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” Sommarskrud och samhällsomvandling
Efter en lång och härlig vinter, inte minst vårvinter, gör natu-
ren sig redo för tiden då gräs och gröda gror. I skrivande 
stund har sommarvärmen tinat fram både växter och 
människor under några härliga dagar.

Högtryck råder även på annat sätt i 
kommunen. 

Det undgår väl ingen som bor här 
eller besöker oss att det rör på sig 
ordentligt i samhällsomvandlingen. 
Forsgläntans äldreboende är exem-
pelvis invigt, fyllt med nya smarta lös-
ningar som ska göra verksamheten 
bättre för de som bor och arbetar där. 
Intrimning av både brukare, personal 
och teknik pågår för fullt. Glädjande 
är också att se alla bostäder som 
växer fram. Och det kommer mer, 
mycket mer.

Vårt arbete drar till sig ökat och 
välförtjänt intresse. Nyligen har både 
vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt 
och LKABs nye styrelseordförande 
och tidigare statsminister, Göran 
Persson besökt oss och fört dialog 
med kommunledningen. Ett tydligt 
intryck de båda tog med sig är att 
det verkligen händer saker hos oss 
och att omvandlingen som pågår på 
ett fint sätt förstärker det centrum vi 

har i Gälliva-
re. Samtidigt 
bevaras en 
kulturskatt i och 
med flytten av 
fina hus till Ko-
skullskulle. Och ändå 
har vi bara börjat!

I maj blev kommunen ägare till fast-
igheten Gojan, i folkmun kallat ”Tem-
pohuset”, där bland annat Postnord, 
gymmet CR8, Sofias Kök, Magasin 
du Nord och bostäder ligger. Köpet 
möjliggör utvecklingen av det Mul-
tiaktivitetshus som skall byggas med 
sporthall, badhus, kultur, bibliotek 
och mycket mer. Här pågår en 
intensiv dialog med föreningar och 
andra intressenter för att skapa så 
bra förutsättningar som möjligt för ett 
lyckat resultat – så, precis så, skall 
vi arbeta tillsammans för att utveckla 
hela Gällivare till en ännu bättre kom-
mun för framtida generationer.

Avslutningsvis vill jag önska er alla, 
bofasta, nyinflyttade och besökare en 
riktigt skön sommar!

Mats Pettersson,
kommunchef

Kommunchefen har ordet
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Tre hemvändare med nya jobb
Att Gällivare kommun lägger stort fokus på trivsel och utveckling 
i vår arktiska småstad visar tre helt nyinrättade tjänster. 
En centrum-, attraktivitets- och fritidsutvecklare har nyligen 
anställts. Här berättar de mer om sig själva och sina nya jobb.

Pia Sundvall är uppvuxen i Malmberget 
och har nyligen flyttat hem igen. Pia 
kommer att arbeta för ett ännu bättre 
friluftsliv och för att skapa bra ute-
miljöer i kommunen. Ett exempel är 
Nuolajärvi som fått nya spångar och där 
arbetet fortsätter under sommaren med 
en ny rastplats på södra sidan av sjön. 
Hon är utbildad jägmästare så det föll 
sig naturligt att Pias jobb även kommer 
att innefatta skogsförvaltning, i det här 
fallet utanför detaljplanelagt område.

- Det ska vara enkelt att ta sig ut och ha 
ett rikt friluftsliv och det jag gör är tänkt 
att främja det. Jag kommer också att 
jobba med att knyta an skogsområden till 
rekreationsändamål, säger Pia.

Annica Oscarsson har jobbat som cen-
trumutvecklare sedan början på mars. 
Efter elva år i Cork på Irland har hon 
flyttat hem igen. Annica ser det som 
en fantastisk utmaning att få Gällivare 
centrum att blomma och är stolt att få 
vara en del av allt det positiva som sker 
i samhället.

- Jag brinner för människor och Gällivare 
kommun. Var närvarande i allt du gör - 
det är mitt motto, förklarar Annica. 

krytering!

Semestervikarier till 
socialförvaltningen
Distriktssköterskor

Sjuksköterskor
Undersköterskor

Projektledare
Planerare

Lärare
Verksamhetsvaktmästare

Enhetschef
Museiassistent

Rektorer
Serviceresurs
Förskolechef

Läs mer om tjänsterna på 
gallivare.se/Lediga jobb

Åsa Waara flyttar hem till Gällivare nu 
till sommaren men har redan börjat sitt 
nya jobb som attraktivitetsutvecklare. 
Som person är Åsa aktiv och gillar att 
röra på sig, älskar att åka skidor och 
vara ute. 
Åsa har en magisterexamen i informatik 
och systemvetenskap med inriktning 
mot verksamhetsutveckling. Och hon 
har även studerat vid Konstskolan i 
Sunderbyn.  

- Tjänsten är indelad i två delar, en del 
där jag kommer att jobba med estetik 
på gator och i parker, där mina första 
uppdrag blir att kika på några utvalda 
parker och lekplatser. Den andra delen av 
tjänsten är att se över och kartlägga de 
övergripande processerna och informa-
tionsflödena som finns på teknikavdel-
ningen, förklarar Åsa och fortsätter;

- Jag tycker att det är mycket spännan-
de och intressant att arbeta med båda 
hårda och mjuka frågor, att tillföra mjuka 
aspekter och värden till traditionellt hårda 
ämnen. Att se både med estetiska glas-
ögon när du designar något men även 
ur ett tekniskt perspektiv, exempelvis ur 
underhållsynpunkt.

Åsa Waara, Pia Sundvall, Annica Oscarsson

Medarbetarporträttet

Vi söker
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Hyr idrottsutrustning
Om du bokar någon av kommunens lokaler i sport-
hallen i Malmberget kan vi nu erbjuda uthyrning av 
idrottsutrustning för spontanidrott. 

Är det dåligt väder? Dra ihop ett kompisgäng och 
boka en lokal med tillhörande utrustning. 
Kommunen erbjuder samma möjlighet för våra 
turister att kunna boka en hall utan att ha med sig 
sin egen utrustning för inomhusaktiviteter.

Följande finns att hyra:

• Innebandyklubbor (bollar)
• Fotbollar (små teknikbollar och vanliga)
• Basketbollar
• Volleybollar (mjuka och vanliga)
• Badmintonracket (fjäderbollar)
• Bordtennisracket (bollar)
• Skumhandbollar
• Skumbollar för olika spel och lekar
• Frisbee (mjuka och hårda)

Nytt är även att det finns stora och små häckar, löp/
snabbhetsstegar och pilatesbollar som föreningar eller 
andra som hyr hallarna kan nyttja utan extra kostnad 
förutom hallhyran.

Kostnaden för hyra av en artikel är 50 kr, vid hyra av två 
eller fler artiklar är maxkostnaden 100 kr.

Via servicecentralen finns även möjlighet att kost-
nadsfritt låna flytvästar och bilbarnstolar. 

Service- och teknikförvaltningen
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Service- och teknikförvaltningen

Nuolajärvi friluftsområde 
fortsätter att utvecklas

Gällivare kommuns vision är en arktisk småstad 
i världsklass. Det innebär att vara en attraktiv 
friluftsort för boende och besökande.

”ELDSTAD OCH FLÄTVERK” Förslagsskiss för rastplatser och naturslinga kring Nuolajärvi sjö i Gällivare 2016-04-29

ELDSTAD OCH FLÄTVERK
Förslagsskiss för rastplatser och naturslinga kring Nuolajärvi sjö i Gällivare 2016-04-29

I arbetet med att utveckla 
samhället och göra det 
lättare för människor att ta 
sig ut i naturen pågår just 
nu ett projekt som kallas för 
Friluftsstigen. Denna stig 
ska knyta ihop några av de 
områden i Gällivare tätort 
som utgör attraktiva utemil-
jöer och som bidrar till att 
hålla friluftslivet levande.

Sjön Nuolajärvi med om-
nejd betraktas som ett av 
dessa områden. Vi planerar 
att anlägga en promenads-
linga runt hela sjön med 
hjälp av spänger, bryggor 
och stenmjöl. I den södra 
och norra änden kommer 
det att finnas rastplatser. 
Längs med slingan är 
tanken att det även ska 
anläggas en fiskebrygga 
och sittmöjligheter i form av 
bänkar. 

Arbetet planeras att pågå 
i huvudsak under 2016-
2020 och berör främst den 
strandnära delen.
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Samhällsomvandlingen

1000 nya bostäder 
på Repisvaara 
Detaljplanerna för södra 
Repisvaara etapp 1 och 2 är 
antagna av kommunfullmäktige 
och har vunnit laga kraft. Dess-
utom har en detaljplan tagits 
fram tillsammans med LKAB 
för Repisvaara nordost och 
nordväst, som vann laga kraft 
i oktober 2016. 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. En förstudie är påbörjad med plane-
rad byggtid under 2018-2019 och inflyttning i 
mars 2020. 

Även en ny förskola med fem avdelningar 
samt en grundskoleklass till årskurs 6, ingår i 
planen för området. En förstudie ska påbörjas 
och bedrivas parallellt med projektet för det 
nya äldreboendet. Detta för att på bästa sätt 
tillvarata möjliga samordningsvinster för de 
båda verksamheterna.  

Nya villatomter 
Försäljningen av villatomter på södra 
Repisvaara etapp 1 är i full gång och fördelas 
bland de som står i den kommunala tomt-
kön.  Anläggning av infrastruktur pågår och 
beräknas vara klart i augusti 2017. För etapp 
2 pågår upphandling av markentreprenör 
för infrastrukturarbeten med planerad start 
sommaren 2017. Hela etappen beräknas vara 
färdigställd under hösten 2018. Därmed skulle 
tomtsläpp kunna ske våren 2018. 

Nya gång- och cykelvägar
En gång-, cykel-, skid- och skotertunnel 
byggs ut under E45:an. Samtidigt görs en 
utbyggnad av allmänna gång- och cykelvägar 
i anslutning till tunneln, för att öka tillgäng-
ligheten till och från Repisvaara. Dessutom 
anläggs en belyst gång- och cykelväg från 
Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret.
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Aktuella byggprojekt

 
• 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. 
Detaljplanen påbörjas.  

• 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 pågår för Vägmästaren 
samt del av Överläraren som ligger i 
området kring Hedskolan samt ”Grann-
gårdstomten”. I dessa områden kan 
det totalt rymmas ca 345 bostäder, 
huvuddelen av dessa vid nuvarande 
Granngården längs Norska vägen. 
Detaljplanen för Vägmästaren inrymmer 
även friidrottshallen. 

• Programskiss för Sjöparkens park-
område har antagits med fokus på 
aktiviteter för alla åldrar. Planen är att 
parken färdigställs under 2017-2018. I år 
är tanken att anlägga en lekpark, skapa 
sittplatser, påbörja planteringar och även 
bygga den grillkåta som beviljats tillfälligt 
bygglov under 2017. 

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

• Utvecklingsplan för bostäder vid 
Sandviken/Vassaraträsk har tagits 
fram.

• Arbetet med att ta fram en detaljplan 
för bostadsbyggande på Borgargatan 
nedanför Församlingshemmet pågår. 
Planen rymmer ca 12-14 lägenheter. 
Markanvisningsavtal är skrivet med TN 
Bygg. 

• Detaljplanen för is- och evenemangs-
arenan antogs i kommunfullmäktige i 
juni 2016. Därefter överklagades beslu-
tet, men mark- och miljödomstolen har 
avslagit överklagan. Detaljplanen har nu 
blivit överklagad till mark- och miljööver-
domstolen??

• Detaljplan för del av Silfwerbrands-
höjden är antagen i februari 2017. Mar-
kanvisningsavtal är skrivet med Nivi AB. 
Planen tillåter sju parhus som smälter in 
i befintlig bostadsmiljö. Beslutet att anta 
detaljplanen är överklagat och ärendet 
ligger hos mark- och miljödomstolen. 

