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Siktet är nu inställt på World Cup 2012 
och inte blev det mindre kul när den 
besökande förbundsdirektören berättade 
att Svenska skidförbundet vill se Gälli-
vare som arrangör även 2014 och 2016.

Tiden är mogen att lyfta Hellnerstadion 
till internationell toppnivå och det är vik-
tigt. Inte minst för att slå fast att Gällivare 
faktiskt erbjuder ett komplett skidområde 
av högsta klass.
Det är inte mycket som saknas förrän vi 
utan darr på stämman kan hävda detta. 

Som ytterligare belägg för Gällivare som 
snösäker skidort av rang, åtminstone 
i normala fall, kan jag nämna att en 
annan del av Svenska skidförbundet 
riktat blicken mot Gällivare, nämligen 
backhopparna. Det vore väl helt okej om 
Gällivare kunde bidra till att vaska fram 
nya löften och Sveriges återkomst som 
backhopparnation, eller hur?

Jag vill avsluta med att gratulera Aida 
Lindqvist som framröstades till Sveriges 
Lucia 2011. Det är nog första gången en 
tjej från Gällivare har stått på Skansens 
scen för att krönas till ljusets drottning. 
Ett stort grattis från hela Gällivare kom-
mun!
 

Jag önskar er alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år!

Tack för din insats i 
visionsarbetet!
Kommunfullmäktige har äntligen antagit visionen för 
den fortsatta samhällsomvandlingen i Gällivare och 
det är jättebra. I första omgången då frågan behand-
lades i kommunfullmäktige så blev det återremiss, 
och med facit i hand var det bra. I det nya besluts-
underlaget tillkom exempelvis frågan om förtätning 
i områden kring Repisvaara och Vassara älv. Det ger 
oss ökad frihet i framtida beslut om bostadsbyg-
gande.

titta närmare på nya kreativa förslag från 
byggbranschen. 

För en tid sedan presenterade exem-
pelvis en privat byggare förslag på 
roliga, runda hus – och skisserna var 
fantastiskt spännande! Det är inget fel 
att bygga radhus enligt en svensk grund-
mall, men det är heller inte fel att våga 
tänka nytt! 
 
Givande seminarium
Apropå byggande så arrangerades 
seminariet ”Byggfälten” här i Gällivare i 
början av november. En lång rad intres-
santa föreläsare från hela Sverige, med 
kompetens inom olika områden och 
aspekter av samhällsbyggande, medver-
kade under två givande dagar. Roligast 
av allt var deras uppfattning att Gällivare 
är på rätt väg med samhällsomvand-
lingen. Seminariedagarna var en fullträff 
i alla avseenden utom ett – alldeles för 
få politiker var på plats. 

Skidort av rang
I Gällivare har vi skidgymnasium med 
riksintag för längd och alpint. En av 
svenska skidförbundets direktörer var 
nyligen på besök och redogjorde då för 
hur nöjda skolans elever, föräldrar och 
tränare är över de förutsättningar som 
erbjuds i kommunen.
Det var oerhört kul att höra och styrker 
min uppfattning att det är på Dundret 
och Hellnerstadion vi ska fortsätta 
investera.

Senaste World Cup-tävlingarna i Gäl-
livare hade enligt uppgift 70 miljoner 
TV-tittare. 
Vad betyder det för Gällivare som skid-
ort, hur värderar vi egentligen detta och 
framförallt, hur kan turistnäringen dra 
nytta av en sådan marknadsföring och 
öka antalet besökare.?
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1700 människor i vår kommun, nära tio 
procent av befolkningen, har haft en ak-
tiv roll i att skapa underlaget till visionen 
för samhällsomvandlingen. Tack för din 
insats i det arbetet! 
Det är vår plikt att ta hänsyn till vad en-
gagerade invånare vill. Och jag tycker att 
vi ska ta till oss fler medborgarförslag, 
titta närmare på om de är genomförbara, 
sedan pröva dem politiskt i positiv anda.

Ett exempel är ett återkommande med-
borgarförslag om att bygga en linbana 
från torget till Dundret. Självklart skulle 
det att bli en rejäl vitamininjektion, inte 
minst för den lokala turismen. I somras 
färdades jag själv upp för branta berg 
via en linbana på ön Santorini. Upple-
velsen var häftig och jag tycker det vore 
fantastiskt om Gällivare kunde erbjuda 
ortsbor och besökare något så spekta-
kulärt. Kan grekerna så kan även vi!

Långsiktigt avtal
Nu har vi som sagt ett politiskt beslut på 
en vision som ur ett bredare perspektiv 
ger oss möjligheten att bygga det Nya 
Gällivare på bästa möjliga sätt. Men det 
är inte förrän vi har ett långsiktigt avtal 
på minst 20 år med LKAB om finansie-
ringen som visionen får sitt rätta värde. 
Målet är ett undertecknat avtal som ger 
utrymme för mer djärva idéer som kan 
bidra till att höja Gällivares attraktion. 
Jag hoppas på ett beslut i fullmäktige 
under första kvartalet 2012.  

Samhällsomvandlingen påverkar oss 
alla, framförallt de som bor i drygt 1100 
lägenheter och cirka 500 småhus i 
Malmberget som snart tvingas flytta. 
Det gäller att skapa attraktiva alterna-
tiv både vad gäller bostäder och miljö. 
När vi nu lägger grunden för framtidens 
boende i Gällivare, så tycker jag vi ska 

Kommunalrådet har ordet

Tommy Nyström
Kommunalåd 



3

GEOGRAFI
•	 100 km norr om polcirkeln
•	 16 000 kvadratkilometer
•	 359 m över havet 
•	 18 330 invånare 2011-09-30

LANDSBYGD
•	 36 byar med ett aktivt Landsbygdsråd

POLITIK 
41 ledamöter i kommunfullmäktige
20 kvinnliga ledamöter
20 manliga ledamöter
21 s - 7 v - 7 m - 2 ns - 2 skp - 1 mp - 
1 sd (tomt mandat) 

Kommunen i siffror 2010
•	 1455 st tillsvidareanställda *
•	 1,3 miljarder i omsättning

*) Gällivare kommun hade 1455 personer 
tillsvidareanställda 2010-12-31 (inkl. vilande 
anställningar). Det är en minskning med 123 
personer i förhållande till 2009. Gymnasieskolan, 
KomVux och Kunskapsgruvans övergång till 
Lapplands kommunalförbund står för största delen av 
minskningen.

BOKSLUT (i milj kr)
Kommunfullmäktige m fl  3,4
Kommunstyrelsen  93,8
Socialnämnden 373,2
Barn- Utbildnings-Kulturnämnd 338,3
Service och Tekniknämnden* 145,4
Av- och nedskrivningar 40,1
Totalt 994,2
*) Exkl affärsverksamhet 

KOMMUNALA BOLAG
Helägda Topbostäder AB
 Värmeverket i Gällivare AB
Delägda Matlaget i Gällivare AB
 Expandum
 Malmfältens Kraftverk AB
Övriga Inlandsbanan
 Folkets Husföreningar
 Lule älvdal
 Kalix älvdal
 Råne älvdal
 IT Norrbotten AB
 Leader Polaris
 Länstrafiken
 m fl

KOMMUNFULLMÄKTIGERevision

Överförmyndar-
nämnd

Barn- utbildning
& kulturnämnd

Service- 
& tekniknämnd

Kommunstyrelsen

Socialnämnd Miljö- 
& byggnämnd

Valnämnd

Kommunchef

Barn- utbildning
kulturförvaltning

Service- &
teknikförvaltning

Kommun-
ledningskontor

Ekonomienhet
Personalenhet
Utvecklingsenhet
IT-enhet
Nämnd & utredning
Miljö- & bygg
Informationsenhet

Social-
förvaltning

Kommunens organisation i helhet
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delas ut i brevlådan den 21 december till företagen och den 22 december till hushållen. 
Temat i årets kalender är ”Mitt Gällivare” där kommunmedborgarna själva fotograferat 
och röstat fram månadsbilderna.

