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Ett historiskt beslut
Den 10 april togs ett historiskt och viktigt beslut
i kommunfullmäktige, och jag tänker då på det
20-åriga samverkansavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB. Moderaterna, Norrbottens Sjukvårdsparti, Vänstern och Miljöpartiet tog tillsammans med Socialdemokraterna sitt ansvar. Endast
en ledamot i ett annat parti röstade nej.

I och med samverkansavtalet finns nu en tidsplan och en garanti för LKAB:s ekonomiska
åtagande gentemot enskilda fastighetsägare,
och ersättning för kommunal egendom och
verksamhetslokaler, dvs våra gemensamma
egendomar.
Avtalet lägger också grunden för att förhandlingar mellan enskilda sak- och fastighetsägare och LKAB kan påbörjas. Riksbyggen,
med ca 300 lägenheter i Malmberget, är ett
exempel på en berörd aktör som i demokratisk anda redan utsett tre personer som ska
sköta dialogen med LKAB. Mycket bra!
Samverkansavtalet omfattar i övrigt fyra etapper och för varje etapp ska detaljförhandlingar
med LKAB genomföras, liksom dialogmöten
med boende i respektive område. Alla som
bor i Malmberget ska beredas möjlighet att
under processens gång vara med och påverka hur framtiden ska gestalta sig.
Närmast handlar det om östra Malmberget
som till största delen, inklusive skola och
dagis, blir kvar. I avtalet sägs att detta område
ska utvecklas och många undrar säkert vad
det innebär. Man kan också vända på det
hela och fråga; Hur vill de som bor i östra
Malmberget utveckla området?

Dialogmöten
Till hösten anordnas en serie informationsoch dialogmöten i mindre grupper och vi
inleder med de boende i östra Malmberget.
Dels för att ventilera angelägna frågor och
funderingar, men framförallt för att diskutera
önskemål och möjligheter för framtiden. Om
träffarna ska ske kvartersvis eller med annan
indelning ber vi att få återkomma till. Det blir i
alla fall inga stormöten med ett fåtal aktörer,
utan alla ska som sagt beredas möjlighet
att få komma till tals. Ambitionen är att hela
kommunstyrelsen ska medverka i dessa
dialogmöten med fokus på hur boende- och
livsmiljö kan och ska utvecklas.
En samhällsomvandling kan bara ske steg för
steg och förutsätter delaktighet, respekt och
omdöme. Att göra allt samtidigt är omöjligt.
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Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Kommunalrådet har ordet

Områden ska utvecklas, andra ska avvecklas. Målet är i alla avseenden att göra ett bra
samhälle ännu bättre, ett arbete som berör
och engagerar många människor.

Överklagat beslut
I nuläget går dock arbetet på sparlåga då
beslutet om samverkansavtalet har överklagats till förvaltningsdomstolen. Det som ska
prövas rättsligt är kommunfullmäktiges beslut
– inte avtalets innebörd. Att överklaga beslut
är en demokratisk rättighet som vi ska värna
om. Samtidigt innebär det att processen kring
samhällsomvandlingen försenas, och det
är naturligtvis tråkigt. Jag hoppas ändå att
avbrottet inte blir allt för långvarigt.

Utveckling före avveckling
Det är viktigt att börja med helheterna och
etablera nya attraktiva bostadsområden,
alltså utveckling innan avveckling. Detsamma
gäller placeringen av nya gymnasieskolan,
äldreboenden, sport- och ishallen, etc.
Med detta sagt - utvecklingen av Gällivare
berör alla som bor i kommunen.
Top Bostäder är snart klara med 45 nya
lägenheter på Forsheden. Det är bra att vårt
eget bostadsbolag finns i frontlinjen för utvecklingen tillsammans med ett alltmer aktivt
HSB, som 2013 ska erbjuda ytterligare 45
lägenheter fördelade på två sjuvåningshus.
Till det ska läggas konsortiet av lokala företag
som bygger lägenheter vid Tallbacka IP, samt
LKAB:s utlovade lägenheter på Granbacka
och Repisvaara. Varje ny bostad är guld värd
för Gällivare kommun och vi välkomnar alla
goda initiativ som ger fler människor möjlighet
att hitta bra boende.

Närservice = mindre resor
Trycket från företag som vill etablera sig i
Gällivare är om möjligt större än vanligt och vi
behöver nu skaka fram mer industrimark. Ett
lika tacksamt som angenämt problem. Senast
i raden av etableringar är byggvaruhuset
Lakkapää med nästan 20 anställda, och
Lapplands Djurklinik som från starten i juni
sysselsätter sex personer. De tre veterinärer

som tagit initiativet erbjuder möjligheter till
komplicerade operationer och behandlingar
som tidigare bara fanns att tillgå nere vid
kusten. Med tanke på den stora mängd
sällskapsdjur, framförallt hundar, som finns i
kommunen och hela norra regionen, så är jag
övertygad om att detta verkligen uppskattas.
Som kommun välkomnar vi alla som med nya
företag skapar sysselsättning, utökat utbud
och högre service.

Dubbla spår – ja tack!
Mycket glädjande är också signalerna från
Boliden som vill höja produktionen i Aitik
från 36 till 45 miljoner ton malm per år. Enligt
Boliden kan produktionen på lite sikt hamna
så högt som 65 miljoner ton per år. Detta
skapar nya arbetstillfällen och ytterligare ökad
efterfrågan på bostäder, men har givetvis
också en inverkan på intilliggande byar. Eventuellt kommer även E10 att beröras. Vi följer
utvecklingen.
Bolidens planerade expansion och allmänt
offensiva toner från länets gruvnäring innebär
att kraven på dubbelspårig järnväg längs
stambanan åter hamnar i fokus. Dubbla spår
är snart en förutsättning för att möta efterfrågan på världsmarknaden. Staten måste nu gå
från prat till verkstad och fullt ut ta sitt ansvar!

Premiär igen
Nu är det bara knappt ett halvår kvar till skidsäsongen och Gällivare är åter premiärort för
World Cup-tävlingarna som går av stapeln på
Hellnerstadion i november. För att slippa oroa
oss för en repris på fjolårets snöbrist har vi för
säkerhets skull sparat ett rejält lager snö.
Men innan dess ska vi njuta av blomstertiden, välbehövlig ledighet och umgänge
med nära och kära. Bra ingredienser för
en bra sommar som jag önskar er alla!

Tommy Nyström
Kommunalåd

Fakta

www. gelliv ar e. s e

Kommunens organisation i helhet
Revision
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•
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•
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•
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Vi behövs i vården!
21 år fyllda hade Ida Larsson utbildningen som krävdes för jobb inom
vården.

I Alingsås jobbade Ida inom hemtjänsten och i
Luleå med människor i livets slutskede.
Sommaren 2011 flyttade Ida hem till Gällivare
och idag jobbar hon på Flottaren, ett demensboende med stora yrkesmässiga utmaningar.
Till Gällivare återvände idag 27-åriga Ida för att
hon som relativt nybliven mamma ville komma
nära föräldrar och syskon. Alvina har hunnit fylla
två och med henne spenderar Ida det mesta av
sin lediga tid.
-Vi leker mycket och har väldigt kul tillsammans.

