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Tusen Tack!

En kväll på torget, sid 17-18
Teater, sid 11-15
Grattis Dirk och Andreas!, sid 16

”

Kommunalrådet har ordet

Vi har blivit fler

För tolfte året i rad ligger den kommunala budgeten i balans. I
klartext betyder det att leveransen av tjänster inom vård, skola,
omsorg och övrig kommunal service glädjande nog har kunnat ske
inom givna ekonomiska ramar. Min förhoppning är att ni som medborgare upplevt en tillfredställande kvalité i de tjänster som kommunen tillhandahåller och erbjuder.
En titt på befolkningssiffrorna för 2013 ger också anledning till att
glädjas. För första gången på 20 år redovisas positiva siffror för
Gällivare kommun, med ett plus på 32 personer. Inflyttningen är
större än utflyttningen och under 2013 föddes fler barn än på många
år.

Vad händer i vårt kommunhus?

För en tid sedan fick jag ett mail riktat
till ansvariga tjänstemän och folkvalda i
kommunen med rubriken;
Vad händer i vårt kommunhus?
Jag har all respekt för brevskrivarens
synpunkter och håller med om att det
finns många saker som kan förbättras.
Men att inget händer i Gällivare vill jag
inte hålla med om. Det som händer i vårt
kommunhus, och i alla övriga kommunala verksamheter, är att en lång rad ambitiösa och kompetenta människor gör ett
gott arbete. Dels med att tillhandahålla
samhällsservice inom kommunens
kärnverksamheter, men också att på
bästa sätt planera för framtiden utifrån
de förutsättningar som är oss givna.
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Ökat bostadbyggand

Likt många glesbygdskommuner råder
en stor bostadsbrist i Gällivare. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande är ett absolut
måste för att samhällsomvandlingen
ska fortskrida på ett tillfredställande
sätt. Arbetet med ett flertal detaljplaner
för bostäder i olika områden är i full
gång. Bland annat för Top bostäder som
planerar att bygga ett punkthus med 25
lägenheter.

Ikea & Skanska bygger

Ett annat spännande byggkoncept som
Ikea och Skanska har utvecklat heter
BoKlok. Planeringsarbetet för 30-35
lägenheter i centrala Gällivare pågår
med byggstart under 2015 som tidsram.
Av pågående projekt så bygger LKAB 35
lägenheter på Granbacka, men fler aktörer som bygger och förvaltar måste till
för att förstärka och diversifiera utbudet
av bostäder. Dels för att möta behovet
av billigare alternativ men också för att
möjliggöra en ökad inflyttning.

Marcus Hellner – vilken kille!

Så gjorde han det igen. Nytt OS-guld
och den här gången även ett silver. Ett
stort grattis till hela team Sverige för
fantastiska bedrifter under OS i Sotji,
och tusen tack Marcus för att du än en
gång gav oss anledning att samlas till en
guldkantad kväll på torget i Gällivare.

Avslutningsvis vill jag önska
alla besökare, hemvändare och
bofasta en riktigt glad påsk!

Tommy Nyström, kommunalåd

Fakta

www. gelliv ar e. s e

Kommunens organisation i helhet
Revision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen

ServiceBarn- utbildning
& kulturnämnd & tekniknämnd

GEOGRAFI
•
100 km norr om polcirkeln
•
16 000 kvadratkilometer
•
359 m över havet
•
18 339 invånare 2013-12-31
Valnämnd
Socialnämnd

Miljö& byggnämnd

Socialförvaltning

Miljö & byggförvaltning

Kommunchef
Barn- utbildning
kultur
förvaltning

Service- &
teknikförvaltning

Kommunledningsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning

Ekonomienhet - Personalenhet - Utvecklingsenhet - IT-enhet - Nämnd & utredning - Informationsenhet

LANDSBYGD
•
36 byar med ett aktivt Landsbygdsråd
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 2013
•
•

Sammanträden april - juni 2014
Nämnd
Stopp Dag
Tid
Plats
Kommunfullmäktige		
		
7 apr
13.00
		
19 maj
13.00
Kommunstyrelsen				Kommunhuset
		
28 apr
10.00
		
5 maj
10.00
		
16 jun
10.00
Service- och tekniknämnd				
Kommunhuset
		
1 apr
09.00
		
10 jun
09.00
Miljö- och byggnämnd				
Kommunhuset
		
10 apr
09.30
		
8 maj
09.30
		
5 jun
09.30			
Barn- utbildning och kulturnämnd				
Kommunhuset
		
1 apr
10.00
		
10 jun
10.00
Socialnämnd				Kommunhuset
		
10 apr
10.00
		
8 maj
10.00
		
12 jun
10.00
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Service- och teknikförvaltningen informerar

ALL
tinget
Inom kort byter återvinningsmarknaden namn till Alltinget. Vår
ambition är att förbättra servicen till dig som medborgare.
Håll utkik på hemsidan och i det lokala annonsbladet efter
mer information.

Skitsnack
Andra sidan

Vårsolen kikar fram och snösmältingen har startat. På grund av de grävningsarbeten som utfördes under förra sommaren på Andra sidan kommer denna vår att innebära extra slaskiga vägar i
området.
Vi hoppas att detta inte medför allt för stora bekymmer för
trafikanter, fotgängare och boende. En trevlig nyhet är dock att
vi har fått en säkrare vattenförsörjning, ett avloppssystem som
är tätt och inte läcker in grundvatten som orsakar källaröversvämningar samt en ny och bättre placerad avloppspumpstation.
Dessutom jobbar vi just nu med att planera för en trottoarlösning från Barnhemsvägen till Mikkos väg i samband
med återställningsarbetet som utförs under sommaren.

Det som göms i snö, kommer upp i tö…
Visste du att vi har 150 hundlatriner utplacerade i samhället? Dessa töms varje vecka på ca: 1000 kg hundbajs.
Trots detta ligger fortfarande en hel del av våra husdjurs avföring längs med gångvägar och gator. För allas trivsel- tänk på
att plocka upp efter din hund!

Förbättrat system för
felanmälan

Under våren 2014 kommer vi att införa ett nytt
och förbättrat system för felanmälan. Det nya
systemet ger dig som medborgare möjlighet att
göra dina felanmälningar enklare, snabbare och
tydligare.
Du kan själv välja på vilket sätt du vill göra din anmälan, via
telefon, via webbformulär eller via mobil-app. Du kan bifoga
bilder samt ange position för problemet samt få återkoppling
på din anmälan. Felanmälan kan göras när som helst under
dygnet och alla dagar under året. För att systemet ska vinna
sin fulla kraft är det viktigt att alla felanmälningar kommer in
i systemet. Det ger oss en bättre överblick över problemområden, ökade möjligheter att strukturera upp vårt arbete och i
slutändan en förbättrad service till våra medborgare.
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Kommunhuset får ny foajé

Ombyggnationen av kommunhusets foajé fortlöper planenligt
och beräknas vara klart månadsskiftet april/maj. I den nya miljön kommer det att finnas en bemannad reception till er tjänst
när ni besöker oss. Mer information publicera i annonsbladet
Kometen inom kort.
Under byggtiden hänvisar vi alla besökare till den gamla entrén (mot MD:s parkering). Vi ber om överseende att det är lite
besvärligt att nå alla delar i huset under byggtiden.