Här får du information om:
•	 Renhållningsordningen
•	 Öppettider på våra avfallsanläggningar
•	 Slamtömning
•	 Avfallshämtning från fritidshus
•	 Hur sorterar man
•	 Var jag kan lämna batterier, glödlampor
•	 Hur det ser ut på Kavahedens ÅVC
•	 Farligt avfall
•	 Företagsavfall
•	 När hushållssoporna hämtas
•	 Var finns Återvinningsstationerna
•	 Var jag ska lämna överblivna mediciner
•	 Arrangemang i Gällivare kommun
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Medborgarundersökningen

Så tycker medborgarna
Arbetsmöjligheterna och tryggheten är två stora fördelar med att bo 
i Gällivare kommun. Utbudet av bostäder och fritidsaktiviteter kan 
dock bli mycket bättre - och det finns ett utrymme för lyft när det 
gäller allmänhetens möjligheter till inflytande. 
Det framgår av årets ”Medborgarundersökning”.

Kommunchef Lennart Johansson

Kommunchefen Lennart Johansson 
konstaterar att 2011 års undersök-
ning rymmer mer ris än ros, men 
det hindrar inte att han betraktar 
attitydundersökningen som ett vär-
defullt dokument.

Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete 
och en viktig del i detta är att fråga 
medborgarna vad de tycker om 
livet i Gällivare kommun och hur vi 
sköter våra verksamheter.

SCB (Statistiska Centralbyrån) har 
för ändamålet tagit fram ett formu-
lär med övergripande frågor kring 
kommunala tjänster och service. 
Gällivare är en av många kommuner 
som hakat på konceptet och tanken 
är att göra ”attitydundersökningen” 
vartannat år. Återkommande under-
sökningar är en förutsättning om det 
ska vara meningsfullt att använda 

materialet till att göra 
jämförelser och dra 
slutsatser. 

Resultatet av undersökningen kan 
sägas vara en medborgarorienterad 
önskelista som ska vägleda Gälliva-
res politiker i framtida prioriteringar. 
Jämfört med 2009 års undersökning 
är medborgarna generellt mindre 
nöjda än snittet för svenska kommu-
ner, men enskilda ökningar noteras 
för tjänster inom Service- och Tek-
nikförvaltningen, däribland rädd-
ningstjänsten och Vatten & Avlopp.

Fakta
128 kommuner i Sverige deltog i 
undersökningen.

Population och urval
•	 Målpopulationen är Gällivare 

kommuns invånare i åldrarna 
18–84 år.

•	 I kommuner med 10 000 eller 
fler invånare i åldrarna 18–84 
år drogs som standard ett 
urval på 1 000 personer.

Insamling
•	 Insamlingen genomfördes 

som en kombinerad webb- 
och postenkät.

•	 Datainsamlingen startade 
den 14 mars och avslutades 
den 10 maj 2011.

Svarsandel
•	 Svarsandelen för Gällivare 

kommun blev 48 procent. Gäl-
livare kommun deltog även i 
medborgarundersökningen 
våren 2009. Svarsandelen 
blev då 46 procent.

Läs hela undersökningen på www.gellivare.se
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Nya medarbetare i
Gällivare kommun

•	 Therese Ölvebo                         
Undersköterska 

•	 Elvira Tallbom                           
Undersköterska  

•	 Annica Keisu-Lampinen             
Enhetschef 

•	 Jim Nilsson                            
Verksamhetsvaktm. 

•	 Monika Karlsson                      
Elevassistent 

•	 Hanna Nedergård-Zetterqvist 
Ekonom 

•	 Malin Grundell                           
Undersköterska 

•	 Linda Svanhem                          
Undersköterska 

•	 Mats Nilsson                             
Enhetschef/proj.led 

•	 Sandra Keinström                      
Vik enhetschef 

•	 Christian Sundvall                   
Upphandlingsansvarig 

•	 Mattias Rosenquist                   
Rektor 

•	 Eva-Marie Nylander                  
Förskolechef 

•	 Josefin Karlsson                        
Avlösare Handikappomsorgen 

•	 Stina Mathiasson                        
vik personlig ass. 

•	 Erika Larsson                            
Studie- & yrkesvägl. 

•	 Maria Nordmark                         
Vik förskollärare 

•	 Mikaela Peltz                       
Nämndssekreterare 

•	 Linda Larsson                             
Vik administratör 

•	 Inger Larsson                            
Vik elevassistent 

•	 Päivi Kääriä                                
Vik elevassistent 

Just nu söker vi

•	 Verksamhetsledare elevhälsan
•	 Förskolechef
•	 Kommunsekreterare
•	 Kontorsvaktmästare
•	 Brandmän, sommarvikarier,  

Räddningstjänsten

Läs mer på www.gellivare.se/
Lediga jobb     
     

Nyanställda i vården

Britt-Marie Lantto är ny sekreterare åt 
kommunalrådet Tommy Nyström och 
kommunchefen Lennart Johansson.
-Jobbet är minst sagt omväxlande. Som 
alltid när man får nya arbetsuppgifter 
tar det ett tag att få grepp om helheten, 
men så här långt känns det mycket bra, 
säger Britt-Marie.

Britt-Marie, som jobbat 24 år åt Gällivare 
kommun, var tidigare nämndesekretera-
re. I rollen ingick bland annat att förvara 
och hantera mer än tusen nycklar till 
kommunens och de kommunägda bola-
gens lokaler. Den uppgiften behåller hon 
även i sin nya befattning.

Ny nämndsekreterare åt Service- & 
Teknikförvaltningen är Mikaela Peltz 
från Göteborg. 

Fr v: Emma Vikman - Enen, Therese Ölvebo - Hedgården, Malin Grundell - Löv-
berga, Jeanette Nyberg - Enen, Elvira Tallbom - Hedgården.

Personal till vård och omsorg är och kommer att vara ett behov även i framtiden. 
Att arbeta inom vård och omsorg är ansvarsfullt  och stimulerande. Det pågår en 
ständig utveckling inom verksamheten, bland annat nationella kartläggningar om hur 
IT och andra teknikstöd kan öka kvaliten för de enskilda. Nya nationella riktlinjer som 
ligger till grund för utveckling av metoder och arbetssätt implementeras kontinuerligt 
i verksamheten.

Här presenteras några av de nyanställda inom vård och omsorg, 
socialförvaltningen hälsar dem och övriga nyanställda välkomna. 

Personalförändringar på Nämnd- och utredning

Fr v: Mikaela  Peltz, 
Britt-Marie Lantto.

När Mikaela blir varm i kläderna ska 
uppdragen som nämndssekreterare 
kunna omfatta alla förvaltningar och 
nämnder. 