Yrkesmässigt är hemvändaren Ida jättenöjd
med utvecklingen.
-Jag vikarierade på flera äldreboenden i Gällivare
och trivdes fint, men efter att ha varit på Flottaren
kändes det som bästa arbetsplatsen. Plötsligt
blev det en tjänst ledig som jag sökte och fick.
Hur kul som helst!
Bristen på arbetskraft inom vården är ett nationellt bekymmer och på arbetsgivarnivå i Gällivare
bör man se Ida som en vandrande reklampelare
apropå vårdyrkets förtjänster. Ida har bara positiva yrkeserfarenheter i Gällivare och Flottaren
är som sagt bäst hittills, i alla fall utifrån Idas
önskemål.

• Vad är det då som är extra bra på Flottaren?
- Ingen dag är den andra lik och det är full rulle
mest hela tiden. Andra äldreboenden erbjuder
ofta fasta rutiner som lunch, vila efter lunchen,
eftermiddagsfika, middag och sömn, men på
Flottaren är det liv i luckan mest hela tiden. Omväxlingen och tempot passar mig utmärkt.
Det betyder dock inte att allt är perfekt och därför,
i ett betydligt senare skede av livet, planerar Ida
att starta eget inom branschen äldrevård.

Hur ser konceptet ut?
-Jag vill hjälpa människor och målet för det äldreboende jag vill starta om typ 20 år är att erbjuda
en mer hemliknande miljö med högre personaltäthet och mer tid för varje vårdtagare. I visionen
ser jag en charmig villa med möjlighet att lätt ta
ut vårdtagare på gården snarare än höga tegelhus i stadsmiljö.
På några års sikt planerar dock Ida för fortsatt
jobb på Flottaren.
-Jag trivs jättebra med jobb, arbetskamrater,
vårdtagare och livet som småbarnsmamma.
Just nu kan jag inte ha det bättre, summerar Ida
Larsson.
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Fr v: Ida Larsson och Emilie Lundberg, två
nyanställda på Flottarens demensboende i
Gällivare.

Nya medarbetare i
Gällivare kommun
•

Monica Nordqvist Vik. förskolechef Älven/Trumman

•

Ann-Katrin Alainentalo Undersköterska Gunillahem

•

Anna Nilsson Undersköterska Gunillahem

•

Laila Tjuoiki Undersköterska
Gunillahem

•

Lisa Laukkanen Undersköterska Wassarahem

•

Rosalinda Holmgren Undersköterska Wassarahem

•

Helena Forsberg gustafsson
Vik. sjukgymnast Rosenheten

•

Maria Karlsson Vik.kompetensutv. Personalenheten

•

Marianne Aittamaa Vik. rektor Hedskolan

•

Johanna Jörgensen Personlig ass. Handikappoms.

•

Cecilia Nilsson Personlig
ass. Handikappoms.

•

Sofia Bergman Personlig
ass. Handikappoms.

•

Ingrid Nordvall Undersköterska Hedgården

•

Marie Carlsson Undersköterska Hedgården

•

Anna-Karin Jakobsson
Barnskötare Tallbacka fsk

•

Ida Larsson Undersköterska
Demens/Flottaren

•

Monica Nordqvist Vik. förskolechef Älven/Trumman

Just nu söker vi:
•
•
•
•
•
•
•

Sommarvikariat till
Socialförvaltningen
Produktionsledare
Avdelningschef
Projektledare
Insatsledare
Lärare
Avlösare

www.gellivare.se/lediga jobb

Ny räddningschef

Kenneth Sonesson från småländska Ljungby har jobbat inom räddningstjänsten under större delen av sitt liv. Nu har han dragit norrut
och tagit över som räddningschef i Gällivare.
-Jag såg annonsen och kände direkt att det var en härlig utmaning,
säger Kenneth.
Innan Kenneth tillträdde 1 april var enda
kopplingen till Norrland de mestadels
lustfyllda minnena från året som värnpliktig på jägarskolan i Kiruna.
-Jag älskar alla former av skidåkning och
som värnpliktig tillbringade jag mycket
tid i bland annat Abisko och Björkliden.
Norrland är stort och vackert och Gällivare gillar jag skarpt. Bara att dagligen
kunna se Dundret känns som en stor och
skattefri förmån.
Räddningstjänsten i Gällivare omfattar 27 anställda plus räddningschef och
extrapersonal. Intern oenighet om hur
organisationen ska se ut, arbetstider, etc.
var grundorsak till att företrädaren i hög
fart lämnade jobbet och att positionen
som räddningschef annonserades ut.
-I annonsen efterfrågades en person som
var beredd att satsa åtminstone tre år.
Jag är positiv till tanken, men i samråd
med arbetsgivaren har jag gjort upp om
att vi tar ett år i taget.
Förutom fem år inom BP har Kenneth
jobbat åt Räddningstjänsten. Karriären
inleddes i Västerås och fortsatte via Göteborg, Varberg och Ljungby till Gällivare.
Under fyra-fem år var han tillförordnad
räddningschef och räddningsledare
under stormen Gudrun, där Ljungby
var den kommun som drabbades värst.
Specialområden är brandlagstiftning och
brandjuridisk rådgivning.
Utmaningen som Kenneth nämnde inledningsvis avser egentligen två aspekter.
Att försöka få intern irritation att övergå
i samförstånd och skön gemenskap
innebär alltid en utmaning. Dessutom är

riskbilden, ett branschbegrepp för möjliga
katastrofer, extremt hög i Gällivare och en
utmaning även det.
-Gällivare är en geografiskt stor kommun
med relativt få människor och tågolyckor
i väglös terräng är exempel på sånt som
kan hända. Räddningsinsatser vid
eventuella gruvolyckor kräver specialistkunskaper och jag är mycket glad över
att vi i vår organisation har så många
rutinerade brandmän med lokalt förankrad
kunskap även om gruvnäringen. Gällivare
har dessutom en stor flygplats och ur ett
riskperspektiv finns det massor som kan
hända där som kräver vår aktiva närvaro.
Kenneth hyr en lägenhet på Forsheden
och hälsar på hustrun i Småland var femte-sjätte vecka. Med tåg tar det nästan ett
dygn och testet inspirerade Kenneth att
fortsättningsvis välja flyg via Stockholm till
Växjö, cirka sex mil från Ljungby.
I Ljungby har Kenneth på senare år sett
många företag avvecklas och flera bekanta drabbas av arbetslöshet. Sannolikt
är det därför han så starkt uppskattar
kontrasten i Gällivare med ständigt tryck
och rejäl efterfrågan inom Gällivares
näringsliv.
Som utpräglad naturmänniska ser han
fram mot ett arbetsmässigt normalläge
där mer tid till fiske erbjuds. Hittills har det
varit hektiska arbetsveckor och ett stort
mått av introduktion på den nya arbetsplatsen.
- Allt känns jättebra och jag har gott hopp
om att vi ska få till ett bra arbetsklimat och
en organisation som fungerar optimalt,
säger Kenneth Sonesson.
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Birgitta Larsson, ks vice ordf tillika ordförande i folkhälsorådet och Catharina Gustafsson, kommunens folkhälsostrateg
som är den samlande punkten för folkhälsorådets och brottsförebyggande rådets frågor och ärenden.

