter extra fart i gungan.

Barnvänligt

28-årige Isak från Koskullskulle och Hanna från sydvästra
Finland har jobb på sjukhuset i Gällivare, men Isak står
yrkesmässigt inför en radikal förändring. Han ska nämligen börja jobba på sjukhuset i Tromsö som ligger nära 50
mil bort. Han gruvar sig lite för vinterns resor över fjället till
och från jobbet i Norge, men i övrigt ser han bara fördelar
med förändringen.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

I januari 2010 flyttade Malin
Karvonen och David Grönborg
till huset på Fiskaregatan, och
de stortrivs.
- Davids föräldrar bor tre hus
bort och mitt emot ligger bilverkstaden där David jobbar. Till
dagis och skola är det cirka 100
meter. Det är bara att ta Edwin
på axeln och knalla dit, summerar Malin som nyss börjat jobba
på Ica Kvantum.
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

- Jag ska jobba natt en vecka i månaden och det är bra
betalt. Främsta skälet är ändå att jag totalt sett kan vara
hemma mer och att vi slipper pussla så mycket för att få
ihop jobb, barnomsorg och familjeliv, säger Isak Grimborg.

David är uppvuxen i Koskullskulle och
Malin kommer från Porjus. Tidigare
bodde duon i Gällivare.
- När vi bestämde oss för att köpa hus
var Kullen det självklara valet. Här är det
nära till allt, konstaterar Malin Karvonen.
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Hasse och Linda Löveborn föll direkt för det charmiga tvåvåningshuset
på en 1600 kvadratmeter stor hörntomt i centrala Koskullskulle.
- I våra ögon är Kullen bästa stället att bo i kommunen, i alla fall för
oss som barnfamilj. Det finns en härlig optimism i samhället och folk
investerar i sina hus. Det är kul, säger Hasse.
Huset på Jägargatan köptes i oktober
2007 och sedan dess har antalet familjemedlemmar fördubblats. Lo är tre år och
nyförvärvet Frode var endast sex veckor
vid vårt besök i början av september.
Hasse kör lastbil och Lena är guldsmed
med egna företaget Löv Smyckedesign.
Verkstad och butik finns på Storgatan i
Gällivare.

Positiv känsla för Kullen

Hasse är uppvuxen i samhället och ville
hem efter några år i Gällivare. Linda,
som ursprungligen är från Malmberget,
tyckte också att Koskullskulle var rätt
ställe när det var dags att köpa hus.
- Jag och Hasse gick på högstadiet
tillsammans och vi som kom från andra
orter var lite avundsjuka på den fina
sammanhållning som eleverna härifrån
hade. På skolan talades det om Kulleklassen och alla verkade umgås och
trivas ihop. Jag har alltså länge haft en
positiv känsla för Kullen och den har
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förstärkts ytterligare sedan vi
flyttade hit.

Vad gillar du bäst?

- Jag är väldigt nöjd med vår
stora, härliga tomt och att
folk är genuint trevliga. Som
förälder vill man att barnen
ska ha en bra uppväxt och
här tror vi att Lo och Frode
kommer att få det väldigt bra,
säger Linda.

Vad saknas?

- Inte mycket. Vi har skola,
dagis, idrottsanläggningar och
en bra kiosk där de även går
att köpa en korvbit och mjölk.
Dessutom är Gällivare mindre
än en mil bort om vi vill storhandla eller gå på restaurang
eller i affärer, säger Hasse.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Jonathan Strand och Angelica
Järleros vill bo strax utanför
Koskullskulle och är det
ingenting till salu, då bygger
man nytt.
- Vi hoppas kunna flytta in
under hösten 2012 och det ska
bli fantastiskt!
Vi träffas på den just nu första obebyggda skogstomten sedan man kört
igenom Kullen. Jonathan och Angelica
är oreserverat glada över livet som
tomtägare och de längtar till våren och
den planerade byggstarten. Paret har
bestämt sig för ett enplanshus på 140
kvadratmeter med timrad fasad.
- Jonathan har varit väldigt aktiv i
beslutet om vilket hus vi ska bygga. Jag
tar över kommandot när det är dags för
inredningen, säger
Angelica.
Angelica jobbar på rekryteringsföretaget
Adecco och Jonathan är anställd av Boliden med Aitik som arbetsplats. Nu bor
paret i lägenhet nära samhällets kiosk.
Jonathan är bördig från Koskullskulle,
Angelica har anslutit på senare år.
- Även folk som jag inte känner hälsar
när vi möts ute på byn och det är väldigt
trevligt. Det är lugnt och skönt här och
mitt intryck är att alla i Kullen är glada
och allmänt sociala, säger Angelica.
Jonathan har faktiskt svårt att komma
på några brister.
- Med tankomat och Konsum skulle man
i princip aldrig behöva lämna Kullen,
sammanfattar han.

Flera generationer kullebor har fått sin
idrottsliga och backhopparfostran via
skolans friluftsdagar i stora och lilla
hoppbacken. Elimä, Holmlund, Boklöv
m.fl är ju levande bevis på det.

Mer info om Koskullskulle:
www.koskullskulle.just.nu
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Foto på detta uppslag: Daniel Olausson/www.mediatales.se
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Mikaela Östebro, Gällivare:
- Kanon! Gällivare har haft
Sveriges bästa väder och badvattnet i Sikträsk har hållit perfekt
temperatur. Vi har njutit här
hemma, men även hunnit med att
besöka Stockholm, kusinen i Västervik och syrran i Boliden utanför
Skellefteå.

Maud Stenhult, Gällivare:
-Jättebra! Vi har skaffat modernare husbil, en Adria 2005, och
tillbringade sju veckor i södra
Sverige. Mest i Skåne, på Öland
och i Småland. Södra Öland är
vår absoluta favorit.

Jay Nixon, Brooklyn:
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- Jag kom till Gällivare i slutet av
juni och har ansökt om arbetstillstånd för jag vill bo här. Jag
har jobbat som frisör, men kan
mycket väl tänka mig att gå en utbildning till mekaniker. Goda vänner inspirerade mig att komma hit
och jag trivs mycket bra. Gällivare
har allt som behövs för ett bra liv
och jag kan gå eller cykla till det
mesta.
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Lars Alriksson, Gällivare:
- Sommaren har varit bra trots att
jag vädermässigt varit i fel del av
landet. Vi köpte en sommarstuga
i Tibro och har bland annat fixat
med trädgården och köpt möbler.
I flera veckor satt jag i regnrusk
och tittade norrut mot soliga Gällivare.

Anki Backman, Malmberget:
- Bra. Jag har rest en del inom
Sverige och till Cypern. Fokus har
legat på avkoppling.

Dalir Khader, Malmberget:
- Jag har jobbat hela sommaren
och det har varit kul. En bra sommar!
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Hundsport

HUNDKLUBBAR I DIN NÄRHET
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

BHK Malmen

Brukshundklubben Malmen verkar aktivt för en bra hundhållning i Gällivare
Kommun. Klubbstugan ”Torpet” ligger
efter Kirunavägen, mellan Nuolakorset
och Koskullskullevägen.
www.bhkmalmen.se

Hundklubben Dundret

Är till för er som har stående
fågelhundar i Gällivare Kommun.
www.hkdundret.se

Från v: Anders Segerlund med hundarna Birka, Party, Alice, Leffe,
Lena Helin med Jasper, Håkan Tofte med Pumla och Kickan , John
Törnlind med Quattrogårdens Arex, Birgitta Palo Johansson med
Zamuraj.

Hundintresset är stort i Gällivare kommun. Kommunbladet samlade fem av många entusiastiska hundägare och resonerade om allt
från blodslinjer till hur de umgås med fyrbenta kompisar till de tre
främsta skälen att äga hund.
Håkan Tofte, matematik- och fysiklärare på Komvux i Gällivare, brinner
för stående fågelhundar. Setter är ett
samlingsnamn för en typ av stående
fågelhundar och Håkan har fyra engelsk setter.
Sedan mitten av 90-talet har Håkan
också drivit Ödebygdens Kennel, en
mindre uppfödning som med samma
tiklinje levererat ett drygt tiotal eftertraktade valpkullar. Ödebygdens
Kennel har sålt stående fågelhundar
över hela Sverige och även till Norge
och Finland.
- För att få kallas avelshund måste de
bland annat bli premierade i jaktproven och ha en tilltalande exteriör.
Med flera generationer av samma
fina blodslinje har vi lyckats upprätthålla en hög kvalitet. Kenneln är
en givande hobby som gett många
spännande kontakter och det är
dessutom väldigt sporrande att föda
upp blivande jakthundar.

