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K ulturfestival!

Kulturfestivalen dag för dag, sid 13-17
Byadag i Nattavaara, sid 18-19
800 MÖH, sid 20-21

”

Kommunalrådet har ordet

Och vinnaren är …

När dessa rader skrevs var det bara några dagar kvar till valet och när du
nu läser detta är valet över. Oavsett hur det gick så fortsätter arbetet,
både politiskt och hos kommunens anställda, att med oförminskad kraft
jobba för Gällivares utveckling. Att driva en kommun och tillhandahålla
service och tjänster till medborgarna i livets alla skeden är en ansvarsfull
uppgift. En uppgift som förutsätter ambition, hängivenhet och kompetens. Jag är stolt över att verka i en kommun där det finns så mycket av
den varan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
hanterar omvandlingen

På tal om kommunal verksamhet, dvs
skola, vård & omsorg och samhällsservice, så ska man komma ihåg att en
samhällsomvandling av vår omfattning inte
är någon kommunal kärnverksamhet. Nej
det är snarare en extraordinär situation
som bara råder på två ställen i hela landet.
Och vi har kommit en bra bit på vägen att
bygga upp en ny organisation med kompetens och kunnande att hantera planer och
processer kring samhällsomvandlingen.

Rom byggdes inte på en dag

Jag har ofta funderat på innebörden i det
talesättet och hur väl det passar in på
Gällivare. För det är bara så att om något
ska bli riktigt bra så tar det tid. Att vi måste
bygga mer bostäder i Gällivare är nog alla
överens om och det är väl bara att sätta
igång kan man tycka. Men riktigt så enkelt
är det inte utan det är ett komplicerat och
tidskrävande arbete som bland annat
handlar om mark- och avtalsfrågor, dialogoch planprocesser, politisk hantering,
upphandlingar, juridiska processer.
Därutöver ska en byggbransch bearbetas för att förmå fler att rikta blicken mot
Gällivare. En tuff uppgift då det byggs och
ska byggas på många fler platser i landet.
Det är bra att vi har TOP bostäder men det
räcker inte på långa vägar. Vi måste få in
fler aktörer som är beredda att investera,
bygga och förvalta bostäder.
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Riva & bygga

Att de flesta vill att det ska hända något
nu är lätt att förstå. Samtidigt kan det vara
bra att påminna om hur snabbt saker och
ting ändå har förändrats. På relativt kort tid
har vi gått från ett besvärligt ekonomiskt
läge med ett gigantiskt överskott av tomma
lägenheter, till en situation med stabil ekonomi och stort underskott på bostäder. Hur
kunde det då bli så här? Hur kunde man
räkna så fel och riva 100-tals lägenheter?
För tolv år sedan var läget besvärligt för de
flesta inlandskommunerna - dålig ekonomi
och stora överskott av bostäder var mer regel än undantag. Om någon då hade sagt
stopp - vi river inte utan sparar lägenheter
i väntan på bättre tider - så hade man nog
inte blivit geniförklarad, snarare tvärtom.
Att det bara några år senare faktiskt blev
bättre, ja mycket bättre tider för Gällivare,
det kunde ingen förutse.
Tillbaka till problemåren i början av
2000-talet. Alla var överens om att något
måste göras för att räta upp situationen.
Staten inrättade Bostadsakuten och landets kommuner tog kölapp för att få pengar
till att riva bostäder. Gällivare var inget
undantag. Däremot fick inte kommunerna
själva bestämma vilka bostadsbestånd
som skulle avvecklas utan det styrdes
av statens regelverk. Forsheden är ett
exempel på hur tokigt det kan bli. Så långt
historia.

Från ord till handling

Blickar vi framåt från 2014 så ser det
mycket spännande ut. Utvecklingsplaner
för bostadsbyggande på Repisvaara och
Vassara är antagna av kommunfullmäktige.
Inom kort ska frågan om utvecklingsplanen
för centrum upp till politiskt beslut. En lång
rad detaljplaner för olika områden närmar
sig också den politiska beslutsprocessen.
Ett axplock av övrigt som är på gång:
Planeringen för BoKloks, dvs Skanska
& Ikea, byggande av bostäder i centrum
fortskrider. HSB förbereder nästa etapp i
Laestadiusparken. TOP bostäder planerar för flerbostadhus i centrala Gällivare.
Privata entreprenörer har långt framskridna planer för bostadsbebyggelse på
olika platser i kommunen. Flexibostäder,
ett nybildat bolag med LKAB, Sparbanken
Nord och Gällivare kommun som delägare,
ska bygga billigare bostäder enligt ett nytt
koncept.
Det finns alltså goda förutsättningar för att
det ska hända en hel del på byggfronten i
Gällivare och högst upp på min önskelista
står det just nu följande: Att så många planer som möjligt går i lås, att juridiska processer som pågår kan avslutas på bra sätt
och att vi får in fler aktörer som investerar,
bygger och förvaltar bostäder. Det skulle
kännas väldigt bra om 2014/2015 är då vi
verkligen går från ord till handling. Jag vill
så gärna kunna skriva ut hela rubriken –

Och vinnaren är Gällivare!
Jag ber att få önska er alla en riktigt
skön höst!

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
•
18 338 invånare 2014-06-30
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 okt - dec 2014
Nämnd
Stopp Dag
Tid
Plats
Kommunfullmäktige		
		
17 nov
13.00
		
8 dec
13.00
Kommunstyrelsen				Kommunhuset
		
6 okt
10.00
		
20 okt
10.00
		
27 okt
10.00
		
24 nov
10.00
Service- och tekniknämnd				
Kommunhuset
		
7 okt
09.00
		
30 okt
09.00
		
4 nov
09.00
		
18 nov
09.00
		
9 dec
09.00
Miljö- och byggnämnd				
Kommunhuset
		
9 okt
09.30
		
30 okt
09.30
		
27 nov
09.30
		
18 dec
09.30
Barn- utbildning och kulturnämnd				
Kommunhuset
		
7 okt
10.00
		
4 nov
10.00
		
9 dec
10.00
Socialnämnd				Kommunhuset
		
9 okt
10.00
		
11 dec
10.00
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Service- och teknikförvaltningen, sid .... 4
Nyanställda, sid .................................... 5
Mitt jobb, sid .......................................... 5
Samhällsbyggnadsförvaltningen, sid .. 6-8
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GKFF:s fiskeresa till Andörja, sid ... 10-11
Medborgarfrågan, sid ........................ 11
Gällivare öppnar dörren för krigsdrabbade
barn, sid .............................................. 12

Kulturfestivalen, sid ....................... 13-17
Byadag i Nattavaara, sid ............... 18-19
800 MÖH, sid ................................ 20-21
Borta bra men hemma bäst, sid ......... 22
Hemtjänstens kvalitetsarbete, sid ...... 22
Öppettider, sid ................................... 23
Svara du kan vara i fara, sid ............ 23
Kanadas världscupslag i Gällivare, sid 23
Kommande arrangemang, sid ............ 24
Kryssvinnare, sid ............................... 24