• Ombyggnation av f.d. Forsens vård-
central planeras, dagverksamheterna 
på Fjällbjörken och Alpen ska samord-
nas, eventuellt även med Solkattens 
korttids- och fritidsverksamhet. De-
taljprojektering har påbörjats, byggentre-
prenör upphandlas under hösten 2017 
och om- och tillbyggnation påbörjas efter 
årsskiftet. Planerad inflyttning i oktober 
2018. 

• TOP bostäder och LKAB bygger 22 
nya lägenheter med tillhörande carports 
på Strömgatan i centrala Gällivare. In-
flyttning planeras till oktober 2017. Därtill 
planerar TOP för fler nya lägenheter, 
bland annat mittemot Circle K. Detaljpla-
nen är påbörjad för området och det 
planeras för ca 60 nya lägenheter med 
tillhörande parkeringsgarage. Förore-
ningar har påträffats inom fastigheten 
och tidplanen förskjuts. TOP bygger även 
74 nya lägenheter på Forsheden. Detta 
blir ett nytillskott av bostäder, och är inte 
ersättningsbostäder. 

• Nya lägenheter byggs på Forsgårds-
området. Nåiden bygger 62 lägenheter 
för LKABs räkning. 

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

• Ny förskola med 5 avdelningar byggs 
öster om Tallbackaskolan. Bygg- och 
markentreprenader upphandlas under 
våren och byggnation påbörjas efter 
sommaren 2017 med inflyttning hösten 
2018 om allt går som planerat. 

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

• Tomter på nytt handelsområde 
mellan väg E45 och Treenighetens 
väg. Området är tänkt att användas 
för handel, lager och kontor. Gällivare 
kommun styckar av tomter för kommu-
nens tomtkö och bygger infrastruktur där 
detaljprojektering förfrågningsunderlag 
pågår och upphandling markentrepre-
nör är planerat till efter sommaren för 
anläggning under hösten 2017 av etapp 
1. Flera företag har redan visat intresse 
för att etablera sig i området. 

• Gällivare 13:18 Andra sidan 7-9 villa-
tomter, detaljplan har vunnit laga kraft i 
mars 2017.

• Gällivare 4:18 Andra sidan, detaljplan 
för ca 40 bostäder. Mark- och miljööver-
domstolen har fastställt detaljplanen. 

• Gällivare 3:13 – Andra sidan, 3-16 
lägenheter/hushåll beroende på om 
det är villor, små flerbostadshus etc. 
Detaljplanen antogs i mars 2017, men 
beslutet överklagades. 

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. 
Bland annat har kommunen köpt kvarteret Gojan, som inne-
fattar f.d. Arcaden-huset inklusive parkeringsdäck. Här 
planeras det nu för ett multiaktivitetshus. Framtid Gällivare 
berättar mer om några av de projekt som pågår just nu.

På G



8

Lovikka bygger på Repisvaara

Lovikka Bygg AB bygger upp till 35 nya bo-
stadsrätter på Repisvaara. Lägenheterna kommer 
att byggas i två etapper där de första planeras stå 
inflyttningsklara i början av 2018.

I början på året stod Lovikka Byggs första projekt i Gällivare klart 
för inflyttning. Huset i centrala Gällivare får nu två efterföljare i något 
större skala på Repisvaara. Det blir en mix av ettor, tvåor, treor och 
någon fyrarummare.

- Husen kommer att få en extra våning samt att det kommer att erbju-
das någon fyrarummare också. I övrigt bygger det på samma koncept 
som sist, säger Lars-Åke Källhammer från Husman Hagberg, som 
kommer att ha hand om försäljningen av lägenheterna.
LKAB och Lovikka Bygg har kommit överens om att lägenheterna i 
första hand kommer att erbjudas till de bostadsrättsföreningar med 
fastigheter som påverkas av samhällsomvandlingen i Malmberget. 
Därefter kommer de att säljas på öppna marknaden.

Trähusen levereras i färdiga moduler, i samarbete med Derome 
Plusshus AB, och monteras upp på plats. I början på nästa år kan nya 
lägenhetsägare flytta in om allt går enligt plan. 

Samhällsomvandlingen

Margareta ”Gea” och Jalle Karlsson är nöjda med 
sitt nya boende.

Huset på Repisvaara blir likt det i Gällivare centrum förutom att det får en extra våning.
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Nu äger kommunen 

”Tempohuset”

Samhällsomvandlingen

I slutet av maj klubbade kommunfullmäktige 
köpet av fastigheten Gojan som därmed är i 
kommunens ägo. Den sista pusselbiten är nu på 
plats för att påbörja planeringen för byggandet 
av Multiaktivitetshuset.

Det nya det Multiaktivitetshuset ska inrymma sporthall, badhus, 
kafé, bibliotek och lokaler för dans, musik, teater och bio. Målet 
är en mötesplats för en mångfald av aktiviteter i en välkomnan-
de märkesbyggnad med en arkitektur som knyter an till platsen.

- Kommunen har nu full rådighet över samtliga fastigheter i 
kvarteret Gojan, vilket är en förutsättning eftersom en stor del av 
byggnaderna i området måste rivas för att ge plats för Multiak-
tivitetshuset, säger Lennart Johansson, chef för samhällsbygg-
nadsförvaltningen och fortsätter; i det sammanhanget är det 
viktigt att ta väl hand om de lokalhyresgäster som påverkas och 

snarast möjligt finna goda lösningar för dessa. Likaså att kom-
municera med de privata hyresgästerna i området och redogöra 
för planerna när de börjar ta form.

Dialog med föreningar & ungdomar

I dagarna (21-27 juni) ordnar samhällsbyggnadsförvaltningen 
informationsträffar med idrotts- och kulturföreningar samt ung-
domar i åldern 6-19 år. Det är viktigt att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för ett lyckat resultat och utveckla Gällivare 
till en ännu bättre kommun för framtida generationer.