Jakthund och kompis

Intresset för jakt (främst fågel) är
Håkans främsta bevekelsegrund till
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valet att ha hund. Att jaga fågel
utan hund är nämligen otänkbart,
anser Håkan.
-En bra jakthund lyfter jaktupplevelsen till nya nivåer och råkar
vi skadskjuta en fågel är hunden
dessutom snabb att hämta in den.
I den bemärkelsen är det rent oansvarigt att jaga fågel utan hund. Ett
ytterligare skäl att ha hund är att
man alltid har en fantastisk kompis.
Oavsett om jag haft en bra eller
dålig dag på jobbet är hundarna
glada när husse kliver in genom
dörren.
Håkan är en av cirka 130 hängivna medlemmar i Hundklubben
Dundret och han berättar med
entusiasm om fyra sorters brittisk
stående fågelhund . pointer
. engelsk setter,
. irländsk setter (röd) och
. gordon setter (svart).
Det finns även flera varianter av
kontinental stående fågelhund,
bland annat vorsteh och breton.

ÖNFK
Övre Norrlands fågelhundsklubb

ÕNFK är en lokalklubb under Fågelhundarnas Arbetsutskott FA.
www.onfk.se

SSRK
Spaniel och retrieverklubben

SSRK arbetar med de frågor som ligger spaniel- och retrieverraserna närmast. SSRK återfinns som en förening
inom Svenska Kennelklubben som är
hundägarnas riksorganisation.
www.ssrkgve.dinstudio.se

NNK
Norra Norrbottens kennelklubb
Norra Norrbottens Kennelklubb är
Sveriges nordligaste länsklubb.
www.nnkk.se

ÖNTEK
Övre Norrlands terrierklubb
www.ontek.terrierklubben.se

Labrador Retriverklubben
www.labradorklubben.se

SGDK
Svenska Grand Danois klubben
http//sgdk.se

Malmfältens Vorstehklubb,
www.svkma.se

Älghundsklubben

http://www.alghundklubben.com

Skällande fågelhundar;
http://www.tradskallare.se

GÄLLIVARE HUNDUNGDOM

Gällivare Hundungdom är en lokalförening under Sveriges Hundungdom
www.gvehu.webb.se

Kickan är en ljus engelsk setter
och ägs av Håkan Tofte.
Flerfaldigt prisbelönta borderterriern Markuli´s Red Jasper, som
till vardags kallas Jasper, är av många skäl en stor tillgång för
Lena Helin som jobbar på kommunens nämnd- och utredningsenhet. Jasper, som närmar sig examen som diabetshund, hjälper
nämligen Lena att hålla koll på blodsockret.
Hur går det till?

- Jag har ett samiskt armband med
knappar i masurbjörk respektive
renhorn. När mitt blodsocker är lågt
markerar Jasper på masurknappen och han har rätt nio gånger av
tio. Helt fantastiskt! Nu tränar vi för
fullt med att lära honom markera
på renhorn när blodsockret är högt
och det går allt bättre. Jag utbildar
honom via Service och Signalhundsförbundet tillsammans med
min instruktör från Göteborg.
Förhoppningen är att Jasper ska
vara fullfjädrad diabeteshund och
ta sin examen i oktober. Service
och Signalhundsförbundet arbetar
enbart med så kallad klickerträning
och belöningsprincipen. Ju bättre
hunden arbetar, desto högre lön blir
det i form av godis eller lek.

Certifierad björnhund

Jasper är också en av fem certifierade björnhundar i Gällivare. I hela
Sverige finns det faktiskt bara en
certifierad björnhund i kolumnen
”Övrig ras” och det är Marculis Red
Jasper från Gällivare.

- Ännu har det aldrig hänt, men
polisen kan ringa när som helst och
be om Jaspers hjälp att spåra en
skadeskjuten björn.
Lena har vuxit upp med hundar och
när hon 1970 flyttade till Gällivare
fick hon en schäfervalp av föräldrarna. Fyra år senare träffade Lena
sin man och eftersom han bar på ett
brinnande jaktintresse var familjen
Helin länge fokuserade på engelska
fågelhundar.
För dagen har Lena ”bara” Jasper
som i dagarna ska ut på älgjakt och
senare i höst blir det räv och grävling.