1427 tillsvidareanställda
1,4 miljarder i omsättning

NETTOKOSTNADER (i milj kr)
Kommunfullmäktige m.fl:
3,9
Kommunstyrelsen:
77,0
Miljö- och byggnämnden:
3,3
LKF:
98,9
Socialnämnden:
429,6
Barn- Utbilning och kulturnämnden: 266,7
Service- och tekniknämnden*:
93,9
Av- och nedskrivningar:
43,0
Totalt:
1 016,4
*) Exkl affärsverksamhet
KOMMUNALA BOLAG
Helägda

TOP bostäder AB
Gällivare Energi AB

Delägda

Matlaget i Gällivare AB
Malmfältens Kraftverk AB

Övriga

Expandum
Inlandsbanan
Folkets Husföreningar
Lule älvdal
Kalix älvdal
Råne älvdal
IT Norrbotten AB
Leader Polaris
Länstrafiken
m fl

Gällivare kommun, Tfn 0970-18 000 vx
Postadress: Gällivare kommun, 982 81 Gällivare
Besöksadress: Tingshusgatan 8-10
E-postadress: post@gallivare.se
Hemsida: www.gellivare.se
Ansvarig utgivare: Lennart Johansson
Redaktör: Anders Åhl
Grafisk form: Ulla Vikman
Textproduktion: Monika Nilsson/Monika Skrivare,
Mikaela Östebro, Anders Åhl, Helena Sjöholm/Favör
Reklambyrå.
Omslag: Erling Johanssons väggmålning som visar
Malmbergets historia finns i Centralskolan
Foto: Daniel Olausson där ej annat anges.
3
Tryck: GTC print ab, Luleå

Service- och teknikförvaltningen informerar
Föreningar!

Har er förening en person anställd med Lönebidrag, Trygghetsanställning eller Utvecklingsanställning?

I så fall har ni möjlighet att söka kommunalt lönebidrag. Ansökan ska innehålla:

Star

tv3
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•
•

Vill du hitta på något efter skolan?

•

Går du i mellanstadiet? Då kan du testa olika idrotter efter skolan. Vi
håller till i tennishallen på Tallbacka och på Sjöparken och har varierande
idrotter varje vecka!
Alla deltagare bjuds på frukt.

Om er förening beviljas bidrag kommer
ni att erhålla mer information inför rekvireringarna. Ansökan skickas till:
Gällivare kommun, Sysselsättningsenheten, Föreningsbidrag, Oljevägen 11,
Hjortronet, 982 81 Gällivare

För dig som går i årskurs 4-6:
Tisdagar, Sjöparkens gymnastiksal kl 15.00-17.00
Torsdagar, Tallbacka IP/Tennishallen kl 15.00-17.00

Vill du veta mer kan du kontakta:
Samordnare Gällivare: Håkan Abrahamsson, tel: 070-511 68 65
E-post: tennishakan@gmail.com eller
Projektledare: Åsa Christensen, tel: 070-29 800 39
E-post: asa.christensen@norrbotten.rf.se

Gällivare
kommun
Fritid

Kom och lek!
Service- och tekniknämnden har tagit fram
en handlingsplan för lekplatserna inom
tätorten. Nu är lekplatsen på Björkmansvägen i Gällivare renoverad.
Hit kan du enkelt ta dig även med buss
(avstigning vid hållplats på Söderbergsvägen)

Vi hoppas på många trevliga
lekstunder. Välkomna!
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Kort beskrivning av föreningens
verksamhet och syfte
Namn på den anställde, dennes
arbetsuppgifter samt sysselsättningsgrad
Kopia på beslutsmeddelandet från
Arbetsförmedlingen

För mer information 0970-188 01

Festligheter i sorteringens
och återvinnigens tecken!
För att underlätta, förbättra och
öka framkomligheten för våra
kunder, medarbetare och underentreprenörer så har vi nu byggt
om återvinningscentralen. Vi
hoppas på en ännu bättre sortering framöver!
Den 14 oktober ser vi framemot att

få välkomna alla medborgare till vår
nyinvigning av Kavahedens återvinningscentral. Start klockan 16:00 med
invigningstal och ceremoni.

Litet axplock av vad som händer:
•
•
•
•

Bytesmarknad,
tävlingar och fina priser,
information och
guidade bussturer på området för
skolelever och besökande

Vi bjuder på tilltugg!
Vi vill även passa på att tacka Er för
det tålamod ni visat när ni har besökt
oss i stöket under byggtiden!

Nya medarbetare
maj - aug 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christer Larsson,
arkitekt
Roger Adermalm,
sjuksköterska
Sally Yngman,
undersköterska
Astrid Alveblom,
lärare åk 1-3
Ingrid AnderssonLahdenperä, skolsköterska
Eva Beckman,
lärare åk 4-9
Ellinor Haglander,
förskolechef
Mari Hansson,
lärare textilslöjd
Anna Jillmyr,
rektor
Anna Johansson,
resurslärare
Anna Klasson,
lärare åk 1-7
Kristina Larsgren,
lärare åk 1-7

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

Mark- och exploateringschef
Badmästare/Fastighetsskötare
Enhetschef Fritidsanläggningar
Läarare/franska
Löneadministratör
Modersmålslärare /finska/arabiska/thai
Rektor Tallbackaskolan
Sjuksköterskor
Specialpedagog Hedskolan
Undersköterska Dokkas/
Nilivaara
Undersköterska Ullatti
Undersköterskor Hedgården
Undersköterskor Älvgården

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

Nya medarbetare

Daniel Jonsson,
projektledare

på Service- och
teknikförvaltningen/
Stab

Marianne Öhman,
verksamhetsplanerare,

Jonas Olsson,
bredbandssamordnare, Utvecklings-

enheten

Barn- utbildning och
kulturförvalningen/
Stab.

Mikaela Peltz,
utredare,

Nämnd- och utredningsenheten

Eva Askebrand,
personalhandläggare,
Personalenheten

”Mitt jobb”

De har jobbat som undersköterskor i stort sett hela sitt arbetsliv,
ett yrkesval de halkade in på men aldrig har ångrat. Här har de utvecklats, lärt sig möta människor med olika behov och haft många
fina stunder med brukare och deras anhöriga.
– Man känner att man är behövd och gör skillnad för den sjuke. Det här är ett yrke
där man möter människor i många olika situationer och får mycket uppskattning,
säger Lillemor Gustafsson, som får medhåll av sin kollega Marianne Engström vid
Wassarahem 1.
Det är lugnt och stilla innanför dörrarna på korttidsboendet Wassarahem 1. Här ger
man växelvård till sjuka och avlastning för anhöriga, exempelvis människor som råkat
ut för en stroke och behöver stöd för att klara vardagen. Men här sker också vård i
livets slutskede, något som kräver extra omsorg och lyhördhet.
– Jag trivs bra då det är så omväxlande. Vårdarbetet varvas med en del fysiska
aktiviteter som promenader och annan social samvaro. Nyligen hade vi en surströmmingsskiva där vi dukade fint och tillsammans med brukarna avnjöt en trevlig middag
med mycket prat och skratt, berättar Marianne Engström, undersköterska Gällivare
kommun.
Att det är ett korttidsboende gör att brukarna inte stannar så länge och rutinerna är
ganska fasta. Personalen går tre skift och alla insatser som utförs rapporteras, dokumenteras och följs upp kontinuerligt.
- Det gäller att ha fingertoppskänsla och skapa en bra relation med varje enskild brukare. Individanpassning och trygghet är nyckelord. Jobbet är verkligen givande och
vi har en bra dialog i arbetslaget och kan vara med och påverka schemaläggningen.
Men personalstyrkan hade gärna fått vara större och lönen högre, det hade också
underlättat nyrekryteringen säger Lillemor Gustafsson.
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En attraktiv stad i arktisk miljö

Det finns tre utvecklinsplaner som konkretiserar
den av kommunfullmäktige antagna visionen för
samhällsomvandlingen, Gällivare – en arktisk
småstad i världsklass. Centrum, Vassara och Repisvaara är de områden som ligger i fokus för det
nya Gällivare.