Folkhälsa och trygghet
Birgitta Larsson (s) är ordförande i Folkhälsorådet och brinner för
uppgiften.
-Folkhälsa går hand i hand med trygghet. När människor mår gott
så märks det i samhället, konstaterar hon.
I Folkhälsorådet sitter representanter för Gällivare kommun, Landstinget, Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Svenska
kyrkan. Birgitta konstaterar att bra folkhälsa är ett angeläget mål, ett
ansvar för alla och att samverkan har hög prioritet.
-De förebyggande insatserna ger resultat först på lång sikt, men skapar stora vinster för både individen och samhället, poängterar Birgitta.
Organisationen för Folkhälsorådet
har nyligen gjorts om rejält och bredare kommunal representation kan
sägas vara något av ledord bakom
förändringen.
Tidigare bestod kommunens team
i rådet bara av tjänstemän och en
politiker (Birgitta Larsson, kommunstyrelsens vice ordförande), men nu
har Gällivare kommun snäppat upp
engagemanget i folkhälsoarbetet.
Birgitta Larsson:
-I rådet ingår numera både ledande
tjänstemän som kommunchef och
samtliga förvaltningschefer samt
alla nämndordförande och en representant från oppositionen. Med en
sådan bred kommunal församling
säkrar vi att dessa viktiga frågor på
ett effektivt sätt förankras i hela den
kommunala organisationen.
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Folkhälsorådet har bara en rådgivande funktion, men folkhälsa är
en förvaltningsövergripande fråga
och med dagens representation
kan vi nu även sägas ha ett politiskt
inflytande.
Folkhälsorådet i Gällivare har en
egen årlig budget på 175.000
kronor. Eftersom allt konkret folkhälsoarbete sker inom respektive
förvaltning används dessa medel
företrädesvis till utbildningsinsatser,
arrangemang och aktiviteter.
Ett färskt exempel är den attraktiva
”Sommargympan” samt Fryshusets
besök för något år sedan.
Rådet ska även i år ha en aktiv roll
på sommarmarknaden i Gällivare
och då bland annat dela ut material,
prata folkhälsa med marknadens
besökare och informera om kommande aktiviteter.

FAKTA
Mål
• Hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande
miljöer
• Barn och unga ska ha en
god, trygg och hälsosam
uppväxt
• Bra och tryggt vuxenliv
• Trygg ålderdom
• Samordning och Uppföljning
Förälder
• Inse din betydelse
• Sätt tydliga gränser
• Visa omsorg
• Stå på dig
• Prata ihop dig med andra
Kontaktuppgifter dygnet runt
• Sjukvårdsupplysningen: 1177
• Polisen: 114 14
• Socialjouren: 182 12
• SOS Alarm: 112
• Kommunens Larmcentral:
180 20
Läs gärna mer på:
www.tänkom.com
www.kometprogrammet.se
www.fhi.se

Ett trivsamt samhälle för alla
I folkhälsoarbetet ingår att skapa
förutsättningar för en god och jämlik
hälsa. Ett sätt är att se till att alla
ungdomar ska lämna skolan med
godkända betyg.
- Om alla ungdomar i Gällivare kommun klarar skolan har vi lagt bästa
möjliga grund för ett mer jämställt
samhälle, säger Birgitta Larsson.
Ett annat sätt är att stödja föräldrar i
sitt föräldraskap. Genom att erbjuda
organiserade träffar för småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar varje höst
och vår vill vi ge föräldrar stöd som
leder till mindre konflikter och bråk
hemma, säger Catharina Gustafsson.

Ett trivsamt samhälle för alla.
Det är yttersta målet för Brottsförebyggandet rådet –
Brå – i Gällivare.
Brå består av representanter för
kommunen och polisen. Uppgiften
består i att bevara tryggheten och
minska brottsligheten. Just nu ligger
fokus på Ungdomar och droger/utanförsskap, våld i nära relationer,
ansvarsfull alkoholservering och
tillgrepp/skadegörelse.
Det finns ett riktat arbete till föräldrar
med tonåringar knutet till alkohol
och andra droger. Bland annat så

har skolpersonal fortbildats för att
tidigare upptäcka drogbruk och rutiner för samarbetet stärkts.
-Alla som bor och verkar i Gällivare
behöver vara med i detta arbete och
agera tidigt om man är det minsta
orolig för någon av våra ungdomar,
konstaterar Catharina.
Våld ska givetvis inte förekomma.
Idag finns ett aktivt samarbete mot

både det krogrelaterade våldet
och våld i nära relation. Många har
säkert uppmärksammat polisens
”krogbesök” som är ett sätt att stödja
ordningsvakterna och kontrollera
berusningsnivån på krogen.
Arbetet för att erbjuda våldsutsatta
kvinnor stöd och särskilt uppmärksamma barnens situation och deras
behov är ett annat viktigt område.
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Fr v: Lena Lindberg/vice ordf kommunfullmäktige, Lena Israelsson/ordf kommunfullmäktige, Tommy Nyström/ordf kommusstyrelsen, Lars-Eric Aaro/vd LKAB, Anders Furbeck/direktör samhällsomvandling, Lennart Johansson/kommunchef.

Gällivare kommun & LKAB i samverkan
Avtalet kring samhällsomvandlingen mellan LKAB
och Gällivare kommun är 20 år långt och indelat
i fyra etapper, såväl geografiskt som tidsmässigt. Utöver ett ekonomiskt åtagande under denna
period så ersätter LKAB kommunen för mark och
infrastruktur, dvs vatten och avloppsnät, med 430
miljoner kronor. En summa som bedöms motsvara
återanskaffningsvärdet.
LKAB ska även finansiera de nya kommunala lokaler
som ska byggas, till exempel sporthall, simhall, äldreboende och skolor. Parterna har också slagit fast att de har
ett gemensamt ansvar för att klara bostadsförsörjningen.
En grundläggande princip för rivningsarbetena i Malmberget är att nya äldreboenden och ny gymnasieskola
ska byggas innan de nuvarande avvecklas. Detsamma
gäller produktion av bostäder på ny plats innan avveckling sker i Malmberget. De förslag som föreligger är att
dessa bostäder företrädesvis ska byggas i Gällivare
centrum, längs Vassara älv och på Repisvaara.
-Tanken är att nya boendemöjligheter i dessa tre områden helt ska svälja det behov som uppstår när stora
delar av Malmberget avvecklas, summerar kommunchef
Lennart Johansson.
I avtalet regleras också att östra Malmberget, som
omfattar skola, dagis och cirka 300 villor, ska utvecklas.
Detta ska ske i samråd med boende i området med
mål att skapa en attraktiv boende- och vistelsemiljö.
Utgångspunkten för LKAB och kommunen är att Malm-
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bergsborna bäst vet hur de vill lyfta boendemiljön och
att resonemangen ska börja där. Beslut om konkret
åtgärdsplan ska tas efter en serie ”dialogmöten” som
ska genomföras under hösten.
Alla fyra etapper ska vara påbörjade inom tio år och
i den första (2012-22) berörs fastigheterna norr om
Järnvägsgatan, östra området mellan stängslet och Götgatan samt västra sidan av Murgatan. Expropriationslagen reglerar att ekonomisk kompensation ska utgå till
ägarna av fastigheter som rivs. Likaså till drabbade näringsidkare som hyr eller äger lokal för sin rörelse. Hur
boende i hyreshus eventuellt ska kompenseras blir även
detta föremål för individuella förhandlingar med LKAB.
För de fastigheter som ska avvecklas inom de fyra etappområdena erbjuder sig LKAB att betala rådande marknadspris för motsvarande hus i Gällivare + 25 % påslag.
Fastighetsägare i östra Malmberget som inte tycker att
utvecklingsambitionerna nått ända fram har från år 2022
möjlighet att få sin fastighet inlöst av LKAB, detta till ett
marknadspris som vid tidpunkten motsvarar det som
råder i Gällivare.
För såväl LKAB som Gällivare kommun har förberedelserna fram till ett signerat avtal omfattat många arbetstimmar och konsultinsatser. Kommunen kompenseras
av LKAB för alla kostnader som kan relateras som följd
av samhällsomvandlingen.