Zamuraj (Doremis AP LPI LPII)
är en Berner sennen, ägare
Birgitta Palo Johansson.

- Jasper är rätt söt på jakten med
sina 8,2 kilo omgiven av jämthundar
och karelare på 25 kilo. Han älskar
jakt och får ofta chansen att vara
med. Jasper kan inte bara vakta
mig, han måste ju få ha lite kul
också, säger Lena Helin.

Schäfern Quattrogårdens Arex
ägs av John Törnlind.
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

När uppfödaren Anders Segerlund (kennel mytype) 1997 fick sin
första valpkull ville han att köparna skulle få med ett smidigt
koppel med en bit renhorn som effektiv stopper.
Gesten uppskattades och den successivt ökade efterfrågan på
Anders koppel utmynnade snart i ett hobbyföretag med egen
tillverkning och design.
Sedan mitten av 2000-talet är Anders Koppel ett etablerat varumärke
– inte bara i Sverige.
- Utöver Norden och flera länder
i övriga Europa har jag kunder i
bland annat USA, Kanada och
Sydafrika. Att hundar i exempelvis
Sydafrika springer runt med mina
koppel från Gällivare känns rätt
läckert, tillstår Anders.
Anders har en webbutik och cirka
20 återförsäljare.
Materialval och design är de främsta säljargumenten. Hetaste färger
just nu är orange, neon och rosa.
Konkurrensen är tuff, men Anders
är helnöjd med utfallet – inte minst
med tanke på att han endast i
begränsad omfattning satsat på
marknadsföring.

- Min försäljning bygger i hög grad
på att nöjda kunder berättar om
kopplet eller att hundägare ser
kopplet och frågar hundägaren
var han köpt det.

• Hur ser framtidsvisionen ut?

- Jag trivs bra med nuvarande
jobb, men visst är det en kittlande
tanke att investera i aktiv marknadsföring och försöka leva på
Anders Koppel.

Gällivare har inte bara många
hundar per hushåll.
Team Gällivares hundägare är
dessutom fantastiska på att
plocka upp hundbajs.
Varje besök i Gällivare är unikt och
föder alltid nya, positiva iakttagelser.
Kulturstigen vid ”Andra Sidan” är
fantastisk och mitt senaste fynd. En
storslagen miljö längs Vassara älv
som är perfekt för mer eller mindre
mild motion.
Underlaget var skönt och stigens
bredd imponerande. Efter någon
kilometer insåg jag att jag ännu inte
sett varken skräp eller spillning från
hundar. Fortsatte till stigens slut och
kunde konstatera att det prydliga
första intrycket höll hela vägen.
Världsklass!
Själv kommer jag från ”hundstaden”
Sollefteå som också är en vacker och
”hundtät” stad. Jag kan alltså jämföra
och konstaterar nu att Gällivares
hundägare är mer ansvarstagande
när det gäller att hålla rent efter sina
fyrfota vänner.
Till mina berättelser om glödhett näringsliv, välskött kommunal ekonomi,
byggboom och trevliga människor kan
jag nu lägga Gällivares disciplinerade
hundägare och målande skildringar av
mina harmoniframkallande vandringar
längs Vassara älv till samlingen.
Lasse Sjöberg

Leffe apporterar
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Invigning av
Skytteanläggningen

Kavahedens skytteanläggning är kommunalägd men drivs av
Skyttealliansen. Verksamheter som kan bedrivas är; pistolskytte, korthållsskytte, viltmål 80- och 50 m, skeet, trap, sporting
samt banskytte upp till 300 m. Den 18 juni 2011 nyinvigdes den
renoverade skytteanläggningen.
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Kultur
i Barnens värld

30 sept - 9 okt

Å

rets festival har barnen i centrum. Vi erbjuder arrangemang som är
byggd på att barnen medverkar aktivt. Tillsammans skapas barnens
värld. Vägvisare blir Mumintrollen som öppnar barns nyfikenhet och
skaparkraft. Barn från Polen kommer och visar i konst hur de upplever norrsken. Det blir även norrskensjakt under kvällarna. Meänkieli som är vårt
språk talas i Tornedalsteaterns föreställningar. Maskteater, barnfilmer och
skolteater visas i hela kommunens skolor. Det blir givetvis även arrangemang
för vuxna under festivalens tio dagar.