Mikaela, som via studier på Umeå 
Universitet har examen från programmet 
”Utredare i offentlig verksamhet”, be-
sökte för första gången Gällivare påsken 
2010. En kurskamrat bjöd upp henne 
och Mikaela blev helt betagen av den 
storslagna naturen och traktens skönhet. 
- Vi hade en väldigt trevlig helg i Gäl-
livare och vi skojade några månader om 
att jag förr eller senare skulle bosätta 
mig här och så blev det. Kärleken förde 
mig hit och jag trivs utmärkt. Jag fick 
sommarjobb som administratör åt han-
dikapporganisationerna och sedan hade 
jag turen att få det här jobbet. Hittills har 
allt bara rullat på sedan jag flyttade till 
Gällivare, konstaterar Mikaela Peltz.
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Brottsförebyggande rådet

Fr v bakersta raden: Jan Sörensen, Mats Rantapää, Sture Sundqvist, 
Joakim Svensson, Catharina Gustavsson, Lennart Johansson, Håkan 
Alselind
Främre raden fr v: Jeanette Wäppling, Lena Lindberg, Birgitta Lars-
son, Gerd Siverhall, Christer Svensson , Mikael Bergdahl.

Rådet för funktionshinderfrågor

Fr v överst: Catharina Gustafsson, Marika Rissanen-Kor-
pi,  Annica Henriksson, Tommy Isaksson, Johnny Green, 
Jerker Johansson. 
Ej med på bild: Andreas Larsson (Säkerhetssamordnare)

Gällivares folkhälsoråd är ett rådgivande sam-
verkansorgan som representeras av ledamöter 
från kommun, landsting, polismyndighet, arbets-
förmedling, försäkringskassa och kyrka. I rådet 
sitter både politiker och tjänstemän. 

Rådet träffas 4 ggr/år. 

 
 

Bakersta raden fr v: Mayvor Larsson, Kerstin Pettersson, 
Tomas Nilsson, Bo Holmgren.
Främre raden fr v: Laila Furskog, Ulla-Britt Jonsson, 
Ove Nilsson, Sigrid Mattsson.

Gällivare har ett lokalt s.k. Brottsförebyggande råd. 
Rådet arbetar med både social och situationell 
brottsprevention. 

Social brottsprevention är de, ofta långsiktiga 
åtgärder, som påverkar en persons benägenhet att 
begå brott. Oftast riktas detta arbete mot barn och 
ungdomar. Ett exempel är program mot skolfrånvaro. 
Ett annat exempel är åtgärder som förbättrar situa-
tionen för den som friges från fängelse. 

Situationell brottsprevention är åtgärder som mins-
kar situationer som kan resultera i brottslighet. Det 
kan handla om åtgärder för att minska friktioner 
mellan personer (till ex. i en krogkö) och åtgärder för 
att göra brotten svårare att utföra. Ett exempel är att 
flytta cykelställen i ett bostadsområde till ett ställe 
där många passerar.   

Rådet för funktionshinderfrågor består av re-
presentanter för olika handikapporganisationer. 
Utöver remissinstans i kommunala frågor som är 
aktuella för beslut, så driver rådet egna frågor och 
är rådgivande för människor med olika funktions-
hinder.
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Landsbygdsrådet

Fr v: My Spets, Fanny Järdeholm, Leo Raitaniemi, Linda Sandvärn. 
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Pensionärsrådet

Bakre raden fr v: Robert Hansson, Bo Carlsson, Lars Jo-
hansson. Främre raden fr v: Solveig Granath, Erik Gran-
berg, Annika Hagstedt, Tommy Johansson. 
Ej närvarande: Vivi Eriksson, Lisett Singström.

Fr v: Mårten Hansson, Margareta Larsson, Gretel Andersson, Ellen 
Lundgren, Tomas Nilsson, Laila Furskog, Gunnar Lundgren, Rita 
Poromaa och Sten Törgren

Vi är ett gäng ambitiösa, härliga ungdomar mellan 
16 och 23 som inte nöjer oss med att sitta och 
gnälla utan istället tar tag i saker och ser till att det 
händer något för oss unga. Vi är inte partipolitiker 
men vi tycker om att påverka allt som rör unga. En 
till sak som är bra med Ungdomsrådet är att vi lär 
oss mycket och lär känna många nya goa män-
niskor.

Vi träffas i gamla Centralskolan ungefär en kväll 
varannan vecka. Vi planerar en massa aktiviteter, 
som t.ex. nattcafé, luciavaka, konserter och före-
läsningar. Sen kan vi också påverka politikerna i 
Gällivare eftersom vi har egna kontaktpolitiker från 
Kommunstyrelsen med på våra möten. Om politi-
kerna ska fatta ett viktigt beslut som rör ungdomar 
måste de alltid fråga oss i Ungdomsrådet vad vi 
tycker! Bra va?

Gellivare Landsbygdsråd bildades 1995 

•	 Politiskt, religiöst och etiskt obundet 
•	 Organiserar 90% av de som är bosatta utanför 

tätorten 
•	 Samarbetsorgan för 26 medlemsbyar 
•	 4-6 möten/år där aktuella frågor diskuteras, för 

samtliga boende utanför tätort runt om i lands-
bygden 

•	 Remissorgan till Gällivare Kommun 
•	 Samarbetspartner med kommuner i frågor 

rörande landsbygden 
•	 Aktiv bevakning av ärenden/frågor som direkt 

eller indirekt berör landsbygden 

Pensionärsrådet har till uppgift att tillvarata de 
äldres intressen i kommunen. Utöver informa-
tion och rådgivning i aktuella frågor, är rådet 
en remissinstans, som alltid ska ha möjlighet 
att yttra sig i ärenden som berör pensionärer, 
innan politiska beslut fattas.
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I väntan på ambulans

Räddningsvärnet i Ullatti, cirka sex mil från 
Gällivare, tvekade inte när landstinget via Rädd-
ningstjänsten erbjöd konceptet IVPA - I väntan på 
ambulans.
- När insatserna behövs är vi en jätteresurs för folk i byarna. 
Främst för den som drabbats och blivit sjuk, men även för 
anhöriga som säkert är rätt skärrade. Det skulle i alla fall jag 
själv vara, säger Anders Nilsson, en av fem IVPA-utbildade i 
Ullatti Räddningsvärn.

Engagerade bybor
Räddningsvärnet i Ullatti omfattar 13 engagerade bybor som 
på frivillig basis är en stark lokal resurs vid bränder och tra-
fikolyckor. Ersättning utgår endast i samband med larm.
Engagemanget har nu ytterligare breddats sedan fem av vär-
nets medlemmar gått den 14 timmar långa utbildningen som 
krävs för IVPA- I Väntan På Ambulans. Sedan 1 november 
ska de rycka ut även på så kallade prio1-larm.
- När larmet går är det vår uppgift är att rycka ut och skapa 
trygghet tills ambulansen kommer. Till vår hjälp har vi nu 
syrgas, hjärtstartare och all annan utrustning som krävs för 
att ge den basala första hjälpen, skapa fria luftvägar, stoppa 
blödningar och göra hjärt- och lungräddning. Det här känns 
mycket bra, säger Anders Nilsson som till vardags är egen 
företagare i entreprenadbranschen.

Ambulansverksamheten omfattas av Hälso- och Sjukvårds-
lagen med landstinget som huvudman. I Norrbotten har 
landstinget tecknat avtal med flera kommuner, bland annat 
Gällivare, om att räddningstjänsten ska kunna användas som 
en resurs i avvaktan på att ambulansen hinner fram.

Snabbare insats
Räddningsvärnet i Ullatti gör en jättestor insats för byg-
den och samhället. IVPA ersätter aldrig en ambulans, men 
räddningsvärnet i Ullatti blir ett oerhört viktigt komplement. 
Ambulansen rycker ut som vanligt, men med avstånden i 
Norrbotten tar det ofta en stund innan hjälpen når fram, säger 
Per Karlsson, räddningschef i Gällivare kommun.  

I och kring Ullatti bor 250-300 personer. Även om det finns 
viss inflyttning av barnfamiljer är åldersstrukturen hög. Så ser 
det ut även i angränsande byar.

