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aktörer. Årets upplaga var den 13:e i
ordningen och samlade 5 200 deltagare. 
En två dagar mässa med seminarier, fö-
reläsningar och där nya kontakter knöts 
för framtida affärer. Det är viktigt och 
riktigt att vi är med i såna här samman-
hang och med gemensamma krafter 
marknadsför vår region. Dryga 750 000 
nya kvm ska byggas i Malmfälten under 
de närmaste 20 åren, så vi behöver 
fler aktörer som investerar och bygger, 
framförallt bostäder!

Jag ber att få önska er alla en skön 
höst!

Det spikas & hamras
Jag promenerade runt Vuoskojärvi industriområde häromdagen. 
Det spikas & hamras och var härligt att se nya företag växa fram 
och etablerade firmor expandera. Mer sånt! 

för känns den förestående byggstarten 
av ”Kommunalhemmet” mycket angelä-
gen. Ett toppmodernt äldreboende som
erbjuder bästa möjliga vård och god 
arbetsmiljö. Det ska byggas i området 
där Forsgårdsvillorna står idag.

Sluta snegla
Allt detta som är på gång känns bra 
men det måste byggas mer i Gällivare, 
mycket mer! En viktigt uppgift är att be-
arbeta övriga bygg-Sverige och berätta 
om tillväxten och möjligheterna som 
finns i vår region. Det handlar om att 
få investerare och aktörer i byggbran-
schen att sluta snegla på Malmfälten 
och göra slag i saken.

Team Malmfälten   
I mitten av september bildade Gällivare 
team med Kiruna kommun och LKAB 
och deltog i något som heter Business 
Arena i Stockholm. Det är landets ledan-
de mötesplats för byggbranschens olika 

”
Järnvägsstationen är ett annat pågåen-
de byggprojekt som jag också besökte 
nyligen. Här byggs ett resecentrum 
som bland annat inrymmer turistbyrå 
och Laponia besökscenter, ett givet mål 
för våra gäster och invånare. Det var helt 
rätt beslut av kommunen att köpa och 
renovera denna vackra byggnad.

Ett annat projekt som ligger mig varmt 
om hjärtat är ”Snöfällan”, som just ny 
byggs i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. 
Här uppförs ett naturum på 700 kvm där 
vårt fantastiska världsarv Laponia 
på olika sätt ska exponeras. En ny 
attraktion mitt i fjällvärlden som säkert 
kommer att locka många besökare från 
när och fjärran.

På ålderns höst
Kommunen har en förpliktelse att på 
bästa möjliga sätt tillgodose medborgar-
nas behov av service under livets alla 
skeden. Inte minst på ålderns höst. Där-

Tommy Nyström, kommunalåd 

Kommunalrådet har ordet

Team Malmfälten, Buisness Arena, september 2013. Foto: LKAB

Team Malmfälten - representanter för LKAB, Kiruna och Gällivare kommuner deltog på Business Arena i Stockholm 18-19 
september, för att marknadsföra Malmfälten bland investerare och övriga aktörer i byggbranschen. Foto: LKAB
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GEOGRAFI
• 100 km norr om polcirkeln
• 16 000 kvadratkilometer
• 359 m över havet 
• 18 370 invånare 2013-06-30

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 2012
• 1427 tillsvidareanställda 
• 1,3 miljarder i omsättning

NETTOKOSTNADER  (i milj kr)
Kommunfullmäktige m fl  3,8
Kommunstyrelsen  83,6
LKF 97,6
Socialnämnden 390,3
Barn- Utbildnings-Kulturnämnd 260,3
Service och Tekniknämnden* 145,2
Av- och nedskrivningar 42,8
Totalt 1023,6
*) Exkl affärsverksamhet 

KOMMUNALA BOLAG

Helägda Topbostäder AB
 Gällivare Energi AB

Delägda Matlaget i Gällivare AB
 Malmfältens Kraftverk AB

Övriga Expandum
 Inlandsbanan
 Folkets Husföreningar
 Lule älvdal
 Kalix älvdal
 Råne älvdal
 IT Norrbotten AB
 Leader Polaris
 Länstrafiken
 m fl

Kommunens organisation i helhet
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Service- och Teknikförvaltningen informerar 

Snart är det vinter
Efter en varm sommar och en fin höst börjar kylan 
nu närma sig. Från service och teknikförvalt-
ningen vill vi därför berätta om några saker inför 
kommande vintersäsong.