30

Fredag 		
Barnparad
Storgatan Vassaratorget
•
•

Muminutställning och Mumin
musical i Folkets Hus Gällivare
”Svenne” ungdomsteater visas för
grundskolans elever

1

Lördag 			
Hälsodag i Nattavaara

•
•
•

Polska barn visar upp sin
Norrskenskonst
Taggar och horn invigs i Gällivare
museum. Älgsköttsoppa serveras .
Finsk/svensk teater ”Yrttitarha/
Örtagården”

2
•
•
•

Söndag 			
Cirkusverksta i
Sjöparkskolan

Allsång med Dolomiterna i Nattavaara hembygdsgård
Norrskensjakt i Gällivare museum
Bio med Sven Bertil Taube i ”En
enkel resa till Antibes”

3
•
•
•
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Måndag 			
Internationell dag i
Sjöparkskolan

internationell afton med mat och
underhållning
Albert Falck berättar om älgens liv
och visar utställningen Taggar och
horn
Tornedalsteatern underhåller i
Nattavaara hembygdsgård med
musik och berättelser

4
•
•
•
•

Tisdag 			
Maskresan med
Hedmans teater

Ann Järneström underhåller i
Köhlers timmerkåta om berättelserna som skogen viskar om
Dag Johansson föredrag om
”Framgångsrikt ledarskap”
Fotograf Anders Geidemark visar
sina bilder från naturen
Tornedalsteatern i Hakkas och Dokkas ger föreställningen ”I Kurkkio
var jag fri”

5

Onsdag 			
Ale Möller och Norrbottens kammarorkester i kyrkan

•
•

Malmbergsteatern spelar upp ”
Malmberget 1962”
Barnfilmfestival i Blå Forell

6

festival

Vill du veta mera?
Hämta kulturfoldern som
beskriver alla arrangemangen
under festivalens tio dagar.
Foldern finns att hämta från
biblioteken, Gällivare
museum och på hemsidan
www.gellivare.se

7

•

Fredag 		
Tornedalsteatern
”105” kurvor visas i Ullatti

LisMarie Hjortfors och Stig Eriksen berättar om förflyttningarna
Nattavaara till Tysfjord

8

Lördag 			
Hantverksutställning

•
•

i Kåkstan Malmberget
Naturens dag i kåkstan
Muminteater ”Mumin och Benny”
Blå Forell

9
•

Söndag 			
Laestadianskt samling
i Nattavaara

Underhållning med Daniel
Vikslund, Torsten Olsson och
Träskfolket i Vettasjärvi

Torsdag 			
Biodag

”Jag saknar dig”,
”Between the fire” och ”The King´s
speech”
• Skolteater ” Atchoo”
• Professor Sven Israelsson berättar
i Nattavaara om klimatförändringar
• Föreläsning ”Vår tränare är den
enda vuxna jag kan snacka med”
• Bildvisning och information om
Gränsleden. Norsk afton

Hur gick det sen?

En utställning som bygger på Tove Janssons
bilderbok med samma namn. Utställningen är en jätteversion av boken som
barnen kan gå in i och upptäcka med alla sinnen. Ett riktigt muminäventyr!
Utställning Gällivare bibliotek 3 - 22 oktober 2011
Lokal: Folkets Hus, ”Konsthallen” ( 1 tr. ner, hiss finns)

Huvudansvarig för väggmålningsprojektet Elton Kore, här tillsammans med Maria Winbjörk, konstnärerna poserar framför
väggmålniningen på Gunillaskolan i Malmberget. Foto: Daniel Olausson/Mediatales.se

En explosion av konst och kultur!

Tomma Rum är ett konstnärsdrivet projekt som varje sommar besöker en  mindre ort i Sverige. Tanken med projektet är främst att skapa
möten mellan konstnärer, kulturutövare och lokalbefolkningen. I utbyte
mot boende och ateljéplats arrangeras konstutställningar och andra
kulturella upplevelser. Mellan 13 Juni och 13 Augusti har cirka 80
konstnärer från bland annat Sverige, England, Albanien, Italien och
Danmark besökt Malmberget. Tomma Rum har haft ett fint samarbete
med  både LKAB och Gällivare Kommun.

