
Hej. 
Vi startar precis upp ett flerårigt projekt som vi kallar 
”Trivsel, trevnad och gemenskap”. Hittills har både 
Polisen och Boliden visat intresse och jag tror säkert 
vi även får med oss fler som till exempel Landstinget 
och LKAB också. Det är viktigt att vi reflekterar över 
hur vi behandlar och tar emot våra medmänniskor 
och ser till helheten. 

Face of Gällivare är en kanonbra idé. Det väcker 
mycket starka positiva känslor hos mig. Jag har 
även hört att andra känner likadant. Face of Gällivare 
lyfter det positiva hos oss människor och det lyfter 
Gällivare till något ännu bättre.

Något som också lyfter både invånarna och sam-
hället är vår kultur. I augusti är det återigen dags för 
Flottkalaset, ännu en positiv kraft i byn Tjautjas som 
fullständigt blomstrar och sjuder av liv i och med 
inflyttning från när och fjärran. 

Vi är stolta och tacksamma över all malm  
och koppar vi har här, men utan engagerade  
och humana krafter kommer vi inte långt.

Välkommen till välviljans Gällivare!

Gällivare på webben: TOMMY HAR ORDETHELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

www.gellivare.se

Lediga tjänster 

FA
V
Ö
R

 I
 F

o
to

: 
D

an
ie

l O
la

us
so

n

• Förskollärare 

• Fritidspedagog 

• Idrottslärare 

• Platschef 

• Butiksbiträde

• Administratör

• Projektledare Gruvprojekt 

• Träarbetare/snickare

• Sommarvikarie butik

• Grundskollärare

• Servicetekniker

• Resurspedagoger 

• Fastighetsmäklare 

• Anestesisjuksköterska

• Elektriker 

• Veterinärer 

• Jordgubbsförsäljare

• Sektionschef

• Löneadministratör

• Teletekniker 

• Sjuksköterskor

• Lärare i Fysik/Matematik

• Konsulter

• Mekaniker

• Kyrkogårdsarbete

• Psykolog                                                                                                                     

• Svetsare 

• Projektinköpare

och många fler...

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se  
eller ring Gällivare kommuns personalenhet  

på 0970-180 00 vxl.

Det goda engagemanget  
och välviljans

I arbetet med att gå vidare med Face of 
Gällivare kläcktes idén ”Veckans Face” 
som publiceras på Facebook-loggen och 
kan vara en person, grupp, organisa-
tion eller liknande som gör något bra för  
Gällivare.

– Hela grundtanken är att vi alla ska 
bli bättre på att lyfta upp det som är bra 
med vår kommun för det ger väldigt goda 
effekter på många plan, säger Mia Edin.

Från Gällivare kommuns sida ser man 
positivt på arbetet med att även lyfta de 
mjukare sidorna som samhället också har.

– Sedan Företagsbolaget bildades har 
de arbetat på ett okonventionellt och 
framgångsrikt sätt, nya metoder och 
nya ögon lyfter Gällivare vidare i sin ut-
veckling mot ett ännu bättre samhälle.  

Face of Gällivare sätter fingret på viktiga 
frågor, värderingar, självkänsla och stolt-
het för vårt samhälle. Det heter Gällivare- 
anda och den finns redan, det handlar 
bara om att synliggöra den och börja 
prata med varandra om vilket bra sam-
hälle vi har och vilka fantastiska män-
niskor som lever här, säger Ulf Hansson, 
utvecklingschef på Gällivare kommun.

FAKTA, MARIUS:

Marius liv startade med att han som spädbarn blev 
övergiven och intagen på barnhem där han utsattes 
för svåra övergrepp och vanvård för att sedan vid 
18-års ålder bli utkastad på gatan. Mot alla odds 
kom han in på universitet där han läste till ingenjör. 

Men utan kontakter och ingen familj fick Marius 
aldrig något arbete eller bostad i Rumänien. Likadant 
blev det i Stockholm efter att han flyttat till Sverige. 
Marius sökte arbete varje dag, pantade burkar och  
bodde i tält. Han har vägrat att ta emot hjälp av Social- 
myndigheten eller av välgörenhetsorganisationer.

Efter att Maria Sätterqvist, IN Gellivare, läst en artikel 
om honom i Dagens Nyheter kände hon att det var 
dags att göra något åt eländet. Den 13 maj klev 
Marius av tåget i Gällivare. Han har nu jobb, bostad 
och nya vänner – med hjälp av invånarnas välvilja.

För att organisera upp all den välvilja som 
så många Gällivarebor nu visat och för 
att hålla det goda engagemanget levande 
har Företagsbolaget skapat en sida på 
Facebook som heter ”Face of Gällivare”  
www.facebook.com/faceofgallivare. 

– Syftet med Face of Gällivare är att 
göra Gällivare till en ännu bättre plats 
att bo och verka på, både som före- 
tagare och privatperson. Det kan tyckas 
lite ovanligt att en företagarorganisation 
som Företagsbolaget lägger ner energi 
på detta men vi är ju heller ingen tradi-
tionell typ av sådan organisation. Om 
man gör som man alltid gjort kommer vi 
bara få samma resultat som vi alltid fått, 
därför gäller det att prova nya vägar till 
framgång, säger Mia Edin. 

– Vi måste medge att vi är lite överraskade. Det faktum att 
vi hjälpte Marius har startat någon form av medmänsklig 
godhetsspiral vilket känns fantastiskt bra, säger Mia Edin, 
verksamhetschef Företagsbolaget. 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

Under sommarmånaderna sker en hel del event i Gälli-
vare och två av dem som symboliserar barmark i vinter-
staden är Midnight Sun Meet 15 juni och Flottkalaset 
9-10 augusti. Snowstorms gamla dänga från 80-talet 
”Rosa lack och kromad list i ’59 års modell. Jag öser 
på för fullt i stan som en 50-talsrebell” passar väl in när 
det handlar om Gällivares årliga veteranbilfest, Midnight 
Sun Meet. Nostalgi, utställningar och bilkortege under 
dagarna tre för hela familjen. 

– Midnight Sun Meet är startskottet på sommaren i 
Gällivare, ett evenemang som lockar mycket folk, både 
lokalbefolkning och besökare utifrån säger Amanda 
Matti, marknadschef, Visit Gellivare Lappland.

Nya Gällivarebor på äventyr
Den 21 maj åkte inflyttare och Gällivarefaddrar på 
en guidad kvällstur inbjudna av IN Gellivare till Stora 
Sjöfallet. Sammanlagt 34 personer följde med och 
bland annat en holländsk familj, en tysk familj och 
en rumänsk man bidrog till en flerspråkig utflykt. 
Under den guidade turen fick deltagarna lära sig mer 
om Vägen Västerut, en av världens vackraste vägar, 
och dess rika historia. 

I Ruotko togs gruppen emot av renskötare 
Per-Eric Kuoljok som berättade om samer 
och deras liv. Iklädd den traditionella 
kolten bjöd han på kaffe kokat i kåtan 
samt jojk. I Stora Sjöfallet tog ägaren 
Inger Junkka emot och bjöd på middag 
bestående av bland annat fjällröding.  

– Vi har fått otroligt fin respons av 
inflyttarna, berättar Maria Sätter-
qvist, IN Gellivare. Bland annat av 
en lärare som berättade att hon nu 
förstod varför hon ska stanna 
kvar i kommunen och få 
hit sin kärlek som bor på 
annan ort! 

Den 13 maj klev  
Marius av tåget i Gällivare.  

Han har nu jobb, boende och nya vänner 
– med hjälp av Gällivarebornas välvilja.

Ett annat event som drar mer och mer publik, även 
utanför Gällivare, är Flottkalaset i Tjautjasjaur. Två dagar  
med live-musik, teater, dans, god mat och trevlig 
gemenskap i den vackra vildmarken 100 kilometer norr 
om Polcirkeln. Ett kalas för hela familjen, på en ö mitt i 
en fjällsjö samlas tusentals personer varje år under  
sommarlovets allra sista dagar.

– Udda evenemang är lite av vår specialitet här uppe, 
Tomtar och ballonger drar ögonen till sig på vintern och 
på sommaren har vi bland annat Midnight Sun Meet 
och Flottkalaset, bättre marknadsföring är svårt att 
hitta, avslutar Amanda Matti.

TURISM SAMHÄLLSOMVANDLINGEN

Två säkra sommartecken

ingellivare.se