Den kommunala organisationen för snöröjning är en kom-
bination av egna anställda och lokala entreprenörer som vi 
tecknat avtal med. Det här blir andra året vi arbetar efter den 
här modellen, och vårt fokus är att arbetet ska flyta på ännu 
smidigare denna säsong. Med gemensamma krafter gör vi 
vårt yttersta för att nå ett så bra resultat som möjligt. Sam-
tidigt är det ibland svårt att rå på vädrets makter. Vi hoppas 
därför på förståelse de gånger det vräker ner snö och uppstår 
störningar.

När snöröjer vi och hur går det till?
Röjningsarbetet startar inte så fort det börjar snöa, utan styrs 
av mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och tid-
punkt på dygnet. Vid långvarigt och kraftigt snöfall krävs mer 
resurser och det är också då störningar tyvärr kan uppstå. 

Vad kommer först?
Vägar och områden med stora trafikflöden snöröjs alltid först. 
Hit räknas matar- och genomfartsleder, busslinjer men också 
gång- och cykelvägar som Kärleksstigen samt skolorna. Vi 
kallar dessa för prio 1-vägar och de ska vara klara inom sex 
timmar från start. Därefter står villa- och industriområden på 
tur och all snöröjning ska, under normala väderleksförhållan-
den, vara genomförd efter 12 timmar.

Bra kan bli bättre
Dagarna efter röjning ska snön forslas bort, vägkorsningar 
siktröjas och halkbekämpning utföras där det behövs. Om 
djupa spår bildats på vägbanan sker isrivning med väghyvel. 
Allt städjobb tar flera dagar att utföra. Vår målsättning är att all 
snöröjning och städinsatser ständigt ska förbättras och med 
gemensamma krafter blir det lättare att uppnå. 

Ökad framkomlighet
En nyhet kommande vinter är att vi utökar underhållet på 
särskilda slingor i samhället för att öka tillgängligheten och 
underlätta framkomligheten, särskilt  för funktionshindrade. Ett 
arbete som gjorts i samverkan med RFF – Rådet för funktions-
hinderfrågor. Mer information om detta publiceras i det lokala 
annonsbladet längre fram.

Vill du göra en felanmälan, framföra synpunkter eller förslag 
som kan leda till förbättringar så är du välkommen att ringa 
0970-18213 eller maila till oss: snosamordnare@gallivare.se

Mer information om snöröjning samt råd 
och tips för privat fastighetsägare finns på:
www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/
Trafik & Vägar
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Nya medarbetare 
maj - augusti 2013

•	 Linnea Söderberg-Lind   
Förskollärare 

•	 Nina Lundberg                 
Förskollärare 

•	 Lina Larsson                    
Förskollärare 

•	 Alieva Ilmuhanum              
Vik förskollärare 

•	 Inger Darehed                  
Sjuksköterska 

•	 Marianne Nilsson               
Vik förskollärare 

•	 Ulf Hedman                        
Förvaltningschef

•	 Per Poggats                       
Vårdare Handikappoms. 

•	 Marie Berglund                
Sjuksköterska 

•	 Anna Olausson               
Sjuksköterska 

•	 Kerstin Eslund                
Sjuksköterska 

•	 Jaana Johansson            
Sjuksköterska 

Just nu söker vi:

•	 Socialchef
•	 Undersköterskor
•	 Sjuksköterskor
•	 Verksamhetsplanerare
•	 Planarkitekt
•	 Projektledare
•	 Psykolog
•	 Avdelningschef 

Läs mer på:
www.gellivare.se/lediga jobb

Ni behövs!

Gällivare kommun är en expansiv ort vilket också 
avspeglar sig hos kommunen som arbetsgivare. Vi 
har stort behov av nya medarbetare inom många 
yrkesområden. Det är därför glädjande att vi i varje 
nummer av kommunbladet kan hälsa ett antal nya 
medarbetare välkomna till oss. 
Ni behövs! Vi hoppas att ni ska trivas i Gällivare, 
på arbetsplatsen och med det nya jobbet.  Sofia Ekström, ekonom Ekonomienheten, Kommunförvaltningen.

Jennifer Lundbäck, miljöinspektör, 
Miljö- och byggförvaltningen.

