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2012 var ett bra år för Gällivare. Trots att Europa  
och delar av Sverige brottas med finanskrisen så 
fortsätter Gällivares företag att investera och göra 
goda affärer. Handeln i vår kommun genomgår en 
positiv utveckling med ökad tillväxt och fler etable-
ringar. Besöksnäringen behåller sin position och 
våra två lokomotiv LKAB och Boliden fortsätter sin 
expansion som drar med sig resten av näringslivet. 

Den expanderande gruvindustrin har ett stort behov 
av underleverantörer inom transporter, verkstad, 
bygg- och anläggning, tekniska konsulter med flera. 
Det innebär att företagen i den sektorn växer och 
nya företag etableras. Genom Gällivares läge mitt i 
Malmfälten är det attraktivt för denna typ av företag, 
vilket också medför att våra lokala entreprenörer 
inom olika branscher har möjlighet att utvecklas och 
få växa i sitt utövande. 

Gällivare arbetar aktivt för entreprenörskap,  
utbildar och stöttar de som vill starta egna företag.  
Företagande och nyföretagarverksamheten har en 
självklar plats i Gällivares näringsliv och Gällivare 
som attraktiv ort. 

Kommunen har en bärande roll i etableringsarbetet. 
Möjligheten att etablera företag i Gällivare är en av 
utgångspunkterna i marknadsföringsarbetet av  
Gällivare som en attraktiv näringslivsort.  

Välkommen till Gällivare, en ort för nyföretagande 
och näringslivet.

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

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• Farmaceut 

• Receptionist 

• Säljinriktad eventpersonal 

• Medicinteknisk ingenjör

• Kartör

• Produktionschef Gruvmätning

• Undersköterskor 

• Chaufförer 

• Trafikledare

• Mekaniker/Komponentreparatör

• Processoperatör

• Sjuksköterskor   

• Undersköterska

• Tidningsdistributör   

• Butiksmedarbetare

• Kinakock 

• Byggnadsinspektör

• Svetsare

• Säljande Konsultchef 

• Kanslichef

• Kurator    

och många fler...

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

Företagande 
lockar många i

ekonomi och budget, försäkring, mark-
nadsföring och sälj.

– Föreläsningskvällarna är väldigt popu- 
lära och vi får mycket god respons bland 
deltagarna. Det finns många frågor när 
man är på väg att starta företag och före-
läsarna kan berätta och ge bra svar direkt 
från verkligheten, säger Lena Åman.

Och det är just svar på frågor som  
EntreprenörCentrum erbjuder de som 
funderar på att bli sin egen eller redan är 
företagare. 

– Vi ger råd till de som är i uppstarten 
men de har sina egna affärsidéer och måste  
ta sina egna beslut. Jag fungerar som ett 
bollplank och stöd och våra aktiviteter är 
också en stor hjälp på vägen. 

Ett annat steg för nyföretagaren som  
EntreprenörCentrum hjälper till med är 
att bistå med mentorer till de som önskar. 
Mentorn är en person som delar nyföre-
tagarens engagemang och vilja att växa 
och utvecklas, helt utan något ekono-
miskt intresse, under ett år.

– Det är en jättespännande matchning  
av mentor och adept. Det ska vara ett 
givande och tagande från båda håll.  
En mentor kan vara en företagare, en 
person i ledande ställning i ett företag  
eller en pensionerad företagare med stora 
erfarenheter. Givetvis får de först träffas 
för att känna om de fungerar ihop men 
jag hjälper dem att hitta varandra, säger 
Lena Åman.

FAKTA, ENTREPRENÖRCENTRUM:

EntreprenörCentrum i Norrbotten är ett EU-projekt 
där Almi Företagspartner Nord AB är projektägare. 
Länsstyrelsen är med som finansiär och Gällivare  
kommun är medfinansiär tillsammans med ytter-
ligare sju kommuner och samtliga har sitt eget 
EntreprenörCentrum för att främja bland annat ny-
företagande; Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, 
Kalix, Luleå, Överkalix och Övertorneå. 

Det är stort intresse för att lära sig mer om hur man startar  
eget företag i Gällivare och så har det varit de senaste åren.

– Jag har under ett antal år arbetat som rådgivare för att 
hjälpa nyföretagare och jag upplever att intresset är stabilt, 
kanske till och med lite större nu, säger Lena Åman,  
affärsutvecklingskonsult, EntreprenörCentrum i Gällivare.

/ BIRGITTA LARSSON, VICE ORDF. KOMMUNSTYRELSEN

”Dundret är 

vårt berg” 

TURISM & EVENEMANG

Det är ingen som vet exakt när Gälka Warriors föddes, 
ryktet säger 15-20 år sedan. Det enda viktiga är  
egentligen deras passion för utförsåkning.

– Vi är ett snowboardkollektiv, säger Fredrik ”Tegis” Tegebro.

Medlemmarna i Gälka Warriors är utspridda över hela världen.  
Men när de står högst upp på Gällivares Dundret 
är de hemma på riktigt. Det var här allt började 
och fortsätter.

– Om man räknar alla våra åktimmar varje år 
tillbringar vi mest tid där. Just nu tar vi hand 
om snowboardparken under vårt företag 
Shapepahs. Vi ser Dundret som vårt 
berg och vill kunna tala bra om vår 
hemmabacke för andra.

Fredrik Tegebro

Att intresset för att lära sig mer är stort 
innebär inte per automatik att alla star-
tar ett företag direkt. Processen kan vara 
lång från första tanke till att verkligen 
starta sitt företag. EntreprenörCentrum 
finns till för att räta ut frågetecken och 
som en hjälp på vägen. 

Några av de aktiviteter som Entre-
prenörCentrum har är informations-
träffar om starta eget processen. Träffar 
som alltid är välbesökta och som lockar 
många av dem som går i drömmar om 
att driva sitt eget företag. Entreprenör-
Centrum håller även kvällsföreläsningar 
under rubriken ”Orientering mot eget 
företagande”. Där medverkar personer 
med kunskap inom olika ämnen såsom 


