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”Här vill jag bo!
Det är en vanlig vardagmorgon i Gällivare och jag har nyss kom-
mit in på kontoret efter en vanlig promenad hit. Nåja, helt vanlig 
var den inte, jag tog en liten omväg så istället för 13 minuter tog 
det 15 att gå hemifrån till jobbet och jag slås än en gång av hur 
nära och enkelt det är här i Gällivare. Att ha förmånen att inte 
behöva ta bilen, eller om den nu behövs, inte behöva oroa sig för 
hur lång tid det kommer att ta, om det är trafikstockning, köer 
eller annat som stör. Det som avgör är mina egna val. 

Med blicken mot framtiden

Nåväl, skälet till min lilla omväg var ett 
inspirerande möte vi hade kvällen före 
med ett intresserat och engagerat före-
tag, denna gång en bank, där ledande 
politiker berättade om vad som pågår 
och planeras i samhällsomvandlingen. 
Jag promenerar över hedenbron i riktning 
mot Heden och blickar till vänster mot 
den inte helt vackra ”Sveviatomten” där 
det inom några år kommer att finnas nya 
bostäder och en efterlängtad idrottshall. 
Jag fortsätter mot centrum och blickar ut 
över Dundret som precis målas guld-
gul av morgonsolen. När jag passerar 
Sjöparken känner jag kaffedoften från det 
café som snart öppnar i nya ishallen. Den 
i övrigt utvecklade parken börjar fyllas av 
liv och rörelse och är det inte den gamla 
fontänen och scenen från Svanparken i 
Malmberget som syns längre bort?

Liv och rörelse i centrum 

När jag passerar Kyrkallén är det inte 
långt kvar till kontoret, men där det idag 
är ”tomt” kommer om några år vår nya 
mötesplats ”Multiaktivitetshuset” finnas 
och sjuda av sport och kultur – ett rum 
där integration kommer att ske på riktigt! 
Som om det inte räckte så kommer även 
min sista delsträcka att ha ny skepnad, 
när kunskapen åter tar en både fysisk 
och symbolisk plats mitt i centrum – den 
nya skolan för gymnasiet och vuxenut-
bildningen – Kunskapshuset. Bygget av 
allt det nya påbörjas redan nu till våren/ 
sommaren och allt ska vara klart om bara 
4-5 år. Snacka om samhällsomvandling! 

Imorgon tar jag en vidare sväng och tittar 
på alla tomter där det pågår byggnation 
av bostäder, men ska jag täcka in allt 
får det nog bli med bilen eftersom det 
händer så mycket. 

Hoppas att vi ses i skid-
spåret på Dundret runt – 
oavsett det så hoppas jag 

att du kan njuta av vår 
härliga vårvinter.

Alla möjligheter

Jag älskar Gällivare redan idag och 
känslan kommer att växa sig starkare när 
vi omvandlar samhället. Tar med oss det 
bästa från det som är och kompletterar 
med det som saknas. Det kommer att bli 
attraktivt för många, fina byggnader men 
framförallt ett härligt liv mellan husen. 
Grattis till oss som har förmånen att leva 
och bo i Gällivare.

Mats Pettersson,
kommunchef

” 
Kommunchefen har ordet
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Stefan Bergström
Gatuingenjör, Service- och teknikförvaltningen

Stefan Bergström är nyanställd gatuingenjör på service- och 
teknikförvaltningen. Efter studier inom maskinteknik på Luleå 
Tekniska universitet gick flyttlasset till Gällivare. Hem till vyerna, 
midnattssolen och närheten till naturen som är det bästa med 
Gällivare enligt Stefan.

- Det kanske låter som att mina studier 
skiljer sig helt från mitt arbete men det är 
väldigt mycket likheter. Jag är bland annat 
van att arbeta med förbättringar och ana-
lys av flöden, vilket jag får göra idag med 
trafiken istället för processer i verk. Jag 
jobbar främst med trafikfrågor som exem-
pelvis parkeringsfrågor, trafiksäkerhet, 
uppföljning av vägarbeten, planering av 
underhåll och stöd till driften. Det mesta 
som rör trafik och vägar i kommunen kan 
man säga, förklarar Stefan Bergström.

Samhällsomvandlingen är en del av 
vardagen för många av kommunens 
tjänstemän, även för Stefan.

- Jag tycker det är roligt och utvecklande 
att få vara med i samhällsomvandlingen 
där jag får komma med synpunkter som 
jag hoppas skapar en bättre och säkrare 
trafikmiljö. Vi försöker arbeta mer med 
miljön runt utformningen av vägar för att 
bland annat hålla nere hastigheterna 
istället för att endast förlita sig på hastig-
hetsbegränsningar för att få en säkrare 
väg och trafiksituation, säger Stefan.

Lysande framtid
Gatubelysningen i hela Gällivare kommun 

krytering!

Socionom
Brandmän, 

semestervikarier
Semestervikarier till 
socialförvaltningen
Distriktssköterskor

Sjuksköterskor
Insatsplanerare

Serviceresurs
Undersköterskor

Välfärdssamordnare

Läs mer om tjänsterna på 
gallivare.se/Lediga jobb

Hej!
Jag heter Nasiha. 

Vi är ett gäng kollegor som jobbar med 
viktiga uppdrag för att göra livet lättare för 

många människor omkring oss. Vi behöver 

förstärkning och söker socionomer.
 Läs mer om tjänsterna som 

socionom på 

gallivare.se/ledigajobb

ska bytas ut till LED. I samband med det 
ses styrsystemet för belysningen över. 
Det kan ge besparingar upp till 80 % mot 
det som finns idag, vilket gör att projektet 
kommer betala sig själv ganska snabbt.

- Med vissa system kan man styra ljus-
styrkan beroende på tid på dygnet där 
man exempelvis kan minska ljusstyrkan 
på platser där det inte är någon rörelse, 
som på mindre gator och lekparker under 
natten. Istället för att släcka belysningen 
så dimrar man ner belysningen till en 
lämplig nivå för att behålla trivseln i om-
rådet för säkerheten och samtidigt få en 
besparing, förklarar Stefan. 

Stefan leder ett projekt som heter ”Trafik-
säkerhet och trygga skolvägar”.

- Vi har bland annat gjort insatser vid Äl-
vens förskola, övergången vid brandsta-
tionen och köpt in blinkande övergångs-
skyltar som är placerande vid osäkra 
passager för att höja säkerheten för 
framförallt barn och gående. Under 2017 
kommer det utföras ännu fler insatser 
efter vägarna för att höja säkerheten för 
framförallt barn och unga, avslutar Stefan.