Ulf Robertsson, fastighetssamordnare, Service- och 
teknikförvaltningen.

Kenny Hansson, enhetschef 
Handikappomsorgen, Socialförvaltningen.

Linda Berglund, handläggare 
Överförmyndarkontoret, Kommunförvaltningen.

Mikael Lundberg, projektledare, Service- och teknikförvaltningen.. -I ridhuset byter 
vi belysning i manegerna och utomhusridbanan. Andra åtgärder görs för att minska 
driftkostnaden för anläggningen, bl a har vi grävt dit fjärrvärme, berättar Mikael.

Linda Larsson - Torri,  handläggare 
Överförmyndarkontoret, Kommunförvaltningen.

Jonas Sompio, 
vikarierande 
handläggare, 
Överförmyndar-
kontoret, Kom-
munförvaltnin-
gen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu kommit 
igång med sitt arbete. Den nya förvaltningen ska 
fungera som kontakten mellan medborgarna och 
alla som verkar i kommunen, i frågor som rör sam-
hällsomvandlingen. 
– Vi kan ses som ett verktyg som ska förverkliga 
politikernas visioner och ambitioner för det nya 
Gällivare, förklarar Ulf Hedman, chef för den nya 
förvaltningen.

Tillsammans bygger vi nya Gällivare

Gällivare är inne i en fantastisk period med stor framtidstro 
och låg arbetslöshet. Samtidigt ska tre fjärdedelar av Malm-
berget flyttas till Gällivare under en 20-års
period. För att utföra arbetet har kommunens politiker inrättat 
en ny förvaltning. 

- Vårt jobb är att vara den 
som håller samman sam-
hällsomvandlingens alla 
aktiviteter. Det handlar om 
nybyggnation av bostäder, 
äldreboenden, offentliga 
lokaler och utvecklingen av 
ett nytt centrum. Vi arbetar 
med både mjuka och hårda 
frågor, förklarar Ulf Hedman, 
förvaltningschef.

Förvaltningen arbetar brett 
tillsammans med alla som 
bor och verkar i Gällivare. Så-
väl medborgare som närings-
livet och föreningar. 

- Vi ser ett enormt engage-
mang av alla Gällivarebor och 
det ska vi ta vara på. Det är 
jätteviktigt för oss att alla som 
har tankar och idéer hör av 
sig till oss på förvaltningen, 
säger Ulf.

Under 2014 går kommunen 
in i ett intensivt skede för att 
skapa goda förutsättningar 
för de exploatörer som vill till 
Gällivare och bygga bostäder. 
Och just därför har bostads-
frågan högsta prioritet för 
Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. 

- Vi går från planering till 
exploatering och vi söker nu 
de som vill bygga bostäder. 
Vi planerar dessutom för 
utvecklingen av Gällivares 
centrum med ny gymnasie-
skola, multiarena och affärer, 
avslutar Ulf.

Under 2014 planeras 
bland annat följande:
Byggstart av bostäder på 
flera områden, trafikutred-
ning, flertal detaljplaner för 
bostäder i centrala Gällivare, 
utvecklingsplan östra Malm-
berget och mycket mer.

Planarkitekt

Är du den 
vi söker?

Projektledare

Är du den 
vi söker?

Flera tjänstemän är redan på plats men den nya förvalt-
ningen rekryterar löpande fler medarbetare. Just nu söker 
vi planarkitekt och projektledare.

Gymnastikhallen på plan 3 i Kommunhuset har byggts om 
och inrymmer numera den nya förvaltningens öppna kon-
torslandskap och moderna sammanträdesrum. 

Ulf Hedman, 
förvaltningschef



Samhällsbyggnadsförvaltningen i nya lokaler

Hallå alla boende i östra Malmberget! 
Nu är det snart dags för en uppföljning av det inledande 
dialogmötet vi hade i somras. Den här gången träffas vi på 
Nya Nordan i biografsalongen onsdagen den 23 oktober. Det 
blir tre möten på följande tider; kl 09-12, 14-17 och 18-21. 
Under de närmaste dagarna skickar vi ut ett brev till samtliga 
hushåll i området med mer information om mötet. Och hur 
ni bokar den tid som passar er bäst. Se även kommande an-
nonsering i Kometen.
I den händelse ert hushåll inte fått något brev ber vi er 
vänligen kontakta oss via kommunens växel, tfn 0970-18 000 
eller via mail: SAM@gallivare.se, så skickar vi informationen 
så snart vi kan.