Utvecklingsplanen för Repisvaara antogs i maj
2013. Nu pågår detaljplanearbete för att utveckla området.

Här planeras för 600-700 bostäder i naturnära miljö med utsikt
över fjäll och natur med trevliga utemiljöer och bra service som
till exempel förskola.

Utvecklingsplanen för Vassara antogs i augusti
2014. Området innebär ett tillskott i utbudet av boendemiljö

Inom ramen för projektet Nya Gällivare genomfördes en lång
rad dialogmöten. Där hade kommunens medborgare möjlighet
att uttrycka önskemål och förslag om hur framtidens Gällivare
ska gestalta sig. I en sammanfattning av hela processen framkom att en majoritet önskar att staden ska växa från centrum,
över Vassara älv och upp mot fjället Dundret.

som är vattennära men ändå centralt placerad. En del av norra
sidan av Vassara och området mellan Kvarnbacken och Hembygdsområdet är undantagen för exploatering och bebyggelse.

För att sätta ord på ett framtida önskvärt tillstånd som omvandlingen ska leda till formulerades en gemensam vision;
Gällivare – en arktisk småstad i världsklass. Närheten till
naturen och Dundret ger möjligheter till unika boendemiljöer
med närhet till friluftsliv och vinteraktiviteter. Kärnvärden som
är grundstenar i visionen och utgångspunkter för kommunens
planarbete i riktning mot det nya samhället.

från Malmberget ska placeras i centrala stan men också bostäder. En centrumnära placering av gymnasieskola, sportanläggningar och kulturhus ger mer liv och rörelse i centrum och
ökar tillgängligheten för fler.

I dagsläget finns tre konkreta utvecklingsplaner framtagna,
varav två är politiskt fastställda av kommunfullmäktige.
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Utvecklingsplanen för centrum beslutas under
hösten 2014. Kommunala verksamheter som försvinner

Fokus i de tre utvecklingsplanerna ligger på att skapa goda,
hållbara förutsättningar för attraktiva boendemiljöer. Likaså
goda utemiljöer och mötesplatser för en ökad trivsel, trygghet
och gemenskap för Gällivares befolkning. Ambitionen är att
åstadkomma en tilltalande stad med boende för alla åldrar,
där ett större och varierat utbud bidrar till att människor både
vill stanna kvar och flytta hit. Målet är att skapa en arktisk stad
som människor känner sig stolta över att leva och verka i.

Nytt sätt att bygga skapar affärsmöjligheter
Som ett led i rådande bostadsbrist och samhällsomvandling
ska nya bostäder byggas i Gällivare, ett tillfälle som öppnar
upp affärsmöjligheten att bygga
både modernt och energismart.

tur kräver att företagen kan avsätta
resurser vilket inte är det lättaste i
rådande konjunktur, säger Mia Edin,
vd Företagsbolaget.
Projekt LÅGAN handlar om lågenergibyggande i kallt klimat och det är
ett samverkansinitiativ i Norrbotten.

Ulf Hedman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun, ser positivt på projektet och
arbetar för att kommunens näringsliv
ska se möjligheterna och ta chansen till goda affärer genom framtidens sätt att bygga bostäder.

- Vi önskar en samverkan med
de lokala aktörerna och kanske
startar det även nya byggföretag i Gällivare, säger Christer
André, projektledare LÅGAN, Låg
Energi Användning.

- Initiativet går ut på att i samverkan
mellan arkitekter, forskare vid Luleå
tekniska universitet, projektörer,
byggföretag, systemleverantörer (el,
vvs och ventilation), hustillverkare,
komponenttillverkare, fastighetsägare samt tre kommuner i länet
utforma, projektera och uppföra enoch flerfamiljs lågenergihus anpassade för kallt klimat, säger Christer
André.

- Det handlar om några hus, modulbyggnader, som ska byggas på
ett ekonomiskt, energismart och
rationellt sätt.

Företagsbolagets projekt ”Gällivare
bygger” har sedan två år tillbaka
arbetat med frågan om hur de lokala
företagen ska kunna vara en betydande del i uppbyggnaden av det
nya Gällivare utifrån ställda hållbarhetskrav. I projektet, som samarbetat med LÅGAN, har många lokala,
branschkopplade företagare deltagit
och affärsmöjligheterna är tydliga
men i detta krävs också resurser.

Projektägare av LÅGAN är IUC
Norrbotten AB. Medfinansiärer är
LKAB, Energimyndigheten samt
kommunerna Gällivare, Boden och
Piteå.

- Basindustrins högtryck har dragit
byggföretagen till sig under en lång
tid vilket gjort att vi inte har någon
tradition av att bygga boenden
lokalt. Det har medfört att vi behöver satsa på att öka kompetensen
utifrån de höga krav på energi och
hållbarhet som nu ställs. Det i sin
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Nytt boende på Forsgårdsområdet

Inbjudan till:

TRYGGHETSVANDRING
Ett nytt boende för socialt stöd ska byggas i
Gällivare. Avvecklingen av Älvbacka och
Holkens boende skapar ett behov för bostäder
med särskild service för vuxna. Det blir 14
lägenheter som kommunen planerar att bygga
på Forsgårdsområdet. Beräknad inflyttning
årsskiftet 2016/2017.

ker?

Är du den vi sö

Mark- och
schef
Exploatering
re.se/lediga

www.gelliva
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i Gällivare 25 september kl 19.00-21.00
Finns det områden i Gällivare där du är otrygg?
Uppsamling och fika:
Kommunhusets fikarum
Varför genomför vi en
trygghetsvandring?
De som sitter med den största kunskapen
om sin närmiljö - vad som är tryggt eller
mindre tryggt och varför det är så - är de
som bor och är verksamma i området. Den
kunskapen är viktig för att kunna utveckla
och förbättra en stadsdel. När människor
trivs och rör sig ute blir stadsdelen mer
levande, intressant och trygg.
Vi behöver ditt perspektiv för att
åstadkomma trygga offentliga miljöer,
förutsättningar för den fortsatta planeringen.

Vad är trygghetsvandringar?

Trygghetsvandringar innebär att en grupp
människor systematiskt går igenom ett
område för att inventera det ut trygghetssynpunkt. Vanligen ingår personer som bor i
området men ibland även företrädare för
lokala föreningar, bostadsföretag, politiker
och polis. Metoden syftar till att skapa en
tryggare miljö genom att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter om olika
platser. Genom delaktighet får invånare
chans att påverka sina offentliga miljöer och
göra dem mer levande.

