
Hej. 
Det är ett glädjande besked att höra att så många 
barn och ungdomar intresserar sig för skidåkning 
i vår kommun. Att barnen, vår framtid, tycker om 
att vara ute och röra på sig handlar ju om friskvård 
som ger dem en god grund i livet. Visst hoppas vi 
väl att några stjärnor föds ute i spåren men främst 
handlar det om att ge dem chansen att växa upp i 
en bra miljö och ha kul. Idrott är jättebra rent fysiskt 
men handlar också om fostran, att fungera och 
umgås i grupp till exempel. Det här gäller inte enbart 
skidåkning såklart utan all sorts sport och idrott som 
utövas i kommunen.

Jag tror att orsaken till varför intresset för skidåkning 
bland barn och ungdomar ökat så mycket på senare 
år baserar sig på det lyckade arrangemang som 
exempelvis Världscupen är. De får se och kanske till 
och med träffa sina stora idoler som Marcus Hellner 
och Charlotte Kalla på plats hemma i deras ”egna” 
skidspår. Jag blir än en gång övertygad om att vi 
tog rätt beslut i kommunfullmäktige när vi bestämde 
oss för att Gällivare ska vara en genuin vinterstad. 
Kommunen fortsätter att satsa på längdskidåkningen 
med bättre och längre spår. Snart är det dags för 
Dundret Runt som bjuder in till fysiskt pass längs 
efter välpreparerade slingor men också trevliga  
dagar för invånarna att träffas och njuta av vårt 
vackra fjäll nästan mitt inne i samhället.

Välkommen till barnens, vår framtids, Gällivare!

Gällivare på webben: TOMMY HAR ORDET

Engagemang i Nattavaara 
För några månader sedan lades butiken i Nattavaara 
ned men med initiativ från byborna planeras nu ett 
nyöppnande. 60 personer deltog på det öppna mötet 
när den ekonomiska föreningen startade i januari 
och snart ska byns naturliga samlingspunkt och 
serviceställe åter vara öppnat.

– Det är första gången någonsin man provar en 
sån här modell i Gällivare, att genom ett kooperativ 
starta en butik och jag hoppas det kan inspirera fler 
i kommunen att jobba på det här sättet. Jag är impo-
nerad över Nattavaaraborna som mer eller mindre 
mangrant ställer upp för bygden, säger Ulf Hansson, 
Utvecklingschef Gällivare Kommun.

Framtiden ser alltså ljus ut för Nattavaara med både 
den nya vägen till byn som snart är klar och en fung-
erande butik. Två möjligheter som stärker bygdens 
chans till utveckling och i bästa fall inflyttning.

KOMMUN OCH SAMHÄLLE

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• Sjuksköterskor, sommarvikariat

• Jobba på fjäll servitris/bar

• Tandläkare

• Farmacevt

• Automationsingenjör 

• Undersköterskor, sommarvikariat

• Skeppare till fjälls

• Driftledare flygplatsen

• Kronoinspektör-/ aspirant

• Elektriker

• Butikschef

• Borrare

• Tandsköterskor

• VVS-montör

• Forskningschef mineralteknik

• Snöskottare

• Läkemedelsspecialist

• Fastighetsmäklare 

• Barnmorskor

• Personlig assistent

• Automationsingenjör   

och många fler...

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se  
eller ring Gällivare kommuns personalenhet på  
0970-180 00 vxl.

På skidor mot 
framtidens

ungdomar anmälda till den senaste skid-
tävlingen vi ordnade och det känns jätte-
kul, säger Magnus Röjlind, GSK.

Och ungefär samma siffror gäller vid 
skidskolor som föreningen anordnat på 
Hellnerstadion de senaste åren. Ett fyr-
tiotal barn mellan sex och tio brukar 
sluta upp. Visst finns hoppet om att nya 
skidstjärnor ska födas i Gällivare och att 
återväxten inom längdskidåkningen ska 

vara tryggad många år framöver för en 
av Sveriges världscuporter, men främst 
handlar det om att kommunens barn och 
ungdomar ska ha roligt.

