
Kommun & samhälle nya gällivare näringsliv

Din trygghet  
– en hjärtefråga för oss 
Om någon drabbas av hjärtproblem är det viktigt att 
snabbt få hjälp. En hjärtstartare kan rädda liv och 
Gällivare kommun har köpt ett antal som placeras 
ut i offentliga miljöer. En investering i trygghet för 
kommunens medborgare och besökare. Redan idag 
finns det apparater i livsmedelsbutiker och samlings-
lokaler. Inom kort kommer det även att finnas 
hjärtstartare på Sporthallen i Malmberget, badhuset  
i Gällivare, flygplatsen och kommunhuset.

Apparaten som är självinstruerande berättar precis 
hur du ska göra. Gör du fel får du veta det direkt. 
Forskning visar att chansen att överleva ett plötsligt 
hjärtstopp ökar markant om man får en strömstöt av 
en hjärtstartare inom tre minuter.

Workshops med politiker
Gällivare kommun genomför projekt Nya Gällivare, 
där syfte och mål är att genom samhällsomvand-
lingen skapa en vision och förutsättningar för ett 
attraktivt samhälle tillsammans med medborgarna. 
Visionsplanen är antagen av kommunfullmäktige och 
nu genomförs workshops med kommunpolitiker för 
att tydliggöra ramarna för det fortsatta arbetet. 
 

Trygghetsvandring  
med medborgare
De som sitter på den största kunskapen om sin 
närmiljö, vad som är tryggt eller mindre tryggt och 
varför det är så, är de som bor och verkar i området. 
Den kunskapen är viktig för att kunna utveckla och 
förbättra en stadsdel. När människor trivs och rör sig 
ute blir stadsdelen mer levande, intressant 
och trygg. För att åstadkomma trygga  
offentliga miljöer och ge bra förutsätt-
ningar för den fortsatta planeringen av  
Nya Gällivare och samhällsomvandlingen  
genomförs en trygghets-
vandring med medbor-
garna den 15 mars.

 
läs mer om nya 
gällivare på:  
www.gellivare.se

gällivare expanderar 
Det finns ett stort behov av tomter för nya och expan-
derande verksamheter likaså nya bostäder i Gällivare. 
Gällivare kommun har tagit fram nya industritomter på 
Malmhedens handelsområde och bostadsbyggandet är 
i full gång. 

Attraktiva Bostäder i Norr AB färdigställer just nu i  
en första etapp tio av totalt 30 lägenheter på Mellan- 
området vid Tallbacka idrottsplats. De första lägenheter-
na beräknas vara inflyttningsklara i april. 

På Söderbergskullar uppförs 50 nya villor, sex villor 
står redan på plats och några familjer har nyligen flyttat 
in i sina nya hem. 

HSB Norr har 46 nya lägenheter i Laestadiusparken 
i centrala Gällivare, alla är nu uthyrda och inflyttning på-
börjas 1 mars. I en andra etapp planeras för ytterligare 
46 lägenheter, bostadsrätter eller hyresrätter beroende 
på efterfrågan. Byggstart tidigast hösten 2012.

LKAB har köpt hyresfastigheter av TOP bostäder AB 
på området Granbacka vilket omfattar 93 lägenheter 
fördelat på elva hus samt fem byggrätter. Fastighets-
affären kommer att leda till nyproduktion av cirka 80 
lägenheter och upprustning av utemiljöer. En land-
skapsarkitekt ser nu över områdena där LKAB ska ny-

producera 30-50 lägenheter. TOP bostäder AB planerar 
för totalt 43 lägenheter på området Forsheden.
 
Butiksetableringar 
Würth Svenska AB öppnar en ny butik i centrala Gälli-
vare i slutet på mars. Würth säljer förbrukningsmaterial, 
verktyg och maskiner till fordonsverkstäder, industri, 
bygg och hantverkare.

– Vi tror på regionen och vill stärka vår position 
genom den nya butiken i Gällivare. I ett första skede ger 
det fyra nya arbetstillfällen, säger Magnus Bergdahl, 
försäljningschef Würth.