Nya medarbetare
dec 2013 - febr 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Larsson Göran, förskollärare
Oskarsson Lennart,
undersköterska
Barrett Ewa, undersköterska
Robertson Ulf,
fastighetssamordnare
Abrahamsson Göran,
anläggningsarbetare
Ståhl-Strandgård Marina,
barnskötare
Nygren Anette, sjuksköterska
Mickelsson Anne-Maj, lärare
Eriksson Camilla, barnskötare
Abrahamsson Ann-Charlotte,
undersköterska
Lönn Sofie, sjuksköterska
Kuoljok Nina, sjuksköterska
Öberg Maria, sjuksköterska
Johansson Kristina,
enhetschef
Liinanki Josefine, enhetschef
Szerwinski-Schäfer Susanne,
fastighetsplanerare
Viklund Mikael,
socialsekreterare
Lindahl Johan, enhetschef
Lundbäck Jennifer,
miljöinspektör
Yngström Jennifer,
enhetschef
Sjöberg Anna,
personlig assistent

Just nu söker vi:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Projektledare
2 Undersköterskor till
Älvgården
2 vik Socialsekreterare
3 Socialsekreterare/
Familjerätt
Distriktssköterskor/
Sjuksköterskor
Enhetschef
Semestervikarier som
Enhetschef till Handikappomsorgen
Semestervikarier till Landsbygden
Socialförvaltningen söker
Semestervikarier

Läs mer på:
www.gellivare.se/lediga jobb

Ny VD hos Gellivare Lapland
Hon utstrålar ett starkt driv och det glittrar i ögonen när hon berättar om allt det annorlunda som mötte henne vid flytten upp till
nordliga norr.
— Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla besöksnäringen i Gällivare, säger Eva Olsson.
Den sjunde januari tillträdde Eva Olsson på sin tjänst som ny VD för Visit Gellivare
Lapland. Hon är 55 år och bördig från Bollnäs. Under 1980 talet reste hon till USA
för att förverkliga sina drömmar och stanna i Los Angeles i några månader. Det blev
åtta år.
Väl tillbaka i Sverige fortsatte det att rulla på precis som det bör för en driftig kvinna.
Under några år var Eva franchisetagare för McDonalds–restauranger där hon bland
annat fick igenom en “drive-thru” för skotrar på McDonalds i Piteå, ett populärt tilltag
som drog media från hela världen. Något år senare blev Eva anställd som projektledare inom besöksnäringen för “Piteå presenterar”. Men det var åren efter, när hon
var centrumledare vid organisationen Gävle Centrumsamverkan som Lappland
kallade.
— De ringde mig från Visit Gellivare Lapland i slutet av sommaren, efter det har jag
varit upp tre gånger till Gällivare och nu har jag flyttat hit. När jag hade tittat på alla
förändringar som pågår här kände jag att det var något för mig. Jag har aldrig tråkigt
och lever väldigt passionerat och kreativt.
Vinter, kyla, mörker, midnattssol och andra skiftningar är något som Eva själv säger
passar henne. Kort efter sin ankomst till Gällivare köpte hon sig en spark som hon
nu ses sparka fram med på samhällets gator.
— Jag gillar omväxling och förändring. Och att jag nu får leva bland en massa
snö gör att många av mina vänner söderut blir avundsjuka. Samhällsomvandling i
kombination med spännande aktiviteter och naturen är något av det som ska sälja
Gällivare runt om i världen. Vi ska lyckas med att göra intressanta paket som fler ska
ta del utav, jag tänker främst på Tomtarnas vinterspel och Arctic Balloon Adventure.
Mitt uppdrag är att utveckla Gällivare som destination och se till att öka attraktiviteten för samhället. Mer säljande, fler affärer för medlemmarna, gärna arbeta med
mätningar samt flytta in framtidens Turistbyrå i det nya resecentret.
Fotnot.
Visit Gellivare Lapland startades 2006 och är en ekonomisk förening som ägs av ett 50-tal företag. Visit Gellivare Lapland marknadsför och säljer Gällivare som destination runt om i världen.
Marknader som speciellt bearbetas är; Japan, de tysktalande länderna, Nordnorge, Norrbotten
och Mälardalen. På uppdrag av kommunen driver föreningen även Turistbyrån i Gällivare.
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Gällivares attraktivitet som bostadsort
Kungliga tekniska högskolan har på uppdrag av
Gällivare kommun genomfört en studie om hur
Gällivare ska kunna bli mer attraktiv som bostadsort och då särskilt för unga kvinnor. Behovet av
arbetskraft är stort så kunskap om vad som får
unga människor att flytta till eller från orten är
viktigt, både för kommunen och det lokala näringslivet.

Studien har fokuserat på hur man genom samhällsplanering
kan locka fler unga kvinnor till Gällivare. Tidigare studier
har pekat på att utflyttningen är särskilt stark i just denna
grupp. Och eftersom just unga kvinnor på flera sätt kan antas
påverka befolkningsutvecklingen, är det viktigt med en bättre
kunskap och förståelse om vad som driver unga människors
beslut att flytta till eller från orten. Det kan dessutom bidra till
att göra kommunens planeringsarbete mer målinriktat.
- Vi är mitt i en samhällsomvandling som saknar motstycke i
Sverige så det är viktigt att vi attraherar unga kvinnor att återvända hem, eller komma hit för första gången. Vi behöver mer
kvinnliga värdringar som bidrar till att skapa det nya Gällivare,
säger Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Närheten till naturen lockar

Många unga väljer att flytta på grund av studier eller för att
uppleva någonting nytt och utvecklas som person. Av studien
framkom också att den lokala bostadsbristen var en orsak
till flytt för unga människor. Gällivares strävan att öka ortens
attraktivitet kommer att behöva bostadsområden med hög kvalitet i både inomhus- och utomhusmiljöer och med intressant
arkitektur. Studien visar också att planerade bostadsområden
på Repisvaara och förtätningen av centrum ses som positivt.
Det som lockar i Gällivare är bland annat närheten till naturen,
Dundrets ständiga närvaro i fonden och den soliga vårvintern.
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- Det är intressant att förslaget till bostäder på Repisvaara har
fångat de utflyttades intresse. Där finns värden som förstärker Gällivares identitet som en arktisk småstad i världsklass,
säger Inga Britt Werner, professor, institutionen för samhällsplanering och miljö.
- Särskilt unga människor behöver en framtidstro. De har korta
perspektiv och tar saker och ting för lång tid så tröttnar de.
Förutom bostäder vill de ha en mötesplats i centrum och en
bio med café efterfrågas. Vårt råd till Gällivare kommun är att
ta tillvara naturskönheten när man skapar mötesplatser som
de unga vill ha, säger Kerstin Annadotter, tekn. Dr, institutionen för fastigheter och byggande.

Vägledning för nya bostadsområden och
utvecklingen av nya centrum

Studien ger ytterligare fakta och vägledning inför förverkligandet av nya bostadsområden och i den fortsatta utvecklingen av
Gällivare centrum. Fakta och resultat ger stöd åt inriktningen
mot en arktisk småstad i världsklass och används nu vidare i
kommunens arbete för det nya Gällivare.

Framtidens kultur- och idrottsliv
Gällivare har goda möjligheter att utvecklas till
ett samhälle där kultur och idrott lockar såväl
besökare, inflyttare och samtidigt gynnar de som
redan bor här. Det framkommer i en rapport om
framtidens kultur- och idrottliv som genomförts
av företaget Quattroporte, på uppdrag av kommunstyrelsen. Studien är en del av centrumprogrammet för det nya Gällivare.
Rapporten visar att motionsformer som man tidsmässigt
kan styra över själv blir allt
mer populära, exempelvis
promenader, löpning och
styrketräning. Trenden pekar
mot att man vill motionera,
men när och hur man själv
vill. Vid sidan av fjällvandring
och uteliv är cykling och
löpning populärt. Gymmet
är också en central del av
motionskulturen. Utmanare
till traditionell föreningsverksamhet är löst organiserade
grupper som löparsammanslutningar, militärinspirerade
träningsformer och e-sport
som Dreamhack. Men i Gällivare håller fortfarande fotboll,
ridsport och friidrott starka
positioner. Att uppleva det
extrema är något som kommer att bli än mer intressant
i framtiden för de boende i
Gällivare. Det kan handla om
extremskidåkning, downhill
på mountainbike eller skärmflygning.

