
NÄRINGSLIVET

Hej. 
Var ute och promenerade runt Vuoskojärvi industri-
område häromdagen och det känns så positivt att 
så mycket är på gång där. Det spikas och hamras 
och jag lyfts av att se nya och nygamla företag och 
verksamheter växa fram. Ett annat pågående bygge 
som jag också besökt ganska nyligen är Järnvägs-
stationen – vilken otroligt vacker byggnad det är! Det 
var helt rätt beslut av kommunen att köpa den för att 
restaurera. Nu kommer vi att få ett resecentrum med 
liv och rörelse där bussar och tåg ankommer och 
avreser. Ett händelsernas centrum för våra gäster 
och invånare.

Några andra byggen som pågår just nu och som 
också ligger mig varmt om hjärtat är ”Snöfällan”, 
naturum Laponia, och ”Kommunalhemmet” för 
våra äldre. Att ta hand om våra äldsta invånare i 
livets sista skede känns oerhört viktigt. Nu bygger 
vi ett toppmodernt äldreboende som ska ersätta 
Gunillahem, helt anpassat för bästa möjliga vård och 
arbetsmiljö. Jag var också med på byggstarten för 
naturum Laponia och den byggnaden är verkligen 
något speciellt. Jag hoppas och tror att den kommer 
att betyda mycket för besöksnäringen, men också 
vara en passande plats för att informera och berätta 
mer om samernas kultur. Avslutningsvis kan jag glatt 
konstatera att det byggs för alla åldrar och många 
verksamheter just nu.

Välkommen till Gällivare och ursäkta röran 
– vi bygger om!

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

Lediga tjänster 
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• Personlig assistent                                                 

• Processoperatör                                                     

• Undersköterskor 

• Kurator/Socionom                                                  

• Barnskötare till förskolan i Hakkas                   

• Etableringslots/Handledare 

• Sjuksköterskor                                                         

• Sektionschef Prospektering                               

• Produktionschef 

• Konsult för CE-märkning 

• Delgivare till delgivningsteam 

• Brandingenjör                                                          

• Erfaren projekt-/byggledare                              

• Säljare/Optikerassistent                                       

• Flygplatsmedarbetare 

• Läkarsekreterare 

• Samordnande miljötekniker                              

• Underhållsingenjör                                                

• Läkemedelsansvarig till apotek 

• Säljande och aktiv kommunikatör

• Kock

• Hudterapeut/Spaterapeut/Massör                    

och många fler...

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

En unik byggnad i 

Torsdagen den 16 maj sattes 
spaden i jorden för byggandet av 
naturum Laponia. 

– Allt har gått jättebra och vi 
följer tidsplanen, säger Marcus 
Olovsson, platschef Nåiden Bygg. 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

Ett nytt resecentrum formas
För nio månader sedan påbörjades ombyggnationen av 
Gällivares nya rese- och besökscentrum i järnvägs-
stationen. HT Bygg Konsortium är generalentreprenör 
och bygget beräknas vara färdigt senast 20 december 
i år. Lennarts VVS-tjänst i Gällivare är underentrepre-
nörer och arbetar med att installera värme och sanitet i 
järnvägsstationen. 

– Hittills har allt gått jättebra. Det är en gammal kåk och  
då utsätts man för utmaningar hela tiden, men inget 

som vi inte har klarat av, säger Lennart Johansson, 
delägare Lennarts VVS-tjänst i Gällivare.

Det kommer att finnas en väntsal för tåg och buss 
med trafikinformation på nedre plan. På övre plan ska 
det finnas en 160 km2 stor utställning om världsarvet 
Laponia. NEX resebyrå och Gällivare Turistbyrå kommer 
att erbjudas lokaler när ombyggnationen är färdig.

Mer om byggandet i Gällivare: tiny.cc/byggen

TURISM SAMHÄLLSOMVANDLINGEN

www.gellivare.se

Flytta till Gällivare
www.ingellivare.se

Gällivareförfattare  
besöker bokmässa
Jerker Schuitema är manusför-
fattaren som förra året gav ut sin 
debutroman ”Fjälldesperadon”. 
Boken är baserad på en 
verklig händelse och har 
väckt stor uppmärk-
samhet både bland 
läsare och kritiker. 
Nu beger han sig 
till Bokmässan i 
Göteborg för att 
berätta hur 
det är att vara 
författare i 
Norrbotten 
och delta i 
seminarier. 
Jerk Schuitema 
kommer även 
att prata om hur 
det har varit att gå från att skriva manus till böcker 
samt arbetet bakom ”Fjällsdesperadon.

