
Hej. 
Vi har haft en fantastisk sommar i Gällivare med 
högt tryck på alla våra boenden. Vi ser positivt på 
byggandet i kommunen och är glada över att det 
planeras byggande på ”Andra sidan”. Det behövs 
flera olika aktörer som bygger för en hälsosam 
konkurrens som gynnar båda parter. När det gäller 
turordningen i centrum har vi valt att bygga ett 
kulturhus först. Det är en viktig faktor för att skapa 
en attraktiv kommun. 

Samarbetet med resten av Norrbotten gör att vi 
tillsammans formar en starkare turistnäring. Om vi 
fortsätter i samma spår kan turismen bli den nya 
basnäringen i länet. Gällivare har otroliga möjligheter 
framför sig och det är spännande att följa utveck-
lingen. Vi är även jätteglada över att vår hemsida 
gellivare.se är nominerade till Svenska Publishing-
Priset avdelningen digitalt.
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http://sppriset.se/publik-rostning 
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och energieffektivt boende. Det har bland 
annat Företagsbolaget tagit fasta på i sitt 
projekt Gellivare Bygger som vill skapa 
nya boenden utifrån lågenergi och håll-
barhet. Glommershus har valts ut för att 
delta i byggandet av tre nya bostadshus.  
De företag som kommer att arbeta i pro-
jektet får även en chans att öka sin kom-
petens inom området.

För att kunna bygga hållbara hus i fram-
tiden satsar Gällivare kommun på att öka 
kunskapen bland eleverna på gymnasiet 
så att de kan följa med i utvecklingen. 
Tanken är att kunna erbjuda resten av 
länet en kompetens som på lång sikt kan 
bli givande för näringslivet i Gällivare. 
Gällivare kommun har även tagit ställ-
ning för hur centrum ska utvecklas. Där 
planeras en förtätning av nya bostäder 
samt placering av de offentliga funktio-
ner som försvinner i Malmberget. 

Den första satsningen kommer att vara 
ett kulturhus med lokaler för kultur och 
fritid samt uppbyggnad av en ishall.  
En målsättning är att bygga lokaler som 
ger möjlighet till samordning mellan  
olika verksamheter. Nästa steg i centrum- 
utvecklingen är lokaler för gymnasie-
skolan och Gällivares vuxenutbildning.

Gällivare kommun behöver bygga, både 
nya bostäder och offentliga funktio-
ner under en kommande 20-års period.  
Av den anledningen har kommunen 
engagerat medborgare, näringsliv och 
organisationer i den framtida samhälls-
utvecklingen. Visionen som tagits fram 
utgör en grund för den fortsatta pla-
neringen och bygger på de värden som 
framkommit i visionsarbetet, en värde-
skapande planering. Den utgår även 
ifrån platsspecifika värden som finns i 
de olika områdena och förstärka dessa 
för att skapa attraktivitet. Arbete pågår 
i områdena centrum (kulturnära boende 
i staden), Repisvaara (hållbartboende på 
fjället) och Vassaraälv (stadsnära boende 
vid vatten).

Värdeskapande planering innebär även 
att olika hållbarhetsmål tas fram för de 
olika områdena, bland annat hållbart 

Gällivare står inför en spännande utveckling. Det är nu visionen om en arktisk småstad 
i världsklass blir verklighet. Samhället upplever en rekordhög tillväxt och upp till 5000 
personer kommer inom en snar framtid att behöva en ny bostad inom kommunen.

Gällivare på webben: tommy Har ordet

de vill bygga på ”andra sidan” 
Euromining är specialiserade på bergshantering i 
gruvor och tunnlar. Nu utökar de sin verksamhet och 
tar steget ut i byggbranschen. Tommy Gustafsson 
är marknadschef på Euromining och han berättar 
om behovet han ser hos de 300 personer som är 
sysselsatta i företaget.

– Vi såg en chans att påverka boendesituationen. 
Det är många som saknar en bra bostad. Vi hoppas 
kunna börja bygga på ”Andra sidan” under försom-
maren 2013.

Det kommer att bli en blandning av olika boende-
former. 13 stycken flerbostadshus, 15 radhus och 
resten villor. Allt som allt kommer 104 hushåll att 
byggas.

– Alla vi har pratat med har varit oerhört positiva och 
vi ser fram emot att få börja bygga.

näringsliv

Hela denna sida är en annons från gällivare kommun

turism & evenemang

drömmer om stort hotell 
Turisterna har sökt sig till Gällivare i sommar och  
campingen har haft en jättebra säsong. Maria Wallgren 
är VD på Visit Gellivare Lapland och hon är mycket nöjd.

– Det känns jätteroligt att så många hittar hit, men vi 
har även en tuff situation framför oss. Vi saknar boende 
åt alla som vill komma hit. Min dröm är att bygga ett 
hotell med fyrahundra bäddar. Då hade vi haft möjlighet 
att erbjuda alla som vill besöka Gällivare boende.

Projekt Nya Gällivare  
samfinansieras av  
Gällivare kommun och:

gällivare tar första  
spadtaget mot framtiden

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• Processingenjör

• upphandlingssamordnare

•  datainsamlare/rekryterare till  
riksomfattande datainsamlingsuppdrag

• tandsköterskor, tandhygienist

• skolkurator och skolsköterska till elevhälsan

• administratör till förskoleverksamheterna

• förskollärare

• sjuksköterskor

• köksmästare

• kockar

• drifttekniker

• elektriker

• Projektledare el

• lastbilschaufför

• Projektledare inflyttningsservice

• längdskidtränare riksskidgymnasiet

• verkstadsmekaniker

• Projektgeolog

• lärare

• inköpare råvaror och energi

• verksamhetsutvecklare inköp

• enhetschef Handikappomsorgen

• läkemedelsspecialist

• Produktionschef underhåll spåranläggning

och många fler...

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