Tack vare Räddningsvärnet i Ullatti kommer många drabbade 
att snabbare må bättre. Väntan på ambulansen ska förhopp-
ningsvis också upplevas som kortare, säger Per Karlsson.

Fr v: Leif-Åke Isaksson, Hans-Göran Isaksson, Peter Eriksson, Per-Olov Isaksson, Anders Nilsson



Hälsans stig

Hjärtstartare finns numera i några av Gällivares 
livsmedelsbutiker och samlingslokaler. Med ett 
inköpspris under 15.000 kronor är det allt fler 
som talar om en vettig investering. Sporthallen i 
Malmberget, badhuset i Gällivare, flygplatsen och 
kommunhuset är platser där hjärtstartare kommer 
att finnas inom kort.

9

Hjärtstartare till Kommunhuset

Fin motion till vardags - Ta en sväng på hälsans stig! 

Maskinen som kan rädda liv
Om någon drabbas av hjärtproblem är tidsfaktorn innan man 
får hjälp av mycket stor betydelse.
Forskning visar att 74% har större chanser att överleva ett 
plötsligt hjärtstopp om de får en strömstöt av en hjärtstartare 
inom tre minuter.

Den lilla maskinen uppges vara självinstruerande – och så är 
det. Kommun-bladet har nämligen provat räddningstjänstens 
övnings-hjärtstartare och det gick galant. En vänlig röst berät-
tar exakt hur du ska göra. Att tejp ska tas bort från utrustning, 
var de självhäftande elektroderna ska fästas på bröstet. Gör 
du fel får du besked om det. 

Maskinen analyserar hjärtfrekvensen och ser till att du får kor-
rekt instruktion. Baserat på analysen av hjärtfrekvensen ges 
nya besked. Till exempel hur och var på bröstkorgen du ska 
lägga dina händer och eventuellt trycka ned bröstkorgen fem 
centimeter. 

Håll takten när du trycker, säger vänliga rösten, apropå musi-
ken som plötsligt spelas – och det är bara att följa instruktio-
nerna. En makalös manick som kan rädda liv - helt fantastiskt!

Hälsans Stig invigd

”Hälsans Stig” i Gällivare har invigts den 20 
oktober på Hembygdsområdet. Invigningstal hölls 
av  Folkhälsorådets ordförande Birgitta Larsson. 
Gerd Siverhall, verksamhetschef på landstinget  
medverkade. Deltagarna tog en promenad runt 
”Hälsans stig” med Service och tekniknämndens 
ordförande Mats Rantapää i spetsen. Hjärt- och 
lungsjukas förening i Gällivare bjöd på korvgrill-
ning.

Promenader för ett friskare Sverige! 
Hälsans stig är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottens 
läns landsting, Hjärt- och lungsjukas riksförbund samt 
Gällivare kommun och syftar till förbättrad folkhälsa och 
allmänt gynna utomhusvistelse för alla.

På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare 
liv. Hälsans stig är markerad med skyltar och slingan här 
i Gällivare är 4,5 km lång. Eftersom slingan saknar given 
start eller slutpunkt väljer du själv var du vill ansluta dig 
och hur långt du vill gå.

Lis-Marie Myrholm tar en 
promenad längs Hälsans Stig
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En förebyggande resurs
Stroke kan drabba vem som helst när som helst. Därför är det vik-
tigt att fler lär sig känna igen tecken och symtom, och hur man ska 
agera när någon drabbas. 

All personal inom Gällivare kom-
muns socialförvaltning ska genomgå 
en tre timmar lång utbildning om 
stroke, dess olika symtom och 
konsekvenser. Projektet, som ge-
nomförs i form av internutbildning, 
beräknas vara klart under 2013.

Sju av förvaltningens anställda har 
fått sitt strokekompetensbevis efter 
ett års utbildning, som Norrbottens 
Läns Landsting anordnat. De har 
sedan fått i uppdrag att internutbilda 
Gällivare kommuns vård- och om-
sorgspersonal och handleda perso-
nal i specifika ärenden.

-Vi anslår en dag i månaden till 
att utbilda två grupper med ca 25 
personer vid varje utbildningstillfälle, 
berättar Birgit Andersson, peda-
gog inom handikappomsorgen och 
fortsätter; intresset att bättre stödja 
strokepatienter har funnits länge. 
Det nya är att det nu finns en plan 
för kompetenshöjning som omfattar 
hela organisationen. 

Gällivare Kommuns stroketeam 
består av personer med komplet-
terande bakgrund. Förutom pedagog 
Birgit Andersson ingår sjuksköterska 
Lisbet Keinström, undersköterska 
Helena Öqvist, arbetsterapeut Eva 
Nilsson, sjukgymnast Peter Back-
efalk, personlig assistent Mats 
Lindberg och samordnare Maria 
Apelqvist.

Hur många strokepatienter finns i 
Gällivare Kommun?

- Vi har ingen exakt siffra, men vi 
gjorde en kartläggning av vår egen 
verksamhet i våras och då fanns ca 
130 stycken. Men det finns med stor 
säkerhet fler då många strokepa-
tienter vårdas av anhöriga i hemmet, 
avslutar Birgit Andersson. 

Fakta om stroke
Stroke är ett samlingsnamn för 
hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) 
och hjärnblödning. Stroke, tidigare 
sa man slaganfall, är en av våra 
stora folksjukdomar. Av de som 
fått stroke har cirka 85 % fått en 
hjärninfarkt och cirka 15 % en 
hjärnblödning.

•	 Varje år insjuknar runt 30 000 
svenskar i stroke

•	 Var 17:e minut får någon i 
Sverige stroke

•	 Stroke är en av de vanligaste 
orsakerna till funktionsned-
sättningar och död i Sverige

•	 Stroke är den sjukdom som 
kräver flest vårddagar inom 
den somatiska (kroppsliga) 
sjukvården och beräknas 
kosta samhället cirka 14 
miljarder kronor per år

•	 Lika många kvinnor som män 
får stroke 

•	 Medelåldern ligger på 75 år, 
men cirka 20 % av de som 
fått stroke är i yrkesverksam 
ålder, det vill säga under 65 
år

Genom rehabilitering kan man 
återfå många av sina förlorade för-
mågor eller lära sig att kompensera 
för dessa. 

Många lider dock av dolda funk-
tionsnedsättningar som till exempel 
extrem trötthet, depression, yrsel, 
synfältsbortfall, nedsatt minne, 
koncentrationssvårigheter, humör-
svängningar med flera.

Trots att stroke är en av våra stora 
folksjukdomar är kunskapen hos 
allmänheten dålig om riskfaktorer, 
insjuknandesymtom och sjukdo-
mens konsekvenser. 

Källa: www.strokeforbundet.se

Från v i bild: 
Lisbeth Keinström, Peter Backefalk, Birgit Andersson, Eva Martinsson, Maria 
Apelqvist, Mats Lindberg, Helena Öqvist.

Stroke- 
teamet
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Camilla Widing, projektledare för 
Fokus matglädje. 

Kristina Wikström, Hushållningssällska-
pet, har utbildat kökspersonal som job-
bar i Matlaget, på skolor och förskolor.

Fr v: Orazhon Nonsai jobbar i Sjöpark-
skolans matsal och Malin Rönntoft  i  
Matlaget när de inte är på utbildning.

Said Assaoui håller koll på grytan.

Nedan: Theres Israelsson och Lena Carm hjälps åt med matlagningen.

Gällivare kommun ska erbjuda Sveriges bästa skolmåltider. Det 
är yttersta målet när Gällivare, som en av 35 svenska kommuner, 
engagerat sig i projektet ”Fokus Matglädje”.