Samhällsomvandlingen

Ett framtida Gällivare centrum (Centralskolan till vänster). Illustrationerna på sidan är producerade av
arkitektfirman Alma och gestaltar förslag och idéer som vuxit fram i dialog med invånare, under de
workshops som genomförts i projektet Nya Gällivare.

En arktisk småstad i världsklass
Samhällsomvandlingen innebär stora förändringar i samhället. Många bostäder och offentliga
verksamheter som idag finns i Malmberget ska
ersättas, exempelvis äldreboenden, sporthall,
gymnasieskola och ishall.
Under 2009 genomförde Svensk Industri Design (SVID) ett
projekt kallat City Move i Gällivare kommun. Då samlades 38
forskare och planerare från 17 länder i Malmberget för att anta
utmaningen och lägga grunden till ”Hur flyttar vi en stad?”.
En slutsats var att medborgarna måste vara med och påverka, och att det är ytterst viktigt med en medborgardialog.
Detta arbete var starten för projekt Nya Gällivare med målet
att, tillsammans med invånare och näringsliv, ta fram en vision
hur vi skapar det attraktiva samhället.
2010 genomfördes en rad workshops med medborgare och
näringsliv som resulterade i 3000 personmöten. Under dessa
växte det fram vad som är bra och unikt med Gällivare, och
vad som måste förstärkas för att öka samhällets attraktion,
däribland;
utveckla centrum, större utbud av affärer, bra boende, goda
utbildningsmöjligheter, jobb och kommunikationer.

Attraktiva områden

Repisvaara, Vassara älv och centrum identifierades av deltagarna som attraktiva områden för framtida bebyggelse och utveckling. Medborgardialogen resulterade i visionen ”En arktisk
småstad i världsklass” som är nu är underlag för det framtida
planeringsarbetet. Utifrån vision och medborgardialog arbetas
det vidare med utvecklingsplaner för de tre områden.

En mulitarena integrerat i befintlig miljö (gamla
Tempohuset till höger) som bl a inrymmer simhall,
spa och parklandskap på taket.

Centrum

Målet är ett levande centrum förtätat med fler bostäder och
verksamheter som försvinner i Malmberget. Att samla offentliga verksamheter och funktioner bidrar till att stärka närheten
och skapa mer liv i centrumkärnan. Förtätningen genererar
även driftfördelar då lokaler kan samnyttjas och användas
under fler av dygnets timmar.
Hela materialet ”Gällivare – en arktisk småstad i världsklass”
med fler Illustrerade centrummiljöer och detaljbeskrivningar
finns tillgängligt på;
www.gellivare.se/samhällsomvandlingen.
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Vi klarade Gällivare Klassikern!
Under marknadshelgen, lördagen den 17 mars delades diplomen ut till de
närvarande som klarat Gällivare Klassikern. Foto: Helen Heikki.

Namn
Alm Ann-Cathrin
Backe Berit
Backe Tage
Bjurberg Doris
Bjurberg Torbjörn
Carlsson Bo
Edman Örjan
Eneris Christina
Eriksson Agneta
Esseryd Britt-Mari
Heatta-Kitok Elen
Jannok Berit
Johansson Sören
Jonsson Eskil
Kaati Annica
Karlsson Bernt
Karlsson Mattias
Keinström Britt-Marie
Kuorak Inger-Marie
Köhler Camilla
Larsson Stefan
Larsson-Torro Mejt
Lönnelid Lizette
Mattson-Palo Carin
Nilsson Agnes
Nilsson Jonas
Niva Henry
Olausson Therese
Olofsson Bengt
Olofsson Holger
Pasma-Ravelin Paula
Sevebring Gerd
Sjöblom Åsa
Widtfelt Johan
Yngström Ingrid

Klarade Klassiker
1
16
26
6
6
31
2
1
3
1
9
10
1
3
1
1
1
4
1
1
1
29
2
22
1
1
2
2
8
32
2
11
4
1
12

Börja när du vill under året. Fyra aktiviteter
skall genomföras inom en tidsperiod av ett år.
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1. Skidåkning:
Trekantsloppet,
minst 25 km eller
Dundret runt, 		
minst 30 km

2.Cykling:

Linasvängen, 		
87 km

3. Löpning, 			
promenad:
Gällivare rör på sig, 		
10 km eller
Toppvandringen, 13 km

4. Simning:

12-10-01-12-12-31 		
Simma 1000 m
eller Simkurs

Anhörigkonsulent,
Anna-Karin Nilsson
Anna-Karin Nilsson, Gällivare
kommuns anhörigkonsulent, vill
att alla som har rätt till anhörigstöd ska känna till möjligheterna.
-Inte minst många döttrar sliter
oerhört för att få ihop en tillvaro
med heltidsjobb, egna familjen
och ålderstigna föräldrar, säger
hon.

Anna-Karin har med sig en så kallad Öppen gästis-väska fylld med böcker, filmer och
skivor.

Beslut om anhörigstöd tas av
kommunens biståndshandläggare.
Anna-Karins uppdrag är att marknadsföra möjligheterna.
Många äldre, långtidssjuka och
funktionsnedsatta har stora hjälpbehov och anhörigstöd kan till exempel
utbetalas till make/maka, barn, grannar och vänner.
Anna-Karin är övertygad om att
behoven är långt större än vad
kommunen känner till och att det så
kallade mörkertalet är stort.
Ungefär halva Anna-Karins arbetstid
ägnas åt att via förebyggande hembesök och inkommande förfrågningar ge tips, råd och information. Alla
som fyllt 80 år och inte begärt eller
erbjudits hjälp kontaktas med frågan
om Anna-Karin får hälsa på.
Andra halvan tillbringar Anna-Karin
på Anhörigcentra där även två
anhörigstödjare jobbar, bägge med
50-procentig tjänstgöringstid. Hit går
det utmärkt att som anhörig komma
och prata. Med personalen och/eller
andra anhöriga.
Tisdagar mellan tio och två arrangeras ”Öppen Gästis” och det innebär
att du kan komma till Anhörigcentra
– själv eller tillsammans med anhörig – för att prata, laga mat och äta
lunch tillsammans, eller behöver avlastning för dina egna ärenden etc.
Anhörigstödjare Eva-Marie Hjärtström, som tillsammans med maken

Anhörigkonsulenten Anna-Karin NIlsson besöker Ullatti fem mil från Gällivare. Åtta
gånger per år anordnar hon så kallad Öppen gästis i byar som Ullatti och Hakkas.
Krister ”trubadurar” under namnet
Silfwerduo, har nyligen etablerat en
anhörigkör. Kören, som har cirka 20
medlemmar, hade i slutet av maj sitt
första offentliga framträdande.
Tills vidare framträder de under
namnet ”Anhörigkören”, men det
kan komma att ändras.
För Anna-Karin klingar Eva-Maries
och Kristers initiativ som ljuv musik.
-Vi vill erbjuda må bra-upplevelser
och kören är en sådan. Sång och
musik ger skön avkoppling.