Varmt välkomna!
Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen

Liza Yngström, 
samhällsplanerare

Christina Eneris, 
exploateringsingenjör

Mikaela Östebro, 
kommunikatör

Helena Werndin, 
koordinator

Frida Larsson, 
controller
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12 september 1953 invigdes det nya tings- och 
kommunalhuset. Det är 60 år sedan och det 
firade vi med att bjuda de som jobbar och som 
tidigare jobbat i huset på kaffe och tårta.

Vilka byggde huset?
Ritningar och arbetsbeskrivningar till tings- och kommu-
nalhuset har utförts av Bertil Hööks Arkitektbyrå, Luleå. 
Konstruktionerna har utförts av ingenjör Evert Lindbergs 
Konstruktionsbyrå, Stockholm. Program för värme- vatten 
och sanitetsanläggningar upprättades av AB H Anderssons 
Värme, Umeå. Program för elektriska installationer av firma 
Bergman & Co, Stockholm. Entreprenörer för bygget var 
följande: 
Byggnadsarbeten: 
Stockholms Industribyggare AB, Stockholm.
Värme- vatten- och sanitetsanläggning: 
AB H Anderssons Värme, Umeå.
Elektriska installationer: 
Firma Lennart Mattsson, Gällivare.
Målningsarbeten: 
A O Palm, Malmberget.
Huvudkontrollant: 
Arkitekt Bertil Höök och ingenjör Åke Hasselgren samt 
Evert Lindbergs Ingenjörsbyrå. 
Platskontrollant: 
Ingenjörerna Sixten Lindgren och Birger Nyberg, Gällivare 
kommuns byggnadskontor.

Källa: 
Folder som utgavs 1953 av Gällivare kommun
Foldern finns att läsa i sin helhet på www.gellivare.se/
Kommun & Samhälle

Många gamla trotjänare och nyanställda samla-
des vid fikabordet för att avnjuta tårta, kaffe och 
roliga minnen genom åren.

Kommunhuset 
60 år!
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Medborgarnas synpunkter

Sedan 2005 erbjuder Statis-
tiska centralbyrån (SCB) lan-
dets kommuner att två gånger 
årligen delta i en medborgar-
undersökning. Gällivare har 
varit med vid fyra tillfällen 
och nu senast våren 2013, 
då 68 av landets övriga kom-
muner också valt att var med.                                                                                              
-  En sådan här undersökning  
ger oss en värdefull finger-
visning om vad medborgarna 
tycker om kommunala verksam-
heter och service, inte minst 
vilka områden som kan förbätt-
ras, säger kommunchef Lennart 
Johansson.

Medborgarundersökningen fokuse-
rar på tre olika områden; 
kommunen som plats att bo och 
leva på, hur kommunens verksam-
heter upplevs och slutligen 
medborgarna inflytande och möjlig-
heter att påverka beslut och kom-
munala verksamheter.

Bostadsbyggandet får ett lågt betyg 
som påverkande faktor på hur det 
är att bo och leva i kommunen. 
Detta kommer inte som en över-
raskning för kommunens politiker 
och tjänstemän, utan understryker 
snarare betydelsen att byggandet 
av nya bostäder har högsta prioritet. 
Undersökningen pekar också på 
andra områden som kan förbättras, 
exempelvis utbildnings- och fritids-
möjligheter, kommersiellt utbud och 
underhåll av gator och vägar. Bland 
områden som får högt betyg ligger 
allmän kommunal service som 
vatten och avlopp samt räddnings-
tjänsten i topp.

- Gällivare uppfattas i 
många avseenden som 
en bra och trygg kommun 
att leva i. Men det finns helt 
klart en rad områden att 
förbättra, säger kommun-
chefen och fortsätter; Resul-
tatet av undersökningen ska 
nu processas i kommunens 
politiska forum. När konkreta 
beslut om olika insatser är fat-
tade ska vi tjänstemän se till att 

de verkställls. På en tio i topp-lista 
vågar jag nog påstå att bostadsbyg-
gandet ligger på en solklar förstap-
lats, både hos medborgarna och 
kommunens politiker och tjänste-
män avslutar Lennart Johansson.