- Det här är en av få undersökningar av den här karaktären som gjorts i landet,
så det är väldigt bra att den
genomförts. Den visar att
Gällivarebon gillar att verka i
grupperingar och göra saker
tillsammans. Man är väldigt
mån om sin hälsa men vill
ha frihet att utforma sina aktiviteter. Det är intressant att
man gillar det extrema och
söker adrenalinkickar i sina
friluftsaktiviteter. Sådant jag
bara sett på YouTube är en
vanlig företeelse i Gällivare.
Den här mixen säger mycket
för oss i vårt arbete, säger
Ulf Hedman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mötesplatser utanför
hemmet är viktigt

De unga i Gällivare vill kunna
samlas kring en upplevelse
tillsammans med andra.
Mötesplatser utanför hemmet efterfrågas, exempelvis
med koppling till matupplevelser. Här vill man kunna
vara spontan och träffas på
tider som passar en själv.
Dag som natt, helg som
vardag. Och såväl unga som
gamla ska få plats. En större
samlingsplats för aktiviteter,
möten och utbyte finns också
på önskelistan. Här vill man
uppfylla sina drömmar med
hjälp av teknologi. En plats
för lärande i enkel form där
man delar med sig av det
man kan till andra genom
workshops, föreläsningar och
framträdanden.

Bion och bibliotek kan
bli nya samlingsplatser

En bio efterfrågas, men inte
bara av traditionell karaktär
utan det kan vara en plats att
samlas på och se TV-serier
ihop med kompisar. Bibliotek
nämns som en kunskapsmiljö
med anslutande café och
utrymmen där man vill kunna
vistas, utan att nödvändigtvis
låna böcker.

- Det viktigaste är att vi tar till
oss trenderna inom kultur och
idrott. Vi måste ta hänsyn till
bredden när vi ska bygga nya
anläggningar och vi måste
hitta vägar för samverkan.
Undersökningen visar att vi
inte är så förändringsbenägna men vi måste våga tänka
nytt, säger Tommy Nyström,
kommunalråd.

Unika upplevelser
efterfrågas

Att betona den egna platsens
kvalitéer och platsens själ blir
allt viktigare i framtiden. Fler
unika upplevelser, som exempelvis festivalen 800 MÖH
efterfrågas. Ingen kopia av
liknande arrangemang utan
något som inte går att få eller
uppleva någon annanstans.
Hela rapporten finns att
läsa på www.gellivare.se/
nyagallivare.

Nya på samhällsbyggnadsförvaltningen

Ulla-Britt Larsson
Plan- och
markhandläggare

Marcus Zetterqvist
Trafikplanerare

Sofie Rynbäck
Planarkitekt

ker?
Är du den vi sö
e
Projektledar

Per-Anders Perttu
GIS-samordnare

Byggstarten allt närmare

Nu pågår upphandling av entreprenör för byggandet av det nya äldreboendet i Gällivare.
Byggnaden ska uppföras på platsen där Forsgårdsvillorna stått och kommer att inrymma sju

avdelningar med 70-talet platser. Totalt 6 400 nya
kvadratmeter ska ersätta äldreboende i Malmberget som ska avvecklas. Den beräknade byggtiden
är två år.

Övrigt på gång just nu …
Detaljplaner för bostäder, bland annat:
•
•
•

Top bostäder som planerar ett punkthus med 25
lägenheter i centrala Gällivare.
Boendekonceptet BoKlok (Ikea & Skanska) som
planerar för byggstart av 30-35 lägenheter i centrum
under 2015.
”Kommunalhemmet II” som innefattar bostäder vid
älven.

•
•
•

Aktuella utredningar, planer:

Profilprogram för Gällivare och ett gestaltningsprogram för centrum
Trafik- och parkeringsstrategi med prioritet för centrum
Utvecklingsplan för östra Malmberget

Fördjupad information: samhällssbyggnadsförvaltningen, 0970-18 000, www.gellivare.se/Nya Gellivare
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Fr v, översta raden: Terese Nordin,
Els-Marie Öderyd, Lena Wikman,
Siv Poijo. Mellersta raden fr v:
Veronica Nilsson, Inga-Britt
Orrmalm-Åhl, Annika Olausson.
Längst fram fr v: Ulrica Norberg
och läraren Maria Norberg.

Kursledaren Maria Norberg, Teckenbro AB.

Under en vecka i februari
genomfördes en intensivkurs
i teckenspråk i Gällivare, med
deltagare från kommunens socialtjänst. Utbildningen kombineras med fördjupad utbildning på
distans under våren.
– Jag är
förvånad över
att det är ett
sådant brett
och rikt språk!
På bara en
vecka har
jag lärt mig
massor och
det har varit
oerhört intressant. Jag trodde att varje tecken var
en bokstav, men ett tecken kan vara
ett helt ord och språket har enorma
möjligheter, eftersom man även använder kroppsspråk och ansiktsuttryck som förstärkning, säger Lena
Wikman, kursdeltagare från handikappomsorgen i Gällivare.

Goda

teckenför framtiden

Som med alla nya språk är det lite
krångligt i början. Grammatik, nya
och gamla ord, dialekter, slangord
och för teckenspråk gäller också
många nyanser i hur man framför
orden.
– Teckenspråk är på många sätt
mycket rikare än talspråk och har
fler dimensioner. Man kan exempelvis teckna två saker samtidigt, med
varsin hand. Tvärtemot vad många
tror är det också väldigt detaljrikt
språk. Vi använder hela rummet vi
befinner oss i och betonar de ord
vi framför, säger kursledaren Maria
Norberg, Teckenbro AB.

– Det var en rolig vecka och alla
var väldigt motiverade. Vi har jobbat
hårt, men det har också blivit mycket skratt. Deltagarna kunde inga
tecken när vi startade men de har
varit jätteduktiga och lärt sig kortare kommunikation. Utbildningen
fortsätter nu på distans och via en
mobilapp har alla ett bra stöd i den
fortsatta inlärningen. Övning ger färdighet och att röra sig i kretsar där
man använder teckenspråk är ett
bra sätt att utveckla sina kunskaper
avslutar Maria Norberg.

Utbildningen syftar till att bättre
kunna möta framtida behov bland
döva och deras anhöriga. Men teckenspråk används även för dem med
hörselnedsättningar eller språk- och
utvecklingsstörningar. Under veckan
varvades teori med praktik där kursdeltagarna fick praktisera nyvunna
kunskaper på sina arbetsplatser
och ute i samhället. Exempelvis att
handla i mataffären och öva kommunikationen kring olika inköp.
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Dundret Runt firar 50-års jubileum 5-6 april och det dukas
upp till riktig skidfest.
Så började det...

Den 11 april 1965 stod 228 deltagare på startlinjen vid Dundrets fot
i den första upplagan av Dundret
Runt. Redan under premiäråret kunde åkarna välja mellan två distanser,
3 eller 6 mil. Sexmilsåkarna startade
ner mot Harrträsk medan tremilsåkarna tog linbanan (!) till Dundrets
topp för att sedan korsa berget ner
mot Kelvakontrollen på sydsidan.
Bakgrunden till loppet var ett besök
i Gällivare av den legendariske skidledaren Gösta Frohm. Han tyckte att
Friluftsfrämjandet borde starta ett
motionslopp runt Dundret. ”Dundret
Runt, säg namnet flera gånger och
det blir poesi” tyckte han. Sagt och
gjort, bara några månader senare
genomförde Friluftsfrämjandet i Gällivare, med ordförande Eric Nylander
i spetsen, den första upplagan av
Dundret Runt.
1969 ingick linbanan upp till Dundret
för sista gången i Dundret Runts
spårkarta. Ett fruktansvärt isföre
ledde till massor av skador, skidoch stavbrott.
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Året därpå ändrades spårdragningen,
spåret drogs till Renforskningen och
tillbaka. Det skapade ett ramaskri,
- Detta är inte Dundret Runt protesterade åkarna.
1971 fick slutligen Dundret Runts
tremil sin nuvarande dragning.
Tusentals skidåkare har genomfört
Dundret Runt sedan starten 1965.
I Gällivare har Dundret Runt blivit ett
säkert vårtecken och årets mål för
alla skidåkare.