Medarbetarporträttet

Vi söker
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Inom kort kommer du som medborgare, eller 
besökare till kommunen, enkelt och snabbt kun-
na få information om aktuell spårstatus på såväl 
skidspår som skoterleder via track4outdoors i 
realtid. Via webben eller en mobilapp kommer 
pistning av skidspår samt skoterleder att presen-
teras. Systemet ger även möjlighet att presentera 
intressepunkter, rastplatser och annat som kan 
vara värdefullt för våra medborgare och besökare 
att känna till.
 
Service- och fritidsavdelningen jobbar just nu hårt tillsam-
mans med skoterföreningarna med att färdigställa under-
laget till det nya systemet. Så snart det är klart kommer 
information på kommunens hemsida samt i det lokala 
annonsbladet.

Guide till din 
upplevelse

Service- och teknikförvaltningen
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Service- och teknikförvaltningen

SE UPP 
I BACKEN!
Service-och teknikförvaltningens gata/par-
kenhet arbetar med att hålla skidspåren 
pistade under hela vintersäsongen. 

De duktiga pistmaskinsförarna ser till att spåren 
håller en mycket hög kvalitet, något som uppskat-
tas av såväl ortsbor, turister och besökare. 

Sjöparksområdet har förutom isbana även ett 
kortare skidspår samt en fin pulkabacke, som 
används flitigt både dagtid och kvällstid. Dessa 
tillsammans med den nybyggda labyrinten un-
derhålls också av gata/parkenheten.

Marcus Hellner och dottern Tuva passade på 
att testa pulkbacken i samband med en aktivitetsdag i 
Sjöparken i början av mars.
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Samhällsomvandlingen

Aktiviteter ska skapa liv i Sjöparken 
Sjöparken planeras bli Gälliva-
res nya aktivitetspark och ett 
område att besöka året runt för 
alla åldrar. Planerna är bland 
annat att anlägga en lekpark, 
skapa sittplatser, påbörja nya 
planteringar och även bygga 
den grillkåta som beviljats till-
fälligt bygglov under 2017.

Programhandlingen för Sjöparken är anta-
gen av kommunstyrelsen. Det betyder att 
projekteringen fortsätter och arbete kommer 
att utföras i parken under 2017 och 2018. De 
geo- och grundvattenundersökningar som ska 
ligga till grund för projekteringen avslutades i 
mitten av mars.
 
- Sjöparken kommer att bli ett smycke för 
Gällivare och till glädje för både invånarna 
och besökare, säger kommunalrådet Lars 
Alriksson.

Aktivitetsdag
Den 8 mars anordnades en aktivitetsdag i 
Sjöparken där allmänheten fick träffa tjänste-
män och politiker från Gällivare kommun för 
att ta del av planerna med parken men även 
ställa frågor om övriga projekt och kommande 
planer för Gällivare. De 300 besökarna deltog 
i skidlopp, grillade korv, gick tipsrunda, åkte 
pulka och lekte i snölabyrinten. Barnen hade 
också möjlighet att lämna in sina förslag på 
lekparkens innehåll under dagen. Detaljer-
na för lekparken och aktivitetsområdet ska 
fastslås under våren.

- Jättekul att det kom så många besökare och 
barn. Syftet med aktivitetsdagen var förutom 
att presentera parken, att låta barnen komma 
med idéer till nya lekparken. Tanken är att 
parken skall vara en gemensam mötesplats 
med aktiviteter för alla åldrar, sommar som 
vinter. Nu ser vi fram emot invigning och 
nya arrangemang, säger kommunstyrelsens 
andre vice ordförande Henrik Ölvebo.
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Aktuella byggprojekt

På G 
• Vård- och omsorgsboendet Fors-

gläntan med 72 lägenheter börjar bli 
färdigställt. De boende på Gunillahem 
och Lövberga flyttar in i början av maj 
2017.

• Programarbete påbörjas för ett 
multiaktivitetshus - arena för idrott, 
kultur, musik, simhall med äventyrsbad, 
bio, bibliotek mm med placering mitt i 
centrum. Arbetet med en förstudie pågår 
och målet är invigning 2021/2022. 
 

• Friidrottshallen placeras i kvarteret 
Vägmästaren vid Hedskolan. Den 
kommer även att kunna användas som 
gymnastiksal för Hedskolan och ersätter 
därmed nuvarande sal som är i stort 
behov av upprustning. Programarbetet 
ska påbörjas och målet är invigning 
höstterminen 2019. 

• Detaljplaner har påbörjats för Vägmäs-
taren samt del av Överläraren som 
ligger i området kring Hedskolan samt 
”Granngårdstomten”. I dessa områden 
kan det totalt rymmas ca 345 bostäder, 
huvuddelen av dessa vid nuvarande 
Granngården längs Norska vägen. 

• Detaljplanerna för södra Repisvaara 
etapp 1 och 2 är antagna av kommun-
fullmäktige. Dessutom pågår ett arbete 
tillsammans med LKAB där man tittar på 
utformning av Repisvaara nordost samt 
nordväst. Totalt planeras det för cirka 
1000 nya bostäder i hela området.

• Det planeras för ett nytt äldreboende 
på nordvästra Repisvaara, med plats 
för ca 80 boende. Förstudie är påbörjad 
och byggnation planeras pågå under 
2018-2019 samt inflyttning i mars 2020. 

• På Repisvaara planeras även för ny 
förskola med 5 avdelningar samt 
skola F-6. Förstudie ska påbörjas och 
arbetet bedrivs parallellt med projekt 
”Nytt äldreboende på Repisvaara” för 
att tillvarata eventuella möjligheter till 
samordningsvinster mellan de båda 
verksamheterna.  

• Detaljplanen har påbörjats för Vassara 
10 som ska möjliggöra uppförande av 
ca 60 lägenheter (stora parkeringen vid 
kommunhuset). 

• Utvecklingsplan för bostäder vid 
Sandviken/Vassaraträsk är under fram-
tagande, klart under våren 2017.

• Arbetet med att ta fram en detaljplan 
för bostadsbyggande på Borgargatan 
nedanför Församlingshemmet är 
påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet 
med TN Bygg.

• Detaljplanen för is- och evenemangs-
arenan antogs i kommunfullmäktige 
i juni 2016. Därefter överklagades 
beslutet och ärendet ligger hos mark- 
och miljödomstolen. Förhoppningen är 
att bygget kommer igång till sommaren 
2017. 

• Arbete med att ta fram en detaljplan 
för del av Silfwerbrandshöjden är 
påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet 
med Nivi AB. Efter inkomna yttranden 
under samrådet för detaljplanen redu-
cerades antalet hus. Tanken är att det 
blir sju parhus som smälter in i befintlig 
bostadsmiljö. Detaljplanen antogs av 
kommunstyrelsen den 27 februari 2017. 