Malmhedens handelsområde expanderar och först 
på den nya delen av området är Lakkapää. Bygget är i 
full gång och varuhuset beräknas öppna under våren.  
Lakkapää är mitt uppe i rekryteringsprocessen och 
kommer att sysselsätta ungefär tio heltidsanställda och 
än fler under sommarmånaderna.  

hej. 
Gällivare har gamla anor som vintersportort. Utförs-
åkning, längdåkning och draghundsport är aktiviteter 
som vi själva och många av våra besökare längtar 
till. Vi har dessutom ett skidgymnasium som har 
fostrat idrottare som Thomas Fogdö, Charlotte Kalla, 
Anton Lahdenperä och Marcus Hellner.

Vi är en framgångsrik arrangör av världscuptävlingar 
på längskidor, då riktar flera miljoner TV-tittare värl- 
den över blickarna mot Gällivare. Vi fortsätter nu att 
satsa på Dundret och Hellnerstadion. Vårt mål är att  
Gällivare ska bli ett skidcentrum och tillsammans med  
förenings- och näringslivet jobbar vi stenhårt för det.

Nu ser vi framemot en fullspäckad vårvecka med 
en mängd spännande skidevents och med Dundret 
Runt som höjdpunkt. Dundret Runt är ett av Sveriges 
äldsta motionslopp som går i bedövande vacker 
natur runt Dundret. Nu tar vi nya tag och utvecklar 
loppet ännu mer. Varje år deltar runt 800 personer 
och fler ska det bli. Bli en av dem du med.

Varmt välkommen till Gällivare du också,  
du som gillar vinter, snö och skidåkning.

 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

Team sportia Cup & scandic Cup 2012, 24-25 mars

Dundret runt, 31 mars

Barnens Dundret runt, 1 april

läs mer Dundret runt och övriga arrangemang på:  
www.dundretrunt.com och www.sporteventgellivare.com 
eller ring 0970-137 40 för mer information.

åka Dundret Runt. Kort sagt en skidfest 
för alla i värmande vårsol och gnistrande 
snö, säger Tommy Niva från Sportevent 
Gällivare Lapland.

Även barnen har sitt eget lopp och veckan  
avslutas med Barnens Dundret Runt.

Dundret Runt är klassikern där du tar 
dig runt Dundret i egen takt, tre eller fem 
mil, och njuter av vårvädret. Det anrika 
skidloppet lockar hundratals skidåkare 
varje år och utökas i år med tävlingsklas-
sen Dundret Runt Challange. 

– Vår målsättning är att få hela Norr-
botten på skidor den här veckan. För de 
som behöver hjälp på vägen erbjuder vi 
träningsläger på individanpassad nivå. 
Och för företagen finns friskvårdspake-
tet ”Kom-i-form” där personalen utma-
nar varandra och tränar med målet att 

Veckan inleds med de svenska cup-
erna för juniorer och seniorer som 

avgörs på Hellnerstadion. Här kommer 
300 av Sveriges bästa juniorer och senio-
rer samlas för att avsluta årets skidsä-
song med finalerna i Team Sportia Cup 
och Scandic Cup 2012. När medaljerna 
är fördelade följer en vecka med aktivite-
ter på Hellnerstadion.  Den stora finalen 
är självklart Dundret Runt som sedan 
1965 varit ett säkert vårtecken för alla 
skidåkare i Gällivare.

vinterns stora skidfest i

hela Denna siDa är en annons från gällivare Kommun

Vinterorten Gällivare bjuder  
in till en vårvecka fylld med 
skidaktiviter den 24 mars till  
1 april. Det blir en garanterad  
folkfest när gammal som ung 
åker klassikern Dundret Runt 
som arrangeras för 48:e  
gången. Dessutom finns Sverige- 
eliten på plats och gör upp i 
Team Sportia Cup och Scandic 
Cup 2012.

Lediga tjänster 

Gällivare på webben:

www.gellivare.se
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• Servicetekniker och Site supervisor vindkraft
• Platschef och Arbetsledare infrastruktur
• Barnmorska, Sjuksköterskor, Undersköterska
• Enhetschefer äldreomsorg
• Servicetekniker tryckluft
• Studie- och Yrkesvägledare gymnasiet
• Utvecklingsingenjör gruva, och många fler...

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