Ingvar Mosesson, född i
Gällivare och numera bosatt i
Luleå har rekordet, 47 gånger
Dundret Runt.
Foto: www.dundretrunt.com

FAKTA

Anmälan/efteranmälan

Ordinarie anmälningsfunktion på
www.dundretrunt.com och hos
våra återförsäljare är öppen fram
till och med onsdagen den 2 april.
Anmälningsavgiften är 250 kr för
Dundret Runt tremil och femmil, 350
kr för NSD Classic och 250 kr för
Dundret Runt Skate.
Från och med den 2 april är det möjligt
att efteranmäla sig på hemsidan samt
vid nummerlappsutlämningen enligt
nedan.
OBS nummerlappsutdelning för NSD
Classic enbart tävlingsdagen innan
start i Race Office, Hellnerstadion.
Öppettider, efteranmälan/
nummerlappsutlämning
Norrskensgallerian Gällivare 2-3 april,
11:00-18:00
Northstar, Dundret 4 april, 12:00-18:00
Dundret Runt tältet Hellnerstadion
5 april, 07:00-09:00
Dundret Runt tältet Hellnerstadion
6 april, 09:30-10:30
Efteranmälningsavgiften efter den
2 april är 350 kr för Dundret Runt
tremil och femmil, 450 kr för NSD
Classic samt 350 kr för Dundret Runt
Skate.
Läs mer på: www.dundretrunt.com

Plats på scen

Intresset för teater är stort över hela världen bland både utövare och besökare. En
bra historia framförd från en scen väcker
känslor som på olika sätt påverkar den
enskilde individen och samhällets utveckling i stort. Här får ni möta några av de som
brinner för teater i vår kommun.

Mannen från Koskullskulle
Han växte upp i Koskullskulle med
sina föräldrar, farmor och farfar
i ett tvåfamiljshus. Kärleken till
teatern väcktes när de runt lucia
varje år satte upp pjäser i Kulleskolan. Idag, 35 år senare, är han en
etablerad skådespelare som varit
med i cirka 120 TV- och teaterproduktioner.
– Skådespeleriet ger mycket. Framförallt att jobba med sin kreativa
sida, vilket passar mig. Att arbeta
med teater kan också vara väldigt
tufft och svårplanerat. För man vet
aldrig när nästa projekt dyker upp,
säger Göran Forsmark, skådespelare och bosatt i Sundbyberg.

Just nu är han aktuell med ”Grobianen”
som är en turnerande debattpjäs som
handlar om den kulturlöse mannen.
Till sommaren medverkar han i ”Spionoperan”, från det kalla krigets dagar
och Enbom-affären, som sätts upp på
Kläppenteatern i Boden. Många känner
igenom honom från mängder av olika
teater- och tv-sammanhang och en
av de roller som många i Malmfälten
förknippar honom med är ”Mannen från
Malmberget”.
– Mannen från Malmberget är ju inte
min historia, utan den skrevs av Svante
Lindqvist. Men det var en givande roll
som fått mycket uppskattning. Den har
tagit mig runt om i Malmfälten och dess
byar, där jag haft förmånen att få spela
för folket på bygdegårdar och liknande
scener. Jag kan ju känna igen mentaliteten och andan i pjäsen från min tid i
Gällivare, säger Göran.

Han bodde sina 14 första år i
Koskullskulle, sedan flyttade familjen till
Skellefteå. Som tjugoåring sökte han in
på scenskolan i Malmö och sedan dess
har det bara rullat på. Göran berättar att
han nog stått på de flesta scener runt
om i landet.
– Att gå in i en roll handlar för mig mest
om magkänsla. En fallenhet för dialekter är en tillgång i olika rolltolkningar.
Har man som jag startat resan i Kullen
och flyttat runt en del så utvecklas
de språkliga färdigheterna. En smula
malmfältsmentalitet i bagaget har nog
också inverkat på min utveckling som
skådespelare. Teaterbranschen har blivit
tuffare med åren och det kan vara svårt
att ta sig in som nyetablerad skådis.
Om man som ung drömmer om att inta
scenen tycker jag att man ska gå med i
en amatörteater, söka in på scenskolor
eller en praktikplats på någon teater i
landet, säger Göran Forsmark.

Teaterbokarna – Gällivare Riksteaterförening
Deras uppdrag är att förse kommunens vuxna medborgare med
ett varierande utbud av teater. Ett
ideellt arbete som utförs med stort
engagemang.
- I styrelsen lägger vi ner 2500
arbetstimmar om året på att söka
och välja föreställningar, boka
lokal, affischera, sälja biljetter
och annat som behöver fixas. Det
är viktigt att vi har ett rikt kulturliv, och teater är hälsa och glädje.
Belöningen får vi när vi ser nöjda
ansikten efter en föreställning,
säger Kjell Henriksson, Gällivare
Riksteaterförening.

Föreningen har funnits i hela 86 år och
deras huvudfokus är numera bokningarna och att arrangera föreställningar.
Uppdraget har de fått av Gällivare Kommun och de bokar in cirka tio föreställningar per år.
– Det är mycket jobb runt omkring en
föreställning, även innan den bokas. Vi
deltar i olika teaterforum där man kan få
ta del av ett stort utbud och smakprov
på föreställningar som är tillgängliga.
Dessutom får vi hela tiden nya erbjudande från olika teatrar runt om i landet.
Det gäller att få budgeten att räcka till
så mycket bra som möjligt. Med åren
har vi lärt oss vad som lockar den lokala
publiken att komma, berättar Britt-Marie
Sandvärn, Gällivare Riksteaterförening.
I dagsläget finns bara en mindre scen
på Nordan i Malmberget att tillgå, vilket
begränsar möjligheten att boka föreställ-

Fr v: Britt-Marie Sandvärn, Carina Engman,
Kjell Henriksson vid biljettförsäljningen.
ningar. Föreningen ser fram emot när
kommunen har en ny teaterscen som
öppnar upp för större uppsättningar och
arrangemang.
-I Gällivare går uppemot 2000 människor på teater per år, en siffra vi hoppas ska öka när vi får ny scen. Teater
är ju till för folket och bidrar verkligen
till ett levande samhälle, säger Carina
Engman, en av föreningens eldsjälar.

Malmbergets teater –
en tindrande revystjärna

Under fyra decennier har de
lockat många amatörer upp på
scenen, fostrat många ungdomar till att våga agera och inte
minst förgyllt tillvaron för ortsborna. Det handlar om Malmbergets teater.
– Det är så himla roligt och ger
en riktig kick! Teater är både
lustfullt och utvecklande att
hålla på med. Mycket handlar
om mod och att våga utmana
sig själv. Att spela teater ökar
självinsikten och tryggheten
att prata inför folk, säger Barbro Juuso, en av veteranerna i
ensemblen.
Malmbergets teater såg dagens ljus på
70-talet och det hela började med stora
uppsättningar av exempelvis Moberg.
Tio år senare övergick man till att sätta
upp populära arbetarspel med ”Barackpalatset” och ”Malmberget 36” som
milstolpar i teaterns historia. Men sedan
mitten av 90-talet är det revyer som
gäller.
– Revy är inte enklare på något sätt,
men det gör det lättare för oss att hitta
träningsmöjligheter. Det är ju som 15
minipjäser i en pjäs, och de som spelar
ihop i en scen kan träna för sig utan att
hela sällskapet behöver vara med. Dessutom ger formatet mer variation vad
gäller roller. Skådespelarna får chans
att spela flera olika karaktärer i en och
samma pjäs, vilket är väldigt roligt, säger
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alltid vara roligt. Det ska spegla samhället och vi plockar givetvis upp saker från
den politiska arenan. Det gäller att ha
glimten i ögat och hjärtat på rätt ställe
när man ”häcklar” andra politiker eller
partikollegor. Man får vara lite ”stygg”,
men aldrig elak. Än så länge har ingen
lokalpolitiker tagit det på fel sätt, säger
Tomas Junkka, en av eldsjälarna som
både skriver manus och agerar på scen.
Han är också en stor källa till uppslag då
han själv är en av ensemblens politiker.
Barbro Juuso som varit aktiv i teatern
sen den startade.

Politiker häcklar politiker

Att vara politiskt korrekt är inget för
Malmbergets teater. Man gestaltar
aktuella saker som berör medborgarna,
och att med finess häckla lokalpolitiken är mer regel än undantag. Och det
råder ingen brist på uppslag då några i
ensemblen själva är politiker.
– Vi lyfter upp ämnen och trender som
väcker känslor. Men revy måste inte

Våga göra sin röst hörd

Malmbergets teater består av ca 20 personer i varierande åldrar. Deras årliga
revy under februari månad drar alltid
storpublik.
– Det är verkligen roligt. Speciellt när
folk som inte brukar gå på teater kommer på våra föreställningar. Det finns
ingen bestämd arbetsfördelning när vi
drar igång jobbet inför en ny föreställning, utan vi bygger på det engagemang
var och en kan lägga ner. Vi träffas och
bollar en massa idéer och sen brukar vi
dela upp oss. Ett gäng skriver manus,
några jobbar med regi och andra är
intresserade av scenografi eller skådespeleri. Alla som vill får vara med och
vi försöker lyfta varandra och ge kritik
på ett bra och utvecklande sätt. Det är
jättekul och jag tror personligen att klivet
in i politiken och fackligt arbete till viss
del hänger ihop med teatern. Det har fått
mig att våga göra min röst hörd. Sen är
det bra om man gillar att synas, för folk
minns en efteråt. Ibland när man möter
folk på stan, kan de spontant börja
gapskratta när de ser en. Kanske för att
de blir påmind om någon tokig scen man
framfört. Då känns det som om man når
fram och berör. Det är kul, säger Johannes Sundelin, skådespelare Malmbergets teater.

Johannes Sundelin

Tomas Junkka, Barbro Juuso

Fr v: Emma Norberg, Sara Johansson, Nina Eriksson, Barbro Juuso.

Maj Norberg

Lena Hillblom
Fr v: Ulla Jönsson, Jonathan Nilsson, Johannes Sundelin, Barbro Juuso, Evelina Nilsson
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Byar fulla av liv & kraft
”Landsbygden är död”. Så sa någon i tätorten
och svaret från sällskapet Byakult blev enhälligt;
-I helsike heller! För att visa på livskraften och
några av de fördelar som finns i byarna så startades Byakult - ett projekt som uttrycker sig med
konstnärliga redskap.
– Vi arbetar med en föreställning där vi med hjälp
av teater, musik, poesi och dans lyfter fram glimtar från landsbygden och varför vi är så många
som älskar att bo här. Det är ett enormt roligt projekt som mynnar ut i en föreställning som heter
”Nära till och långt ifrån”, som vi framför i
Malmberget den 10 maj, berättar Eva-Lena
Björkman, projektledare och konstnärlig ledare i
Byakult.

Projektet Byakult startade
hösten 2013 och drivs av Kulturskolan med stöd av Gällivare Kommun, Landsbygden
i centrum, Leader Polaris och
Landsbygdsrådet. Barn och
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unga från landsbygdsskolorna, musiker och privatpersoner är engagerade i arbetet.
Närmare 100 personer runt
om i byarna är på olika sätt
involverade.

– Föreställningen ”Nära till
och långt ifrån” lyfter fram
delar av det som finns i
byarna och bemöter fördomar om landsbygd och bybor.
Jag hoppas den kan ge en
tankeställare och en gång
för alla klargöra att vi bor här
frivilligt och inte vill bo någon
annanstans. Teater är väldigt
kul och här samarbetar vi i
alla ålderskategorier och över
byagränserna i kommunen,
säger Gunilla Johansson, en
av deltagarna i projektet som
bor och arbetar i Hakkas.

Utöver föreställningen, som
visas på Nordan i Malmberget,
anordnas även utställningar som
manifesterar livet och drivkraften i byarna. Det blir också en
marknad där kreativa krafter,
företag och föreningar får chans
och visa upp sina alster och
verksamheter.
– Teater kan vara ett bra sätt
att väcka tankar. Vi i byarna är
fullt kapabla att ta saker i egna
händer och ordnar massvis med
aktiviteter året runt. Det här
projektet är om något ett bevis
på att landsbygden lever och
förtjänar att få synas och pratas
om som en positiv del av samhällsutvecklingen, säger David
Väyrynen, Byakult.

Film & teater
på schemat
Skotrar och kälkar är packade med rekvisita
och förtäring för lunch i det fria. Snart bär
det iväg mot slåtterkojan i
Hakkas. Teatergänget By teens
on stage ska iväg på filminspelning.

– Teater är utvecklande och dessutom är det ju så
kul. Dagens utmaning är att spela in en bakgrundsfilm till en föreställning. Det kräver timing och
att veta exakt vad man ska göra, berättar Josefin
Wäyrynen, skådespelerska i teatergänget från
Hakkas.
Dom är närmare femton högstadieelever från Hakkas centralskola som spelar teater på sina ”elevens val” timmar som ingår
på skolschemat, under ledning av läraren Eva-Lena Björkman.
– Det är jättebra att vi har teater som ett alternativ i skolan. Det
bidrar till att man vågar ta mer plats och vara mer utåtriktad som
person. Sen är det bra att det finns olika aktiviteter att välja på
så att det passar så många som möjligt. Vi i By teens on stage
är ett bra gäng och vi har mycket roligt ihop. Vi träffas varje
vecka och gör allt från att skriva manus till ren teaterträning. Vi
har även möjlighet att få hjälp från Ung scen i Norr, men hittills
har vi med framgång jobbat på själva, säger Jill Johansson.
De kommer delta i Byakults föreställning den 10 maj i Gällivare
och just nu pågår arbetet inför deras framförande. Något som
kräver stort fokus av ett gäng med många kreativa krafter och
idéer om hur saker kan göras.
– Just idag är det bakgrundfilm till en scen vi arbetar med och
det är mycket att tänka på. Man måste ha stenkoll på vad som
ska göras, vara disciplinerad och verkligen respektera ”tystnad
tagning” under inspelning. Det är med skräckblandad förtjusning
man står på scen och vem vet, kanske fortsätter vi med amatörteater på fritiden även när vi gått ut högstadiet, säger Josefin
Wäyrynen.
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Grattis Dirk!

Grand Travel Award 2014 till Nattavaara
Utan el, rinnande vatten och med en stilla enkelhet har Dirk
Hagenbuch och hans Vildmarksbyn Solberget utanför Gällivare
tagit sig in i ekoturismens finrum.
— Priset är en härlig bekräftelse på att det lönar sig att ta ansvar
och jobba för naturens och traktens bästa, säger han.