Fotnot. Huset byggdes i slutet av 50-talet av Göran ”Sko-Göran” Gustafs-
son. Varuhuskedjan Tempo var en av hyresgästerna när huset invigdes. 
Ganska snart döpte ortborna byggnaden till ”Tempohuset”.
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Forsgläntans vård- och omsorgsboende

Ett toppmodernt 
äldreboende i 
världsklass
Intresset var stort och besökarna 
många när nordens mest moderna 
äldreboende invigdes i Gällivare 
tidigare idag. Det nya vård- och 
omsorgsboendet Forsgläntan 
ligger i det natursköna området 
kring Vassara älv och ingår i den 
pågående samhällsomvandling-
en. Boendet har sedan det första 
spadtaget senhösten 2014 varit 
en omfattande byggnation, som 
nu inom kort börjar fylla sina 
boendeplatser.  

Många var besökarna som hade samlats vid 
entrén till det nya äldreboendet, Forsgläntan, 
under invigningen. Efter att Gällivares kom-
munalråd förklarade boendet invigt genom en 
ceremoniell bandklippning bjöds allmänheten 
in till öppet hus och rundtur i de toppmoderna 
lokalerna.

- Vi har vetat att intresset för samhällsom-
vandlingen och de nya byggnaderna är stort, 
men att intresset var så här stort, det överträf-
far alla våra förväntningar, säger Gällivares 
kommunalråd Lars Alriksson.

Tre av besökarna som tagit sig till Forsgläntan 
var Daisy Backman samt Ulla-Britt och Sven-
Ove Ekerlin som efter en rundtur slagit sig 
ner för att fika.

- Jag har ingen direkt anhörig som ska flytta 
in här, men jag tyckte ändå det var spännan-
de att få se hur det ser ut, och vad roligt det 
var säger Daisy.

- Vi var nyfikna och har varit in och kikat över-
allt, det har blivit så fint! Vi tog till och med 
hissen, bara för att få testa nu när det är nytt, 
berättar Ulla-Britt och Sven-Ove.

Invigningen är en viktig del av 
samhällsomvandlingen

Forsgläntan är till viss del en ersättning för 
Gunillahem och Lövberga i Malmberget och 
har legat först i ledet av byggnader som ingår 
i den pågående samhällsomvandlingen. 
Boendet har totalt 72 boendeplatser fördelade 
på 71 lägenheter, där en av dessa möjliggör 
parboende. Forsgläntan inhyser även en stor 
samlingssal med närhet till trädgårdsområde, 
caféverksamhet och aktivitetskök. Boendet 
ska även bli en levande plats där de äldres 
hälsa och välbefinnande står i centrum. 
Därför återfinns även träningslokal, bastu och 

lokaler för frisör, fotvård, taktik massage och 
ljusterapi.

- Det blir fantastiskt fint, frissarummet, 
träningsrummet och bastun är mina favoriter. 
Även de inglasade balkongerna där man kan 
sitta och njuta under alla årstider är toppen. 
Jag har bara hört positiva reaktioner under 
invigningen, säger Gällivares kommunalråd 
Jeanette Wäppling.

Moderna lösningar skapar ett 
säkert boende

Särskilt intressant med det nya boendet 
är det smarta golvet, ELSI, som Forsglän-
tan tillsammans med tre andra vård- och 
omsorgsboenden i Sverige är ensamma om. 
Golvet är utrustat med sensorer som känner 
av personens rörelser och skickar ett larm 
till personalen om någon faller eller går ut 
genom dörren.

- Det känner även av när någon stiger upp 
på natten och då tänds automatiskt ett ljus 
över golvet som kan visa vägen till toaletten. 
Golvet underlättar arbetet för personalen och 
ger säkerhet och trygghet för de boende, 
säger Anna-Lena Svalkvist, projektledare och 
vikarierande logistiksamordnare på socialför-
valtningen i Gällivare.
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Barn-, utbildning-, och kulturför-
valtningen utlyste en tävlingen 
tidigare i år där konstnärer i 
Norrbotten bjöds in att lämna 
intresseanmälan för utsmyck-
ning av Forsgläntan. Intresset 
var stort och de konstnärer som 
blev utvalda är Ulrika Weinz, Erik 
Holmstedt och Gudrun 
Söderholm. 

Arbetet med att placera ut större konstverk 
i Forsgläntans offentliga delar pågår och 
kommer att fortsätta fram till månadsskiftet 
september/oktober då utsmyckningarna i 
stora samlingssalen kommer att vara på plats.

- Tanken har varit att konsten ska represen-
tera platsen samt ge ett mervärde och ha en 
förskönande funktion. I uppdraget har vi fått 
ta hand om och använda oss av den konsten 
som finns i Malmberget idag. Vi tänker att 
en kombination av äldre konst som tas om 
hand och renoveras samt konstinköp och 
nya utsmyckningar ger en bra grund för de 
offentliga delarna av boendet, säger Karina 
Jarrett och fortsätter;

- Till kulturveckan kommer vi att ordna vis-
ningar av den offentliga konsten på Forsglän-
tan och berätta mer om konstnärerna och 
deras utvalda verk till nordens modernaste 
äldreboende.
 

Forsgläntans vård- och omsorgsboende

Konstnärlig utsmyckning

Gudruns Söderholms textil är vävd i ståltråd 
och heter Februari nr 4. 

Brita Weglin har fem olika broderade textilier i 
mindre format och finns utsprida på strategis-
ka platser i korridorerna. 

Musikens vinande häst av konstnären och hedersdoktorn Erling 
Johansson möter upp i Forsgläntans entré. Erling Johansson finns 
representerad med tre målningar; Musikens vinande häst, Dundret och 
Den gula pianisten. 

Joakim Karkea finns representerad med två 
större akvareller.

Stig Pettersson målning Skogsarbete finns på 
övervåningen och kommer från den nedlagda 
skolan i Nattavaara. Målningen har fått vänta 
på sin tur att hängas upp i flera år. Här finns 
också en serie av bilder från gruvmiljöer på 
80-talet av konstnären Birger Jonasson.  
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Kommer snart!

• Utställningar på museet 
Ulrika Tapio Blind 
Klänningsutställning 
Dockutställning i handels-
boden 
 

• 23/6 Midsommarfirande i: 
Saltoluokta 
Hembygdsområdet  
Gällivare 
Bäckstranden i Nattavara 
Hembygdsområdet i  
Sammakko 
 
 

• 29/6-2/7 Midnatts- 
solsträffen. MMCK firar 50 
år i Klubbkåken. Kortege 
upp till Dundret. 
 