• Ombyggnation av f.d. Forsens vård-
central planeras, dagverksamheterna 
på Fjällbjörken och Alpen ska sam-
ordnas, eventuellt även med Solkat-
tens korttids- och fritidsverksamhet. 
Programarbete har påbörjats.  

• TOP bostäder och LKAB bygger 
22 nya lägenheter med tillhörande 
carports på Strömgatan i centrala 
Gällivare. Inflyttning planeras till 
oktober 2017. Därtill planerar TOP 
för fler nya lägenheter, bland annat 
mittemot Circle K. Detaljplanen är 
påbörjad för området och det planeras 
för ca 60 nya lägenheter med tillhörande 
parkeringsgarage. Planerad inflyttning är 
hösten 2018.

• Försäljning av tomter för småhus på 
Solbacken i Koskullskulle pågår, ett 
fåtal finns kvar till försäljning.

• Arbetet med det så kallade ”Kun-
skapshuset” i Gällivare centrum är 
igång. Byggnaden ska inrymma kom-
munens gymnasieskola och lärcentra 
för vuxnas lärande.  Detaljplanen har 
behandlats av kommunfullmäktige i 
mars. Upphandling av entreprenader 
påbörjas under våren 2017. Beräknad 
byggstart sommaren/hösten 2017.

• Nya lägenheter byggs på Forsgårds-
området. LKAB Fastigheter bygger 62 
lägenheter. Dessutom bygger LKAB 
36 lägenheter åt Top Bostäder. 18 av 
dessa kommer att fördelas i bostadskön.

• Trettio kulturhus från Malmberget 
flyttas till Koskullskulle sedan början 
av oktober. I en andra etapp utreds 
förtätningsmöjligheter i centrum där man 
tittar på en möjlig placering av kulturhus. 

• Kommunen för diskussioner med ett 
flertal exploatörer som visat intresse 
för att bygga bostäder i Gällivare. 
Dessutom pågår det förhandlingar om 
köp av mark på fler platser i samhället.

• Tomter på nytt handelsområde mellan 
väg E45 och Treenighetens väg. Om-
rådet är tänkt att användas för handel, 
lager och kontor. 

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. 
Framtid Gällivare berättar mer om några av dem.
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Vad händer på Repisvaara
Gällivare kommun påbörjar snart försäljningen 
av villatomter. Den 3 april kl 18 presenteras
området. Tomterna fördelas på vanligt sätt via
brev till de som står i tomtkön. Står du inte
redan i kö kan du göra det här gallivare.se/
tomtkon. 

Anläggning av infrastruktur pågår och etapp 1 beräknas vara klar 
hösten 2017. Det blir en utbyggnad av gång-, cykel-, skid- och 
skotertunnel under E45:an samt allmänna gång- och cykelvägar i 
anslutning till tunneln för att alla lätt ska kunna röra sig till och från 
Repisvaara. Dessutom anläggs en gång- och cykelväg med belysning 
från Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret.

Samhällsomvandlingen

Ny förskola byggs på Tallbacka  

Det finns en stor efterfrågan på förskole-
platser i Gällivare kommun. Och det är 
väldigt många som söker plats till Mellan-
området. Med anledning av det, samt att 
andra förskolor kommer att avvecklas i och 
med samhällsomvandlingen, har kommun-
styrelsen beslutat att bygga en ny förskola i 
närheten av Tallbackaskolan. Den planeras 
få fem avdelningar för cirka 90 barn med 
tillhörande utemiljö. Byggentreprenör ska 
upphandlas under våren och byggnation 
påbörjas hösten 2017 om allt går som 
planerat. 

- Det känns fantastiskt roligt att kunna bygga en ny förskola 
anpassad utifrån den allra senaste pedagogiken. Och att vi 
satsar på barnen som är vår framtid, säger kommunalrådet 
Jeanette Wäppling. 

Information om villatomter

3 april kl 18

Hellnerstadion

lease
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LandsbygdernaEn fröjd att 
träffa Lotta 

I kommunbladets andra landsbygdsporträtt möter
vi grundaren av Skogsbärsfröjd, mathantverkaren 
Lotta Rynbäck Andersson.

Med rötterna i Puoltikasvaara bestämde sig
Lotta med familj att återvända till byn efter en
tid i Luleå. Lotta arbetade då på Länsstyrel-
sen, men kände att det var nog med pendling
till och från arbetet, och började istället
fundera på att starta eget.

Tankarna föll sig naturligt på att förädla bär,
ett intresse som hon haft sedan hon var liten.
Det första steget till egenföretagare gick via
Eldrimner i Jämtland, där Lotta utbildade sig
till mathantverkare. Det andra steget var att
hitta plats för att kunna förädla bären. Det blev
i garaget hemma på gården. Hösten 2012 var
ombyggnationen klar och de första blåbären
förädlades i Skogsbärsfröjds regi. Det blev en
blåbärsglögg, som fortfarande är en favorit
och bästsäljare.

Idag säljer Skogsbärsfröjd ett trettiotal
produkter. I sortiment hittar vi tre silverme-
daljörer i Mathantverks-SM; blåbärsglöggen, 
blåbärsjuice och den utsökta lingonsirapen. 
Bären kommer från Norrbottens inland och 
har en speciell karaktär här, berättar Lotta. 
Midnattssolen påverkar mognaden positivt 
och forskarna tror också att de förhållandevis 
stora temperaturväxlingarna mellan dag och 
natt gör att bären utvecklar de nyttiga egen-
skaper i större utsträckning än bär längre 
söderut. Platsen och närheten till naturen 
är således en betydelsefull komponent i 
företaget.

Lotta hade inledningsvis en vision om att fö-
retaget skulle växa snabbare än det gjort och 
på sikt också ha anställda, men än så länge 
är omsättningen för liten. En av orsakerna 
är det långa avståndet till andra marknader 
än Norrbotten. Dessutom tar det tid och är 
kostsamt att etablera sig i nya områden.   

Försäljningen är säsongsbetonad och styr
arbetet, vilket gör att Lotta under våren och 
hösten jobbar med andra saker i byn.  

Även om framtiden är en smula oviss så är 
det såna som Lotta och hennes initiativ som 
får landsbygden att leva. Skogsbärsfröjd 
bidrar till att diversifiera näringslivet och 
skapa rörelse och aktivitet i Soutujärvibygden. 
Samarbete med besöksnäringen ger också 
positiva synergieffekter, något som Lotta tror 
kan utvecklas.

Mathantverk 
skapar unika produkter med rik smak, 
hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa 
tillverkas av i huvudsak lokala råvaror 
som förädlas varsamt, i liten skala och 

ofta på den egna gården. Kännetecknet för 
mathantverk är att människans hand och 
kunnande är med i hela produktionsked-
jan. Mathantverket lyfter fram mat med 

tradition, vidareutvecklar metoderna och 
skapar innovativa produkter. 