Hela undersökningen finns 
publicerad på:  
www.gellivare.se/  
Kommun & Samhälle
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Fiskelycka
Fiskemöjligheterna i Gällivare kommuns vackra vildmark 
bjuder på stor variation. Här kan du fiska i både sjö och älv, 
sommar och vinter. Med ett fiskekort tar du lätt språnget 
mot ett äventyr nära dig, i skogsland eller fjällvärld. Fisket 
är ett intresse för både gammal som ung och lockar stora 
skaror av bofasta, men även sportfiskare från andra delar 
av landet och världen.

Fiskevård i storslagen miljö

I Gällivare kommun bedrivs en 
omfattande fiskevård. Ett arbete 
som går ut på att säkra en god 
miljö för både fiskar och fiskare 
långt in i framtiden. Kommun-
bladet följde med på en resa till 
storslagna Teusadalen, för en 
uppföljande kontroll av ett vat-
tendrag som fått vila från fiske 
under en längre tid.

Länsfiskekonsulenten Dan Blomqvist 
och Tommy Nilsson, Gällivares man 
i fiskevårdsfrågor, fångade, mätte, 
vägde och släppte sedan tillbaka fisken 
oskadda i vattendraget. Det för att se 
hur fiskbeståndet påverkats av en längre 
tids fiskeförbud. De dokumenterade och 
kartlade också nedslitningen i närområ-
det runt vattendraget. 
 
 – Vi har haft uppföljning på en sträcka 
som nyligen öppnades för fiske igen 
efter fem års vila. När vi stoppade fisket 
var området nedslitet och fiskebestån-
det hade minskat kraftigt. Men efter att 
området fått chans till återhämtning kan 
vi glädjande konstatera en god återväxt 
och en förbättrad miljö. För att hålla nere 
slitaget och upprätthålla ett livskraftigt 
bestånd över tid så är det kvoterat fiske 
som gäller i området. Men Länsstyrel-
sen lottar varje år ut ett begränsat antal 
tillstånd, så den som har tur kan få 
möjlighet att fiska här, berättar Tommy 
Nilsson, Fiskekonsulent i Gällivare kom-
mun.



Gunvor - en riktig fiskefantast
Hon har fiskat hela sitt liv och det är hennes största intresse. Så fort 
tillfälle ges ses hon sitta i båten på Sammakkosjön med ett spö i handen, 
för det är det som får hennes hjärta att sjunga. 
– Det finns ingen bättre avkoppling. Timmarna flyger iväg. Det är både 
rofyllt och spännande. Jag är ute ungefär varannan dag under sommar-
halvåret, berättar Gunvor Wåhlström, 81 år.

Det fiskas sik, röding, öring och abborre 
ifrån Gunvors båt som används flitigt. Ib-
land är hon ensam på sjön och njuter av 
naturen, men ofta har hon i sällskap av 
hunden Lady och väninna Anita Järleros 
från Gällivare. I sommar kom hon fyra i 
NSDs fiskeliga med en öring på 5,58 kg 
och 67 cm. 
– Det var ungarna som tyckte att det 
var dags att jag var med i fiskeligan, de 
har tjatat i flera år. Själv var jag inte så 
noga med att delta, men visst var det 
roligt. Att fiska är ju mitt största intresse 
och det är roligt att kunna dela det med 
någon som Anita. Det är ju tyvärr rätt få 
kvinnor i min ålder som är lika fiskein-
tresserade som jag.  När maken levde 
delade vi intresset, men sedan han gick 
bort har jag ofta med mig Anita. Vi surrar 
och skrattar i båten, men vi kan också 

sitta i stillhet och bara vara, i väntan på 
napp. Och det gör det ofta i Sammak-
kosjön, men det hänger givetvis mycket 
på väderlek om det ska bli någon fångst. 
Det bör inte blåsa för mycket och helst 
vara lagom varmt. Vi använder alltid 
långedrag som är en meterlång nylon-
lina med en massa blänken som roterar 
och lockar till sig fisken, och jag brukar 
få ungefär fem fiskar i veckan, säger 
Gunvor som är bosatt i Hakkas. 
Hennes fiskeintresse väcktes redan 
som barn när hon följde med sin mor 
till sjön i Sammakko där hon växte upp. 
Medan mamman tvättade kläder, fiskade 
Gunvor och hennes lillasyster allt vad de 
hann. Hennes intresse har vuxit genom 
åren och både barn och barnbarn har 
delat intresset med henne, även om 