Anna-Karin har jobbat som anhörigkonsulent sedan 2008. Innan
dess jobbade hon bland annat som
biståndshandläggare och hemtjänstassistent.
Anna-Karin har även drivit eget företag som sålde kaffeostar.
• Vad är det bästa med jobbet som
anhörigkonsulent?
- Tillfredsställelsen över att ibland
kunna hjälpa någon som länge haft
det väldigt jobbigt.
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Kulturskolans
vårföreställning
Nunisparken 26 maj

Kulturskolans samtliga stipendiater premierades under Kulturdagen. Foto: Daniel Olausson/Emma Norberg

Inspirerad av fjolårets 25-års jubileum blev Nunisparken återigen spelplats för kulturskolans vårföreställning. Under dryga tre timmar bjöds ca 500
besökare på musik, dans, dockteater och drill på tre
olika scener. Finalen kryddades med att
årets stipendiater fick sina utmärkelser.
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Börje Johansson/ordf Barn- Utbildning o
Kulturnämnden överlämnade Kulturskolans
stora stipendium till Erica Pettersson,
Välkommaskolan.

Fakta
•

En asylsökande har begärt
skydd i Sverige genom att
lämna in en asylansökan
till Migrationsverket. Behovet av skydd prövas av
en av Migrationsverkets
asylenheter.

•

För att ha rätt att arbeta
under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett
bevis om undantag från
skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

•

Asylsökande som har egna
pengar ska betala för sitt
uppehälle. Har de sökande
inga egna pengar kan de
söka dagersättning som
ska räcka till mat, kläder,
telefon, hygien, dagstidning, fritidsaktiviteter etc.

Dagersättningen är:
• 71 kr/dag för vuxna
• 61 kr/dag för sammanboende
• 37-50 kr/dag för barn
(0-17 år) (Från och med
det tredje barnet halveras
bidraget.)
Dagersättningen kan sänkas
om de asylsökande håller sig
undan och försvårar asylutredningen.
Vi har plats för 484 asylsökande i
Gällivare/Malmberget. Vi ligger på
ca 95% beläggning. De nationaliteterna som söker asyl i Sverige
just nu är Somalia,  Afghanistan,   
Serbien, Syrien, Eritrea.  
Dessa nationaliteter är även representativa för de asylsökande som är
placerade i Gällivare/Malmberget.

Adiam Issac

Välkommen
till Gällivare!

Inte minst för asylsökande är Internationella Caféet en sällsynt
uppskattad arena.
- Gällivare är underbart, Sverige är fantastiskt och vi är otroligt
tacksamma för all visad vänlighet, men ingenting går upp mot Internationella Caféet. Det här är vårt hem, poängterar Adiam Issac, 25
årig journaliststuderande från Eritrea.
Vänner utan gränser

Ideella föreningen Vänner utan gränser har drygt 40 medlemmar som gör vad de kan
för att erbjuda mer eller mindre nyanlända flyktingar ett varmt omhändertagande.
Här finns en hel källare med kläder, skor, gardiner och kökstillbehör som företag och
allmänhet i Gällivare bidragit med. På övervåningen finns möjligheter att fika, spela
biljard och pingis, lära sig sticka, låna dator, etc – men här finns betydligt mer än
”bara” sysselsättning.
Internationella Caféet erbjuder massor av värme och gemenskap samt är en outsinlig källa till nya kontakter och kulturellt utbyte. Här förmedlas också kunskap och ökad
förståelse om livet i Sverige.

Adham Shaghoie flydde 1990,
av politiska skäl, från Iran till
Sverige. Med på resan var fru
och barn.
I Sverige har Adham jobbat inom bland
annat äldreomsorg och kriminalvård
samt pluggat vid Linköpings Universitet.

Källa:
www.migrationsverket.se
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Bana, som pratar perfekt svenska,
trivs jättebra i skolan och leker mycket
med tre-fyra kompisar i samma kvarter.
-Mamma går på SFI (svenska för
invandrare), men hon har inte lär sig
språket än, berättar Bana som diskret
förklaring till att hon agerar tolk.

”

Jag gillar lugnet och
alla trevliga människor”
säger Adham

Till Gällivare och jobb inom socialtjänsten kom Adham för ett par år sedan
och han har funnit sig väl tillrätta. Som
ensamstående på relativt ny ort besöker Adham ofta Internationella Caféet
och han är djupt imponerad av nivån på
verksamheten.

Adham tror inte att det någonstans
i landet finns en tryggare och bättre
”skola” för nyanlända.
Här kan stödpersoner och flyktingar
som lärt sig språk och hur allt fungerar
berätta för nyligen anlända vad det står
på blanketten, vad de ska svara, hur de
ska göra för att få ett identitetskort, varför den och den regeln finns i Sverige,
vikten av att snabbt lära sig svenska och
så vidare. Kunskapsöverföringen här
på caféet skulle kräva minst två heltidstjänster till på Migrationsverket om alla
istället alltid vände sig dit.
Adham, som i södra Sverige har fem
barn i åldrarna 18 till 27, trivs utmärkt
i Gällivare, men valet av bostadsort är
uteslutande en följd av jobbet, arbetskamraterna och kompisarna på Internationella Caféet.
- Jag gillar lugnet och alla trevliga människor. Enda nackdelen är att resorna till
barnen är dyra och tidskrävande.

På frågan om vad som är Weynis högsta
dröm kommer svaret snabbt.
-Att mina två pojkar ska få komma till
oss här i Gällivare. Och att polisen ska
släppa min make så att även han kan
ansluta.

nars skulle det ju inte gå. TOP-bostäder,
företag och allmänhet i Gällivare är helt
fantastiska på att ställa upp, betygsätter
Margareta Hedberg, före detta lärare
och hängiven ledamot i föreningens
styrelse.

Vad kan göra en bra verksamhet ännu
bättre?

- Vi önskar att fler svenskar besöker oss
på caféet. Det ger våra internationella
vänner möjligheter att träna svenska och
få nya kontakter i samhället. Besök oss
någon kväll och ta gärna med en kompis
och se hur trevligt vi har det, säger
Margareta.

Weynis högsta dröm

Weyni Weldezebrals man fängslades
i Eritrea och med hjälp av släktingar
lyckades hon för knappt två år sedan
finansiera flykten till Sverige tillsammans
med två av fyra barn, tioåriga Bana
och 17-åriga Dejen. Kvar i Eritrea är de
yngsta sönerna, nio och 14 år.

Bana med mamma Weyni Weldezebrals.

Nuvarande lokal har Vänner Utan Gränser disponerat sedan Migrationsverket
2002 etablerade sig i Gällivare.

-En man som i slutet av 80-talet var
med i vår dåvarande fadderverksamhet
berättade vad stödet betytt för honom.
Han frågade om vi inte kunde starta
något liknande igen och underlätta för
utländska medborgare som utan pengar,
kläder och språkkunskaper kommer till
Gällivare i hopp om att kunna starta ett
nytt liv. TOP-bostäder lånade ut huset
hyres- och avgiftsfritt, samma generösa
villkor gäller tack och lov fortfarande. An-
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Margareta Hedberg, före detta lärare och hängiven ledamot i föreningen
Vänner utan Gränser.

”

Det här är vårt hem”
- om Internationella caféet

Åter till Adiam Issac som högre upp i
artikeln beskrev Internationella Caféet
som det varmaste av hem.

Adiam kom i november 2011 och hörde
tidigt talas om Margareta Hedbergs brinnande engagemang. Adiam sökte upp
Margareta på caféet – och hon blev inte
besviken.
-Jag hade bara varit här några dagar
och frös hela tiden eftersom jag inte
hade någon jacka. Margareta bjöd ned
mig i källaren och ekiperade mig med
kläder och skor som årstiden krävde.
Jag kan inte minnas när jag senast känt
mig så glad.

