
Hej. 
Vilken fantastisk Världscuppremiär i Gällivare!  
Det blev en stor folkfest för alla, både Gällivarebor 
och hitresta. Hela arrangemanget fungerade otroligt 
bra och dessutom var ju vädret med oss också.  
Det var mycket fina förhållanden för både skideliten 
och publik.

Vill verkligen poängtera hur viktiga de 300 eldsjäl-
arna som gjorde World Cup 2012 i Gällivare är.  
Ert arbete var en fantastisk insats, helt otroligt!  
Kan inte heller nog understryka hur viktigt närings-
livets sponsring och engagemang är. Det hade inte 
kunnat vara möjligt att anordna ett evenemang i 
detta slag utan näringslivets medverkan.

/ BirGitta Larsson, ViCE orDf. KommunstyrELsEn

Gällivare på webben: BIRGITTA HAR oRdeT

Välkomstträff bakom kulisserna. 
under fredagen samma helg som Världscupen,  
bjöd in Gellivare – inflyttningsservice in till Välkomst-
träff för de nyinflyttade i Gällivare. Den startade 
med rundtur i samhället via Hellnerstadion och ett 
besök ”bakom kulisserna” för att senare uppleva 
invigningen av World Cup 2012 som hölls på stora 
scenen på Vassara torg.

– Det kom nyinflyttade från filippinerna, Polen, 
Danmark, malmö, strängnäs, Haparanda, Varberg. 
De har börjat arbeta som gruvarbetare, veterinärer, 
egenföretagare, städare och sjuksköterskor bland 
annat och någon har flyttat för kärlekens skull.  
Det var många spännande berättelser, berättar  
maria sätterqvist, projektledare in Gellivare.

Premiär i Gällivare för säsongens Vinterstudio. Jacob Hård, Jonas 
Karlsson, Per Olofsson och André Pops mellan sändningarna.

Världscupen 2012 – vilken succé! 
Årets stora sport- och folkfest i Gällivare blev ett 
lyckat arrangemang att tala länge om. 14 000 
besökare och 65 miljoner tv-tittare.

Kändes bra innan och ännu bättre efter! säger Gene-
ralsekreterare tommy niva, World Cup Gällivare. 

sedan ett halvår tillbaka har arbetet med årets 
världscup pågått och sammanlagt har hundratals 
personer varit involverade, som mest 300 veckorna 
innan. En resurs som säkert bidragit till den succé 
Världscupen 2012 blev.

– Hade vi varit ett företag skulle vi ha varit ett 
mycket framgångsrikt företag. Det har varit sånt driv 
i organisationen vi har och alla jobbade för samma 
mål, det känns helt fantastiskt, säger tommy niva.

inför årets tävlingar har också intresset bland spon-
sorer varit stort och engagemanget från näringslivet 
visade sig vara större än någonsin tidigare. 

– Det ser väldigt ljust ut för Gällivare som vinter-
sportort med det stöd vi har från näringslivet. Efter 
sådana här framgångar känns det än mer positivt 
inför framtiden, säger ulf Hansson, utvecklingschef, 
Gällivare Kommun.

65 miljoner tv-tittare runt om i världen följde 
händelserna i Gällivare och sveriges populäraste 
sportprogram Vinterstudion fanns givetvis på plats 
och körde sin premiärsändning i kåtan mitt ute på 
Hellnerstadion.

– Vi eldar mellan sändningarna för att hålla värmen, 
för när vi sänder inifrån studion måste det vara tyst, 
sprakandet från elden stör nämligen, säger andré 
Pops, programledare för Vinterstudion i sveriges 
television.

Vädret under de två dagarna var ovanligt varmt för 
att vara i november, lätt snöfall på lördagen och 
endast några minusgrader under hela helgen.
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Projekt nya Gällivare  
samfinansieras av  
Gällivare kommun och:

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• fjällvärd sTf 

• Lärare franska                                                    

• undersköterskor            

• Kock                                                                             

• mystery shopper 

• Tekniker 

• miljöhandläggare

• Controller/ekonomichef                                      

• Personlig assistent        

• Lärare 

• omsorgspedagog 

• Tandsköterska 

• specialpedagog 

• fritidspedagog 

• Kommunikatör 

• säsongsjobb saltoluokta 

• utbildningskonsult 

• Lärare ma- och no

• sjuksköterskor

• farmacevt 

• dramalärare                             

• Bussförare

• Byggledare för gruvprojekt       

• Personbilsmekaniker                                            

• Geriatriker

och många fler...

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

fortsatt satsning  
på vinterstaden

Under kommande år ska än mer satsas 
på stadion vid Dundret. Investeringspla-
nen för 2013 ligger på 5 miljoner och 
planen för 2014 är 7 miljoner kronor. 
Dessa investeringar är bland annat tänk-
ta för att bygga läktare och nya lokaler 
där man under skidevenemang även ska 
kunna följa tävlingarna inomhus.

– Det känns jätteviktigt att Gällivare 
satsar, speciellt nu när vi blir profilerade 
som en bra skidort som kan leverera 
riktigt bra arrangemang. Satsningar på 
Hellnerstadion är även en mycket bra 
investering för skidgymnasiet, och vice 
versa, säger Tommy Niva som var Gene-
ralsekreterare för World Cup 2012 och är 
VD i företaget Sportevent AB i Gällivare.

Sedan länge har Gällivare kommun ar-
betat med att stärka sin position som 
stark vintersportort i Sverige och Eu-
ropa. Några av satsningarna är bland 
annat att kommunen tillsammans med 
besöksnäringen startade Visit Gellivare 
Lapland som marknadsför Gällivare ut 
mot världen. Kommunen driver sedan 
länge ett framgångsrikt skidgymnasium. 
Tillsammans med ägarna av Dundret sat-
sar man på lägre ungdomspriser i liftar-
na. En annan planerad och viktig insats 
är byggandet på Repisvaara, sluttningen 
mot Dundret. En åtgärd som med den 
nya bebyggelsen får centrum av Gälli-
vare och samhällets fjälltopp att närma 
sig varandra. 

– Bostadsfrågan är ständigt aktuell och 
när vi pratar satsningar på Gällivare som 
vinterort är antalet bäddar också aktu-
ellt. Det behövs betydligt mer av dem för 
att Gällivare ska kunna ta emot fler gäs-
ter, säger Ulf Hansson.

Vad det gäller satsningen på Hell-
nerstadion och satsningar inför nästa 
Världscup 2016 och andra arrangemang 
har Gällivare kommun redan investerat 
stora summor, och mer ska det bli. Mel-
lan 2006 och 2012 har 20 miljoner kro-
nor gått till upprustning.

– Hela spårsystemet har rustats, det har 
investerats i snökanoner som ser till att 
det finns snö tidigt och så har belysningen 
förbättrats. Sedan har det även grävts och 
planerats för att stadion ska bli betydligt 
mer publikvänlig, säger Birgitta Larsson, 
vice ordförande kommunstyrelsen.

Gällivare fortsätter sin satsning på vintersporter för att  
ytterligare höja kvalitéen som vinterort i världsklass.

– Dundret och skidåkning är oerhört viktigt och  
väldigt förankrat i folksjälen hos invånarna häruppe,  
säger Ulf Hansson, Utvecklingschef Gällivare Kommun.