Projektledaren Camilla Widing konsta-
terar att skolmåltiderna är grunden till 
elevernas möjligheter till koncentration, 
inlärning och allmänna välbefinnande.
-Det finns ett härligt engagemang för 
projektet ute på skolorna och resultaten 
visar sig snabbt. Ändå är det sex må-
nader långa projektet bara i sin början. 
Förändringsarbetet är långsiktigt och 
under projekttiden ska vi lägga grunden 
för ett jättebra utfall.

Kvalitet är viktigt
Skolmatens kvalitet är viktig, men väl-
lagad, näringsrik mat är likväl bara en av 
flera variabler i begreppet bra skolmåltid.
-En bra skolmåltid ska vara en upple-
velse med mat som smakar och doftar 
gott och som serveras på ett trevligt sätt. 
Maten ska så långt som det är möjligt 
tillagas från grunden och vara baserad 
på närproducerade och gärna ekologis-
ka livsmedel. Måltiden ska avnjutas i en 
lugn, trygg och välkomnande miljö där 
elever och skolpersonal kommunicerar 
på ett trevligt sätt. Våra skolmatsalar ska 
erbjuda mat och miljö som ger eleverna 
chansen att må gott och koppla av, 
säger Camilla.

”Fokus Matglädje” finansieras till största 
delen av initiativtagarna Jordbruksverket 
och Hushållningssällskapet. För Gäl-
livare kommun, som redan var på väg 
att påbörja ett förändringsarbete, kom 
erbjudandet som på beställning. 

- Vi var hyfsat förberedda och i den 
bemärkelsen startklara, berättar 
Camilla och fortsätter; Ansökan och 
anmälningsavgift skickades in och via 
mitt företag erbjöds jag den inspire-
rande uppgiften att bli projektledare. 
Tillsammans med elever och personal 
från olika skolor och andra berörda 
aktörer har vi tagit fram en kombina-
tion av kort- och långsiktiga förslag 
på åtgärder som ska utmynna i ett 
styrdokument för skolmåltider. 

Innehållsdeklaration och 
näringsvärde
Vissa insatser, till exempel elevönske-
målet att även visa innehållsdeklara-
tion och näringsvärde för luncherna, 
kunde åtgärdas redan från första 
dagen. Styrdokumentet ska bli ett stöd 
i det långsiktiga förändringsarbetet att 
nå målet där Gällivare kommun erbju-
der Sveriges bästa skolmåltider. 

Skolmåltidernas tre M
Camilla, som i botten är beteende-
vetare, startade vid nyår det egna 
företaget ”Ledarcentrum 67 grader 
Nord”. Innan dess har hon arbetat 
med förändringsarbete, ledarskapsut-
veckling, etc i större organisationer. 
Gällivares recept för framgång i ”Fo-
kus Matglädje” består enkelt uttryck av 
att utveckla ”Skolmåltidernas tre M” - 
Maten, Miljön och Människan. 
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Annika Keisu-Lampinen är sedan sep-
tember enhetschef för gata och park 
enheten med tio helårsanställda och 
några som jobbar under sommarsä-
songen.
I botten är hon landskapsingenjör och 
ser goda möjligheter att lyfta den yttre 
miljön.

- Redan nästa sommar hoppas jag att 
besökare spontant ska säga att det är så 
fint i Gällivare.

Foto: Daniel Olausson/www.mediatales.se

Ny enhetschef på gata/park

I väntan på snö...

Jämfört med en liknande befattning 
som Annika hade i Övertorneå är 
det mesta ungefär fyra gånger större 
här i Gällivare. Det gäller bland an-
nat befolkningsmängd, budget och 
antalet kommunanställda. Nya job-
bet var huvudskälet till miljöombytet 
och att maken fick jobb på sjukhuset 
förenklade beslutsprocessen yt-
terligare. 

-Vi bodde här ett år i slutet på 90-ta-
let, trivdes fint och har fortfarande 
vänner från den tiden. Att Gällivare 
står inför en lång period av positiv 
utveckling gjorde flytten extra intres-
sant. 

Och eftersom de fyra barnen, 4-16 
år, älskar utförsåkning visste vi att 
de också skulle få det bra i Gällivare.

Annika tror att det med små medel 
går att skapa en avsevärt attrak-
tivare yttre miljö. Mycket handlar 
nämligen om att ge intryck av ”helt 
och rent” samt att med bland annat 
planteringar skapa en allmänt väl-
komnande känsla.
-Funktion och skönhet hänger ihop 
och med fler sommarblommor, 
nyplanterade träd och perenner kan 
Gällivare förmedla ett mer positivt 
första intryck. 

Utsikten mot Dundret är alltid ma-
gisk, men Gällivare har mer att visa 
upp. Med röjningsinsatser i och kring 
våra tätorter kommer deras attrak-
tion att bli mer framträdande. 

Arbetsmässigt tycker Annika att hon 
snabbt kommit in i såväl arbetsupp-
gifter som gemenskap. En  indika-
tion på det senare är att Annika, 
som har gedigen erfarenhet av 
körsång, är på god väg att få med 
sig flera arbetskamrater på idén att 
starta ”Gata & Parkkören”.

Kommunens skidspår, i början på december, har än 
inte öppnats på grund av för lite snö, men så fort vi 
har lite mer vitt på backen drar vi i gång pistmaski-
nen. 

Vi har ca 6 mil skidspår i tätorten. Enheten har beredskap 
för preparering av skidspåren även under helger. Aktuell 
information om vilka spår som preparerats och när de 
prepareras kommer att läggas ut på kommunens hem-
sida. Prioriteringsordning på prepareringen är Grund-
spåret, Hellnerstadion och Kommunrundan. Hedspåret, 
Kaptenspåret och Ormkullen pistas på föreningarnas 
träningskvällar.
 
Grundspåret och Hellnerstadion är belyst från då det 
skymmer fram till 22.00 men är släckt då det är minus 18 
grader och kallare.
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Bland de rätta svaren drar 
vi 10 vinnare!
Svar senast 16 januari 2012 till:
Gällivare kommun
Informationsenheten
Ulla Vikman 982 81 Gällivare
E-post: ulla.vikman@kommun.gellivare.se

Namn: ......................................................................................

Adress: ....................................................................................

Postnr: .....................................................................................

Postadress: .............................................................................

Tel: ...........................................................................................
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Mia Edin, Gällivare:
-Jag går på gym två dagar i 
veckan och konditionstränar två 
dagar i veckan. Nu är det längd-
åkning som gäller. Allsidig träning 
i vacker natur och mycket frisk luft 
– bättre kan det inte bli.

Mary Jatko, Gällivare:
-Daglig motion är viktigt och 
därför promenerar vi varje dag. 
Skidåkning, linedance och chi 
gong gillar jag också. Jag mår bra 
av att röra på mig varje dag.

Anders Haapasaari, Gällivare:
-Eftersom jag inte har någon bil är 
jag ofta ute och går, inte minst till 
och från jobbet. Jag ska kanske 
också åka längdskidor i vinter. 
Hade samma tanke ifjol, men då 
blev det aldrig av.
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Hur håller 
Du dig i form?

Aktiva 
Gällivarebor
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Anita Häll, Falun:
-Jag går så mycket jag kan och 
gärna här i Gällivare där jag växte 
upp, särskilt sedan min dotter 
flyttat hit. Det blir några svängar 
per dag med hunden plus att jag 
ibland ger mig ut på egna rundor. 
Varför jag inte motionerar på an-
dra sätt? Kroppen pallar nog inte 
mer än för promenader... 