 
 

• 29/6-1/7 Saltoluokta  
musikfestival 

• 1/7 Rallarmarschen 

• 1/7 Hembygdsdag i  
Nilivaara 

• 1/7 Sommarcafé i  
Skrövbron med Börje  
Eriksson 

• 8/7 Byadag i Yrttivaara 

• 9-17/7 Singel i Saltoluokta 

• 15/7 Slåtterdag i  
Abborrträsk 

• 16/7 Myrslåtter i  
Kauninjänkkä 

• 29/7 Auktion Skrövbron

So
m

m
ar

marknad i Centrum 

M
id

na
tts

solsutställningen 

MMCK fi rar 50 år
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Laponia Triathlon
Cy

kli
ng 180 km till Stora Sjöfallet
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2 km från Stora Sjöfallet
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idnattsol 3860 m Vassaraträsket

Den 8 juli arrangeras Laponia Triathlon i Gällivare. 
Laponia Triathlon är världens nordligaste triathlon-
tävling över Ironmandistans och en av två tävlingar 
över distansen i Sverige. Tävlingen i en unik miljö 
och midnattssol lockar deltagare från hela världen.

En testupplaga av arrangemanget genomfördes somma-
ren 2016 då deltog drygt 30 tävlande och inför årets täv-
ling har intresset varit rekordstort. De 100 startplatserna 
har tagit slut sedan en tid tillbaka och de tävlande kommer 
från nio nationer, de mest långväga deltagarna kommer 
från Nya Zeeland och Mexiko.

Laponia Triathlon Sprint
Gällivare Endurance Club som arrangerar Laponia Triath-
lon arrangerar även en kortare triathlon i centrala Gälliva-
re. Laponia Triathlon Sprint avgörs på kvällen den 6 juli och 
distanserna är 750 m simning, 20 km cykel, 5 km löpning.

För mer information kontakta;
Robert Johansson, tel 073-801 69 08 alt. Tommy Niva, tel 
070-209 61 83

Läs mer på eventets hemsida och på Facebook.

Foto: Nadja Odenhage
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Landsbygdsstrategi 
2017-2020 

I slutet av maj antog kom-
munfullmäktige den lands-
bygdsstrategi som ska 
gälla de tre närmaste åren i 
Gällivare kommun. Syftet är 
att tydliggöra prioriterade 
områden för landsbygdens 
utveckling. Medborgare ska 
veta vad de kan förvänta sig 
av kommunen, vilket ansvar 
olika aktörer har samt vilka 
åtgärder och insatser som 
planeras.   

Landsbygdsporträtt - Vem före-
slår du? 
I arbetet att spegla vad som händer i 
kommunen har landsbygden sin givna 
plats. Spännande aktiviteter som Byakult, 
invigning av Hakkasmacken, islandshäst-
tävling i Skaulo, Antikrundan i Leipojärvi 
för att nämna något.

Kommunbladet har också lyfta fram 
entreprenörer, hantverkare och kreatörer 
som verkar på landsbygden. Exempelvis 
Erik Carlsson, entreprenör med passion 
för maskinteknik som har hittat ett sätt 
att arbeta från sin favoritplats Hakkas. 
Mathantverkaren Lotta Rynbäck Anders-
son, med rötterna i Puoltikasvaara, som 
tillverkar bärprodukter. 

Tipsa gärna om fler personer som vi kan 
lyfta fram i kommande nummer. Ung som 
gammal, nyinflyttad eller bofast, stort som 
smått – allt som handlar om människor 
som på något sätt bidrar till liv och rörelse 
i bygden är välkommet. Hör av dig till 
Emma Wallin på 0970- 81 85 28 eller 
mejla emma.wallin@gallivare.se

Summan av kardemumman 
– succé med vintercaféerna  

Vi vill tacka Hakkas bygdegårdsförening, IK LEJ och Moskojärvi bygdegårdsförening 
för ett strålande arbete med vintercaféerna. - Det är så häftigt att föreningarna bidragit 
till att skapa mötesplatser och aktiviteter som lockat 1720 gäster, inklusive några 
engelska turister. Vi vet att det finns utvecklingsmöjligheter för vinteraktiviteter i kom-
munen, detta är ett led i att skapa förutsättningar för sådan utveckling, berättar Bernt 
Wennström, utvecklingssekreterare på Gällivare kommun.  

Caféerna var en försöksverksamhet med investeringsmedel från Gällivare kommunen.

Landsbygderna
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Landsbygderna

Nya svenska medborgare hälsa-
des välkomna av Gällivare kom-
mun under nationaldagsfirandet 
på Hembygdsområdet.

På Nationaldagen har det nu blivit 
tradition att Gällivare kommun firar de 
Gällivarebor som har blivit 

På bilden fr v: Anna Pugacova, Corina Conception, Laurent Tovoiaina Spiral, familjen som omger kom-
munalrådet Lars Alriksson är Erhan, Erin, Esra, Haris, Melisa och Merita Karabeg, Jeanetten Bteich 
och Wanida Khachonphet.
 

Nya svenska medborgare

svenska medborgare det senaste 
året. I år firade vi att Gällivare fått 48 
nya svenska medborgare. Dessa har 
bjudits in till firandet på hembygds-
området, där kommunalrådet delade 
ut ett diplom från Gällivare kommun 
och ett gemensamt fika på 
Strandcaféet. 

Arrangemanget är mycket uppskattat 
av de nya medborgare som deltar.

Har du inte fått nog av 
trevliga fika stunder?
Nu när sommar kommer kan du besöka Skrövbrons café mellan 12 
juni och 13 augusti, varje dag mellan kl. 10-20. Skrövbron hittar du 
längst E10.an, söder om Hakkas. http://www.skrovbron.se/ 

Eller varför inte ta en tur till Moskojärvi bygdegård efter E10:an, som 
har öppet fredag, lördag och söndag mellan 9 juni och 27 augusti (håll 
utkik efter öppettider på deras Facebooksida – Moskojärvi bygdegård).  