Gunvor är den mest inbitne fiskefantas-
ten i familjen. Hon har under många år 
varit aktiv med spöna både vinter- och 
sommartid.    
– Numera blir det bara sommarfiske, 
från mitten av juni och framemot höst-
kanten. Vintern har med åldern blivit 
för besvärligt, man ska ta sig ut på isen 
och borra hål, sen är det kallt. Så jag 
längtar numera hela vintern till somma-
ren, så jag kan fara ut med båten och 
spöet igen. Sonen fixar så att båten är 
i bra skick och lättillgänglig. Dessutom 
har barnen sett till att båtmotorn går på 
solceller för att förenkla det ytterligare 
för mig. Inget tankande behövs. Det är 
alltid i Sammakko jag fiskar och att vara 
i farten och röra sig är ju ett bra sätt att 
hålla både kropp och själ frisk. Jag kom-
mer nog att hålla på så länge jag bara 
orkar, och ännu finns energin, säger hon 
och ler. 
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Mikaela Nilsson, Hakkas 
- Jag fiskar både sommar och vinter, när jag 
får chans. Senaste fiskade jag i Key West i 
Florida och då hade jag en haj på cirka 90 kilo 
som var närmare 180 centimeter på kroken. 
Det var oerhört annorlunda fiske där, även 
om jag havsfiskat förut. Vi fiskade först stora 
barracudor, som vi sen hade som hajbete.  Det 
var väldigt spännande och rätt fränt att kämpa 
mot en sådan stor och oerhört stark haj.

Brukar du fiska? 

Ann-Christin Peterson, Gällivare 
- Jag fiskar rätt mycket, men mest sommartid. 
Det jag gillar allra mest är fjäll- och havsfiske. 
Senaste fisketuren var till en sjö efter Nat-
tavaaravägen, men förutom en liten fisk som 
vi släppte tillbaka, blev det ingen fångst den 
gången.

Leif Näsvall, Gällivare 
- Jag fiskar så fort jag får möjlighet och på all 
min lediga tid. Jag har fiskat sen år 1967. Se-
nast jag fiskade var i Ängesån och då fick jag 
mitt livs fisk, en lax på 13,3 kg. Den var stark 
som en båtmotor och rusade ut 150 meter 
flera gånger, så jag fick trötta ut den innan jag 
kunde ta upp den.

Agnes Åhl, Malmberget 
- Jag brukar fiska under sommaren. Senaste 
fiskade jag i ett vattendrag som ligger mellan 
Mäntyvaara och Skröven. Det var roligt fiske 
och jag fick flera bäcköringar på fisketuren.

Dennis Eriksson, Malmberget 
- Jag brukar fiska några gånger per år, senast 
fiskade jag i en sjö i Puoltikasvaara och jag 
fick några abborrar och en gädda.

Leo Edin, Gällivare 
- Jag fiskar nästan varje dag på sommaren 
om jag kan. I år fick jag en jättestor gädda 
som vägde 9,8 kg i Kirjaluokta.
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De är en grupp unga fiskeentusiaster som brinner för 
sportfisket i Gällivare. Någon gång i månaden träffas 
de på fritidsgården Stacken för att binda flugor, snacka 
fiske och planera aktiviteter och fiskeäventyr. 
– Det är roligt att ha någon att dela sitt intresse med och 
vi hoppas att ännu fler unga hakar på och upptäcker hur 
roligt fiske är, säger Isak Martinsson, ordförande i 
Gällivares Ungdomsfiskeförening.

Under tre år har Gällivares 
ungdomsfiskeförening (Guff) 
funnits och de tillhör även 
förbundet Unga Sportfiskare 
som finns i hela Sverige.  De 
som driver föreningen har  
bl .a. arrangerat resor till 
Norge för havsfiske, träffats 
för att utbyta tips, bundit flu-
gor och arrangerat tävlingar 
för skolungdomarna i kom-
munen. 
– Vi startade med gott stöd 
och engagemang från fritids-
gården Stacken och främst 
Tommy Silverhav-Jönsson. 
De hjälper oss ännu om vi 
behöver det, även om vi 
ungdomar numera sköter det 
mesta själva. Vi brukar årli-
gen anordna fisketävlingar för 
skolelever från årskurs 4 till 9, 
den senaste tävlingen hölls 
i Nuolajärvi. Det är lika roligt 
varje gång och dessutom 