Veronika Piltto, Malmberget:
-Jag har nyss flyttat till Malm-
berget från Falun och det var 
kärleken som förde mig hit. Jag 
promenerar gärna och mycket. 
Här ska jag nog ta chansen att 
också lära mig längdåkning, men 
först ska jag se till att hitta ett 
jobb. Helst ett jobb där jag känner 
att jag hjälper människor.

Michael Larsson, Gällivare
- Jag fiskar nästan varje dag och 
åker skidor både ofta och gärna. 
Dessutom går jag mycket. Ofta 
med hunden, men jag tar också 
promenader själv.

Hur håller 
Du dig i form?
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Skidsport på längden
Jan Olof Olofsson är ordförande i OK Sarven som erbjuder skid-
träning för barn och ungdomar upp till 16 år.
- Mitt primära mål är att våra barn och ungdomar ska utveckla 
sin längdåkning och ha roligt tillsammans. 

Jan Olof är en av dessa ideellt arbetande hjältar som brinner för ungdomsidrott 
och föreningsliv.
-Alla föräldrar med barn i klubben  hjälper till med träningar, tävlingar, transporter 
eller arrangemang som drar in pengar till klubben. Vi behöver uppskattningsvis 
80-100.000 kronor per år och pengarna tar vi in via lotterier, försäljning av strum-
por och vår populära basar på valborgsmässoafton. Vi har också några sponso-
rer och vi är djupt tacksamma för deras stöd.

Kommunbladet träffade Jan Olof näst sista veckan i november och då hade det 
fortfarande inte kommit någon snö.
-Ifjol åkte våra ungdomar på natursnö från 7 oktober. Vem hade kunnat tro att vi i 
slutet av november skulle vara beroende av konstsnö för att kunna göra ett spår 
på 1,2 kilometer?

Den anrika klubben bildades 1963 och för dagen tränar 25 pojkar och flickor i 
åldrarna sex till sexton år på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Tävlingar är inbo-
kade många av vinterns helger. Klubben har även en egen stuga och en mindre 
kanslibyggnad på Hedenområdet i Gällivare. 

F
ot

o:
 D

an
ie

l O
la

us
so

n/
w

w
w

.m
ed

ia
ta

le
s.

se

Längdträning 
Måndagar - alla grupper
Torsdagar - alla utom bästa gruppen
(6-8år)

Kontakta:
Gellivare Skidallians IK - Skidor
Box 245, 98222 Gällivare 
Telefon: 097014100
E-post: 
gellivareskidallians@hotmail.com

        

Vinterskidskolan
Gällivare Skidgymnasium är en av 
Sveriges främsta skidgymnasier. Här 
har talangfulla ungdomar fostrats till 
världsstjärnor, både inom längdåk-
ning och utförsåkning. Tanja Putiainen, 
Anton Lahdenperä, Marcus Hellner 
och Charlotte Kalla är de senaste 
exemplen.

Varje år arrangerar Gällivare Skid-
gymnasium Vinterskidskolan, ett 
träningsläger anordnat av eleverna på 
skidgymnasiet som vänder sig till alla 
skidungdomar mellan 12-15 år. Denna 
säsong bjuder man in ungdomar födda 
1996-1999.

Årets Vinterskidskola är framflyttad till 
mars/april 2012, datum kommer att 
meddelas senare.

Läs mer på:
http://sporteventgellivare.com/index.
php/vinterskidskolan

FRILUFTSFRÄMJANDET 
Friluftsfrämjandets skidskola är till för 
alla barn - vuxna - nybörjare - och 
vana åkare
Föreningsgatan 9, 982 31 Gällivare
Tel: 0970-137 40
E-post:
friluftsframjandet.gallivare@telia.com

Klubbstugan funderar OK Sarven 
faktiskt på att sälja.
-Stugan värms med el och det är dyrt 
med tanke på vår begränsade budget. 
För att spara pengar kallställer vi den ib-
land och det är nog inte heller så lyckat. 
En försäljning skulle betyda mycket för 
klubbens ekonomi och tanken känns allt 
mer lockande.

Erfarenhetsmässigt vet Jan Olof att det 
alltid kommer nya unga förmågor så fort 
snön börjar falla ymnigt. När vi ber ho-
nom om en hypotetisk önskelista svarar 
han ”mycket snö och fler ungdomar som 
vill börja träna längd”.
- Klubbens pengar går direkt till insatser 
för våra barn och ungdomar och ju fler 
som får uppleva gemenskapen och hur 
roligt vi har, desto bättre. 

För klubbens långsiktiga överlevnad är 
det naturligtvis också ett krav att det fylls 
på underifrån med fler barn.

För Jan Olof Olofsson kretsar alltså 
det mesta om skiftjobbet på LKAB och 
skidåkning. Han har ett starkt engage-
mang även inom Gellivare Skidallians 
har bland annat varit stadionchef under 
World Cup-tävlingarna 2008 och 2010.

• Hur blir det 2012?
-L-G Pettersson är ju duktig på att över-
tala folk så det är väl fullt möjligt att jag 
är på plats då också...

Till höger: Marcus Hellner, har med 
sina OS-guld, blivit en stor förebild för 
längdåkarna.
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Nedan: Anton Lahdenperää är en 
stor förebild för många ungdomar.

Skidsport - Alpint

VILL DU BÖRJA TRÄNA?

Träningstider & tränare 
Alpina sektionen

Tisdagar 18.00-19.30

Onsdagar 18.00-19.30

Torsdagar 18.00-19-30

 Tränare

 A-åkare: 14-15 år
Kajsa Nyberg (Grubbansvarig A) 
070 - 656 44 80
Mats Eriksson 070- 570 59 51

B-åkare: 12-13 år
Tomas Wiren (Gruppansvarig B) 
070- 377 76 00
Björn Koorem 070 - 669 63 01
Lennart Hjärtström 070 - 213 88 98

C-åkare: 10-11 år
Anders Lundgren (Gruppansvarig C) 
070 - 319 61 61

D-åkare: 7-9 år
Karin Mattson-Palo (Gruppansvarig D) 
073- 046 26 74
Joakim Eriksson 070 - 254 87 86
Tomas Larsson 070- 605 25 75
Katarina Fulford 070 - 535 82 40

Junior & Senior
Roland Jonsson 070 - 554 98 18
Roger Holmgren 070 - 313 21 49
Kjell-Ove Sjöholm 070 - 258 58 74

Tobias Härstedt är en 
av Gällivares lovande 
talanger tillsammans 
med Kalle Mågård i 
slalombacken.  

Kalle Mågård har mer eller mindre växt upp i backarna runt 
Dundret. Som ordförande i GSK Alpina hoppas han att dagens 
barn och ungdomar ska få med sig samma underbara minnen 
från uppväxten som han har.

Kalle berättar att sektionen har 
cirka 35 personer som tränar aktivt 
och att den stora gruppen är i åld-
rarna åtta till tolv. 
- Viktigast är att de har kul. Har 
man roligt i backen finns även 
grunden för eventuella framtida 
tävlingsframgångar. Det är i så fall 
en angenäm bonus, säger Kalle.

GSK Alpina har ett tiotal tränare 
och ett ytterligare tiotal hängivna 
”hjälpredor” som varit Dundrets 
alpinister sedan Hedenhös. 
Landslagets Anton Lahdenperää 
är klubbens stora stjärna och 
bakom honom finns ett par duktiga 
juniorer. Mellan dessa och de allt 
duktigare c-åkarna är det ett gan-
ska stort glapp.
- Skidåkning i allmänhet blir nog 
bara mer och mer populärt, men 
många lockas också av längd och 

de nya hoppgrenarna. Alpint har nog 
tappat utövare, men nu gör vi ett rejält 
försök att få in fler barn och ungdomar 
för att bygga ett starkare GSK Alpina 
för framtiden.