I Leipojärvi kan man fika gott eller käka burgare första lördagen varje 
månad, fiket håller till i den gamla skolan Lejbo, ganska mitt i byn ner 
mot en stor grusplan. 
http://www.iklej.se/  
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Samhällsomvandlingen

Snart dags för byggstart  

Detaljplanen för Gälli-
vares nya gymnasieskola 
har vunnit laga kraft. Den
nya skolan, som fått nam-
net Kunskapshuset, ska 
även inrymma lärcentra 
för vuxna. Beräknad bygg-
start är sommaren 2017 
med inflyttning höstterminen
2019, om allt går som planerat.

Kunskapshuset byggs då Välkommaskolan 
och Lapplands lärcentra i Malmberget ska 
avvecklas. Utformningen av den nya skolan 
vilar till stora delar på ett antal workshops 
som, tillsammans med skolverksamheterna, 
genomfördes under våren 2016. Resultatet av 
det arbetet presenterades för berörda skolor 
och politiker i augusti 2016. En första skiss av 
byggnadens utformning togs därefter fram.  
Parallellt med det fortlöpte processen med 
detaljplanen, som nu vunnit laga kraft och en 
bygglovsansökan är inlämnad. 

Just nu pågår upphandling av entreprenader 
och den preliminära tidplanen är att rivning 
av Stacken och schaktningsarbeten påbörjas 
under juli månad. Mot slutet av sommaren 
inleds rivningen av MD-grillen och under 

hösten startar byggarbetena med grund- och 
källarvåningarna. 

Levande centrum
Kunskapshuset får en gemensam reception, 
ett offentligt café och en matsal med utsikt 
över Vassara torg och mot Dundret. En 
centralt placerat byggnad där målsättningen 
är att lokaler även ska nyttjas av fler aktörer, 
vilket genererar driftfördelar. 

- Världsklass om bygget kan starta på utsatt 
tid, säger kommunalrådet Lars Alriksson 
och fortsätter; Kunskapshuset blir den första 
nya byggnaden i centrala Gällivare vilket 
bidrar till att åter skapa liv och rörelse i 
centrumkärnan. 
  
- Vi sätter även kunskapen mitt i centrum 
vilket också är symboliskt viktigt, inflikar 
kommunalrådet Jeanette Wäppling.

Nya
ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

Gymnasium/Vuxenskola för 850 elever

Inflyttning hösten 2019

GALLIVARE.SE/KUNSKAPSHUSET

Här byggs

Kunskapshuset
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Interiör matsal
Matsalen är träffpunkten och är tänkt att spegla byggandens inre och yttre karaktär. De yttre pelarformationerna blir 
påtagliga och man kan tydligt se deras möte med de bärande limträbalkarna som bildar ett Samiskt inspirerat zig-zag 
mönster. Den röda konstruktiva färgen följer med in i byggnaden. 21KUNSKAPSHUSET

Samhällsomvandlingen

Fler funktioner
Byggnaden och området runt omkring 
kommer att rymma flera funktioner.  Torget 
mellan Kunskapshuset och gamla Central-
skolan ger goda förutsättningar för olika typer 
av aktiviteter och evenemang med närhet 
till torget och Storgatan. Dessutom blir det 
befintliga handelsstråket förstärkt, då bygg-
nadens markplan ska innehålla kommersiella 
lokalytor samt en övningsbutik för handelspro-
grammet. Högst upp i huset kommer det att 
finnas möteslokaler som utöver skolverksam-
het kan användas för exempelvis konferenser.

Parkeringsgarage
Kunskapshuset får även ett parkeringsgarage 
under jord vilket byggs i första etappen. Här 
blir det ca 150 parkeringsplatser med infart 
från Postgatan.

“en ny stark karaktär 
i staden”

“Dagbrottet”, den sociala trappan där man möts i trappans olika rörelser och utposter.
Gradängdelen på entrégolvet och bildar en sittyta och scen. 

22 KUNSKAPSHUSET

De utvändiga pelarna sitter mitt framför de invändiga, bärande, pelarna. 
Djupet gör att de skyddar mot sol och tydligt visar husets struktur och 
konstruktion.6 KUNSKAPSHUSET
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Gällivares destinationsbolag Visit Gellivare 
Lapland laddar upp för en intensiv turistsommar. 
Besöksnäringen fortsätter att växa i Gällivare.

Eva Olsson, som är VD på Visit Gellivare, arbetar 
hårt tillsammans med sin personal och Gällivares 
företag för att ta emot fler besökare.

- För sommaren 2017 ser det ut att bli upp till 6 gånger fler gäster jäm-
fört med vintern, berättar Eva. Just nu arbetar vi med våra företag så 
att vi är redo med ett bra produktutbud när Inlandsbanans resenärer 
börjar anlända till Gällivare.

- Inlandsbanan ger många gästnätter under sommaren, tillägger Thea 
Rantapää, hotellchef på Quality Hotel & Resort Lapland. - Vi har också 
många norrmän som stannar på väg till Norrbottenskusten.
Turistbyrån tar emot många trevliga samtal från gäster som ska besö-
ka Gällivare och vill veta vad som kan göras.

- Nu har vi tagit fram en produktpärm som finns på Turistbyrån och på 
våra hotell och anläggningar, där gästerna själv kan boka aktiviteter i 
Gällivare hos företagen eller via www.inlandsbana.se

Ett annat intressant besöksmål är samhällsomvandlingen. Både i Gäl-
livare och Kiruna är besökare nyfikna på den spännande processen. 
Därför kör Turistbyrån en guidad samhällomvandlingstur som avslutas 
på Dundrets topp med fika i midnattssol. Den turen har redan över 600 
bokningar, berättar Eva.

Exempel på aktiviteter som erbjuds i Gällivare är midnattssolsridning 
hos Galgbacken, besök inspelningsplatser för TV-serien Midnattssol, 
guidad vandring på Dundret, Gruvmuséet, gruvtur till LKAB. 
- Fler produkter kommer till, vi jobbar med det hela tiden, säger Eva 
och avslutar med att också bjuda i Gällivareborna att ta del av utbudet.
 – Besök oss på Turistbyrån och turista i din egen hemort, säger Eva.