Anmälan görs till:

Gällivare kommuns växel: 0970- 18 000
Maria Nyström maria.nystrom@gallivare.se
eller 0970-186 62, 072 57 15 453

jobb

Gällivare kommun

Rockabillyparty i byn
En lördagkväll i slutet av augusti var
det fullt ös på Folkets Hus i Hakkas. För
19:e gången i ordningen anordnades en
Rockabillykväll inramad av närmare 300
personer.
– Det är många som besöker oss, det
kommer folk från stan och andra delar av
Norrbotten också. Det är viktigt att hålla
musiken och dansen levande och ett sånt
här arrangemang hjälper till. Här träffas folk i varierande åldrar för att ha en
trevlig kväll och för att dansa loss, säger
Lars-Gunnar Larsson, mera känd som
”Boppers” och mannen som är initiativtagare till Rockabillypartyt.
Det har blivit en tradition som varje år lockar folk från
när och fjärran till byn. Rockabilly är det givna temat
och det är alltid livemusik med etablerade artister
och ofta upp till tre band som uppträder. Musiklegender som Bob Fisher från Johnny and the Roccos har
exempelvis spelat i Hakkas.
– Det är variation på de som uppträder från år till år,
och det är inte svårt att få artister att ställa upp. Hakkas har blivit omtalat och många musiker uppskattar
att det är så väldigt många som dansar loss när de
uppträder, berättar ”Boppers”.

Mycket arbete men roligt

Arrangörer är Hakkas Rockabillysällskap som består
av fyra enagagerade personer som arbetar hårt med
att få alla bitar på plats för den årliga kvällen.
– Planeringen påbörjas ett år innan och ju närmare
festkvällen man kommer desto mer intensivt blir
det. Sista veckan är det massor att göra. Men det
är roligt och enormt uppskattat, berättar Ulf Olsson,
Hakkas Rockabillysällskap.

Fr v: Ulf Olsson, Maggan Carlsson, Lars-Gunnar
”Boppers” Larsson, Daniel Willman

Innan dansen öppnar kommer en kortege med
veteranbilar från Gällivare och fler sluter upp utanför
Folkets Hus i Hakkas. Det minglas och det pratas
bilar innan dansen tar fart. Eftersom lokalen är
begränsad är det inte helt ovanligt att det blir fullsatt.
Men de som inte ryms har trevligt utomhus där det
finns möjlighet att köpa sig en matbit och sitta ned
och surra med folk.
– Det är ett otroligt uppskattat arrangemang med
besökare från 18- till 80-årsåldern och folket som
kommer längtar redan till nästa gång, berättar
Maggan Carlsson som ingår i arrangörsstaben.
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Fiskeresa till Andörja
Den 22–24 augusti arrangerade Gällivare
kommunanställdas fritidsförening (GKFF)
en fiskeresa till Andörja, Norge. Andörja
ligger i Troms fylke norr om Lofoten.
18 glada och fiskesugna resenärer följde
med GKFF:s buss mot destination Andörja.

GKFF fritidsförening
Alla med pågående anställning i Gällivare kommun
är automatiskt medlem i Gällivare kommunanställdas
fritidsförening (GKFF). GKFF försöker hålla ett brett
utbud av aktiviteter för att locka så många deltagare
som möjligt. Aktiviteter som anordnats via GKFF är:
tabata, zumba, gympa, ridning, innebandy, skytte, yoga,
thaimassage, skidkurs, kortare resor m m. Dessutom
anordnas årligen en mycket uppskattad bowlingturnering
bland medlemmarna.
Som medlem i GKFF kan du påverka utbudet genom att
lämna in förslag på aktiviteter. Vad är du intresserad
av?
Syftet och målet för verksamheten är:
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•

Att verka för att alla anställda ska kunna delta i
någon av de aktiviteter som anordnas.

•

Att verka för ökad gemenskap och samhörighet.

•

Att verka för friskvårds-, fritids- och
kulturaktiviteter.

Andörja är en vacker plats med höga berg och närhet till havet.
Deltagarna hade under de tre dagarna möjlighet till fiske från
såväl båt som från land. Fisket resulterade i makrill, torsk, sej
men även i hälleflundra och uer. För dem som ville fanns även
möjlighet att vandra i de storslagna fjällen.
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Yanka Rabelo, Malmberget

- Jag brukar besöka en del
festivaler och skulle det finnas
en riktig biograf hade jag gärna
gått på bio.

Daniel Appelqvist,
Gällivare

- Nej jag brukar inte besöka så
många kulturarrangemang, det
blir mest via skolan när man
måste gå.

Minette Zedig, Gällivare

– Det brukar jag göra och ofta
tar jag med hela familjen. Det
är viktigt att det anordnas kulturarrangemang vilket skapar
gemenskap. Jag tycker också
att det är viktigt att stötta det
som anordnas, även sportarrangemang.

Lennart Andersson,
Malmberget

- Mera sällan men ibland
händer det. Ofta blir det arrangemang via PRO, men jag
har även gått på Malmbergsteaterns föreställningar.

Eva-Britt Simonsson,
Gällivare
- Jo det brukar jag göra ibland,

det är roligt att träffa folk och
att det anordnas olika arrangemang.

Monica Kamans,
Nattavaara

– Ibland besöker jag olika
arrangemang, ofta det som
anordnas i Nattavaara. Det är
roligt och det är ett bra sätt att
lära känna nya människor på.
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Här pågår iordningsställandet av bostaden som ska inrymma sju ensamkommande barn. Stående från vänster; Anki
Bondesson, Maj-Britt Nilsson, Eva Viltok, David Larsson, Rut Poggats. Sittande från vänster; Ann-Katrin Piff, Linda Nilsson.

DIN D
A
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I slutet av september tar Gällivare kommun
emot de första ensamkommande flyktingbarnen. Då öppnas ett hem för vård eller
boende, så kallat HVB, med sex anställda.

ÖPP

Gällivare öppnar dörren för krigsdrabbade barn

Gällivare kommun hade inte möjlighet till mottagande
av ensamkommande flyktingbarn på grund av bostadsbristen. Men en lagändring, som kom i januari 2014,
innebär att Migrationsverket har rätt att fördela ensamkommande flyktingbarn till samtliga kommuner i landet.
- Många barn som kommer till Sverige mår dåligt av
både krig och svåra hemförhållanden, därför är det viktigt att ta hand om dem på rätt sätt, säger kommunens
integrationssamordnare Anki Bondesson och fortsätter;
till vårt nyinrättade grupphem har vi anställt sex personer med blandad erfarenhet från vården, psykiatrin och
skolvärlden.

- Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och integration i samhället. Den dagen
ungdomarna flyttar ska de vara förberedda så att de
på ett bra sätt klarar eget boende och försörjning. Boendet i grupphemmet är basen och ska vara en trygg
plats för ungdomarna, men skolan och en aktiv fritid
är minst lika viktig, säger Anki Bondesson.

Enligt avtalet mellan kommun och Migrationsverket
ska Gällivare ta emot sju pojkar i åldrarna 13-15 år och
ansvara för dem till deras 18 årsdag. Det kan bli aktuellt
med boende i grupphem alternativt familjehem.
Fotnot:
Antalet ensamkommande flyktingbarn i Sverige 2013
var cirka 4000. De flesta kommer från Afghanistan och
Somalia.
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Kulturfestival 2014

Årets upplaga av Kulturfestivalen är den åttonde i ordningen.
En dryg vecka fullspäckad med
inte mindre än 88 arrangemang.
Nyinvigningar, utställningar,
konserter, föreläsningar och
teater i både tätorten och på
landsbygden.

Jubileumstemat 2014 är Centralskolan 100 år och söndag 28/9 är det öppet hus då det visas bilder från då
skolan byggdes och klassbilder som kommunens bildarkiv samlat ihop.
Gällivare kommuns kulturstipendium har delats ut under
50 år. Under veckan hyllas detta tillsammans med några
personer som fått utmärkelsen genom åren, dessutom
presenteras årets stipendiater.
Varmt välkommen till festivalen som blivit en
tradition!

Lördag 27 september

10.00- 	Invigning av ”Inlandsbanan” på golvet utanför
15.00 Centralskolans kafé. Tävling!

27 september Rahpam!
Invigning!

Den 27 september kl 13 inviger vi naturum Laponia och det samiska vistet på
Viedásnjárgga vid Stuor Muorkke/Stora
Sjöfallet.

11-14 80-års jubileum för Friluftsfrämjandet
Toppstugan Dundret 		
12-16 Öppet hus med aktiviteter i Moskojärvi gamla skola
13-18 Invigning Laponia naturum Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke
14-17 Renkok serveras i Nattavaara hembygdsgård 		
18.00 Konsert med musik av Gällivare kommuns 			
kulturstipendiat 1971 Väinö Ruottinkoski
Hakkas bygdegård, framförs av Maria Ruottinkoski m.fl.

Söndag 28 september

12-16 Öppet Hus med aktiviteter i Moskojärvi gamla skola
13-16 100-års jubileum Öppet Hus i Centralskolan Gällivare		
Utställningar m.m.
13.00 Föreläsning Laila Freij ”Arbetsstugubarn - att vara 		
skolbarn i Norrbotten” Pålkem Ekorrbo			
Väinö Ruottinkoski, foto: privat ägo

Kulturstipendiat 1971

En man med musiken i blodet. Född i
Hakkasbyn 1930, där han tidigt, redan
före han började gå, trakterade orgelharmoniet sittande i knät på någon som
skötte tramporna åt honom.
Dottern Maria föddes 1962 och har följt
sin pappas fotspår i musiken. Konsert i
Hakkas bygdegård, lördag 27 sep kl 18.

16-19 Presentation av Sven-Åke Andersson om boken
”Hus med folk i vardagen” i Purnu, huset uppe på 		
Larssons backe.
18.00 Tema ”Skräck” med filmvisning Cruzical Film 		
media Nattavaara hembygdsgård, 15 års gräns		
19.00 Konsert Norrbottens Big Band med Norrbottensmusiken
Caecilie Norby & Lars Danielsson Malmberget Nordan
(förköp)

Alla arrangemang är avgiftsfria med undantag av de som har
förköp av biljetter på biblioteken och Gällivare museum.
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Måndag 29 september

11Utställning ”50 punkter om Gällivare”
15.30 Utställning ”Våra gatunamn” Centralskolan ”Kulturettan”		

Foto: Gellivare bildarkiv

Centralskolan 100 år
Centralskolan öppnades
som skola 1914. Nu 100 år
senare är skolan förvandlad till
hemvist för kulturen, museet,
ungdomsmottagningen,
ungdomsrådet,
hembygdsföreningen och
kafé. Gymnastiksalen har blivit
ungdomens hus ”Stacken”.
Spruthuset har blivit brandmuseum.

Vi firar 100 år med öppet hus
söndagen den 28 september kl
13.00-16.00.
• 13.00 Invigningstal och en
skolklocka ringer in till Centralskolan
• 13.10 Årets kulturstipendium
utdelas till systrarna Bergström
• 13.15 Filmpremiär ”Malmbergets historia” av Erling
Johansson en film av Michael
Johansson

11Utställning ”Konst uppåt väggarna under 70 år”		
15.30 Utställning ”Gellivare Sockens Hembygdsförening 75 år”
Gällivare museum Centralskolan. Pågår 28/9-11/10
12-15 Öppet hus visning modellbygge i Malmberget fd. 			
Gunillaskolan Hus H.
14.00 Berättartimme med Ellen Lundgren, Föreningshuset 			
Kåkstan.
14-16, Fotoutställning tema ”Malmberget”
18-21 Föreningshuset Kåkstan.
18.00 Föreläsning Eva Melander berättar om Åke Sundqvist
- självlärd träsnidare, kulturstipendiat 1973 				
Malmbergets bibliotek.
18.00 Föreläsning Laila Freij ”Arbetsstugubarn - att vara 			
skolbarn i Norrbotten” Nattavaara hembygdsgård
19.00 Malmbergsfilmer visas i Kåkstan, Föreningshuset
19.00- Idrottens himmel och helvete, Kom och diskutera hur vi 		
20:30 tillsammans skapar en sund barn- och ungdomsidrott
Gällivare museum

Tisdag 30 september

07.30 Frukostmöte, kulturinformation Föreningshuset Kåkstan

10.00 Skolteater ”Jag vet vem du är” för högstadiet 		
13.00 Sjöparksskolan aulan.
                                                                 

Gatunamn i Malmberget
Namnförslag

Gällivare kommun och LKAB ger
dig chans att föreslå namn till de
nya vägar som kommer att byggas i
Östra Malmberget och Repisvaara.
En utställning om gatunamn
i Malmberget öppnas den 28
september i Centralskolan.
Utställningen ger dig bakgrund
till många av de vägnamn som
finns i Malmberget. Varför finns det
vägnamn som te x Höijersbacke,
Spelmansgatan, Tingvallsgatan,
Presidentgatan?

Vi ger dig möjlighet att under
vintern förslå namn till vägarna i
de nya bostadsområden.
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10-12, Utställning ”Vid kanten av Gropen” Gellivare Bildarkiv
13-15 Malmbergets bibliotek.
11Utställning ”Konst uppåt väggarna under 70 år”
15.30 ”Gellivare Sockens Hembygdsförening 75 år” 			
Gällivare museum. Pågår 28/9 – 11/10
11Utställning ”50 punkter om Gällivare”
15.30 Utställning ”Våra gatunamn” Centralskolan ”Kulturettan”
12-15 Öppet Hus visning modellbygge Malmberget
fd. Gunillaskolan Hus H.
14.00 Föreläsning dokumentationsprojekt Malmberget 			
Föreningshuset Kåkstan.

Alla arrangemang är avgiftsfria med undantag av de som har
förköp av biljetter på biblioteken och Gällivare museum.

Tisdag 30 september

14-16, Fotoutställning tema ”Malmberget”
18-21 Föreningshuset Kåkstan.
18.00 Föreläsning Heide Krönlein Nattavaara hembygdsgård
19.00 Föreläsning Maja Larsson berättar om boken
”Någon måste berätta” Gällivare bibliotek
19.00 Filmvisning av ”Ovärdet” Kåkstan Föreningshuset
19.00 Föreläsning Laila Freij ”Arbetsstugubarn - att vara 		
skolbarn i Norrbotten” Ullatti Träffpunkt f.d. Arbetsstugan

19.00 Musikunderhållning m.fl. Gällivare Internationella Caféet

Onsdag 1 oktober

Foto: Michael Johansson

Dokumentera Malmberget
Föreningshuset Kåkstan
Vi kommer att presentera vårt arbete
under somrarna i Föreningshuset
i Kåkstan samt i Malmbergets
bibliotek. Kulturfestivalen kommer
att präglas av Malmbergets
berättelser. Sommaren 2016 blir
den stora finalen och vi bjuder in
alla att komma till arrangemang i
Malmberget.