 Vilka är de stora utmaningarna?
- Det är en rätt hög startkostnad jäm-
fört med om ditt barn till exempel ska 
börja spela fotboll, men får vi bara bar-
nen att prova utförsåkning brukar de 
inte vilja lämna backen. På min tid var 
Dundret den stora samlingspunkten för 
familjer, ungdomar och barn. Det vore 
fantastiskt om det kunde bli så igen.

Vilka tävlingar arrangerar ni i vin-
ter?
- Vi fått förtroendet att 24-25 mars ar-
rangera regionfinalen för C-åkare från 
Norr- och Västerbotten vilket är otroligt 
roligt. Våra åkare får chansen att tävla 
på hemmaplan och det kommer att bli 
jättekul med närvaro av föräldrar, släkt 
och vänner. Som vanligt har vi även 
några FIS-tävlingar.

Apropå föräldrar, hur är engage-
manget när det gäller att hjälpa till?
- Det är bra. Allt kan naturligtvis bli 
bättre, men många föräldrar hjälper 
till på olika sätt och underlättar för oss 
tränare. Regionfinalen i mars är en stor 
apparat och vi behöver många funktio-
närer. Alla som vill hjälpa till är varmt 
välkomna att anmäla sitt intresse, 
säger Kalle Mågård.
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En samhällsomvandling i 
världsklass

Hur bygger man det nya Gällivare 
och skapar ett attraktivt samhälle 
som människor vill bo i och flytta 
till? Vad ska man tänka på för att 
inte göra om andras misstag, behö-
ver goda råd vara dyra, hur flyttar 
man en stad och varför. Det var en 
del av de frågor som behandlades 
under tillväxtkonferensen Byggfäl-
ten.

Tillväxtkonferensen Byggfälten an-
ordnades nyligen i Årets Företagar-
kommun Gällivare. I och med den 
pågående samhällsomvandlingen är 
behovet av vägledning för både nä-
ringsliv och politiker stort. Detta för 
att skapa ett attraktivt och hållbart 
samhälle med hänsyn till Gällivares 
specifika  förutsättningar. 

Många experter föreläste och kom 
med goda råd utifrån olika perspek-
tiv och kommunfullmäktiges beslut 
om att anta visionsplanen lovorda-
des. Samverkan, den nya plan- och 
bygglagen, bygga i trä som en miljö-
satsning, att bygga och bo i framti-
dens hus och huruvida Gällivare är 
stort nog för två handelsområden 
diskuterades.

Anna Waldman-Haapaniemi, Vectura Consulting AB och Christer Larsson, 
Arkitekthuset Monarken
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Konferens Byggfälten

Jerker Söderlind föreläste om efterfrågebaserad stadsutveckling.

Christina Eneris och Liza Yngström, Utvecklingsenheten, arrangerade 
konferensen.

Till höger på bild: Per-Erik Lindvall, LKAB
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Snöyran
SNÖYRAN 2011 ÄR ÖVER
Tusen tack till alla besökare, sponsorer, åkare och artister. 
Det största tacket går till all personal som hjälpt till att koppla, bära, 
köra, hämta, lyfta, tänka, testa, dra, skotta, forma, tända, vakta, 
skriva, värma, bemöta och vara delaktiga under veckan. Ni är helt 
ovärderliga!

Snart börjar vi planera för en ny omgång av Snöyran. Kom gärna in med 
tips och förslag till oss på facebook. 

Varma hälsningar Sole Event
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Tomtarnas vinterspel 2011
Tomtarnas Vinterspel 
2011 är över och 
vinnarna är krönta!

Vinnaren av titeln Årets Tomte 
2011 blev den holländska tom-
ten Sinter Klas Stefan.
2:a priset gick till Japans tom-
te, Santa Paradise Yamamoto.
3:e priset gick till Hong Kong, 
Santa Mario!
Ett stort grattis till vinnarna!

Under Tomteturnén samlade tom-
tarna in bidrag till Barnens Rädd-
ningsArk. Totalt hade man lyckats 
samla in 1034 kronor på turnén, 
och utöver det bidrog även Visit 
Gellivare Lapland med 2000 kronor! 

Tomteparad
Den traditionella tomteparaden 
gick från Hälsokraft till tävlingsom-
rådet på Vassaratorget. Förutom 
tävlingarna underhölls publiken av 
en barndansgrupp och livemusik 
av That’s All tillsammans med en 
ungdomskör.

Tävlingsgrenar
Tomtarna tävlade i grötätning, 
julstrut, bullride, tomtekareoke och 
säckhoppning. 

Efter prisutdelning-
en gick tomtarna 
vidare till julmark-
naden på Hem-
bygdsområdet där 
också det prestige-
fyllda tomterådet 
hölls.

Årets tomte från Holland heter Stefan 
Veroude.
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Notiser...

Levande ljus
Vad ska jag tänka på när jag tänder 
levande ljus? 

•Stadig ljusstake. Tända ljus måste stå      
stadigt i sina ljusstakar – det är viktigt att 
ljuset och ljusstaken har samma dimen-
sion. 
•Somna inte ifrån tända ljus, Inte ens 
värmeljus. Värmeljus kan överhettas och 
börja brinna. 
•Låt inte ljusen brinna ner helt! Ha som 
vana att alltid släcka ljusen innan de hunnit 
brinna ner av sig självt. 
•Lämna aldrig tända ljus. De kan antända 
gardiner, ljusdekorationer, bordsskivor. 

Räddningstjänsten
Gällivare kommun

Gällivare
kommun
Service & Teknik

Första steget till ett brandsäkert hem 
är att kontrollera att det finns minst 
en brandvarnare installerad. 

Rätt brandvarnare Det finns olika typer av 
brandvarnare - joniserande och optisk. Det 
spelar ingen roll vilken du väljer. Se dock till 
att brandvarnaren har standardmärkningen: 
SS-EN 14604. 
•Placera brandvarnaren i taket och minst 
50 cm från väggen. Gärna i anslutning till 
sovrummet. Har du flera våningar - placera 
en på varje våning. 
•Kolla batterierna Byt batteri årligen eller 
när den ger ifrån sig ett pip. 1: a advent kan 
vara en bra dag. 
•Rengör brandvarnaren en gång om året. 
Dammsug och torka av den på utsidan. 

Räddningstjänsten
Gällivare kommun

Kolla ba�eriet!
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Öppettider

KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Måndag - torsdag 07.30 -15.30
Tisdagkväll 15.30 - 18.30
Fredag 07.30 - 14.30

BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER,  se miljökalendern.