– Det handlar ju såklart om att våra 
barn ska erbjudas möjlighet att ha roligt 
tillsammans ute i friska luften. Det är ju 
friskvård, och motion är bra men även 
det sociala att träffas i grupp och umgås.  
Jag är själv fostrad på skidor i Malm-
bergets AIF, MAIF, där jag fortfarande är 
medlem. Mina barn är med i GSK, där  
jag är barn- och ungdomsledare, säger 
Magnus.

En av orsakerna till det ökade intresset 
för längdskidåkning bland barn och ung-
domar verkar främst bero på två orsaker: 
närheten till spår att åka på och chansen 
att se sina idoler på nära håll i sin egen 
hemkommun.

– Visst spelar Världscupen en stor roll, 
ungarna får se sina idoler hemma på  
Hellnerstadion. Sedan är det relativt en-
kelt att ta sig ut på skidor här. Våra skid-
spår i kommunen är väldigt samhällsnära, 
man kan kliva på i Malmberget och åka 
in till Gällivare och vice versa. Ingen som 
bor i stan har till exempel längre än fem 
minuter till ett skidspår, avslutar Magnus.

Det finns sammanlagt 13 föreningar som 
engagerar sig för längdskidåkning i vinter- 
orten Gällivare. En av dem är GSK som 
i måndags startade skidskola för barn 
födda 2005–2007 och föreningen upple-
ver ett betydligt större intresse om man 
jämför med för tio år sen.

– I början av 2000-talet var det ett lågt 
intresse men nu har det definitivt vänt. 
Mitt i influensatider hade vi 47 barn och 

Efter några år med svalt intresse har trenden vänt och 
återväxten inom längdskidåkning verkar räddad.

– Vi har nästan 40 barn och ungdomar på vår skid-
skola nu för tiden, berättar Magnus Röjlind, ledare inom 
GSK, Gällivare Sportklubb/skidor. TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

Runt Dundret 23-24 mars! 
Sedan 1965 har Dundret Runt varit ett efterlängtat 
vårtecken för alla skidåkare i Gällivare. Ett skidlopp där 
man tillsammans med hundratals skidåkare tar sig runt 
Dundret i sin egen takt, utan tidtagningspress, antingen 
tre eller fem mil. Årets stora nyhet i Dundret Runt är  
att det för första gången arrangeras ett skatelopp.  
Det går av stapeln på söndag, dagen efter det ordinarie 
Dundret Runt på lördag. Det blir ett försök med ”öppet 
spår” utan tidtagning och tanken är att utveckla denna 
klass kommande år och då, om det faller väl ut, köra en 
tävlingsklass i skate.

– Dels är det många som efterfrågat en skateklass men 
sen finns det inte många skatelopp i Sverige, säger 
Tommy Niva.

För 23:e gången startar Barnens Dundret Runt och på 
söndag är det som vanligt barnens tur att inta Hellner-

stadion. Det kommer att vara två lätta banalternativ. 
500 meter runt stadionområdet för de minsta barnen 
och en lätt kuperad bana på 2,5 km för barn med lite 
mer skidvana. Längsmed banan finns saftkontroll och 
barnen åker i sin egen takt. Det blir start och mål på 
Hellnerstadion och efter avslutad skidtur väntar över-
raskningar till barnen.

– Dundret Runt är ju en friskvårdsdag där man  
kombinerar skidåkning med att träffa folk och umgås. 
Då passar det ju även bra att hela familjen kan vara 
med under helgen, vuxna på lördag och barnen på 
söndag till exempel, säger Tommy Niva.

Dundret Runt är ett av Sveriges äldsta motionslopp. 
Dundret Runt erbjuder Företagspaket där chans att 
utöva friskvård finns för företag som investerar i sin 
personals hälsa och välmående. För mer information 
och anmälan www.dundretrunt.com
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