
Hej. 
Det känns verkligen jättebra att en stor del av 
Gällivareborna är engagerade i stadsomvandlingen 
och arbetet med översiktsplanen. Och ännu fler är 
välkomna med sina synpunkter, frågor och förslag.
Jag vill att vi politiker ska vara så lyhörda som det 
bara går. Vi är ju folkvalda och det är därför vi sitter 
här – för att lyssna på vad folket som bor och lever 
här vill. 

Vi försöker göra vårt yttersta för att våra invånare 
ska trivas och må bra, det kan jag i alla fall lova.  
Det finns ju så många kloka synpunkter ute i sam-
hället. Och Gällivare har ju så många möjligheter! 
Det som gör mig extra glad är att de yngre i kom- 
munen engagerar sig, det är ju ni som är vår framtid.  
Och på tal om framtid så händer det mycket i Gälli-
vare inom den närmaste tiden. Ni har väl sett att det 
lyser på Dundret? Nu plockar vi fram vintern i lagom 
tid inför Världscupen.

Välkommen till händelsernas centrum, Gällivare!!

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

ter och det är i skrivande stund över 700  
personer som delat sina åsikter och tankar 
där. Bland annat har många av invånarna 
åsikter om att det saknas bostäder, nå-
got som successivt förändras med tanke  
på nybyggen både på Söderbergskullar 
och också Forsheden. I januari flyttar de 
första hyresgästerna in på Topbostäders 
område Forsheden där sammanlagt 43 
nybyggda lägenheter finns. 

– Bostäder för våra invånare och nyin-
flyttade är förstås jätteviktigt men vi job-
bar även för att få fram tomter för indu-
strin och handeln, berättar Ulf Hansson, 
Utvecklingschef Gällivare kommun.

Industri- och handelsområdet Vuoskon-
järvi växer hela tiden och fler tomter 
hade behövts. Gällivare kommun arbe-
tar aktivt för att fler företag ska kunna 
etablera sig på orten och för att de be-
fintliga ska få chans att växa, också rent 
bokstavligen.

– Idag har vi väldigt många företag 
som väntar på mark för att kunna etable-
ra sig i Gällivare, fortsätter Ulf Hansson.  
– Vi skulle lätt kunna fylla tio tomter idag. 

Gällivare kommun har precis startat upp 
arbetet med ett av de viktigaste verkty-
gen inom samhällsomvandlingen, nämli-
gen den kommunövergripande översikts-
planen. Som en viktig och demokratisk 
del i detta bjuds nu medborgarna in för 
att påverka planen. Under en träff när 
Gällivare kommuns projekt ”Hela Gäl-
livare Sexton Tusen km2” och Ramböll 
Sverige AB (Ramböll är Nordens största 
teknikkonsultbolag) bjöd in till diskus-
sioner var det många Gällivarebor som 
visade sitt engagemang. 

– Jag tänker rita in en rejäl tränings-
hall, säger Sofia Mattsson, som sitter och 
fikar med sin pojkvän Robert och hennes 
föräldrar.

– Och precis som kommunen beslutat 
tycker jag också att Gällivare ska vara en 
ledande skidort, det finns ju så många möj-
ligheter här, avslutar Sofia med ett leende. 

På plats vid borden och i samtalen 
fanns även representanter för Gällivare 
kommun som fram till och med mars 
nästa år ska samla in och bearbeta de 
förslag och synpunkter som kommer in.

– Det är nu det finns chans att påverka 
och det är därför vi bjuder in invånarna till 
diskussioner, berättar Bernt Wennström, 
Utvecklingsenheten, Gällivare kommun. 

Projektet ”Hela Gällivare Sexton Tu-
sen km2” finns på Facebook och har valt 
det forumet för att även locka de som är 
så kallade ”unga vuxna” i Gällivare, allt-
så mellan cirka 18–35, att säga sin åsikt. 
Sedan slutet av juni har projektets logg 
redan fått in en mängd olika synpunk-

Det händer mycket i Gällivare nu. Kommunens övergripande översiktsplan diskuteras 
bland invånarna, Nordöstra länken är invigd, snart startar inflyttningen i de 43 nya lägen-
heterna på Forsheden och industri- och handelsområdet Vuoskonjärvi expanderar.

– Det är oerhört välkommet med fler tomter för nyetableringar inom industri- och 
handel, säger Ulf Hansson, Utvecklingschef Gällivare kommun.

Gällivare på webben: tommy Har ordet

Nya vägmarkeringar appliceras på Nordöstra länken,  
den nya vägen mellan östra Malmberget och Koskullskulle 
som är invigd och öppnad för trafik.

Sofia mattsson och hennes pojkvän robert rosengren 
tittade in på träffen och tog chansen att påverka Gällivare 
kommuns översiktsplan över en fika.

Äntligen!  
Världscupen 24–25 november. 

Nu drar vintern snart igång på riktigt i Gällivare.  
Den 16 och 17 november är det återigen dags för 
Gällivare att bli invaderat av Jultomtar och publik 
från hela världen. Helgen efter tomtarnas invasion, 
den 24-25 november, är det dags för säsongspre-
miären av FIS Cross Country World Cup. Inför detta 
har Hellnerstadion fått sig en rejäl ansiktslyftning 
med hjälp av bland andra Gällivare kommun som har 
satsat 8 miljoner kronor. De flesta av sponsorpake-
ten är också sålda vilket gör att ekonomin är i hamn 
inför Världscupen, enligt Tommy Niva, Generalsekre-
terare för tävlingarna. 

Den prisbelönta tv-kommentatorn från bland annat 
Eurosport, Roberto Vacchi, ska återigen vara speaker 
under tävlingshelgen, vilket enligt arrangörerna 
garanterar god stämning på Hellnerstadion. Det är 
femte gången sedan 2004 som världscuppremiären 
går av stapeln i Gällivare och tävlingarna har utveck-
lats till ett jättearrangemang där engagemanget från 
näringslivet är rekordstort detta år.

www.gellivarelapland.se
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Hela denna Sida Är en annonS från GÄlliVare kommun

Projekt Nya Gällivare  
samfinansieras av  
Gällivare kommun och:

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• drifttekniker 

• Besiktare/beredare mobila maskiner

• arbetsledare för el-underhåll/produktion

• Besiktare Gräv- och borrmaskiner

• elevassistent med vårdutbildning till Hedskolan

• leg. Psykolog

• läkemedelsspecialist 

• Jobba i fjällen Servitris/bar

• Sektionschef

• it- och drifttekniker 

• Projektledare

• tekniker

• Vikarierande tidningsbud

• arbetsförmedlingen söker arbetsförmedlare 

• kronoinspektör /aspirant 

• Personlig assistent

• Veterinärassistent, vikariat

• Veterinärassistent, tillsvidare

• driven jobbcoach

• Sjuksköterskor

• Grafisk formgivare

• Hudterapeut

• köksmästare

• tandsköterskor

och många fler...

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

Händelsernas

Det handlar om företag som flyttar från 
Malmberget, företag som växt ur sina 
nuvarande tomter i Gällivare och hälften 
av alla förfrågningar kommer från ny-
etableringar.