Visit Gellivare Lapland

Livlig turistsommar 
i Gällivare

- Turismen har en stark tillväxt och är en av de starkaste branscherna 
i Sverige. Potentialen är stor i Gällivare även om förutsättningarna inte 
är optimala. Men det som behöver förbättras, kan förbättras, när vi 
pratar om exempelvis infrastruktur. Mångfald skapar attraktivitet och 
det gäller även för näringslivet. Det är viktigt att bredda sin bas, inte 
bara för att öka intresset för kommunen, men också som ett alternativ 
till den tunga basindustrin. Och därmed en viktig del för en långsiktig 
och balanserad social stabilitet i Gällivare, avslutar Andreas Hinzer, 
utvecklingschef, Gällivare kommun.

Eva Olsson, VD Visit Gellivare.
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Fiberutbyggnadsprojektet 
är nu i full gång och grävarbeten kommer att pågå 
runt om i kommunen under hela sommaren och 
hösten. Under senare delen av hösten aktiveras de 
första anslutningarna.

Under 2017 är planen att färdigställa nedanstående 
områden:

• Apelqvistheden 
• Folkets park/Heden (norr om Messhedsvä-

gen)
• Mellanområdet (söder om Mellanvägen)
• Solbacken
• Karhakka
• Forsvallen
• Repisvaara mitt
• Björkmansheden (den del som påbörjades 

2016)
• Vuoskonjärvi industriområde (nya området)
• Ullatti
• Muorjevaara
• Kronsågen

Fastighetsägare på ovanstående områden 
kommer att få ett markavtal utskickat som be-
hövs för att kommunen ska kunna förlägga en 
fiberkabel inne på tomterna. Vi kommer även att 
kalla till informationsmöten för de berörda. Håll 
utkik i Kometen och på projektets hemsida för 
tidpunkterna för dessa möten!”

Besök gärna vår hemsida för fortlöpande 
information: gallivare.se/bredband

”Vi har möjlighet att skicka ut mar-
kavtal elektroniskt för signering via 
e-legitimation. För detta behöver ni 

meddela e-mailadresser till samtliga 
fastighetsägare, det gör ni enklast 

genom en intresseanmälan på projek-
tets hemsida. Om ni tidigare har gjort 
en intresseanmälan, men inte angett 
e-mailadresser till samtliga fastighets-

ägare, kan ni helt enkelt göra en ny 
intresseanmälan”

Här är vi som jobbar med projektet

Eva Engman
Projektadministratör

Jonas Olsson
Bredbandssamordnare

Stefan KostenniemiDelprojektledare

Näringslivet



21

I det här numret ställer 
vi medborgarfrågan till 
Räddningstjänsten 

- Inte på något särskilt vis men jag har 
ett gaskök, ett gäng påsar med frystorkat 
och en massa torkat renkött dessutom 
så vet jag några bra kallkällor att hämta 
vatten ifrån. Om det händer på vintern så 
har jag en varm sovsäck jag kan krypa in 
i. Om det innebär strömbortfall så 
förmågan att lagra och tillaga mat, kom-
mer affärernas lager att tömmas snabbt 
så blir det ju svårt att få tag i ny mat.

JONAS LARSSON

- Rent praktiskt har jag inte förberett 
mig dessmer men däremot mentalt och 
funderat över vad man eventuellt måste 
klara sig utan. Vi har dock det mesta 
hemma som man kan tänkas behöva. 
Om man bortser från vatten och mat 
som är livsnödvändigt, så tycker jag elen 
eftersom den är källan till många andra 
funktioner.

FRIDA KLARIN

- Genom kunskap och övning (och så 
har jag lärt mig nödnumret 112 utantill).
Vatten och värme (alt. mina närmaste i 
familjen) tycker jag hade varit svårast att 
klara mig utan.

STAFFAN ABRAHAMSSON

- Har faktiskt inte förberett mig nåt spe-
ciellt man får helt enkelt anpassa sig. Det 
jag tycker hade varit svårast att klara mig 
utan är bra mat. 

PETTER STRÖM

Vad skulle du göra 
om din vardag 
vänds upp och 
ner?
Den frågan var aktuell under början av maj 
då det hölls en Krisberedskapsvecka i 
Gällivare med bland annat öppet hus hos 
Räddningstjänsten. Bakom initiativet till 
kampanjen står MSB, myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, tillsam-
mans med Sveriges alla kommuner. 

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig 
tillgång vid en samhällskris och närmare åtta av tio 
medborgare tycker att det är viktigt med frågor som 
rör sin egen och anhörigas säkerhet och hälsa vid 
samhällskriser. Men samma undersökning från 
MSB visar även att endast 40 % vet hur de ska bete 
sig om de står inför en vardag som plötsligt vänds 
upp och ner och samhällets service inte fungerar. 

Fokus har därför varit att uppmärk-  samma, utbilda 
och prata om vad människor själva kan göra och bidra 
med vid allvarliga samhällsstörningar. 
Någon gång kan det hända. Frågan är bara när. 

Då är det viktigt att vara förberedd och se till att ha 
tillgång  till dricksvatten, mat och värme, och att 
kunna ta emot viktig information.

För mer information om hur du kan förbereda dig 
besök msb.se, där kan du även ta del av informa-
tionsfilmer. 

Hur har du förberett dig för en eventuell samhällskris och vad tycker du hade varit svårast att klara dig utan 

Medborgarfrågan
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Kultur

I slutet av maj återsamlades några av de 
boende i kommunens gruppbostäder för 
att avsluta den gånga vårens studiecirkel. 
På temat Vänskap, kärlek och gemenskap 
skapade gruppen konstverk som fanns att 
beskåda på museet under april. Kommunens 
avdelning för funktionshinder var initiativ-
tagare till aktiviteten och summerar den så 
här;  

- Studiecirkeln, som konstutställningen var 
en del av, har gett deltagarna en möjlighet att 
komma närmare varandra, samarbeta och få 
en fördjupad förståelse för innebörden av orden 
vänskap, kärlek och gemenskap, berättar Victo-
ria Pudas, pedagogisk handledare och en av 
tre från avdelning för funktionshinder som höll i 
trådarna för gruppens arbete.

Vänskap, kärlek & gemenskap 
uttryckt i konstnärlig form 

Bakre raden från vänster:
Linda Hansson, Tina Lindblom, Viktoria Grönborg, Andreas Dagbro

Främre raden från vänster: 
Ann-Helen Svingdal, Ronnie Karlsson, Johanna Forsberg, Robert Nilsson
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Bland de rätta svaren 
drar vi 10 vinnare!
Skicka rätt svar senast 15 augusti till:
Gällivare kommun
Informationsenheten
Ulla Vikman
982 81 Gällivare
E-post: ulla.vikman@gellivare.se

Namn: ..................................................................................................

Adress: ................................................................................................

Postnr: ............................................

Postadr: ...............................................................................................

Telefon: ..........................................................................

AKTU-
ELL

BLOTTAR

OXUDDE
83-17

Bild: 7x5 rutor
83-17_
162359_117

Bild: 6x4 rutor
83-17_
135730_

Bild: 8x6 rutor
83-17_
143957_12

FJÄDER-
FÄ

KRÅK-
FÅGEL

SKRÄP-
MATS-
NAMN

MINDRE 
LÄGEN-

HET
VINRE-
GION
VASS 
PINNE

UPPHÖ-
RANDE
UMEÅ-
KLUBB

SVEN-
BERTIL
GRUY-
ÈRE

MED 
PERSO-

NAL
EJ UPP

MED 
MILITÄRA 
LEDARE

VÄSNAS 
I NATTEN

MEST 
RECENTA

INRE-
DANDE 

CARTER

KAN MAN 
SÄTTA

SVISCH-
ANDE

MORGON-
AVISA

BERGS-
RADEN

FRÅN 
FLEN I 
VISAN
ARENA

FLOSSA-
MATTA

EN GÄL-
LIVA-

REBO I 
SPÅREN
AMPER 

& NÄSTE

LAPP-
MARK
KORT-
SPEL

FÖR-
KUN-
NARE

FRÅN-
SLAGEN

SAKEN 
DÄR

NÖT-
LÄTE

EVENT-
BOLAG

PÅ PÅ 
MASKIN
MITT I 
VÄJTS

RYMD-
FIGUR

VATTEN-
NYMFEN
FLUGA I 
ÄLVEN

MATE-
RIA

STILTON
BLAD-
DRYCK 

PÅ HJUL

BLÅÖGDA
SES I 

STRÅK-
FAMILJ

YTBE-
HAND-

LAD SKÅL
TANKER

INTER-
VALLEN I 
MUSIK
IRRAR

GÄRDE-
STAD

EN 
BRODER 
LEJON-
HJÄRTA

BO-
LAGS-
FORM

BRYTER  
ATLE

TRYGG-
HET

GENE-
RAL-

DIREK-
TÖR

VINYL-
SKIVA

ÄR SMAL
NUMERA

SPELAR 
PLAT-
TOR 
IHOP

FN-
AMBAS-
SADÖR 
AGDA

AVVI-
SANDE 

ORD

UPP-
LÖS-
NING

KILLE I 
SKOLAN

FÅR 4 FEL 
I HÄST-
HOPP-
NING

ALL-
DELES 
UTAN

ÖSTEN 
EDLUND
GRADE-

RING

EN SÅ-
DAN ÄR 
BRUN

TENN

HOCKEY-
PROFF-

SET 
PETTER

FÄLT
SALVA 

FÖR ATT 
HEDRA
SMÖRJA

SKREV 
OCH 
LINJE

FIGUR I 
SAGA

SKANDAL-
JÄGARE

DYNA-
STIN

MASK

SNITT-
MINNE STRECK

KALLAS 
JU GAZ-
PROM

SPEK-
TRUM

SOFIA, JOHANNA 
OCH HENNA!

SOMMARKRYSSET

E-post: ulla.vikman@gallivare.se



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 oktober 2017
Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du 
skriva till:
post@gallivare.se eller Kommunledningskontoret, 
Informationsenheten, 982 81 Gällivare

Kommunbladets redaktion

Sommaraktiviteter 

Fjolårets succé är tillbaka!
Arctic Truck Show 2017
En familjehelg där du har chans att knyta 
kontakter i branchen, titta på fordonen som 
ställs ut och njuta av underhållningen.

Lämna din lastbilsanmälan till: 
gallivaretruckmeet@hotmail.com

Plats: Dundret
Tid: 30 juni - 1 juli

Håll igång hela sommaren!
Om Dundret Runt är en klassiker bland Gällivareborna vintertid så är 
Onsdagsloppet på väg att bli det sommartid. 7 juni gick startskottet för den 
populära håll-i-form-aktiviteten som körs för sjätte året i rad.

- Det råder inga tvivel om att Onsdagsloppet är en riktigt populär som-
maraktivitet för alla som vill hålla igång och röra på sig, loppet har vuxit 
från 700 deltagare premiäråret till över 1000 nu, säger Robert Johansson, 
Gällivare Endurance, som är en av eldsjälarna bakom arrangemanget. 

Onsdagsloppet är en enkel motionsaktivitet som körs varje onsdag hela 
sommaren mellan 7 juni och 23 augusti. Gå, lunka eller löp, alla väljer sin 
egen takt. Deltagarna väljer mellan 2,5 km och 6,5 km. med eller utan 
tidtagning.

Anmälan till Onsdagsloppet sker på Vassaratorget från 18.00 varje ons-
dag, starten går 18.30. 

Håll utkik i Kometen där alla ”Sommaraktiviteter” 
som utomhusgympa m. m. kommer att annonseras. 

Sommarcaféer
Passa på att ta en fika på något av våra 
caféer:

• Allemans
• Quality Hotel
• Alla Tiders
• Vetehatten
• Nyfiket
• Strandcaféet