HUR TRIVS DU I GÄLLIVARE?
Salah Ali, 26 år från Sudan:

”

-Jag gillar Gällivare. Här bor snälla,
härliga människor. Jag har fått en praktikplats hos Malmfältens Svets & Smide,
lär mig mycket och det är väldigt roligt.
Drömmen är att få tag i en lägenhet.

Jag gillar Gällivare.
Här bor snälla, härliga
människor”
säger Salah Ali

Muses Berhanu, Etiopien:

- Jag går i fjärde klass på Tallbackaskolan, har mycket kompisar och vi har
alltid kul tillsammans. Ett tag spelade jag
fotboll, men inte nu längre.

”

Jag har mycket kompisar och
vi har alltid kul tillsammans”
säger Muses Berhanu
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INTRESSERAD AV FOTBOLL?
Kontakta:
Gällivare-Malmbergets
Fotbollsförening GMFF
Postgatan 1, Gällivare,
(Ingång mittemot
MD-parkeringen.)
982 31 Gällivare
Tel. 0970-157 19
info@gmff.se

Fr v: Ulf Wänelöf, Ewa Wänelöf och Stefan Ryngmark.

Fotbollen efterlyser större fokus på lokal idrott
Fotboll är den sport i Gällivare som samlar överlägset flest unga
utövare. Ungdomsfotbollen i GSK, Malmberget, Hakkas och
Koskullskulle har tillsammans närmare 450 aktiva.
Kommunbladet resonerade möjligheter
och utmaningar med Ulf Wänelöf, ledare
för Malmbergets damer i division tre och
Stefan Ryngmark, ansvarig för GSK:s
pojkar -97.
GSK:s ungdomsfotboll omfattar ett tiotal
lag och cirka 250 aktiva.
Ledare och föräldrar jobbar in pengar
lagvis och med skiftande framgång. Det
finns ett växande intresse av att hitta en
eller flera föreningssponsorer som kan
stärka klubbkassan med möjlighet att
fördela ut intäkten på alla lag.
-På mötena ägnas 90 procent av
tiden till att diskutera hur vi ska klara
ekonomin och bara tio procent till hur
vi ska kunna utveckla fotbollen, summerar Ulf Wänelöf.

Ulf och Stefan är positiva till att Gällivare
utvecklas som vintersportort, men inte
till priset av att fotbollen, den enskilt
största ungdomsidrotten, glöms bort.
-Till miljonsatsningar på Hellnerstadion finns det alltid pengar, men det
är tomt i börsen när vi aktualiserar de
investeringar som fotbollen behöver.
Det fokuseras för mycket på eliten och
World Cup och satsas för lite pengar på
lokal ungdomsidrott. Som representant
för fotbollen ser vi stort utrymme för en
rejäl uppryckning. Vår trasiga, lagade
och lappade konstgräsplan på Tallbacka
är Norrlands äldsta och används sedan
länge med ökad skaderisk för utövarna.
Nyinvesteringen borde ha gjorts för flera
år sedan, fastslår Ulf.

Stefan Ryngmark känner igen beskrivningen.

Hur ser då önskelistan ut i nämnd
ordning?

-Våra lag tränar upp till tre gånger i
veckan året runt och utöver utmaningen
att få in pengar känner vi att fotbollen är
allmänt styvmoderligt behandlad. Trots
att verksamheten pågår året runt betraktas fotboll fortfarande som en sommarsport, och bristen på sporthallar innebär
att till exempel handboll och innebandy
går före. Följden blir att vi har svårt att
konkurrera om attraktiva träningstider.

• Fotbollshall.
- Egen hall vore en drömlösning för oss.
En renodlad fotbollshall skulle också
förbättra träningssituationen för handboll
och innebandy som då slipper konkurrens om tider från oss.
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Koskullskulle AIF
Granitvägen 7
98341 Koskullskulle
Telefon: 0970-30410
kosaif@telia.com
Malmbergets AIF
Box 12
983 21 Malmberget
Telefon: 0970-231 00
malmbergets.aif@telia.com
Tallbacka Träningstider
Kontakt:
Thomas Lindgren, 070-305 12 35
Erik Johansson, 070- 284 03 93
Johnny Mosesson, 070- 313 92 63
Magnus Malteryd, 070- 311 98 48

• Bättre underhåll av befintlig konstgräsplan på Tallbacka.
-Med en kraftfull insats istället för flera
små går det säkert att få planen i betydligt bättre skick. Vi upplever också att
kommunen snålkör elen och att premiären numera snarare infaller i april än i
februari.
• Ytterligare en plastgräsplan.
- Klimatet innebär att våra naturliga
gräsplaner ofta är spelbara först i mitten
av juni. Med 450 träningssugna ungdomar i Gällivare skulle ytterligare en
plastgräsplan sitta fint, tillstår Ulf Wänelöf och Stefan Ryngmark.
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SOMMARKRYSSET
RYSSFLÄKTARNA

STÖRRE
KUNGSFISK

FRANSKT
VATTEN

SMYCKAT
DIADEM

HAR JU
SKOMAKAREN

DOGM
KINKIGA

KAJKAR

DISTRAHERA

PANIK PÅ
ARENA
SAMLING
MED DATA

SVITER
POÄNGTERAR

STOPPADE

PÅ POST
TILL IOWA
FUKTPRESSADES

FJÄLLNÄRA
BOENDE
STAD TILL
VARDAGS

ODLING

FRÖKENFÖRBUND
MAJSMAT STATERNA

ALERT
ANSIKTE

UNIK
SON TILL
SHU OCH
TEFNUT

SÖTT I
BAKVERK
GLATT
HÄR
SKRIKS
DET
TILLHÅLL
FÖR
MICKEL

3,14
TRÖTT
EFTER
RÄTT

AVHYVLINGEN
LEDNINGSRÖRA
SKOTSK
KUSTORT

KLIMAT KONKURS
FÖR BAD RINGA
ROVA

APOTEKSSYMBOL

NÄMNDA

KORT
HERRE PÅ
FLYGBILJETT

UTSLAG
TÄRENDÖCHARLOTTE

VASSBÅT

EKIPERA

TYGREMSAN
EU FÖRE
EU

LEVE-

GIBBONAPA

ÄR STIL- RERADE
FULLA
PAVAROTTI

SANDVIKEN

BLUND
HÖRSAL

EFTER
DEN KAN
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Bland de rätta svaren
drar vi 10 vinnare!

Skicka rätt svar senast 13 augusti till:
Gällivare kommun
Informationsenheten
Ulla Vikman
982 81 Gällivare
E-post: ulla.vikman@kommun.gellivare.se
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OXUDDE
139-12

Namn: ..................................................................................................
Adress: ................................................................................................
Postnr: ............................................
Postadr: ...............................................................................................
Telefon: ..........................................................................

Färgklickar
på besök i kommunhuset
Kommunhuset får ibland studiebesök av någon
skola/förskola vilket förgyller den gråa vardagen.

Informationsenheten fick äran att guida runt Tjautjas
skola måndagen den 19 mars. Efter rundgång och
information om vad de olika enheterna gör avslutades
besöket med fika. Besökarna verkade nöjda och en
röst konstaterade
-”här ska jag jobba när jag blir stor!”

Från vänster: Isabelle, Emma, Frida, Evelina, Max, Jesper,
Anton och Marcus (skymd).
Foto: Carola Hjerpe, Tjautjas skola

Förskolan
bygger Gällivare!
Älvens förskola, avdelningen Harren har under en
tid jobbat med att bygga Gällivare.
– Utifrån utbildningen 100 sätt att tänka, fick vi en
uppgift att bygga en bro med barnen.