ÅTERVINNINGSMARKNADEN ÅVM, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
Mån-Tors   10.00 -16.00
Fre  10.00 -15.00

BIBLIOTEKEN
Datum  GÄLLIVARE, 18171  MALMBERGET,  18163
23-dec   11.00 -14.00   Stängt
24-dec Stängt   Stängt
25-dec Stängt    Stängt
26-dec Stängt   Stängt
27-dec 10.00 - 19.00   Stängt
28-dec 10.00 - 19.00   Stängt
29-dec 10.00 - 16.00   Stängt
30-dec 12.00 - 16.00      Stängt
31-dec Stängt   Stängt
01-jan Stängt   Stängt   
02-jan 10.00 - 19.00   10.00 -  12.00   13.00 - 15.00
03-jan 10.00 - 19.00   10.00 -  12.00   13.00 - 15.00
04-jan  10.00 - 19.00    10.00 - 12.00    13.00 - 15.00
05-jan 11.00 - 14.00    10.00 - 14.00
06-08-jan Stängt   Stängt

GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
Måndag - Fredag   11.00 - 15.30     
Lördag   12.00 - 14.00
23-dec    10.00 - 13.00
24-dec - 26-dec, 31-dec -1-jan  Stängt
05-jan   10.00 - 13.00
06-jan - 08-jan Stängt

STACKEN, tel: 0970-16082
24-dec-26-dec  Stängt
31-dec-01-jan  Stängt
05-08 jan Stängt

MALMBERGETS SPORTANLÄGGNING, 18673,18674, 18678 
18673, 070-5546569
Datum  SIMHALLEN BOWLINGHALLEN SPORTHALLEN
23-dec 11.00-20.00 11.00-19.00  08.00-22.15
24-dec 07.00-11.00 STÄNGT  STÄNGT
25-dec STÄNGT STÄNGT  10-17, Hemvändare
26-dec STÄNGT STÄNGT  STÄNGT
27-dec 11.00-20.00 11.00-20.00  08.00-22.15
28-dec 11.00-20.00 11.00-20.00  08.00-22.15
29-dec 11.00-20.00 11.00-20.00  08.00-22.15
30-dec 11.00-20.00 11.00-19.00  08.00-22.15
31-dec STÄNGT STÄNGT  STÄNGT
01-jan STÄNGT STÄNGT  STÄNGT
02-jan 11.00-20.00 11.00-20.00  08.00-22.15
03-jan 11.00-20.00 11.00-20.00  08.00-22.15
04-jan 11.00-20.00 11.00-20.00  08.00-22.15
05-jan 10.00-15.00 11.00-16.00  08.00-22.15
06-jan STÄNGT STÄNGT  08.00-22.15
07-jan STÄNGT 11.00-17.00  09.10-20.00
08-jan 13.00-17.00 11.00-17.00  09.10-20.00

Landets bästa villaägare

Årets villaägarförening finns här! 

Föreningen för villaägare i Gällivare-Malmberget 
med 1200 medlemmar har utsetts till årets vil-
laägarförening i Sverige 2011. Bakom utmärkel-
sen står Villaägarnas riksförbund och ur juryns 
motivering står bland annat att läsa; Villaägarna i 
Gällivare kommun är ett gott exempel på hur man 
kan driva föreningsarbete med bredd och sprida 
både kunskap och trevnad till medlemmarna.”

Kommunbladet gratulerar!

 0975-10255    18671
Datum  HAKKAS SIMHALL   SJÖPARKSBADET
23-dec 15.00-19.00    11.00-20.00
24-dec 07.00-11.00    07.00-11.00
25-dec STÄNGT    STÄNGT
26-dec STÄNGT    STÄNGT
27-dec STÄNGT    11.00-20.00
28-dec 16.00-20.00    11.00-20.00
29-dec STÄNGT    11.00-20.00
30-dec 15.00-19.00    11.00-20.00
31-dec STÄNGT    STÄNGT
01-jan STÄNGT    STÄNGT
02-jan 16.00-20.00    11.00-20.00
03-jan STÄNGT    11.00-20.00
04-jan 16.00-20.00    11.00-20.00
05-jan STÄNGT    10.00-15.00
06-jan STÄNGT    STÄNGT
07-jan STÄNGT    10.00-15.00
08-jan STÄNGT    STÄNGT

Fr v: Göran Nilsson, Rigmor Matti, Kurt Johans-
son, Ove Uvemo, Karl-Erik Olofsson. Saknas på 
bild: Lena Eriksson, Rupert Stenström.



    Viktiga nummer

EVENEMANG JAN - MAR 2012

JANUARI
1  Fiskepremiär i Sammakko
6-8  Malmbergets församling fyller 50 år,
 Allhelgonakyrkan, Malmberget
11-28  Vintage, utställning på Gällivare museum
13  Julen dansas ut i och utanför bygdegården  
 i Hakkas
14  Kaamos i Soutujärvi hembygdsgård
14  Julgransplundring på Gällivare museum
21/1-18/2  Ann-Jeanette Sjölander, utställning 
 Gällivare museum
26  Filmstudio, Blå Forell

FEBRUARI
5  ”Arktisk revy i Världsklass”
 Malmbergets Teater
2  Filmstudio, Blå Forell
6 Samisk nationaldag firas på 
 Gällivare museum
6/2-10/3  Renen, utställning Gällivare museum
8-16  Arctic Balloon Adventure Gällivare
9  Filmstudio, Blå Forell
11  ”Arktisk revy i Världsklass”
 Malmbergets Teater
12  ”Arktisk revy i Världsklass”
 Malmbergets Teater
13  ”Arktisk revy i Världsklass”
 Malmbergets Teater
14  Alla hjärtans dag föreställning, Kulturskolan
16  Filmstudio, Blå Forell
21  Fettisdag med Bruna bönor och fläsk,  
 semla  i Ullattigården, hembygdsomr Gve
21  Fettisdag firas med Nattavaara 
 hembygdsförening
23  Filmstudio, Blå Forell
24-26  Nordiska Samemästerskapen på 
 längdskidor
25  Renkok i Bygdegården, Hakkas
25/2-10/3  Konstklubben, utställning 
 Gällivare museum
29/2-4/3  Isklätterträff i Stora Sjöfallet

MARS
1  Filmstudio, Blå Forell
8  Filmstudio, Blå Forell
9  Sångafton, Nattavaara hembygdsförening
10  Trekantsloppet - Hakkas - Sammakko - 
 Ullatti
16-18  Gällivare Vintermarknad
 Gällivare museum öppet under marknaden
16/3-14/4  Ingela Isaksson, utställning 
 Gällivare museum
24-25  Finaler i Team Sportia Cup och 
 Scandic Cup. Hela svenska skideliten på  
 plats, både juniorer och seniorer.
25  Våffeldagen firas i Ullattigården, 
 hembygdsområdet i Gällivare
31  Dundret Runt, 48:e gången
31  Slåtterkojans Dag, Hakkas
31  Earth Hour kl 20.30-21.30.

I nödsituation  Ring 112
Sjukvårdsrådgivningen Ring 1177
Ambulans i icke brådskande fall  0920-22 02 75
Räddningstjänst 551 65
Sotningsväsendet 0980-100 11
Felanmälan  182 13
Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter
Risklinjen  020-93 00 00
Om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning
Socialjour  (OBS! Endast under helger) 182 12
Socialtjänsten, dagtid, akut  070-235 77  71
Kommunens växel 180 00

Polisen Gällivare  (nationellt nummer) 114 14 

Nästa nr av Kommunbladet 
kommer i mars 2012

Har du synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till:
e-post: post@kommun.gellivare.se  eller
Kommunledningskontoret,Informationsenheten, 982 81 Gällivare

God Jul & Gott Nytt År!
    Kommunbladets redaktion

Aida
Sveriges Lucia 2011

Just innan kommunbladet skulle skickas på tryck blev det klart 
- Aida Lindqvist från Gällivare blev årets Lucia 2011! 
Ett bra val om man frågor vilken Gällivarebo som helst. Redaktio-
nen lyckades få några ord med henne och framföra kommunens 
gratulationer, och den självklara frågan var förstås; hur känns 
det? - Alldeles fantastiskt, jag var helt mållös när luciakommitte’n 
ringde på fredagnatt den 2 december och berättade att jag hade 
fått flest röster, säger en strålande glad Aida.

Nu väntar en lång rad uppdrag och framträdande runt om i 
landet, men inte minst; ett besök i helgonet Sankta Lucias hem-
stad Syrakusa i Italien.

Läs mer om Aidas äventyrliga resa på; www.lucia2011.se/aida 


