
Hej. 
God fortsättning på 2013, ännu ett spännande år för 
Gällivares fortsatta utveckling framåt! Som ni kanske 
sett söker vi ny personal för att stärka arbetet med 
stadsomvandlingen inom kommunen. Gruppen, 
tillsammans med det politiskt styrda samhällspla-
neringsutskottet, kommer att bestå av tjänstemän 
under ledning av kommunchefen vars uppgift är att 
enbart koncentrera sig på Gällivare i omvandling.  
Allt för en smidigare och snabbare process där de 
bästa möjliga besluten ska tas. Det känns som ett 
stort steg vidare mot nya Gällivare.

Men det är inte enbart kommunen som är i behov 
av att anställa, näringslivet behöver mycket folk. 
Som ett led i detta anordnas Hemvändarträffen varje 
år på Juldagen. Ett arrangemang där före detta 
Gällivarebor får träffa företrädare för kommunen, 
företagen och landstinget. Det nya ordet ”hemigrera” 
känns helt rätt i Gällivare, men även de som aldrig 
bott här är varmt välkomna! En eloge till näringslivet 
som fanns på plats för att möta alla intresserade 
under träffen.

Om några veckor är det dags för Arctic Balloon 
Adventure och himlen över Gällivare ska fyllas av 
färgglada luftballonger som sakta och tyst svävar 
över vårt vackra vinterlandskap. Gör som jag gjorde 
i fjol och boka flygbiljett – det var en helt fantastisk 
upplevelse!

Vi har högtflygande planer i Gällivare, välkomna!

Gällivare på webben: tommy Har ordet

Fler krafttag för Gällivare 
Pågående samhällsomvandling och gruvans expansi-
on kräver ytterligare krafttag och för att klara det har 
Gällivare Kommun beslutat att utöka sin organisation 
med en grupp som enbart arbetar med samhällets 
omvandling. Bland annat ska en samhällsomvand-
lingschef, en koordinator, tre projektledare (inriktning 
bygg), kommunikatör samt en controller anställas.

– Innan midsommar ska den nya gruppen med tio 
personer under ledning av samhällsomvandlings-
chefen vara igång för det nya Gällivare, säger Jan 
Pohjanen, Gällivare Kommun.

                               på G 
Nytt år och IN Gellivare blickar framåt.

– Vi ser fram emot att träffa många inflyttare under 
kommande aktiviteter och välkomstträffar för ny- 
inflyttade. Under träffarna ska så många Gällivare-
faddrar som möjligt delta, allt för att dela med sig  
av erfarenheter och smultronställen, säger Maria 
Sätterqvist, projektledare IN Gellivare Inflyttnings-
service.

IN Gellivare bjuder in till ”Gällivaredag” den 7 
februari i Smedjan och på Luleå Tekniska Universitet 
för att sprida positiva nyheter och berätta mer om 
rekryteringsbehovet i Gällivare kommun. 

– Vi arbetar också med att komma i kontakt med 
fastighetsägare på landsbygden för att kartlägga 
outnyttjade fastigheter, något som kan hjälpa inflyt-
tarna med boendefrågan, och byarna med tillväxten.

På Juldagen under Hemvändarträffen fanns IN  
Gellivare givetvis på plats. Omkring 500 personer 
hade trotsat den stränga kylan för att bland annat 
träffa representanter från näringsliv och kommun.

– Jag pratade med flera personer som var intres-
serade av att flytta tillbaka och fick också in några 
Cv:n. Jag träffade även nyinflyttade familjer och 
fick ta del av deras erfarenheter av att komma till 
Gällivare vilket var mycket givande, avslutar Maria 
Sätterqvist.
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Lediga tjänster 
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• Grovhålsborrare 

• rektor 

• Lärare 

• räddningschef                                                         

• kabinpersonal                                                          

• Brandmän               

• kockar                                                                         

• Forskningschef 

• Chef automations-/systemunderhåll             

• Projekt-/projekterings-/byggledare Gällivare                         

• Besiktningstekniker

• Ställningsmontör 

• Fälttekniker                                                               

• Förskollärare 

• kommunikatör                                                         

• Säljare/Informatör 

• Pistmaskinförare                                                     

• Controller                                                                   

• Farmacevt 

• turistvärd/Fiskeguide

• Barnsjuksköterska    

och många fler...

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

Nu lyfter vi

Sparbanken Nord och Lapland Airport.  
Trycket på biljetter är stort till årets bal-
longäventyr. Flygningen tar cirka 1,5 
timme, men hela upplevelsen är ungefär 
tre timmar eftersom passagerna får vara 
med på hela resan från uppstigning till 
landning. 

 – Jag ser fram emot årets Arctic Balloon  
Adventure och hoppas att jag får chans 
att åka med om det finns plats, säger  
Mathias Svalenström.

Evenemanget Arctic Balloon Adventure 
anordnades tidigare i finska Levi men 
sökte nya vackra miljöer och flyttade till 
Gällivare, då var succén ett faktum. Förra 
året bjöd på ännu fler äventyr när 200 
personer fick möjligheten att njuta av 
utsikten av orörd vildmark flera hundra 
meter upp i luften. Den 6-14 februari är 
det dags igen för Gällivares luftrum att 
fyllas av färgglada luftballonger. Mathias 
Svalenström har själv följt med upp i kor-
gen fyra gånger.

– Det är en otrolig upplevelse och tyst-
naden man får uppleva är magisk. De jag 
pratade med förra året var jättenöjda. 

Han fortsätter att berätta om det för-
ändliga landskapet som breder ut sig mil 
efter mil. 

– Naturen är sig aldrig lik vart man 
än tittar. Du får även se djurlivet på nära 
håll.  Att flyga luftballong i det här klima-
tet är ett minne för livet.  

Ballongflyg i väst startades 1992 och 
finns över hela Sverige. Det här är tredje 
året de deltar i Arctic Balloon Adventure 
och är det enda svenska teamet på plats 
i Gällivare. 

– Jag gillar ödsligheten och att landska-
pet skiljer sig från andra ställen vi flyger 
på. Vintern i Norrbotten är exotisk och 
vi vill självklart vara med även 2014.  
Vi har kunder som återkommer till Gälli-
vare varje år för de tycker om upplevelsen 
så mycket, säger Per Helmerson, pilot på 
Ballongflyg i väst. 

Några av sponsorerna bakom evene-
manget är bland annat AGA/Järnhuset, 

För tredje året i rad arrangeras Arctic Balloon Adventure i 
Gällivare och intresset är stort från hela världen. I år är det 
även fler ballonger som deltar i äventyret.

– Just nu har vi tio stycken anmälda, men det kan alltid 
bli fler, säger Mathias Svalenström, projektledare.

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD


