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lKAB inviger i Malmberget 
Den 14 juni invigs den nya huvudnivån, M1250, 
i LKAB:s järnmalmsgruva i Malmberget. Den nya 
huvudnivån på 1250 meters djup förlänger gruvans 
livslängd med minst 15 år. Den totala investeringen 
är på fyra miljarder kronor. Samtidigt inviger LKAB 
en helt ny kontorsbyggnad som ska fungera som be-
söksentré. Besöksentrén ska inrymma mötesplatser 
för besökare, konferenslokaler, utrymme för utställ-
ningar, kontorslokaler och ombytesrum för besökare. 
Invigningen sker i närvaro av kung Carl XVI Gustaf 
som tillsammans med inbjudna gäster bland annat 
erbjuds guidade turer på den nya huvudnivån.

Hej. 
Det händer mycket som är positivt i Gällivare. Och 
för Gällivare kommun är det viktigt att lyfta fram vad 
som händer kring nya etableringar och samhällets 
utveckling. Vi klättrar på näringslivsrankningar och 
har fått många utmärkelser som pris för Bästa Till-
växt och Årets Företagarkommun som är väl värda 
att uppmärksammas. Det behövs fler som vänder 
attityder och där har självklart media en viktig del.

Det är inte många samhällen av Gällivares storlek 
som får och kan bygga någonting nytt som är 
betydligt mer attraktivt än vad vi har idag. Samhälls-
omvandlingen är självklart känslosam, inte minst för 
Malmbergsborna, men vi står inför mycket positivt 
som ska hända. Jag känner en stor trygghet med de 
två stora gruvorna men man får inte glömma bort 
de mjuka värdena, människorna. Vi måste leva i en 
symbios med gruvorna. Ett nytt, naturnära boende 
planeras på Repisvaara, man tittar även på hur 
centrum kan förtätas och förhoppningen är att delar 
från Svanparken i Malmberget kan integreras i Sjö-
parksområdet för att utveckla Gällivares gröna oas. 

Välkommen till händelsernas Gällivare! 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

turisM & eveneMAng

illo – barnens lekkamrat 
Alla barn som vill hälsa på lekkamraten Illo kan 
göra det mellan 25 juni till 3 augusti på Hembygds-
området i Gällivare. Här kommer Illo att hitta på en 
massa bus och upptåg tillsammans med barnen. 
Det utlovas skattjakter längs en naturstig och en rad 
andra aktiviteter som kommer att anordnas under 
olika temaveckor, som barnzumba och pyssel- och 
målarskola. 

Turistbyrån i Gällivare vet var Illo busar för tillfället 
och kan också hjälpa till med att ordna lekstunder 
för barnen.

www.gellivarelapland.se/illo

Kommunens ambition är att till hösten 
anordna en serie informations- och dia-
logmöten som inleds med de boende i 
östra Malmberget. Dels för att ventilera 
angelägna frågor, men framförallt för 
att diskutera önskemål och möjligheter 
för framtiden. Ett resonemang i mindre 
grupper som tar sikte på hur boende- och 
livsmiljö kan och ska utvecklas.

Det är viktigt att börja med helheterna 
och etablera nya attraktiva bostads-
områden, alltså utveckling innan av-
veckling. Detsamma gäller placeringen 
av nya gymnasieskolan, äldreboenden, 
sport- och ishallen, etc. Med detta sagt - 
utvecklingen av Gällivare berör alla som 
bor i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut att anta sam-
verkansavtalet med LKAB har överklagats 
till förvaltningsdomstolen. Det som ska 
prövas rättsligt är beslutet som sådant, 
inte avtalets innebörd. Processen kring 
samhällsomvandlingen har därmed till-
fälligt stannat i avvaktan på förvaltnings-
domstolens utslag. Ett avbrott som för-
hoppningsvis inte blir allt för långvarigt. 

Grundavtalet mellan kommunen och 
LKAB är en förutsättning för att för-
handlingar mellan enskilda sak- och fast-
ighetsägare och LKAB ska kunna ske. 
Nu finns tidsplanen och en garanti för 
LKAB:s ekonomiska åtagande för att er-
sätta kommunal egendom och verksam-
hetslokaler, dvs. medborgarnas gemen-
samma egendom.

Avtalet omfattar fyra etapper och för 
varje etapp ska detaljförhandlingar med 
LKAB genomföras, liksom dialogmöten 
med boende i respektive område. Det 
innebär att alla som bor i Malmberget 
ska beredas möjlighet att under proces-
sens gång vara med och utforma fram-
tiden. 

Närmast handlar det om östra Malmber-
get som till största delen, inklusive skola 
och dagis, blir kvar. I avtalet sägs att 
detta område ska utvecklas och många 
undrar säkert vad det innebär. 

Man kan också vända på det hela och 
fråga; Hur vill de som bor i östra Malm-
berget utveckla området?

En samhällsomvandling kan bara ske steg för steg och förutsätter delaktighet, respekt 
och omdöme. Att göra allt samtidigt är omöjligt. Områden ska utvecklas, andra ska av-
vecklas. Målet är i alla avseenden att göra ett bra samhälle ännu bättre, ett arbete som 
berör och engagerar många människor.

Gällivare på webben: toMMy HAr ordet
Foto: Daniel Olausson
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HelA dennA sidA är en Annons från gällivAre KoMMun

Lediga tjänster: Enhetschef Gällivare kommun • Lärare • Kyrkogårdsarbete säsong • Förskollärare • Skolsköterska • Säkerhetstekniker • Säljare • Butikschef • Personalspecialist •  
Kommunikationstekniker • Personlig assistent • Barnskötare • Pedagog • Restaurangarbete, sommarvikariat • Arbetsterapeut • Sjukgymnast • Verkstadsmekaniker •  
Tidningsdistributör • Kockar • Kallskänka • Platschef YIT • Hjullastarförare • Grävmaskinsförare • Läkemedelsspecialist • Chaufförer C och CE, sommarjobb • Projekt- 
ledare VS • Industrimontör VS • Servicemontör VS • Maskinmekaniker • Skogsmaskinmekaniker • Reparatör • Mobilkranförare • Sjuksköterskor, vik. • Svetsare m. fl.

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

www.gellivare.se
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