I år delades Grand Travel Awards Ekoturismpris ut till Vildmarksbyn Solberget
i Nattavaara, fem mil utanför Gällivare.
Vildmarksbyn Solberget lockar besökare
från hela världen och säljer det exotiska

som Gällivare bland annat har att
erbjuda – bitande kyla, milsvida skogar
och vildmarksliv på naturens villkor.
— Det känns mycket roligt att enkla
men äkta upplevelser och ett personligt värdskap prisas och får uppskattning i form av en sådan här utmärkelse, säger Dirk Hagenbuch.
Grand Travel Awards prestigefyllda
ekoturismpris går till den arrangör i
Sverige som bäst levandegjort och
utvecklat landets ekoturism under det
senaste året. De nominerade kandidaterna hämtas från kvalitetsmärkningen
Naturens Bästa som är ett urval av de
bästa naturresorna i Sverige.

Grattis Andreas!

— Det känns kul att vi nu är en bland de
stora aktörerna som varit nominerade
och även bland dem som fått det här
priset, den kategorin trodde jag inte vi
var med i.
Vildsmarksbyn Solbergets närmsta
granne ligger nästan två mil bort vilket
garanterar gästerna ett lugn och en
stillhet många ute i världen aldrig någonsin varit med om. Att få chansen att
uppleva naturen på så nära håll eller att
få uppleva riktig tystnad, brukar bli en
upplevelse man aldrig glömmer speciellt
om man kommer från större städer i
Sverige eller världen.

www.solberget.com

En vinnare från Purnuvaara

Han vann nyligen en fototävling i USA och hans bilder från
Gällivare publiceras i det amerikanska magasinet Outdoor
Photographers under mars. Hundratusentals besökare från hela
världen har sett hans bilder på internet. Andreas Hinzer är tysken
som flyttade till Gällivare och Purnuvaara där han nu arbetar som
fotograf.
– Jag älskar att fotografera. Bildkomposition är ett konsthantverk
och Gällivare bjuder på storslagna miljöer att exponera, säger
han.
Andreas fick högsta poäng i alla kriterier,
av Outdoor Photographers, med en
bild han tog strax bakom Kelva i Gällivare under november. Juryn som utsåg
honom till vinnare består av tidningens
redaktion och etablerade fotografer i
USA. Att Andreas Hinzers bilder väcker
uppmärksamhet utomlands vittnar bland
annat antal besökare på webbsidor där
hans bilder finns publicerade. Uppemot
700 000 bara från Tyskland, Frankrike
och Österrike.
– Det finns ett stort intresse utomlands,
framförallt Tyskland, USA, Kanada och

Frankrike. Det är roligt att kunna visa
upp hur vackert det är här i vår kommun. Bra reklam för Gällivare blir det
också. Här finns storslagna vyer och ett
rikt djurliv. Utmaningen med att fotografera djur och natur är att det kräver en
hel del teknik för att få till ljuset, hantera
rörelser och format, berättar han.

Det ”inre ögat” gör bilden

Han är ständigt på jakt efter nya miljöer
och han förbereder varje fotosession
noggrant.

– Jag tänker oftast i förväg hur det ska
se ut. Det gäller att fundera vad bilden
ska förmedla innan man riggar kameran och får alla bitar på plats. En duktig
fotograf kan få till en bra bild med i stort
vilken kamera som helst, sen jobbar
man ju även i dataprogram och bearbetar bilden. Men oavsett teknik så är det
fotografens ”inre öga” som gör bilden,
ingen kamera kan ersätta det, säger
Andreas.

www.andreashinzer.com
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Socialförvaltningen utvecklas
med din hjälp
Inom socialförvaltningen möter vi både nöjda
och missnöjda brukare, anhöriga och andra
berörda medborgare. Vi vet att socialtjänsten är
ett område som berör många människor och ofta
leder till diskussioner. Det är bra! Vi vill ta del av
sådant du tycker är angeläget. Dina synpunkter
och klagomål är en stor del av den utveckling som
driver våra verksamheter framåt!

Snabbare bygglov
För att öka servicegraden till invånarna och
effektivisera egna rutiner går det nu att söka
bygglov via kommuns hemsida.
— Det nya systemet är väldigt enkelt, det tog
bara två dagar från att jag gjort ansökan till att
svaret kom, säger Kjell Holma, företagare i
Gällivare.

Har du någon gång tyckt till om något som berör socialtjänsten? Du kanske har åsikter om hur man söker boende inom
äldreomsorgen. Eller att handikappomsorgen borde se över
sina sociala aktiviter. Du kanske funderar över hur individ- och
familjeomsorgens prioriteringar ser ut, eller att det borde serveras blodpalt oftare på anhörigcenter.

Dina synpunkter är viktiga

Det finns inga frågor eller områden inom socialtjänsten som
är mer eller mindre viktiga. Allt är av betydelse. Vi vill att de
diskussioner som ni för hemma vid köksbordet, i affären
eller i andra sammanhang når fram till oss. Om ni lämnar in
synpunkter och klagomål får vi möjlighet att se det ni ser och
arbeta med detta.

Bra kan alltid bli bättre

Tillsammans med er har vi större möjligheter att utveckla
vår verksamhet och det tycker vi är riktigt spännande! En
inlämnad synpunkt eller ett klagomål kan leda till så mycket i
förlängningen. Vi har exempelvis fått in klagomål som lett till
att enskilda har fått en bättre boendemiljö, något som även
gagnat anhöriga och förbättrat personalens arbetsmiljö. Vi har
fått synpunkter på aktiviteter och socialt innehåll på särskilt boende. Det har lett till körsång, som är till stor glädje för boende,
anhöriga och även för oss.

Hjälp oss att utvecklas och hela tiden bli bättre
genom att ge förslag och berätta vad du tycker!
Mer information om synpunkter och klagomål finns på
kommunens hemsida, www.gellivare.se/
Kommun & Samhälle/Stöd & Omsog/Synpunkter & klagomål
Blanketten finns också hos alla socialförvaltningens
verksamheter, fråga oss så hjälper vi dig!

Nu är det möjligt att göra bygglovsansökningar via kommuns
hemsida www.gellivare.se. Ett betydligt enklare och snabbare sätt där digitala handlingar ersätter en tidskrävande
papparshantering. Dessutom slipper man ödsla onödig tid
för postgång fram och tillbaka för korrigeringar och kompletteringar.
— Tidigare var man aldrig riktigt säker på om man fyllt i allt
rätt eller om man missat något. När man fyller i på hemsidan
assisterar systemet genom att påminna och komplettera ifall
uppgifter inte stämmer. Kommunen ligger verkligen i framkant,
säger Kjell Holma som sedan många år driver ett byggkonsultföretag i Gällivare.
— Det underlättar enormt mycket för de som ansöker vilket
resulterar i bättre service till våra invånare. Dessutom effektiviserar vi vårt eget arbete. Alla vinner på det här, säger Antero
Ijäs chef för miljö- och byggförvaltningen och initiativtagare till
det nya sättet att ansöka om bygglov.

Kortare handläggningstid

En uppföljning av handläggningen av ansökningar från 2013
och framåt visar på en radikal minskning av tiden. En indikation på att det nya systemet har landat på ett bra sätt bland
medborgarna. Men det som är bra kan alltid bli bättre.
- Vi kommer att vara ute och träffa folk på olika platser i samhället och informera om det nya sättet att söka bygglov. Men
också för att fånga upp tips och förslag om hur vi ytterligare
kan förbättra hanteringen. Det känns som att vi definitivt är på
rätt väg, avslutar Antero Ijäs.

Vad tycker du
är värt att fira?
Ann-Chatrin Åman, Gällivare

- Det här är roligt och värt att
fira. Det skulle vara roligt att
fira alla idrottsliga prestationer, Dundret Runt-åkare och
andra aktiva som håller igång.

Pontus Albertsson, Gällivare
- OS-guld är definitivt värt att
fira, likaså VM-guld oavsett
vilken sport det är. Det är bra
att göra en sån sak som den
här, det är det minsta vi kan
göra för allt slit de gör för att
roa oss.

Arvid Blombacke och Linda
Hannu, Gällivare

- Jag tycker absolut att vi ska
fira det här. Under marknaden skulle det vara roligt att
fira att våren och solen har
kommit och att sommaren är
på väg.

Elsa Lagnestig, Alma och
Agnes Klasson, Gällivare

- Det är kul att vara här. Vi
skulle kunna fira födelsedagar och bjuda in Idol-Elin
Bergman hit.

Lars Silverplats, Gällivare

- Det Hellner och skidlandslaget gjort i OS är verkligen värt
att fira. Dessutom är ju våren
på väg, det kan vi fira.

Maj-Lis Johansson, Gällivare
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-Att fira Marcus Hellner är
stort, det han gjort betyder
mycket för oss. Han har satt
Gällivare på kartan. I framtiden hoppas jag att vi får fira
samhällsomvandlingen och det
Nya Gällivare.

Tusen
Tack!

OS i Sotji blev verkligen något extra.
Fantastiska insatser i skidspåren som
med ädla färger är inskrivet i svensk
skidhistoria. Grattis än en gång till
alla i team Sverige för de stora framgångarna och tusen tack Marcus
Hellner, för att du än en gång gav oss
anledning att fira med en guldkantad
fest en härlig februarikväll.
19

Baka baka bulla...

Nya Gällivarebor bakade in sig i gemenskapen

För att lära känna varandra
och knyta nya kontakter i det
lokala föreningslivet träffades
25 nybakade Gällivarebor för
en annorlunda kväll bland mjöl,
jäst och plåtar.
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För en tid sedan anordnade
InGellivare, Hushållningssällskapet
och företaget Sole Event en annorlunda aktivitet för nyinflyttade.
En trivsam kväll på temat bakning
fyllt av många skratt, teamwork och
framförallt nyvunnen vänskap.

Det blev svenska kanelbullar, tyska
småkakakor, engelsk äppelkaka och
annat smått och gott. Vi avrundade
kvällen med att fika upp alla godsaker. Under fikat fick alla tillfälle att
presentera sig själva och berätta om
sin bakkultur.

– Det blev väldigt lyckat, över all
förväntan berättar Jerk Schuitema,
InGellivare. Folk hade väldigt roligt
och bildade spontana bakgrupper
och hjälptes åt. Det var inflyttare
från olika delar av Sverige, men
även från England, Tyskland, Holland, Danmark och Palestina.

Och vi som arrangörer berättade om
det lokala föreningslivet och annat
matnyttigt om Gällivare för alla nyinflyttade, avslutar Jerk Schuitema.

”Mitt jobb”

Mitt jobb – Förskollärare
Det är inget jobb för veklingar säger han och inflikar i samma andetag att det är ett oerhört roligt
yrke han har. Kommunbladet träffar Göran Larsson
med 27 år som förskollärare.
– Det bästa med jobbet är ungarna, det blir aldrig
långtråkigt. Man har en massa kul och känner sig
verkligen uppskattad i det man gör. Det ger mycket att få vara med och följa dem i deras utveckling
och se hur de lär sig nya saker. Arbetets kärna är
att möta upp deras behov av omsorg men även på
det pedagogiska planet, säger han.
Det är en lugnt och tyst på avdelningen Lingonet på Maria
Förskola i Gällivare när vi kliver in genom entrén. Så är det inte
under alla stunder på en dag, för ibland är det livat och ljudnivån är rätt hög. Men just nu är alla barn ute i vårsolen med de
övriga pedagogerna.
– Vårt yrke kräver att man ligger steget före både planeringsoch säkerhetsmässigt. Vi har fasta rutiner och planerar vår
verksamhet och miljö noggrant för att kunna få allt att flyta
så bra som möjligt för barnen. Vi eftersträvar en harmonisk
miljö i största möjliga mån. Alla i arbetslaget måste vara på
alerten och samarbeta hela tiden. Ungar är snabba, det gäller
att finnas där som ett stöd och kunna bemöta alla individer
i en grupp. Dels med allt praktiskt men också i pedagogiska
moment eller att bara umgås, berättar Göran.
Han har i huvudsak arbetat med 1-2 åringar. Oftast med
samma barn uppemot två år, innan det kommer in nya i barn i
gruppen. Sedan i augusti förra året har han en tjänst på Maria
förskola.
– Det är ett varierande jobb, trots att det bygger mycket på rutin
och planering. Den ena dagen är aldrig den andra lik. Jag har
jobbat på olika skolor och i många arbetslag och även varit
facklig engagerad under ett antal år, och alltid trivts bra. Förskolan är ju en verksamhet som är under ständig förändring.
Den följer samhällsutvecklingen och vi arbetar alltid målstyrt.
Personligen tycker jag att yrket gjort mig väldigt problemlösande och konsekvenstänkande, även på fritiden. Jobbets
bonus är att få följa varje barns utveckling. Även små barn kan
massor, det gäller att tro på deras förmåga och samtidigt finnas
där när de behöver det, säger Göran Larsson.
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Meny

Förrätt:
Toast med rö
kt renstek.
Serveras på
en bädd av
ruccolasallad
och
lättrostade pi
njenötter

Varmrätt:
Helstekt sven
sk oxfilé
med rödvinss
ky, aioli,
smörfräst sp
arris samt
potatiskaka
med västerbo
ttenos

Pensionsavtackning

Onsdagen den 19 februari avtackades kommunens
trotjänare som gått i pension 2013.
Jubilarerna firades med blommor och middag hos Glada Kocken.

Dessert:
Husets chokla
dpaj
med boysenbä
rcoulis och
lättvispad gr
ädde.
Kaffe/te sam
t

t

kaka

Var vänlig
- meddela vi
d anmälan om
alternativ p.
du önskar an
g.a allergi.
nat

Samtliga som avgått med
pension 2013.

Fr v: Margareta Wuorinen, Marja-Liisa Persson, Margith Lundqvist, Grethel
Pettersson, Ros-Marie Karlsson, Oili Liikamaa, Gunnel Viksten.

Fr v: Kerstin Karlsson, Raili Väisänen, Evy Hägglund, Henny Larsson,
Rolf Fyrén, Lena Nordgren, Ingrid Krigsman.
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Fr v:
Elsy Nordvall,
Neily Winsa,
Nanny Martinsson.

Ulla K Aho, SoT
Gun-Britt Byrlind, BUoK
Ann-Christine Dackestål, Soc
Ann-Louise Engman, BUoK
Britt-Marie Finnäs, Soc
Örjan Fredriksson, Soc
R olf Fyrén, BUoK
Ev y Häggrud, BUoK
Stig-Göran, Isaksson-Tjäder, SoT
Else-Maj Karlsson, Soc
Kerstin Karlsson, BUoK
R os-Marie Karlsson, Soc
Ingrid Krigsman, BUoK
Henny V Larsson, BUoK
Oili K Liikamaa, Soc
Margith Lundqv ist, Soc
Nanny T Martinsson, MoB
Ev a M Nilsson, Klk
Hans Nilsson, SoT
Lena Nordgren, BUoK
Marja-Liisa Persson, Soc
Gunnar Persson, SoT
Grethel M C Pettersson, Soc
Jan Pohjanen, Klk
Viv an Taav eniku, Soc
Helena W ennström, Soc
Gunnel Viksten, Soc
Neily W insa, Klk
Margareta W uorinen, Soc
R aili S Väisänen, BUoK
Elsy Nordv all, Klk

Öppettider inför påsken
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Mån - tors
07.30 - 15.30
Skärtorsdag 17/4
07.30 - 11.30
18/4 - 21/4
Stängt
Tisdagkvällar
15.30 - 18.30
BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER, se miljökalendern.
ÅTERVINNINGSMARKNADEN Alltinget, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
Skärtorsdag 17/4 			
10.00 - 12.00
18/4-21/4			
Stängt
Öppet som vanligt fr.o.m. 22/4
Mån-Tors 			
10.00-16.00
Fre
			
10.00-15.00
GÄLLIVARE BIBLIOTEK, tel: 0970-18163
Skärtorsdag 17/4 			
11.00 – 14.00
18/4 – 21/4 			
Stängt
MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel: 0970-18171
Skärtorsdag 17/4 			
10.00 – 14.00
18/4 – 21/4 			
Stängt

Gällivaregalan – fredag 16 maj
– Boka dagen!
Gällivare är framgångsrikt – det ska vi fira!