Eldrimner.se 

Erik Carlsson från Hakkas, 
som intervjuades i förra num-
ret av kommunbladet, skick-
ade med en fråga till Lotta; 
hur ser en ljus framtid ut på 
Gällivares landsbygd?

Lotta svarar;
Då finns det som jag ser det 
en skola, affär med övrig ser-
vice, fler barn och bostäder. 
Fanns det fler bostäder skulle 
fler flytta hit. I Soutujärvibyg-
den finns det många 
föreningar vilket  är en styrka. 
Kommer man in som ny till 
byn finns det alla möjliga 
aktiviteter bara man är intres-
serad.”
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Socialtjänsten  Vård och omsorg

2015 startade socialförvaltning-
en ett omfattande utvecklingsar-
bete för ökad kvalité inom vård 
och omsorg, med tydlig utgångs-
punkt från brukarens behov. En 
process präglad av kartläggning-
ar, utbildning och inte minst bra 
lagarbete. Ambitiösa medarbe-
tare och chefer siktar även mot 
att nå visionen - Nordens bästa 
hemtjänst! 

Under processen har förvaltningen infört 
ett schemaläggningsprogram som heter Time-
Care, ett planeringsverktyg som är ett stöd till 
chefer vid bemanning och samplanering, men 
även till de anställda vid individuella förslag 
och önskemål, när det gäller arbetstider och 
planerad frånvaro. 

– I det stora hela har det gått riktigt bra att 
införa det nya arbetssättet att bemannings-
planera, men som med allt nytt så får man ge 
det lite tid innan det fungerar fullt ut, säger 
Linda Wennström, projektledare för utveck-
lingsarbetet och fortsätter; det viktiga är att 
alltid ha brukarens behov i centrum när vi 
planerar bemanningen i våra verksamheter.

TimeCare Award 2017 

Varje år nomineras ett antal kommuner till 
TimeCare Award - ett pris för prestatio-
ner inom bemanning och planering, där 
framgången resulterat i ökad kvalité samt 
förbättrad ekonomi och arbetsmiljö. För 2017 
har socialförvaltningen, hela ”Pilotområdet” 
Hedgården och Demens samt de som arbetat 
i pilotprojektet nominerats till priset. 
   

- Det här är väldigt roligt för oss och Gällivare 
kommun. Oavsett om vi vinner eller ej så är 
det en indikation på att vårt arbete löper på i 
rätt riktning, säger Linda Wennström.

Hedgården och 
Demens är de första 
verksamheterna som 
förändrat sitt arbetssätt 
att bemanningspla-
nera. Det nya vård 
och omsorgsboendet 
Forsgläntan, som 
öppnar under våren 
2017, bygger också 

på samma arbetssätt. Målbilden är att göra 
ett bra jobb ännu bättre för alla brukare inom 
kommunens vård och omsorg.

Linda Larsson              Susanna Johansson                  Lil Bergström                         Eva Kalla                   Anneli Ek       Malin Olofsson          
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Socialtjänstenpå frammarsch

Framtidens hemtjänst 

Arbetet med att kvalitetssäkra 
insatsplanering och nyckelhan-
tering inom hemtjänsten rullar 
vidare. Tre arbetsgrupper med 30 
undersköterskor har noggrant sy-
nat arbetsprocessen inom 
hemtjänsten 
under 2015-16. 
Detta har lagt 
grunden till en 
bra kravspeci-
fikation inför upphandlingen av 
ett kvalitetssäkringssystem för 
ordinärt boende samt nyckelfri 
hemtjänst. 

Rätt insatser till rätt brukare i 
rätt tid
Ett kvalitetssäkringssystem är ett verktyg för 
personalen att på ett bra och strukturerat 
sätt planera in de insatser, som en enskild 
brukare inom hemtjänsten ska ha. Idag sker 
det arbetet med papper och penna, men inom 
en snar framtid är det personalens mobiltele-
foner som gäller. Till den skickas den dagliga 
planeringen för varje enskild brukare.
   
Digital nyckel
Nyckelfri hemtjänst innebär i praktiken att 
en traditionell nyckel ersätts med en digital 
nyckel via mobiltelefon. Endast den personal 
som för dagen är planerad att utföra insatser 
hos en brukare har tillgång till den digitala 
nyckeln. Detta ger ökad trygghet och är 
viktiga steg i riktning mot att uppnå visionen – 
Nordens bästa hemtjänst! 

Vad tycker du om äldre-
omsorgen?

Socialförvaltningen har som ambition att erbjuda 
nordens modernaste äldreboende och nordens 
bästa hemtjänst. Ett viktigt led i att nå målen är 
att få veta vad du tycker. Hur kan vi på bästa 
sätt uppfylla dina behov och önskemål och 
erbjuda en trygg, trivsam och kvalitativ vård och 
omsorg?

Genom att besvara Socialstyrelsens årliga 
enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” får alla med hemtjänst och 
boende på äldreboenden möjlighet att tycka till. 
Din medverkan är mycket betydelsefull i vårt 
arbete att forma framtidens äldreomsorg.

Enkäten skickades ut i mitten av mars och är 
öppen fram till slutet av maj 2017 och finns även 
på kommunens hemsida i olika språkversioner.  

Linda Wennström  Johan Apelkvist    Annette Viksten Åhl    Gunilla Engfors      Anette Johansson    Ulrika Johansson     Anna Edlund 
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Kommer snart!

• 25/3-22/4 Konstutställ-
ning Brita Weglin,  
Gällivare museum 
 
 

• 26-27/4 Dansens Dag,  
Blå Forell, Folkets Hus

• 30/4 Valborgsfirande  på 
Hembygdsområdet 
i Skaulo-Puoltikasvaara 
Brasrally i Malmberget

 
 

• 20/5 Byakult 
Folkets Hus Gällivare

 
 
 

• 31/5 Skoj på stan 
Gällivare centrum 
 
 

• 6/6 Nationaldagsfirande i: 
Hembygdsområdet Gve 
Soutojärvibygden 
Nattavaara 
Purnuvaara 
Sammakko 
 
 
 

• 23/6 Midsommarfirande i: 
Saltoluokta 
Hembygdsområdet i Gve 
Nattavaara 
Sammakko

Da
ns

en
s D

ag, Blå Forell, Kulturskolan 

Sk
oj
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å s

tan, Gällivare centrum
 

Nationaldagsfi rande, Hem
bygdsom

rådet 
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VÄRLDEN ÄR FÄRGGLAD. TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Ett fartfyllt år av sprudlande 
energi och kreativitet har flödat i 
stugorna och skolorna på lands-
bygden. 20 maj får vi se resulta-
tet av årets alla aktiviteter, allt 
från sång- och dansworkshops, 
till pyssel med kulisser och 
manusskrivande. Barn, unga och 
vuxna har samlats för att visa 
landsbygdens starka gemenskap 
genom kreativa uttryck.
 