– Det ska bli jätteroligt, jag har arbetat hårt med min 
marknadsföring och är nöjd med försäljningen.

Just nu är Jerk Schuitema mitt uppe i planeringen  
av sin andra bok.

– Jag funderar på en spänningsroman i nutid.  
Det gäller att följa samma stil för att arbeta upp en 
läsarkrets.

Vi bygger ett nytt äldreboende
”Kommunalhemmet” ska ersätta en del av de 
äldreboenden som försvinner i Malmberget och ska 
snart börja byggas. Byggtiden är beräknad till två 
år och det ska finnas sju avdelningar med totalt 71 
platser. Det nya och bättre äldreboendet kommer att 
bli 6 400 kvadratmeter stort och kostnaden ligger på 
ungefär 300 miljoner kronor. 

- Bakgrunden till det nya äldreboendet är samhälls-
omvandlingen. Jag tror att ”Kommunalhemmet” blir 
ett riktigt bra boende, Säger Kerstin Nilsson  
Johansson, äldreomsorgschef.

Det satsas även pengar på att totalrenovera fyra 
avdelningar med ett 60-tal platser på Älvgården 
(Gällivare sjukhus). Renoveringen är uppdelad i fyra 
etapper och hela projektet ska vara genomfört i 
slutet på 2015. 

Han berättar även att eftersom det här är 
ett så speciellt projekt gäller det att pla-
nera allt mycket noga.

– Vi måste frakta material långt. God 
planering är en förutsättning. Det blir 
dyrt att hämta det som man har glömt. 

Snart kommer kylan och med den vin-
tern. Men Nåiden tar ingen paus utan 
kommer att fortsätta bygga i både snö-
storm och minus 40 grader.

– Det finns ingen köldgräns i byggvärl-
den. Är det riktigt kallt finns det arbete 
att utföra inomhus, annars kör vi på. 

Marcus Olovsson trivs att arbeta med 
naturum Laponia och att se byggnaden 
växa fram. Hösten 2014 beräknas natu-
rum Laponia vara redo för invigning och 
Nåiden kommer att arbeta på i ett år till. 

– Det kommer att bli en intressant 
byggnad och det är roligt att vara med 
under hela processen. Det här är inget 
vanligt projekt utan man måste verkligen 
tänka till. Men det har gått bra, ovanligt 
bra. 

Naturum Laponia och ombyggnatio-
nen av järnvägsstation är en del i utveck-
lingen av världsarvet Laponia med en ny 
informationsstruktur och en ny förvalt-
ningsorganisation i samverkan mellan de 
nio samebyarna i Laponia, Gällivare- och 
Jokkmokks kommun, Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket. 

Naturum Laponia har ritats av Win-
gårdh Arkitektkontor AB, och utomhus-
miljön är designad av Andersson Jönsson 
Landskapsarkitekter AB. Idag finns det 
30 naturum i Sverige och naturum Lapo-
nia blir Norrbottens andra tillsammans 
med den första i Abisko. Hösten 2012 
började Nåiden sitt arbete med att dra 
vägen till arbetsplatsen och de har även 
byggt en liten sidobyggnad där bland an-
nat förberedelser för ström ska vara. 

– Vi arbetar måndag till torsdag och 
självklart har det varit speciellt eftersom 
vi är borta från våra familjer, men det har 
gått bra. Vi har bott på Stora Sjöfallet i 
rum eller i husvagn. Vi är ungefär sju, 
åtta stycken som är här uppe och arbetar. 

Bygget ligger mitt i fjällvärlden och 
vädret är väldigt oberäkneligt. Men Mar-
cus Olovsson tycker att det har gått bra.

– Fördelarna här uppe är att det blåser 
och då slipper man myggen, men det är 
inte alltid roligt att arbeta i vinden. 