Vi hade tänkt fortsätta med den uppgiften, men barnen
gav oss en annan vinkel genom att bygga Gällivare av
klossar och kaplastavar, och därifrån kom idén att bygga
nya Gällivare, berättar Lena Nordström förskolelärare på
Älvens förskola. Barnen som byggt är 4-5 år gamla och
allt är skapat av spillmaterial. Alstren finns att se i en utställning i kommunhusets reception, Tingshusgatan 8-10,
t.o.m. augusti.
Kommunhuset är öppet Mån-tors 7.45–16.30, Fre
7.45–16.00, lunchstängt mån-fre 12.00–12.45.
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Studentglädje!

20

Stipendiater 2012
IF Metall
Julia Gustavsson
Ida Backman

FP09P
IP09

Socialnämnden
Linnea Gustafsson
Johanna Bjälldahl

OP09
OP09

Sveriges Åkeriföreföretag Norr
Oskar Uusitalo

FP09T

Elbranchen EIO
Fredrik Oskarsson

EC09EL

LKAB
Simon Nilsson
Martin Pounu
Sabina Mamedova
Amanda Fagerlönn
Jonathan Nilsson
Emil Rova

OP09
EN09
BF10
TE09
EC09EL
FP09P

VVS förbundet
Martin Pounu

EN09

New Boliden
Emelie Lindenhall
Viktor Heneskär

TE09
TE09

BYN norrbotten
André Gustavsson

BP09

Expandum
Gustav Hansson
Cecilia Ljunggren
Alexander Nordvall
Victoria Åhl

Fler bilder från balen finns på:
www.gellivare.se/sv/Kommun/Bildspel

SP09F
SP09F
SP09F
SP09F
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Notiser...

Miljö- och byggkontoret har

KVÄLLSÖPPET

För att öka servicen har miljö- och
byggkontoret kvällsöppet under 2012
enligt följande:
• torsdag 23 augusti
• torsdag 13 september
• torsdag 8 november
• torsdag 6 december

FÖRSVUNNA SAMHÄLLEN

Öppettid är 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 tel nr
0970-181 80 och 181 85.
Ansökningsblanketter tillhandahålls av
miljö- och byggkontoret och kan också
hämtas från kommunens hemsida
www.gellivare.se

Nu finns alla klassbilder från Dennewitz skola (1957-1967)
utställda i Malmbergets bibliotek / Gellivare Bildarkiv.
Vi efterlyser tidigare skolbilder och även privata bilder.
Utställningen utökas med bilder från samhällena Dennewitz, Robsam,
Tingvallskulle och Vitåfors.

Den 13 juni kommer vi att arrangera en träff för alla som
bott i dessa samhällen eller som gått i skola i Dennewitz.
Se även kommande annons.

Välkomna till Malmbergets bibliotek!

Detta gäller endast byggenheten, miljöenheten
hållersommaren
öppet som2012
vanligt.
våren/sommaren 2012.
Under
genomför Gällivare
Arbetet påbörjas i början av juni och
kommun, service- och teknikförvaltningen,
beräknas pågå till slutet av september.
ett antal bygg och anläggningsprojekt.

Rajdvägen
Gällivare kommun vill göra Rajdvägen
mer trafiksäker och trivsam.
Ombyggnationen omfattar åtgärder på
både vägen och angränsande grönområden. Vägbanan smalnas av till 6,5 meter.
En 3 meter bred gångbana anläggs längs
vägens södra sida. Hastighetsdämpande
åtgärder utförs med en upphöjning mellan
Härkvägen och Nordvallsvägen samt
upphöjda ytor i korsningarna med
Nordvallsvägen, Laestadiusvägen och
Hermelinsvägen. Parkeringsplatser vid
Laestadius kapell iordningställs. I entreprenaden ingår även ny belysning och
trädplantering.
Arbetet påbörjas i slutet av maj och
beräknas pågå till slutet av september.

Sommarvägen
Gällivare kommun bygger om
Sommarvägen mellan Cellulosavägen
och Exportvägen.
Ombyggnationen omfattar överkörningsbara cirkulationsplatser i korsningarna med
Betongvägen och Exportvägen, två
busshållplatser, passager över vägen i
anslutning till busshållplatserna samt ny
belysning längs vägen. Ombyggnaden av
Sommarvägen planeras till
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Busstrafiken omdirigeras till Metallvägen
från och med 1a juni till och med 30e
september.

Gång- och cykelväg Treenigheten
Gällivare kommun gör en omdragning av befintlig gång- och cykelväg
intill Treenighetens väg.

Barn-, utbildning och Kulturförvaltningen

Markarbeten påbörjas i augusti 2012 och
slutförs med beläggnings och belysning
sommaren 2013.

Söderbergskullar
Gällivare kommun fortsätter utbyggnaden av bostadsområdet Söderbergskullar.
Befintlig väg skall beläggas.
Arbetet utförs under september månad.

Arbetet påbörjas i juni och beräknas
pågå till slutet september.

Hellnerstadion
Gällivare kommun fortsätter utbyggnaden av skidstadion invid Dundret.

Vouskonjärvi Industriområde område 1
Gällivare kommun bygger ny väg till
industritomterna på södra delen av
Vouskonjärvi industriområde.

Under sommaren anläggs en ny skidbro
och ny spårbelysning.
Arbetet påbörjas i juni och beräknas pågå
till början av oktober.

Nybyggnationen omfattar ny väg, vatten
och avlopp, belysning och infarter till
berörda tomter.
Arbetet har påbörjats i april och beräknas
pågå till slutet av september.

Har du frågor eller synpunkter

Vouskonjärvi Industriområde område 2
Gällivare kommun kompletterar
befintlig väg för industritomterna på
nordvästra delen av Vouskonjärvi
industriområde.
Tillbyggnationen omfattar belysning,
vatten- och avloppsarbeten och infarter.

Kontakta
Håkan Grönberg, 070 612 45 02
Lars Björnfot, 070 536 82 30
Handlingar till samtliga projekt finns
tillgängliga i kommunhuset.

Vi tackar för visad hänsyn
och ert överseende med
eventuella störningar under
byggtiden.

Sommartider
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
5/4 Skärtorsdag
Måndag - torsdag
Tisdagkväll
Fredag
Lördagsöppet fr o m maj-sep

07.30 -11.30
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.
Semesterstängt 2 juli - 30 juli
STÄNGT
Mån-Tors
10.00 -16.00
Fre
10.00 -15.00
GÄLLIVARE BIBLIOTEK, tel: 0970-18171
18/6 - 12/8
Måndag 				
Tisdag					
Onsdag					
Torsdag					
Fredag					

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

MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel: 0970-18163
11/6 - 26/8 , (Stängt 9-22/7) 				
Måndag					
12.00 - 15.00
Tisdag					
15.00 - 18.00
Onsdag					
12.00 - 15.00
Torsdag - Fredag				
STÄNGT
GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
25/6 -11/8 2012
Måndag - Fredag
Lördag

10.00 - 15.30
11.00 - 14.00

STACKEN, tel: 0970-16082
Stängt för lägerverksamhet
11 juni - 26 augusti

STÄNGT

SJÖPARKSBADET, 0970-18671, 18687
22 juni - 12 augusti			

STÄNGT

MALMBERGETS SPORTANLÄGGNING
4 juni - 12 augusti enl nedan
SPORTHALLEN, 0970-18673, 18677
Mån - fre					
Lör - sön					

10.00-19.50
10.00-17.00

SIMHALLEN/UTEPOOL, 0970-186 73 , 186 74		
Mån-Fre					
10.00-19.00
Lör-Sön					
10.00-17.00
BOWLINGHALLEN, 0970-186 78
8/6-12/8					

STÄNGT

HAKKAS SIMHALL, 0975-10255
11/6-24/8
Måndag					
Onsdag					
Fredag					

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

Fr v: Alexander Nordvall, Sara Andersson, Cecilia Ljunggren,
Linn Hallén, Viktoria Åhl, Jessica Ågren, Gustav Hansson.