”

Maria Winbjörk, lokal konstnär
som deltagit i projektet ”Tomma
Rum”berättar

- Det har varit en väldigt intensiv men
fantastiskt rolig period, speciellt att få
träffa och lära känna så många nya
människor under den här korta tiden.
Att få se vad alla jobbar med har varit
inspirerande, jag har hunnit samarbeta med flera av konstnärerna och
dessutom provat på nya tekniker och
arbetssätt. Men det jag har ägnat allra
mest tid åt i sommar har ändå varit de
stora väggmålningarna som dykt upp
kring Malmbergets centrum. Undervattenslandskapen på Gunillaskolan har
jag målat tillsammans med Elton Kore
(Albanien/Italien, han står bakom idén
”UnderWater”) och Emilia Norman
(Östersund).

Noctum Rectum uppträder i Svanparken
på en av sommarens trivselkvällar.
Foto: Maria Winbjörk, Tomma rum

När detta projekt var färdigställt och
Emilia åkt hem så fortsatte jag och
Elton med att måla Pressbyrån/bus�stationen och sedan även ishallen.
Många förbipasserande har varit
nyfikna och tagit både en och tre extra
svängar förbi väggarna för att fota,
prata med oss eller bara se när vi
arbetar. Det har varit jättekul med all
den respons som vi har fått.
Maria Winbjörk
www.mariawinbjork.com

Sidoprojekt, en påbörjad väggmålning
av Maria Winbjörk.
Foto: Maria Winbjörk, Tomma rum
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Notiser...
KVÄLLSÖPPET
på Miljö- och
byggkontoret

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

• torsdag 13 oktober
• torsdag 3 november
• torsdag 1 december
Öppettid kl 17.30– 19.30
Vi hjälper till med rådgivning
och tar emot handlingar för
bygg- och miljöärenden.
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

välkommen till:

Vinnare
Sommarkrysset

Kommunblad nr 2 juni 2011
•
Elisabeth Andersson
Gällivare
•
Irene Horsma
Gällivare
•
Engla Oskarsson
Gällivare
•
Rita Carlsson
Gällivare
•
Ewa & Ingemar Aukea
Koskullskulle
•
Erik Wåhlström
Gällivare
•
Ove Ryrland
Gällivare
•
Daisy Backman
Malmberget
•
Inger Juntti
Malmberget
•
Mikael Olofsson
Gällivare
Redaktionen gratulerar
alla vinnare!

Hamnar det du slänger på rätt ställe?

Här får du lite vägledning eftersom det inte alltid är så lätt
att veta vad vissa saker ska sorteras som och var det ska
lämnas. I sorteringsguiden kan du få svar på de vanligaste
sorteringsfrågorna.

Sorteringsguiden finns att hämta i kommunhusets
växel eller gå in på
www.gellivare.se/Kommun & Samhälle
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Malmfälten

årets tillväxtkonferens

9-10 nov. 2011

Efterfrågan på bostäder i Malmfälten är stor. Mycket stor.
Här finns enastående möjligheter. Och det gäller även för
skolor, offentliga byggnader samt industri- och affärslokaler.
Kort sagt, ett Klondike även för byggbranschen. Men hur ser
denna potential ut egentligen? Vilka är affärsmöjligheterna
och hur byggs det nya Gällivare på bästa tänkbara sätt?
På konferensen ”Byggfälten” rätar vi ut frågetecknen med
hjälp av föreläsningar av experter och gemensam diskussion.
Vi pratar samhällsomvandling, hållbart byggande, energifrågor samt lunchar i regionens industriella motor och livskälla, gruvan. Det är dags att bryta ny mark i Malmfälten!
Program och anmälningsformulär hittar ni på
nyagellivare.se fr.o.m den 29 september.
9 NOV: 8.30-17.00 | 10 NOV: 8.30-15.00
Projekt Nya Gällivare samfinansieras av:

Gällivare
kommun
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kommunhusets arkiv

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

07.30 -15.30
15.30 - 18.30
07.30 - 14.30

BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER, se miljökalendern.
ÅTERVINNINGSMARKNADEN ÅVM, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
Mån-Tors
10.00 -16.00
Fre
10.00 -15.00
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
10.00 - 16.00
12.00 - 16.00
11.00 - 14.00

MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel 0970-18163
Måndag 		
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Tisdag 			
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Onsdag 		
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Torsdag 			
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Fredag 					
Stängt
GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
Mån - Fre
Lör
Sön