10-12, Utställning ”Vid kanten av Gropen”
13-15 Malmbergets bibliotek		
11Utställning ”50 punkter om Gällivare”
15.30 Utställning ”Våra gatunamn”
Centralskolan ”Kulturettan”
11Utställning ”Konst uppåt väggarna under 70 år”
15.30 Utställning ”Gellivare Sockens Hembygdsförening 75 år”
Gällivare museum Centralskolan. Pågår 28/9 – 11/10
			
12-15 Öppet Hus visning modellbygge Malmberget
f.d. Gunillaskolan Hus H.
14.00 Öppen dialog ”Kvinnorna i Malmberget” Föreningshuset
Kåkstan.
		
14-16, Fotoutställning tema ”Malmberget” Föreningshuset 		
18-21 Kåkstan.
17.00 Internationella kvällen, Sjöparksskolan aulan

Öppen dialog med
kvinnor i Malmberget

Nu har du som kvinna en möjlighet
att berätta om dina upplevelser
som kvinna i Malmberget. Gunilla
Tagestam, född i Malmberget, är
samtalsledare.
Vi vill höra din berättelse i en öppen
dialog som genomförs;

Onsdag den 1 oktober kl 14.00 Föreningshuset Kåkstan Malmberget.
Kom, lyssna och berätta om kvinnors liv i Malmberget.

18.00 Berättarkväll Nattavaara hembygdsgård
19.00 Filmvisning ”Inte bara honung” Kåkstan Föreningshuset
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Torsdag 2 oktober

10.00 Skolteater ”Doktor Kling” förskola
12.00 Sjöparksskolans aula

Illustratör: Eric Ärlemalm

Minns du somrarna på
Åsa barnkoloni?

Vi söker efter bilder och berättelser
från Åsa. Inger Skantze Ärlemalm
skriver en bok om Åsa.

Kom och möt Inger den 2 oktober
kl 14.00 i Föreningshuset, Kåkstan.

10-12 Utställning ”Vid kanten av Gropen”
13-15 Malmbergets bibliotek
11Utställning ”50 punkter om Gällivare”
15.30 Utställning ”Våra gatunamn” Centralskolan ”Kulturettan”
11Utställning ”Konst uppåt väggarna under 70 år”
15.30 Utställning ”Gellivare Sockens Hembygdsförening 75 år”
Gällivare museum Centralskolan. Pågår 28/9 – 11/10		
12-15 Öppet Hus visning modellbygge Malmberget, fd. 		
Gunillaskolan Hus H.
14.00 Föreläsning om Åsa barnkoloni Föreningshuset Kåkstan
14-16 Fotoutställning tema ”Malmberget” Föreningshuset 		
Kåkstan.
19.00 Bio ”Ömheten” medlemskort i Filmstudion 250: Gällivare sjukhus aula.

Öppet Hus visning av
modellbygge

Modell av 2.000 hus skall byggas.
Malmberget, fd. Gunillaskolan Hus H.

29 sep - 2 oktober

19-21 Öppet Hus hos Fotoklubben Gällivare Malmbergsv.12B
			
19.00 Berättarkväll med Markus Falck, Köhlers timmerkåta
(förköp)

Fredag 3 oktober

10.00 Skolteater ”Doktor Kling” förskola
12.00 Sjöparksskolans aula
11Utställning ”50 punkter om Gällivare”
15.30 Utställning ”Våra gatunamn” Centralskolan “Kulturettan”

Foto: Ingemar Lundgren

Tjära människa

Vilho Ollikainens svarta och
rosenröda tankar, dikter och sånger
fritt tolkade av Jan Johansson
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Vilho var människa och medborgare
i Gällivare kommun fram till sin
bortgång 1998. Genom sång, musik,
bild, form och text – och inte minst
sin egen person – gav han sin syn
på saken. På skapelsen, konsten,
politiken, kärleken, mörkret, allt som
hör livet till.
I föreställningen Tjära människa
tolkar folkmusikern Jan Johansson
fritt ett urval av Vilhos texter och de
sånger han brukade sjunga.

11Utställning ”Konst uppåt väggarna under 70 år”
15.30 Utställning ”Gellivare Sockens Hembygdsförening 75 år”
Gällivare museum Centralskolan. Pågår 28/9 – 11/10
18.00 Föreläsning ”Radioaktivitet i vår omgivning” professor
Sven Israelsson, Nattavaara hembygdsgård.
18.00 Tornedalsteatern ”Tjära människa” Ullatti logen (förköp)
19-21 Danscafé, Bugg och Tango, Gällivare Dansens Hus		

Lördag 4 oktober

11-14 Barnens kulturdag med trolleri, sagostund,
barnbio ”Krakel Spektakel” (förköp) Nordan, Malmberget
11.00- Hanverksgruppen Stickkafé med Erika Nordvall
Kåkstan ”Tysta Marie”
12-13 Föredrag om gamla vantmönster, Föreningshuset, Bion,
Kåkstan
13.30- Stickning/workshop, föranmälan på telefon 073 8282597
15.30 (Helene Ek)

Stick-Kafé med vantar
från Norrbotten

Lördag 4 oktober i Kåkstans kafé
“Tysta Marie”. Öppet från 11.
Föredrag om gamla vantmönster kl
12- 13 och workshop kl 13.30-15.30.

11Utställning ”Konst uppåt väggarna under 70 år”
15.30 Utställning ”Gellivare Sockens Hembygdsförening 75 år”
Gällivare museum Centralskolan. Pågår 28/9 – 11/10
11Utställning ”50 punkter om Gällivare” 		
15.30 Utställning ”Våra gatunamn”Centralskolan ”Kulturettan”
11-16 Hantverksgruppen, Hantverksmässa Malmberget Kåkstan
			
12-16 Invigning av nya Resecentrum med Laponiaentrén. 		
Turistbyrå/Visit Gellivare Lapland och mycket mer (se
kommande annonsering)

Invigning Laponiaentrén
i Gällivare
Gällivare Resecentrum med turistbyrån, den nya Laponiaentrén m.m.
invigs kl 12-15. Invigning, visning,
underhållning.

18.00 Tornedalsteatern ”Tjära människa” Nattavaara 		
hembygdsgård
19.00? Konsert JP Nyström Johansson & Combo Malmberget Nordan
(förköp)

Söndag 5 oktober

11-14 Alice Ahnqvist berättar om släktforskning
samt information angående det s.k. Malmbergsprojektet
Gällivare Malmbergv.3 /gaveln
11-16 Hantverksgruppen Hantverksmässa Malmberget Kåkstan
			
12-15 Visning av kulturbyggnaderna Nattavaara Mikkalagården &
Byastugan
16.00 Tornedalsteatern ”Tjära människa” Malmberget Nordan
(förköp)
		
18.00 Nils Hennix rallare, kulturstipendiat 1988 berättar om
Gällivare visor. Gällivare Närradio
18.30 Filmfestival Biofilmen ”Turist” Malmberget Nordan

JP Johansson Combo
Lördagen den 4 oktober har vi detta
jubileumsår till ära stipendiater både
på scenen men även pristagare som
hyllas för den musik man skrivit.
Tommy Lakso och JP Nyströms
får vi uppleva live. Bo Nilsson och
Calle Lagerkvist kommer att finnas
med för den fantastiska musik man
skapat. För den här konstellationen
är det här riktiga husgudar som
betytt väldigt mycket och den skatt
av fantastisk musik och inspiration
som kommer från dessa herrar får vi
lyssna till denna kväll… och mycket
annat förstås.

20.30 Filmfestival Biofilmen ”Smärtgränsen” Malmberget Nordan
Arrangörer: Friluftsfrämjandet, Moskojärvi Bygdegårdsförening, Gällivare kommun, Jokkmokks kommun,
Laponiatjuottjudus, Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Naturvårdsverket, NLL, Riksantikvarieämbetet, Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Nattavaara hembygdsförening, Gällivare kommun kultur, Hakkas bygdegårdsförening,
Gällivare Hembygdsförening, Gällivare-Malmbergets konstklubb, Ungdomsmottagningen, Ungdomsrådet,
Malmfältstrollen, Studiefrämjandet, Sverok, Exandum, ABF, Miroi, Migrationsverket, Vänner utan gränser,
Internationellt café, IN Gellivare, Gällivare kommun Integrationsenheten, Face Of Gällivare, Filmstudion, Gellivare
Bildarkiv, Gällivare Teaterförening, Tango i Gällivare, Gällivare Bugg & Swing, Dundretbuggarna, Gellivare släkt- och
bygdeforskare, Sisu Idrottsutbildarna, Gällivare Folkets Hus, Gällivare kommun Fritid.
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Landsbygdsutvecklingen går framåt
Projektet Landsbygd i centrum har varit igång
drygt ett halvår och det arbetas med utveckling
på många plan runt om i byarna.
– Det går så himla bra. På den här korta tiden har
det hänt mycket och jag lyfter på hatten för alla
engagerade bybor som jobbat stenhårt, säger
projektets ledare Jennie Svensson.
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Runt om i kommunens byar fortskrider arbetet med
lokala utvecklingsplaner och många arrangemang har
gått av stapeln under våren och sommaren, exempelvis byadagen i Nattavaara som kommunbladets
fotograf besökte.
- Jag har fått massor av positiv respons och många
nya projektidéer. Men det finns alltid utrymme för fler
så jag hälsar alla kreativa själar på landsbygden välkommen att höra av sig, säger Jennie Svensson.

19

800 MÖH

Under en glödande midnattssol, på en vacker
fjällhed och bland trolska toner anordnades sommarfestivalen 800 MÖH (Meter Över Havet) för
andra året i rad, och vilken succé det blev, igen.
Det hela tog sin början i augusti 2012, då Gällivarebanden
Silvertundra, Elden samt Johan Airijoki bjöd på en inofficiell
konsert på toppen av Dundret. Vänner kom för att lyssna, njuta
och umgås. Någon hade med sig en grill. Man satt på filtar och
liggunderlag. Det här blev startskottet till en spirande idé om
att anordna detta som en årligen återkommande sommarfestival i Gällivare.
Elisabeth Landby från Sole Event, huvudarrangör för festivalen, säger:
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- 800 MÖH är hela Gällivares sommarfestival.
Vi bjuder på artister med hjärtat i bygden, möten mellan människor, gemenskap och den vackraste fond man kan tänka
sig. Publiken består av småttingar, farmor & farfar, rockers,
livsnjutare, bybor, partypeople, hemvändare, ungdomar, centrumfolket, människor från andra delar av världen och från vitt
skilda kulturer. Alla är välkomna upp, och alla älskade vi det vi
hörde och såg!
Festivalen tar plats mitt på kalfjället Dundret, 800 MÖH,
och bjöd i år på stor variation av musikgenrer, där också en
barnboksförfattare, en konstnär av bild och en av mat fanns på
plats. Det hela är mycket enkelt, kostar nästan ingenting och
när vi lämnade platsen på natten fanns knappt ett spår av vår
upplevelse kvar. De bär vi med oss i minnet, tills vi möts igen,
nästa år.
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Borta bra men hemma bäst!
Doris Olsson, 78 år, har precis kommit hem efter
fyra månaders vistelse på bland annat Wassarahem i Gällivare.
- Jag åkte tillbaka och hälsade på efter att jag
blivit utskriven, säger hon.
Efter att ha levt ett aktivt liv med hårt arbete där
bland annat första kvinnliga truckföraren i Aitik står
på meritlistan börjar kroppen att strejka även för den
mest alerta. Doris Olsson har krämpor i ryggen och
reumatism. Efter en olyckshändelse i somras blev en
vistelse på Gällivare lasarett oundviklig.
- Efter det följde rehab och sen flyttades jag till Wassarahem 1 där jag var i nästan tre månader, säger
Doris.
Hon berättar om den fina kontakten med personalen,
och om att de utförde sitt arbete på bästa möjliga sätt
fastän det kunde vara lite rörigt ibland.
- Alla patienter som låg där hade olika krämpor men
personalen var verkligen änglar!
Även om kroppen ibland kan strejka är Doris en pigg
och glad pensionär. I köket står datorn placerad och
där håller hon sig uppdaterad och har kontakt med
barn och barnbarn både via bilder som snurrar i ett
bildspel samt via Skype, där de ser varandra på dataskärmen samtidigt som de pratar.
- Det känns skönt att vara hemma i min egen lägenhet
igen, även om jag var och hälsade på dem på Wassarahem när jag låg på rehab. Det var trevligt att träffa
både patienter och personal igen, säger Doris och ler.
Efter sin hemkomst får Doris hjälp av hemtjänsten
två gånger per dag. Hemtjänst innebär hjälp i hemmet och syftar till att underlätta vardagen i den egna
bostaden och bidra till ökad trygghet och kvarboende.
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Hemtjänst i ständig förbättring
Utvecklingsarbetet ”Trygghet för brukare”, som
Kommunbladet berättat om tidigare, är ett led i
socialförvaltningens arbete att kvalitetssäkra sina
verksamheter. Det handlar om att kartlägga hur
de som har hemtjänst i kommunen upplever trygghet och inflytande, med syfte att finna områden att
förbättra. Utvecklingsarbetet är nu avslutat med
gott resultat.
Mellan december 2013 till april 2014 har en fjärdedel av
samtliga brukare med hemtjänst runt om i kommunen intervjuats vid olika tillfällen. Under perioden har svaren på
ett antal frågor jämförts och resultatet visar på en övervägande positiv förändring.
– Under arbetets gång har hemtjänstens personal och
enhetschefer systematiskt jobbat med att förbättra de
områden som våra brukare inte varit riktigt nöjda med.
Vi gläds åt det goda resultatet som vi kunnat mäta under
den här tiden, berättar Kerstin Nilsson Johansson, avdelningschef äldreomsorgen.
Men att utvecklingsarbetet är avslutat innebär i sig inte
att allt är klart. All kommunal hemtjänst kommer att vara
i ständig utveckling att förbättra den enskilde brukarens
trygghet och inflytande.