Youtouch Årets UF-företag

Youtouch är UF-företaget från Gällivare som vann regionfinalen i Övertorneå och gick vidare till riksfinalen i
Stockholm. Två av sju kreativa 19-åringar i UF-företaget
Youtouch – Gustav Hansson och Victoria Åhl – har dessutom
inbjudits att delta vid E-max Sverige 17-21 juni i Örebro, en
glamourös sammankomst för ”100 unga, drivna entreprenörer” i Sverige.
Såväl Gustav som Victoria är rejäl taggade inför utflykten till Örebro och de ser tillbaka på UF-äventyret med oreserverad harmoni.
Bägge talar om en oerhört utvecklande del av deras gymnasieutbildning.
- Helheten har varit roligast med att driva UF-företag. Jag har
lärt mig att jobba i grupp och har sedan vi drog igång utvecklats
rejält som person. Dessutom har det varit jättekul att vara en del i
utvecklingen av Youtouch, säger Gustav.
- Youtouch var en av våra första idéer och vi kände rätt tidigt att
konceptet var utvecklingsbart. Hos Hestra valde vi ut en skinnhandske av hög kvalitet som vi försåg med ledande silvertråd
i tumme och pekfinger. Med vår superhandske kan du utan att
frysa svara i telefon, tanka och lyfta ut pengar från bankomaten.
Bara en sån sak, säger Victoria.
I sommar ska Gustav jobba som kundvärd hos Erikssons Bil.
- I första hand ska jag skapa trivsel i lokalen och jobba för att
stärka varumärket Erikssons Bil. Några bilar ska jag inte sälja,
men om våra säljare är upptagna kan jag förmodligen föreslå att
kunden tar en provtur med någon av demobilarna.
Victoria ska jobba på Sparbanken Nord.
- Jag gick samhällsprogrammet med inriktning företag och tror
att jag under sommaren på banken ska få chansen att ytterligare
bredda mina kunskaper om ekonomi och näringsliv. Det känns
väldigt intressant.

Hur ser då framtidsvisionen ut för Gustav och Victoria?
- Jag ska plugga till civilekonom med internationell inriktning på
Umeå Universitet. Efter det hoppas jag hitta ett intressant jobb
som ger mig möjlighet att resa mycket och lära mig nya språk,
säger Gustav.
- Närmaste åren vill jag jobba och skaffa mig ett underlag så att
jag vet vad jag vill, men grundtipset är att jag i framtiden ska bli
företagare. Jag funderar ofta på möjliga affärsidéer och så lär det
nog fortsätta. Att driva UF-företag har gett mig en bra grund att
stå på och nu vill jag lära mig mer, summerar Victoria.
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SEPTEMBER

AUGUSTI

JULI

JUNI

EVENEMANG JUN - SEP 2012
Jun-aug
Jun-okt

22
22
23
23
27
29
29-1/7
29-1/7

Kultursommar i Gällivare kommun
Cykeltrim, Skaulo-Puoltikasvaara
Naturpasset, Skaulo-Puoltikasvaara
Sommarutställning, Gällivare museum
Midsommarfirande med dans kring maj
stången på Hembygdsområdet i Gällivare
Midsommarfirande i Sammakko
Midsommarfirande, Gamla Kvarn, Hakkas
Konst och Kultur i Kaitum
Friluftsgudstjänst vid Skrövbron
Trivselkväll i Svanparken, Malmberget
Nationell utställning, BHK Malmen
MC-träff
Gällivare Sommarmarknad

4
7
7-8
11
12-15
12
13
14
14
14
15
15
15
15/6-15/8
18
20/6-25/8
21
25
27-29
28
28

Trivselkväll, Myranskolan, Koskullskulle
Rallarmarschen
Agilitytävlingar, BHK Malmen
Trivselkväll, Hembygdsområdet, Gällivare
Hemvändardagar i Sammakko
PRO-dagen, Sammakko hembygdsgård
Trivsel/musikkväll, Sammakko
Femkort, Sammakko hembygdsgård
Myrslåtter på Kainunjänkkä
Hemvändardag i Nattavaara
Gudstjänst, Sammakko hembygdsgård
Friluftsgudstjänst, Nattavaara
Soutujärvinappet
Kulturskolans sommar-orkester spelar
Trivselkväll, Skrövbrons rastplats
Sommarutställning, Gällivare museum
Slåtterdag i Abborrträsk
Trivselkväll, Hembygdsområdet, Gällivare
Hemvändardag i Purnuvaara
Vettas-dagen, bygdegården
Auktion vid Skrövbron

5
8
10
10-11
11
11
12
12
12
15/6-15/8
16
20/6-25/8
25
25
25

Hembygdsgårdarnas dag, Soutujärvi
Trivselkväll, Svanparken, Malmberget
Lydnadstävlingar klass, BHK Malmen
Flottkalaset i Tjautjas
Brukstävlingar, BHK Malmen
Hemvändardag i Leipojärvi
Brukstävlingar, BHK Malmen
Klaradagen, Svanparken Malmberget
Skrövbroserveringen stänger
Kulturskolans sommar-orkester spelar
Surströmmingspremiär, Gällivare
Sommarutställning, Gällivare museum
Öppet Hus i Vildmarksbyn, Solberget
Surströmming i Sammakko
Storloppis, Folkets Hus Skaulo-Puoltikasv

1
1-22
8-9
14
14
15
29-30
28/9-7/10
28/9-7/10

Paltkoma, bygdegården i Vettasjärvi
Arnold Bunge, Gällivare museum
Mentalbeskrivning hundar, BHK Malmen
Lydnadstävlingar, BHK Malmen
Surströmming, Nattavaara
Brukstävlingar, BHK Malmen
Hälsohelg, Skaulo - Puoltikasvaara
Kulturfestival i Gällivare kommun
Öppet Hus i Kommunen

20/6-25/8
22

Vi vann stegtävlingen!

Fr v: Anne-Maria Lindmark, Ann-Carlotte Wäyrynen, Monica
Henriksson-Knös och Emma Pettersson.
Saknas på bild: IngerAnna Kuhmunen Källefjord

Lag Chill & Cook, Hakkas
vann stegtävlingen
Dettagarna Emma Pettersson, Monica HenrikssonKnös, Ann-Charlotte Wäyrynen, Anne-Maria Lindmark,
IngerAnna Kuhmunen Källefjord är fem Hakkastjejer
som gått flest steg. Alla utom Anne-Maria Lindmark
jobbar i Hakkas skola, städ/kök. Anne-Maria jobbar på
Gällivare flygplats som lokalvårdare.
-Lagets snittsteg 23120, tillsammans tog vi totalt
4045932 steg under de fem tävlingsveckorna. Antal
deltagare var 2138 personer i 269 lag, och vi vann!,
berättar Monica stolt.

Nästa nr av Kommunbladet

kommer i september 2012

Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till:
e-post: post@kommun.gellivare.se eller
Kommunledningskontoret,Informationsenheten, 982 81 Gällivare
Kommunbladets redaktion

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