God mat, underhållning, överraskningar och trevligt sällskap är
självklara ingredienser denna magiska kväll. Kika in på
www.gallivaregalan.nu och på vår Facebooksida där mer info
kommer att läggas in löpande. Boka in fredagen den 16 maj för
en spännande eftermiddag och årets festligaste kväll!

Varmt välkommen att ta del av det du tycker verkar
intressant och spännande!

GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
Skärtorsdag 17/4
10.00 - 13.00
18,19, 20, 21/4
Stängt
STACKEN, tel: 0970-16082
14-16/4
Skärtorsag 17/4 tom 21/4

15.00- 21.00.
Stängt

MALMBERGETS SPORTHALL, tel 18677, 070-5546569
Skärtorsdag 17/4
08.00 - 22.15
18-21/4
Stängt

Städkampanjen - 19-23 maj

BADHUSET, tel 18673,18674
Skärtorsdag 17/4
18-21/4

10.00 - 15.00
Stängt

Gällivare kommun har anslutit sig till de
nationella skräpplockardagarna 2014.

BOWLINGHALLEN, tel 18678
Skärtorsdag 17/4
18-21/4

11.00 - 16.00
Stängt

Samla era mannar - arbetskamrater, skolelever, bostadsrättsföreningar, grannar och städa av ert närområde.

SJÖPARKSBADET, tel 186 71
Skärtorsdag 17/4
Långfredag 18/4
Påskafton 19/4
Påskdagen 20/4
Annandag Påsk 21/4

10.00 - 15.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00

HAKKAS BADHUS, tel 0975-10255
17/4 - 22/4

Stängt

Glad Påsk!

Årets Håll Sverige Rent-kommun

I samband med Håll Sverige Rents Skräpplockardagar har Håll
Sverige Rent tidigare utlyst tävlingen Årets kommun.
2013 togs utmärkelsen hem av Göteborgs stad för fjärde året i rad.
Göteborg har i flera år arbetat målmedvetet för att få invånarna att
bry sig mer om sin närmiljö genom kampanjen TÄNK! och har med
sin årliga Skolstädning lyckats engagera nästan alla skolor och
förskolor i kommunen i Skräpplockardagarna.
I år kommer vi att utlysa en ny tävling med nya kriterier där Sveriges kommuner kan vara med i att tävla om titeln Håll Sverige
Rent kommun 2014. Mer information och tävlingsregler kommer att
publiceras på www.hsr.se/skrapplockardagarna .

Anmäl er på www.hsr.se/skrapplockardagarna
senast 4 maj och bli bästa kommun i Sverige!
2012 avancerade vi från 19 till 11 plats 2013.
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17

Utställning Konstklubben Gällivare Museum
Dundret Runt, Dundret skate, Barnens Dundret Runt
Dundret Rennen (Dundret/Björnfällan)
Skoter dragracing
Klubbmästerskap på skidor Granhults IK
Gudstjänst vid Polcirkelportalen
Pimpeltävling i Vettasjärvi, After fishing i Bygdegården på kvällen
Pimpeltävling kl 12-14, Sammakko
Utställning Vårsalong Gällivare Museum
Dans i Dansens Hus kl 21.00-01.00
Saltoluokta Inför Folkmusik veckan
”Majbrasa” PIFF Skaulo-Puoltikasvaara
Valborgsmässofirande, Hemygdsområdet
Majbrasa på skolan i Granhult
Utställning Vårsalong Gällivare Museum
Toppstugan säsongsavslutning/toppluveutdelning
Säsongsavslutning på Dundret
Byakult, Nordan, Malmberget
DM-tävling Norr- Västerbotten i danserna; Bugg, Dubbelbugg,
Lindy Hop, Rock’n’Roll, Boogie Woogie, Sporthallen Malmberget.
Fågelskådning i Ahvenjärvi Hakkas

1
Gällivare rör på sig
4
Vårföreställning/ Kulturskolan
6
Nationaldagsfirande i Soutujärvi Hembygdsområde
6
Nationaldagsfirande Nattavaara Hembygdsförening
6
Nationaldagsfirande Sammakko Hembygdsgård.
6
Nationaldagsfirande Gällivare Hembygdsområdet,
6
Nationaldagsfirande Hakkas
7
Pricka-Tiden tävling. Gå lunka löp stavgång, Granhult
7
Cykelmotionsloppet Linasvängen
9
Sommarcafet vid Skrövbron öppnar kl 10.00
13
Cruising & Utställningar på Vassartorget
14
Niliterrängen&Lapplands Långlopp
14
Sommarutställning Gällivare Museum (14/6-30/8)
14
MS Meet Nostalgifest Nunisparken
v 25
Sommarkafe öppnar Nattavaara Hembygdsförening
20
Midsommarfirande Hembygdsområdet Gällivare
20
Midsommarfirande vid Skrövbron kl 17-20
20
Midsommarfest Nattavaara Hembygdsförening
20
Midsommarfest, Skauo-Puoltikasvaara
20
Misommarfirande i Gamla Kvarn Hakkas
20
Midsommarfirande Sammakko Hembygdsgård.
20
Familjedag med olika aktiviteter på Byggdegården i Vettasjärvi
21
Friluftsgudstjänst vid Skrövbron kl 11-13
21
Flottkalaset Familjeevenemang i Tjautjas.
23/6-10/8 Kåkstan Öppettider 11.00-15.00
-Utställning E45/Inlandsbanan, Malmberget visas i utställningar
och filmer, Visning av gruvfilmerna”Gropen”och gruvan förr.
Visning av Kaptenspelet och Kåkstan.
25
Övertorneå dragspelsklubb-Skrövbrons sommarcafe.
25
Trivselkväll kl 19.00-20.30 Svanparken Malmberget
25-28
Saltoluokta Folkmusikfestival
26 -28
Gällivare Sommarmarknad
26-29
MC Träff Jubileum
28
Gruvorna Runt ,Friluftsfrämjande
28-29
Hundutställning
29
Kulturresa till Nikkaluokta
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Telefon

Tim Vennström, Gällivare
Marianne Nilsson, Markitta
Tommy Svalqvist, Gällivare
Anita Eriksson, Malmberget
Marika Stenström, Gällivare
Vilhelm Ågärd, Gällivare
Pernilla Svanhem, Malmberget
Iris Öhman, Gällivare
Iris Wennström, Keskijärvi
Margit Karlsson, Gällivare

Redaktionen gratulerar alla vinnare!

Nästa nr av Kommunbladet
kommer i juli 2014

Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till:
post@gallivare.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, efter kontorstid
182 12
Socialtjänsten, dagtid, akut
070-235 77 71
Kommunens växel
180 00
Polisen Gällivare (nationellt nummer)
114 14