Den 20 maj kommer dagen inledas med en 
mässa där besökare kan låta sig inspire-
ras av konst, musik och workshops. Bland 
annat är Filmpool Nord med och guidar i att 
göra kortfilm med animationer. På mässan 
finns företag, föreningar, privatpersoner och 
skolklasser som ställer ut och säljer sina 
produkter. En pyssel- och lekhörna för de 
små samt ett minisnickeri med tillverkning av 
namnskyltar finns också på plats. Träskfolket 
erbjuder fika och underhållning en trappa upp. 
En rejäl lunch serverar Andreas Olofsson 
bakom muurikkan. 

Platsen där allt händer är Folkets Hus/
Blå forell i Gällivare. Mässan är öppen kl. 
11-15 och traditionsenligt så blir det givetvis 
en sprakande och helt galen föreställning, 
med ca 150 lokala förmågor i alla åldrar som 
äntrar scenen. Föreställning börjar klockan 
16.00 och inkluderar en paus med fika. Var 
snabb att få tag i en biljett – de tar slut på ett 
kick! Information om biljettförsäljning kommer 
närmare Byakult i annonsbladet Kometen och 
via sociala medier. 
Blå forell ligger på Hantverksgatan 5 
i Gällivare. 

Vill du vara med och lyfta fram 
landsbygden? 
Det finns platser kvar till utställningen – kom 
och visa dina alster, sälj dina hantverk och/
eller tjänster. Kontakta byakult@live.se eller 
ring Birgit Landström 070-327 26 45.

I samverkan med:
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Folkfest, 42 evenemang under 2 dygn med nästan 2000 besökande. 
Polarvinternatten har kommit för att stanna.

Fantastisk kyrkokonsert på fredagen av Kalle Norléns trio.                             Invigningen tillägnades barnen och skolorna, med 
snöskulpturer, lek och stoj. Sagoläsning av gubben 
Snö och gumman Tö.  
                      

Polarvinternatten
27-29 januari
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Sånggruppen Harmonize uppträdde 
bl.a. i kyrkan på lördagskvällen.

Quality Hotel stod för ett gediget program med olika aktörer under tre dagar.

Utställning var en av flera arrangemang 
på museet. Här visade Lennart Samor 
och Jörgen Sparf ”Inlandsresan”. 

Härlig soul och rockmusik under Afterski 
på Quality Hotel.

Sagoläsning av Michel Abou 
Rjeili på biblioteket.

Drop In Zumba i Sjöparksskolan.
                           

Katarina, Rickard och Eva-Lena underhöll på biblioteket och museet.

Prova på dans och uppvisning på Dan-
sens hus av Gellmalaget, Dundretbug-
garna och Tangoföreningen.   Fantastisk föreställning med bild och musik om gågna tider med lokala musiker.
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Arctic Balloon Adventure 4-5 mars
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 dryck serverades av Hyr &

 Äventyr

I år utökades eventet med fler 
aktiviteter förutom ballong-
flygningar över våra vita vid-
der. Som avslutning ordnades 
två fullspäckade eventdagar i 
Sandviken. Proffsförare från 
Volkswagen Driving Expe-
rience tog med fartfantaster 

på turer längs en isbana, bar-
nen hade en egen bana där de 
kunde testa på skoterkörning, 
Ignition AB höll i Arctic Drag-
race. För den som ville flyga i 
högre hastighet erbjöd Fiskflyg 
helikopterturer. Hyr & Äventyr 
stod för mat och dryck.

- Detta event har överträffat alla förväntningar. 
Vädret var perfekt, många aktiviteter samtidigt 
och mycket glada människor på plats. Hela 
3500 personer besökte Sandviken vilket var 
fler än vi vågat hoppas på. Stor tack till alla 
medarbetare på Quality Hotel Lapland för 
deras utmärkta arbete med detta arrange-
mang. Deras perfekta event management 
var avgörande för att lyfta Gällivare ett steg 
till i positiv riktning i länet, säger Gällivare 
kommuns utvecklingschef Andreas Hinzer.

Foto: Andreas Hinzer
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Tänkvärd promenad

- Den tanken du föder är den tanken som 
växer. Vi har mycket att vara stolta över 
och det är den tanken vi vill befästa. Vi vill 
visa att det finns en blandning av person-
ligheter i Gällivare. Vi kommer från olika 

kulturer, har varierande åldrar och olika 
intressen. Därför är inte min sanning den 
enda, utan kanske något helt annat för 
någon annan, avslutar Camilla Widing.  

Företagsbolagets projekt Face of 
Gällivare jobbar för ett varmare 
samhällsklimat. Som en del i pro-
jektet har en konstellation med 
budskapsskyltar monterats längs 
Kärleksstigen mellan Gällivare 
och Malmberget.

Konstellationen har formgetts av Anna 
Olsson, Virrpanna produktion. Det har 
resulterat i tolv skyltar med olika budskap 
som var och en kan reflektera över på sitt 
eget sätt.

- De är små guldglimtar som man upp-
täcker om man inte går och tittar ner i sin 
mobil. Jag hoppas öppna upp kring olika 
ämnen och väcka en tanke som ger en 
positiv känsla, säger Anna Olsson.

- Det vi vill med skyltarna är att man ska 
stanna upp och tänka efter, vad bety-
der det här för mig? Samtidigt är det en 
utsmyckning av en transportsträcka och 
kanske kan vi göra en liten insats för 
folkhälsan, säger Företagsbolaget VD 
Camilla Widing.

Stolthet och acceptans
Projektets största fokus ligger på utbild-
ningar och kompetensutveckling för att 
väcka en tanke om hur tråkigt det skulle 
vara om alla var precis likadana. Face of 
Gällivare vill uppmuntra alla som bor här 
att se olikheter som något positivt. Man 
vill också skapa en positiv boost, och lyfta 
fram det positiva med Gällivare. Många 
har säkert sett ”Proud Faces of Gälliva-
re” som har ställts ut på olika ställen i 
samhället och som lyfter olika människors 
tankar om vad som de tycker är det bästa 
med Gällivare.

Anna med sin trogna följeslagare.

Skapandeprocess, produktion och 
installation. ”Man får gråta”. Skyltarna 
är gjorda i cortenstål, ett levande mate-
rial som förändras över tid.