Resultatet av projektet ”Trygghet för brukare i
hemtjänsten” finns på kommunens hemsida;
www.gellivare.se (stöd & omsorg). För ytterligare
information, kontakta gärna:
Ingela Öhman på tfn: 0970-182 79 eller via e-post:
ingela.ohman@gallivare.se
Anneli Markström på tfn: 0970-181 14 eller via e-post:
anneli.markstrom@gallivare.se

Öppettider
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Mån - tors
07.30 - 15.30
Fre
07.30 - 14.30
Tisdagkvällar
15.30 - 18.30
Sön maj - sep
12.00 - 16.00
BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER, se miljökalendern.
ÅTERVINNINGSMARKNADEN Alltinget, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
Mån-tors 			
10.00 - 16.00
Fre 			
10.00 - 15.00
Torsdagkvällar 25/9, 30/10, 27/11
Öppet till 18.00
Fre 31 oktober 			
Stängt
GÄLLIVARE BIBLIOTEK, tel: 0970-18163
Mån - ons			
10.00 – 19.00
Tors 			
10.00 – 16.00
Fre 			
12.00 – 16.00
Lör (from 4/10 )			
11.00 – 14.00
MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel: 0970-18171
Mån - tors
10.00 – 12.00
13.00 - 15.00
GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
Mån – fre 			
11.00 – 15.30
Lör 			
12.00 – 14.00
STACKEN, tel: 0970-16082
Tis 			
Tors			
Fre 			
Lör 			

15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 23.00
18.00 – 23.00

MALMBERGETS SPORTHALL, tel 18677, 070-5546569
Mån - fre 			
08.00 - 22.15
Lör, sön 			
09.10 - 20.00
SIMHALLEN MALMBERGET, tel 18673,18674
Mån - fre 			
11.00 - 20.00
Lördag 			
Stängt
Sön from 5/10 			
13.00 - 17.00
BOWLINGHALLEN, tel 18678
Mån - tors 			
Fre 			
Lör, sön from 5/10 			

11.00 - 20.00
11.00 - 19.00
11.00 - 17.00

SJÖPARKSBADET, tel 186 71
Mån - fre
Tors
Lör
Sön

11.00 - 20.00
11.00 - 19.00
11.00 - 15.00
Stängt

HAKKAS BADHUS, tel 0975-10255
Mån och ons
Fre

16.00 - 20.00
15.00 - 19.00

Kanadas världscuplag, herrar,
fr. v: Alex Harvey, Ivan Babikov,
Devon Kershaw och Len Väljas.
FOTO: Bernard Brault

Kanadas världscuplag laddar i Gällivare!
Nu är det klart - Kanadas landslag i längdåkning
kommer till Gällivare för att finslipa formen inför
starten på världscupsäsongen 2014-2015!
I truppen finns världsstjärnor som Alex Harvey och Devon
Kershaw. De kommer att träna med Hellnerstadion som bas
och dessutom köra den internationella FIS-tävlingen Gällivarepremiären, 22-23 november.
- Vi väljer att lägga världscupuppladdningen i Gällivare eftersom det är snösäkert, det finns bra spår och möjlighet att
få testa formen i en FIS-tävling innan världscuppremiären,
säger tränaren Tor-Arne Hetland.
Det kanadensiska världscuplaget, som totalt består av 15-tal
personer, anländer till Gällivare i mitten av november och
kommer att träna i terrängen runt Dundret ända fram till
dagarna innan världscuppremiären i finska Kuusamo, 29-30
november.
-Vi ser verkligen fram emot vistelsen i Gällivare då vi vet
att servicen där är mycket god och vi kan kliva på skidorna
direkt utanför stugdörren, det är helt perfekt för finputsen av
världscupformen, säger Tor-Arne Hetland.
-Vi är stolta och glada att det kanadensiska laget har valt
Gällivare för sin världscupuppladdning och kommer att göra
allt för att laget ska få en bra vistelse här. Med flera internationella lag på plats här får vi en mycket bra grund för ett
mycket högklassigt internationellt startfält i Gällivarepremiären vilket känns jättekul, säger Stefan Nieminen, verksamhetschef för SportEvent Gällivare Lapland.

Svara!

Du kan vara i

fara.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA är
Sveriges varningssystem vid allvarliga händelser
och kriser.
Från och med den 1 september kan du även få
varningar som talmeddelande via din fasta telefon.
Läs mer om Sveriges nya kompletterande
varningssystem på www.msb.se/vma eller
www.sosalarm.se/nytt-system-for-vma
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Kryssvinnare

”NaturPasset” Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara(Juni-Oktober)
”Cykeltrim” Bergens IF skaulo-Puoltikasvaara (Juni-Oktober)

POLICY

ÄR ÖVERGRIPANDE

27/9-5/10 Kulturfestival
2
Filmstudion visar film
9
Filmstudion visar film
16
Filmstudion visar film
23
Filmstudion visar film
25
Utställning konstklubben Gällivare Museum.
Vernissage kl 12.00 (25/10-22/11).
30
Filmstudion visar film

FRAMGÅNGSRIKA
TON

IDELIGEN
CHÈVREPRODUCENTER

RENKARAVAN

TYCKA

DARIODRAMATIKER

ZUCCHINIUTBUDET
MITT I
SAMLING

WELTERVIKTSBOXANDE
ALI

FRÖKEN
MED MUSTASCH I
REVY

K
Ö
R

NALLES
NÄVE
FÖRE WAY
I GOLF

NOVEMBER
DECEMBER

1-24
6

J ulkalendern Gällivare Museum
Utställning Konstklubben Gällivare Museum
fram till 17/1 2015
Julmarknad Nattavaara
Hembygdsförening
Julmarknad i Hakkas
Julbord på Bygdegården i Vettasjärvi
Konstutställning Gve-Mbgt konstklubb i Gällivare Museum
Dalstugan (öppet alla söndagar)
Toppstugan (öppet alla söndagar & röda dagar),
Julbord Nattavaara Hembygdsförening
Kulturskolans luciakonsert Gällivare kyrka
Julottekaffe i Hakkas bygdegård
Dalstugan öppet

6
6
6
6
6
7
7
13
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”Kulturdagarna” Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus
Premiär i Toppstugan (Öppet alla söndagar & röda dagar)
Filmstudion visar film
Jaktlaget bjuder på Älgsoppa på Bygdegården i Vettasjärvi
Filmstudion visar film
Sångafton Nattavaara Hembygdsförening
Filmstudion visar film
Santa Winter Games
Julmarknad med Tomtarna på Hembygdsområdet
Utställning LKAB Gällivare Museum
Julmarknad i Kyrkbacken, Soutujärvi
1:a Adventsföreställning/ Kulturskolan
Skyltsöndagsöppet Gällivare Museum
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Eini Björnström, Gällivare
Jojje Hansson, Malmberget
Ingrid Olofsson, Nattavaaraby
Ivan Wennström, Leipojärvi
Kent Bergman, Koskullskulle
Iris Öhman, Gällivare
Lilly Johansson, Nattavaaraby
Margit Karlsson, Gällivare
Mariann Nilsson, Markitta
Christer Fagervik, Vettasjärvi
Redaktionen gratulerar alla vinnare!

Nästa nr av Kommunbladet
kommer i december 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