11.00 -15.30
12.00 -14.00
Stängt

STACKEN, tel: 0970-16082
Måndag
Tisdag - torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Stängt
15.00 - 21.00
15.00 - 23.00
18.00 - 23.00
Stängt

SJÖPARKSBADET, 18671
Måndag-Fredag
Lördag
Söndag

11.00 - 20.00
10.00 - 15.00
Stängt

Marcus Hellner
Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

GÄLLIVARE BIBLIOTEK, tel: 0970-18171
Måndag 					
Tisdag 					
Onsdag 					
Torsdag 					
Fredag 					
Lördag 					

utmanade alla i World Cup Challange
Rekordmånga deltagare samlades på Dundret för att
springa World Cup Challenge med OS- och VM mästaren Marcus Hellner. I år var Marcus omutbar, han
lämnade sina motståndare direkt startskottet gick och
startade jakten på motionärerna som fått 5 minuters
försprång! Hann han i kapp dem?
Ja, varenda en!
De största vinnarna i kvällens tävling var trots allt alla
131 deltagare som besegrade Dynamitbacken och de
andra svårigheterna längst World Cup spåret.

MALMBERGET
SPORTHALLEN, tel 18673, 18674, 18678
Måndag-Fredag
08.00 - 22.15
Lördag-Söndag
09.10 - 20.00
SIMHALLEN tel 18673,18674
Måndag-Fredag
Lördag
Söndag

11.00 - 20.00
Stängt
13.00 - 17.00

BOWLINGHALLEN, tel 18678
Måndag-Torsdag
Fredag
Lördag-Söndag

11.00 - 20.00
11.00 - 16.00
11.00 - 17.00

HAKKAS SIMHALL, tel: 0975-10255
Måndag
Onsdag
Fredag

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
15.00 - 19.00

Nästa nr av Kommunbladet
kommer i december 2011

• Kommunala råd
• Vinterns arrangemang
• 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
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EVENEMANG OKT - DEC 2011

1-2

Hälsohelg Folkets Hus
Skaulo - Puoltikasvaara

6

Filmstudio, Blå Forell, Folkets Hus

13

Filmstudio, Blå Forell, Folkets Hus

20

Filmstudio, Blå Forell, Folkets Hus

27

Filmstudio, Blå Forell, Folkets Hus

29/10-27/11 Utställning
Barbro Törngren, Berry Kurkkio
NOVEMBER
2

Alla helgons kväll
Gällivare museum

3

Filmstudio, Blå Forell, Folkets Hus

5

Toppstugan, säsongsöppnande

5-6

Kulturdagar Folkets Hus
Skaulo - Puoltikasvaara

10

Filmstudio, Blå Forell, Folkets Hus

19

Julmarknad, Gällivare
hembygdsområde

26

Julmarknad, Kyrkbacken Soutujärvi

26

Vintermarknad i Emma-skolan,
Dokkas

28/11-5/12 Utställning
LKAB:s medlemslotteri
Gällivare museum
DECEMBER
1-24

Julkalender, Gällivare museum

3

Julbord i Bygdegården, Vettasjärvi

3

Julmarknad i Nilivaara,
hembygdsgården

10

Julmarknad i Hakkas

10

Konstklubbens julförsäljning av
konst, konstmobilier

13

Kulturskolans Luciakonsert

26

Jul i Dalstugan, Dundret

Foto: Emma Norberg/www.mediatales.se

OKTOBER
30/9-9/10 Kulturfestival
Tema: Barnkultur

Tomtarnas
Vinterspel

Lördagen den 19:e november
Vassaratorget

& Snöyran

Tomtar från hela världen samlas i Gällivare för att göra upp
om titeln “Årets tomte”. Deras uppdrag under helgen är
också jätteviktiga saker som att samla in önskelistor, leka
med barnen, se till att det blir julstämning och såklart att
värma upp inför årets julklappsutdelning.

Snöyran - goes bigger, better and louder!

Hoppa i yllesockorna, kasta dig in i händelsernas centrum
och tillbe snögudarna, för nu är det äntligen dags för årets
upplaga av Snöyran!
24-27 november 2011 bär det utför med böjda knän och
ett gigantiskt leende på läpparna. Välkomna till fyra härliga
dagar för oss som dyrkar vintern. Se hela programmet på
www.snoyran.nu

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)
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