”I barns ögon är maskrosor vackra”. 
Anna Olsson vill bevara barnens inställ-
ning till livet.
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Klassikern, 1 april
Dundret Runt har sedan starten varit ett motionslopp utan 
tidtagning och den traditionen har hållits vid liv. Starta när du 
vill mellan klockan 07.00-09.00 eller klockan 08.00 när det 
officiella startskottet går. Ta dig sedan runt berget i din egen 
takt, man behöver inte ha bråttom. Klockan 14.00 dras snöret 
vid Porjusvägen och där är det 13 km kvar till målet.

Dundret Runt tremil, 1 april
Tremilen är mycket lättåkt men tre mil tar ut sin rätt och 
uppförsbackarna längs efter Porjusvägen är en nog så tung 
utmaning för många motionärer, speciellt med 17 km bakom 
sig. Här ligger dock kontrollerna extra tätt och efter sista 
matkontrollen är det fem lätta kilometer till målet på Hellner-
stadion.

Om Porjusbackarna är fruktade så är Ignitions matkontroll efter 
en mil desto mer uppskattad. Kontrollen är den stora mötesplat-
sen efter banan. Här har femmils spåret återanslutit till tremilen. 
Det eldas och bjuds på stärkande renbuljong. Några kilometer 
efter kontrollen väntar banans svåraste utförslöpa ner till den 
gamla slåttermyren Tunturistavosjänkkä.

Vinterns stora skidfest

Starten går!

Seeda upp dig inför Vasaloppet
Charlotte Kalla har gjort det, Johan Olsson, Marcus Hellner 
och Daniel Richardsson likaså. Gör som några av världens 
absolut bästa skidåkare redan gjort – testa NSD Classic, ett 
av vårens absolut trevligaste skidlopp!

Från 2012 finns en tävlingsklass i Dundret Runt och möjlighet 
att testa formen innan man lägger undan skidorna för säsongen. 
Dessutom har man chansen att förbättra sin startposition i nästa 
års Vasalopp, perfekt i slutet på säsongen med många skidmil i 
benen.

Dundret Runt femmil, 1 april
Långa Dundret Runt var ursprungligen sex mil och mycket 
fruktad, många jämförde den med Vasaloppet trots att den 
var tre mil kortare. Nu är banan kortad till fem mil, (46 km för 
att vara exakt) men den är ändå en rejäl utmaning.

Efter en mils stakning längs Harrträsket och över ändlösa myrar 
når man banans andra kontroll vid Renforskningen. Detta är en 
numera nedlagd forskningsstation där Statens Lantbruksuni-
versitet bedrev forskning kring nödutfordning av renar. Här får 
femilsåkarna nödutfordring i form av blåbärssoppa och sport-
dryck. Det behövs, för nu startar banans mest krävande avsnitt 
med tunga stigningar över Kuolpapasset.
Nästa stora utmaning efter femmilen kommer efter halva loppet 
när man skall upp på Saivovaara, en lång sugande backe som 
följer en rågång. Efter Saivovaara väntar en kilometerlång, väl-
förtjänt, utförslöpa innan man återansluter till tremils spåret och 
får sin belöning i form av renbuljong i Ignitions kontroll.

Mer information om tider och anmälan:

www.dundretrunt.com
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Dundret Runt Skate, 2 april
Dundret Runt Skate är ett lopp i fristil som följer tremilsspå-
ret och har tre vätskekontroller där det förutom sportdryck, 
blåbärssoppa och vatten även serveras viss förtäring.

Du väljer själv om du vill genomföra Dundret Runt Skate med 
eller utan tidtagning.

Barnens egen skidfest, 2 april
Söndagen den 2 april är det barnen som står i fokus på Hell-
nerstadion, för 26:e gången startar då Barnens Dundret Runt. 
Precis som för deltagarna i Dundret Runt är Barnens Dundret 
Runt en härlig avslutning på skidsäsongen.

Välj mellan två lätta banalternativ, 500 meter runt stadionområ-
det för de minsta barnen och en lätt kuperad bana på 2,5 km för 
barn med lite större skidvana. Barnen åker i sin egen takt och 
har saftkontroller efter banan. Start och mål på Hellnerstadion. 
För alla barn med skidvana, välj valfritt banalternativ. Överrask-
ningar väntar barnen när de kommer i mål.

Skolornas egen skidfest, 30-31 mars
30-31 mars invaderas Hellnerstadion av fler än 1000 skidsug-
na ungdomar från alla skolor i Gällivare kommun. Skolornas 
Dundret Runt har på bara några år vuxit till ett av de absolut 
största skidarrangemangen i Sverige för barn och ungdom.

Två dagars riktig skidfest där alla kan vara med. Deltagarna 
väljer själva vilken distans de vill åka, det finns alternativ som 
passar allt från nybörjare till aktiva skidåkare. Var och en åker i 
sin egen takt, utan tidtagning och tävligshets.

I stadionområdet leder Skidgymnasiet skidlekar, det är allt från 
skidbandy till sprintstafetter och ski cross. På plats finns Matla-
get som bjuder alla deltagare på en härlig lunch i Dundret Runt 
tältet.

Företagsstafetten! 30 mars
Torsdag 30 mars 18.00 går startskottet i Dundret Runt/Spar-
banken Nord Företagsstafetten med start och mål på torget i 
Gällivare.

Stafettlaget ska bestå av fyra åkare som åker ca 1,0 km var på 
en enkel och ”motionärsvänlig” bana som alla, oavsett skidbak-
grund och träningsstatus klarar av.

Glada amatörer och ”skidproffs”, damer och herrar – ni mixar 
laget fritt. Arbetslag eller företag, utmana varandra!

Fixa en bra hejaklack och häng med på en rolig friskvårdsaktivi-
tet där vi tävlar med glimten i ögat, utan blodigt allvar.
Och kom ihåg; huvudsaken är inte att vinna utan att vara med 
och ha kul!

Efteråt väntar prisutdelning och After Ski på Quality Hotel La-
pland.

Volkswagen Tour
Välkommen till vårens roligaste, mest spektakulära och tuffa 
tävlingar – 30 mars - 2 april 2017.

Volkswagen Tour består av tre deltävlingar och avslutas med en 
jaktstart från Hellnerstadion och vidare uppför Fjällbranten till 
toppen på Dundret – en klättring på totalt nästan 400 höjdmeter!

Volkswagen Tour har två tävlingsklasser, D 21 och H 21. 
Touren avslutas med en stor bankett för alla deltagare.

Program Volkswagen Tour 2017

• 30 mars: Gällivare Citysprint, kvällstävling
• 31 mars: Vilodag
• 1 april: NSD Classic, 50 km klassisk still masstart
• 2 april: Dundret Hill Climb, jaktstart

Vasaloppet - Officiellt seedningslopp, 1 arpil
NSD Classic är en utmaning direkt från start då man, till 
skillnad från motionsloppen, startar World Cup spåren upp mot 
Dynamittorget. Efter en dryg kilometer ansluter spåret till ordi-
narie femmilen och spåren är gemensamma ända in till målet.

En nyhet för NSD Classic 2017 är att loppet ingår som en deltäv-
ling i  Volkswagen Tour, så bli inte förvånad om du på startlinjen 

står sida vid sida med några av världens bästa skidåkare.

Segrarna i H21 och D21 belönas med 10.000 kronor var!

Dessutom finns ER-consults bergspris på 3.000 kronor till första 
dam och herre som passerar banans högsta punkt efter ca 26 
km.

Fem kilometer från mål finns Midroc Electros spurtpris på 5.000 
kronor att vinna för bästa dam och herre.
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Pristagare på Gällivaregalan

Olivia - en tjej med 
framtidstro

Under Gällivaregalan hyllades många värdiga 
pristagare. En av dem var Olivia Köhler Gällivare SK 
Friidrott som fick ”Idrottstipendiet Ungdom” och 
”Sofia Mattsson stipendiet” för att ha kämpat mot 
högre mål i sin idrottsutövning. 
- Jag är jättetacksam och stolt, jag kommer säkert 
att ha nytta av prispengarna till träningsresor, 
redskap och annat, säger Olivia.

Kommunbladet stämde träff med Olivia som är hemma på 
sportlovet. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor till 
henne.

Vad gör du just nu?
- Jag går första året på elitidrottsgymnasiet i Umeå med inrikt-
ning friidrott.Det är kul och bra att jag kan kombinera träning 
med övrig utbildning på naturprogrammet. Jag behöver inte 
träna på kvällarna utan kan göra det på skoltid, säger Olivia.

Hur är det att vara friidrottare i Gällivare?
- Det är roligt! Vi har bra tränare och mindre grupper. Nackdelen 
är att vi inte har banor och för få tävlingar för att kunna matcha 
klubbar från övriga landet. Haaparanda är vår hemmahall som 
ligger tre timmar bort.

Hur kom det sig att du valde friidrott?
-Det var några föräldrar som tog initiativ till sommarskola och då 
började jag där. Jag har provat många olika sporter men tycker 
att friidrott passar mig bra. Det är mångsidigt med stor bredd 
och lika för både killar och tjejer. Lagandan är bra och man 
stöttar varandra.

Vilken är favoritgrenen?
- Mångkamp och häcklöpning 60 m inomhus och 100 m utom-
hus.

Vilken är din största framgång hittills?
- Jag tog mig till SM i häckfinal för flickor 17 år och nu senast en 
sjätteplacering i mångkamp i SM för ungdom.

Hur ser dina framtidsmål och drömmar ut?
- Jag hoppas att komma med i landslaget och tävla i Finnkam-
pen och Ungdoms EM. Men konkurrensen är stor 
speciellt från södra Sverige där träningsmöjligheterna är bättre.

Vad har du för råd att ge andra ungdomar som 
idrottar?
- Ge inte upp! Kämpa på fastän resultaten blir dåliga ibland, ha 
tålamod och träna smart. Vi kan och vi syns!

Vad är det bästa med Gällivare?
- Människorna, miljön, 

riktiga vintrar med skoterturer. 
Alla härliga människor! avslutar Olivia.
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Tallbackaskolans klass 2A har genomfört en testperiod med ett ljud-
utjämningsystem där både lärare och elever är nöjda över resultatet. 
Effekten blev omedelbar och märktes genom ett lugnare klassrum där 
eleverna orkat lyssna längre och förstått uppgifter snabbare.
 
Med hjälp av en mikrofon och högtalare 
som lånats från Centrala Elevhälsans 
Språkotek har läraren Marita Johansson 
undervisat klassen på Tallbackaskolan.

- Barnen behöver inte fråga lika mycket 
och nu kan vi placera barnen mera fritt 
och anpassat efter andra saker än om att 
de som behöver stöd ska sitta närmast 
mig. Det är många pedagogiska vinster 
med det här systemet, säger Marita 
Johansson.

Eleverna är nöjda och tycker det känns 
tråkigt att testperioden snart är över. Att 
koncentrera sig längre stunder kan vara 
jobbigt för en del barn. Men nu har man 
inte kunnat tänka på något annat för 
läraren hörs så bra sa en elev i utvärde-
ringen. Man orkar lyssna bättre och blir 
inte orolig eller bråkig sa en annan. Det är 
som att ha två Marita i samma klass sa en 
tredje.

- Det är bra för att de som sitter där bak 
hör inte lika bra som de som sitter där 
fram, säger Markus.

- Läraren behöver inte höja rösten så 
mycket, förklarar Nicolina.

Språkoteket ska stötta barnens språkut-
veckling. Här finns arbetsmaterial och 
lärverktyg för utlåning till kommunens 
skolor och kommunens pedagoger kan få 
handledning inom språkutveckling. Språ-
koteket vänder sig främst till pedagoger 
inom förskoleklass till och med årskurs 
tre som arbetar med barn i behov av extra 
språklig stimulans. I första hand riktar 
sig verksamheten till de elever som har 
språkstörning men gynnar alla barn som 
får en bättre lärmiljö.

- Genom tidiga insatser till elever som 
har svårigheter med tal och språk kan 
man förebygga läs- och skrivsvårigheter 
och andra inlärningssvårigheter i skolan. 
Språkoteket är en tillgång för Gällivares 
pedagoger i det språkliga arbetet, säger 
Susanne Lyngmark och Tanja Martinsson, 
specialpedagoger på Centrala Elevhälsan.

Vilka arrangemang 
brukar du besöka

Språkutveckling i fokus

Medborgarfrågan

Magnus Johansson,
Malmberget

- Nästan samtliga 
arrangemang som 
ordnas men helst 
besöker jag idrott-
sevenemang.

John Törnlind,
Malmberget 

Tommy Nyström,
Gällivare

Gun-Marie Norlin,
Gällivare

Olivia Köhler,
Gällivare

- Nästan alla. I mitt 
jobb ingår det att 
ställa i ordning 
för olika arrange-
mang och då vill 
man kolla att allt 
fungerar som det 
ska med grillar, 
snöskottning och 
annat.

- Skidtävlingar på 
Hellnerstadion, 
sommar- och 
vintermarknaden.
MC-träffen. 
Hemvändardagen 
i sporthallen och 
senast besökte jag 
Ballongeventet i 
Sandviken.

- Jag brukar vara 
på det mesta 
som anordnas. 
Ballongeventet 
som var i Sandvi-
ken, marknaden, 
Polarvinternatten. 
Saknar musik- och 
teaterevent, det 
kunde var mer 
sånt.

- Gällivare Rör på 
sig som vår klubb 
GSK Friidrott är 
med och arrange-
rar, Dundret runt 
och andra skidtäv-
lingar, DXR och 
ibland lilla VM .
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S
å tyckte ni om Kommunbladet!             
Redaktionen för Kommunbladet skick-
ade ut en enkät för att få veta vad som 
är bra, mindre bra och vad vi kan göra 
bättre. 
 

Här kommer en sammanfattning av svaren vi fick. 
33 kvinnor och 24 män uppgav ålder, av dessa var 
24 personer + 60 år, 29 pers mellan 30-59 år och 4 
pers under 30 år.

Brukar du läsa Kommunbladet?
• 51 svarade Ja och 9 svarade Nej. 
• Problem med utdelningen

Vad vill du läsa mer om?
• Personporträtt av anställda och deras yrken i kom-

munförvaltningen. 
• Samhällsomvandlingen, planering och aktuell infor-

mation. Landsbygden
• Föreningsliv
• Fritid och sport 
• Politiska beslut och medborgarrättigheter 
• Kritisk granskning
• Näringsliv

Vad saknas?
• Politiska beslut. 
• Vardagsnära reportage från landsbygden, ungdom-

sverksamhet och arrangemang. 
• Personporträtt av eldsjälar, arrangörer. 
• Visioner, omvärldsbevakning och framtidsanalyser. 
• Webbversion av tidningen.

Vad är bra?
• Fina bilder och reportage, det positiva lyfts fram. 
• Bra information om vad som händer och har hänt i 

kommunen. 
• Trevlig, färgglad tidning som kan bli bättre med tiden 

men det mesta är bra.

Vad är mindre bra?
• Statisk information behövs inte i varje nummer. 
• För mycket positiv vinkling, mer självkritik. 
• Gamla nyheter. 
• Tråkiga artiklar. 
• Mer redovisning av hur skattepengarna används.

Mer eller mindre än fyra nummer per år?
• De flesta tyckte det är lagom. Några ville ha fler än 4 

nummer per år.

Hur vill du få information?
• De flesta vill ha en mix från alla medier, Kommunbla-

det, webben, Facebook, Instagram och Kometen. 
• Kometen är viktig för dem som inte använder sociala 

medier. 
• Specifik information delas ut till hushållen.

Annat du vill tillägga?
• Håll informationen uppdaterad via www.gellivare.se. 
• Bra upplysande tidning. 
• Mer personliga texter. 
• Otroligt fina bilder. 
• Förnya layout.

Brukar du skicka bladet till bekanta?
• De flesta svarade Nej på frågan. 
• Ett fåtal sparar/skickar den till släkt och vänner från 

annan ort.

Tack för er medverkan!

Alla nummer finns

finns att läsa på 

www.gellivare.se/

Kommunbladet. 

Medbogarenkät
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Tack! Onsdagen den 22 februari hölls en avtackningsmiddag för 
kommunanställda som avgått med pension under 2016. 

Av totalt 53 inbjudna nyblivna pensionärer deltog 36 vid avtackningen.
Evenemanget ägde rum på Quality Hotel Lapland under ledning av 
kommunchef Mats Pettersson. Gästerna bjöds på en välkomstdrink, rökt 
lax till förrätt med färskostterrin och löjrom. Till varmrätt serverades 
oxfilétournedos med glaserade vintergrönsaker, tryffelsky samt potatis- 
och västerbottenterrine. Desserten bestod av chokladterrin med jord-
nötsfras, dulce de leche och vaniljglass.

Marita Waara och Inga-
Britt Olausson, kommun-
ledningskontoret

Det fanns tid för mingel med 
kollegorna innan trerättersmid-
dagen serverades.

Fr v: Henry Jatko, Ylva Dyrander 
och Kenneth Schönfeldt, service- och 
teknikförvaltningen.

Fr v bakre raden: Kerstin Johansson, Rita Carlsson, Ann Älgamo, Karin Lindgren, Gunilla Gärde, Gerd Carlsson, 
Doris Johansson, Lisbeth Nordvall. Främre raden fr v: Christina Häggkvist, Ruth Waara, Gerd Gustafsson, Kristina 
Köhler, Solveig Andersson, Carin Mattsson-Palo, Lars Israelsson, Marita Gustafsson.

Fr v bakre raden: IngaLisa Martikalla, Jeanette Sjödin, Maj Britt Fagerlönn, Tuula Haapanen, Eva Marklund, 
Margareta Törnlind, Maj-Britt Nilsson. Främre raden fr v: Birgitta Lagerkvist-Kjellberg, Annika Johansson, 
Ann-Chatrine Johansson, Lilja Rosenberg, Britta Lönnelid, Anne Zedig, Mona Persson, Kaija Olofsson.

Mats Pettersson, kommunchef



Notiser

    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  818 213
Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter
Risklinjen  
Om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning 020-93 00 00
Socialjour, efter kontorstid 818 212
Socialtjänsten, dagtid, akut  818 000
Polisen Gällivare  (nationellt nummer) 114 14 

  Nästa nr av Kommunbladet 
kommer i juni 2017
Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du 
skriva till:
post@gallivare.se eller Kommunledningskontoret, 
Informationsenheten, 982 81 Gällivare

Kommunbladets redaktion
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Bland de rätta svaren drar vi 10 vinnare!Skicka rätt svar senast 16 januari till:
Gällivare kommunInformationsenhetenUlla Vikman982 81 GällivareE-post: ulla.vikman@gallivare.se

Namn: ..................................................................................................
Adress: ................................................................................................

Postnr: ............................................Postadr: ...............................................................................................
Telefon: ..........................................................................
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Grattis! 

Vinnare i Kommunbladets 
vinterkryss, nr 4, 2016
• Eini Björnström, Gällivare
• Daisy Backman, Malmberget
• Tommy Svalqvist, Gällivare
• Iris Öhman, Gällivare
• Tora Juuso, Malmberget
• Inger Karlsson, Leipojärvi
• Marika Stenström, Gällivare
• Knut Olofsson, Malmberget
• Anne-Lis Zackrisson, Gällivare
• Elin Backe, Malmberget

Redaktionen gratulerar alla vinnare!

Forsgläntan
Gällivares nya vård- och omsorgsboende 
invigs den 28 april och står redo för inflytt-
ning i maj.

Antikrundan
Årets stora skoterhändelse i Leipojärvi den 
1 april med start kl 11.00 på Leiposjön. En 
folkfest med veteranskotertävling i fokus. 
Arrangör IKLEJ, för mer information se 
IKLEJ.se alt. events Facebook-sida. 

Vintercaféer på landsbygden
Ta med vänner och familjen ut på en helg-
tur till vintercaféerna i Moskojärvi, Hakkas 
och Leipojärvi. För mer info se 
gallivare.se/landsbygd 