väldigt uppskattade arrang-
emang. Vi i föreningen finns 
på plats för att hjälpa andra 
unga som vill prova fiska. 
Skolorna får själv anmäla 
sitt deltagande och intres-
set har alltid varit stort. Det 
är extra kul när det kommer 
unga som är nybörjare eller 
har fiskat väldigt lite. Då har 
vi chans att introducera dem, 
säger Isak, 17 år, och som 
själv har varit med i fören-
ingen sedan starten.
I kommunen finns fantastiska 
fiskemöjligheter för den som 
är sugen att ge sig ut och 
testa. Dock påminner Isak 
om fiskekort och tipsar om att 
man kan kontakta någon av 
kommunens många fiske-
föreningar. Där kan man få 
värdefulla tips om vilka fiske-
vatten som är bra, vilka beten 
man ska använda, osv.  

GUFF -
 Unga 

sport
fiska

re

– Det som lockar mig mest 
är älv- och laxfisket, som 
jag tycker är roligast. Jag är 
ofta och fiskar i Kalix- eller 
Kaitumälven. Men fiske i alla 
former är en naturupplevelse 

som bitvis kan vara väldigt 
spännande, säger Isak, som 
gärna ser att fler ungdomar, 
både killar och tjejer, ägnar 
sig åt fiske. 

Här visar Jaim Thamart stolt upp sin fångst, en fin harr som han 
drog upp i Tolkijoki.

Isak 
Martinssson 
ordförande i 
GUFF
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Gällivarekortet: 
Gäller i Statens vatten ovan odlingsgränsen, 
se fiskekortskartbilagan för vad som  gäller.

Kontaktperson: 
Länsstyrelsen, Livsmiljö 010-2255000 
AB Fiskflyg, Porjus…. 0973-102 46 
Eriksson Center, Gve… 0970-669 66 
Märtas Kiosk Killinge…. 0970-600 00 
North Star Trading, ….. 0970-251 83 
Tjuonaj. Vildm. Camp. 0970-136 30 
St Sjöfall Fjällanl……. 0973-400 70 
Laponia Livs, Porjus… 0973-100 80 
STF Ritsem………….. 0973-420 30 
Dyrlinds, Skaulo…….. 0970-500 66 
Turistbyrån………….     0970-166 60 
Norrsport HB, Gve…. 0970-555 44

Råneälvskortet: 
Gäller för fiske i Råne älv från Råne Träsks 
utlopp och ned till Råneå med vissa undantag 
.Se fiskekortsbilagan.

Kontaktperson: 
Per-Erik Jönsson…….. 0970-781 80,  
070-332 4210 
Turistbyrån………….. 0970-166 60 
Anna-Greta Wikström,  ..0970-410 91 
Nattavaara

Sveafiskekortet 
Kontaktperson: 
Anna Åkerblom………. 063-5512 98 
www.sveaskog.se …… 0454-501 23

Dokkas J&F 
Kontaktperson: 
Bo-Lennart Söderström.. 0970-126 85

Gällivare Allmänningsskogar 
Kontaktperson: 
Anders Nilsson………… 0970-140 55 
Allmänningskontoret….. 0970-140 55 
Turistbyrån……………  0970-166 60 
Mäkis Div.hand. Ullatti   0975-300 39 
ICA Hakkas………….. 0975-100 31 
OKQ8 Ullatti…………. 0975-302 99

Gällivare FVO 
Kontaktperson: 
Åke Nordvall………… 0970-128 19 
Turistbyrån…………… 0970-166 60 
Eriksson Center .Gve…   0970-669 66 
Gällivare camping…….   0970-100 10

Hakkas FVO 
Kontaktperson: 
Anders Lyngmark…….. 0975-101 59 
Ica Hakkas……………. 0975-100 31

Killinge Samf. för.  
Kontaktperson: 
Tage Holkvik………….. 070-212 5640 
Märtas Kiosk Killinge… 0970-600 00 
Dyrlinds Skaulo……… 0970-500 66 
Eriksson Center, Gve…   0970-669 66 
Turistbyrån…………... 0970-166 60

Kääntöjärvi Samf. för. 
Kontaktperson: 
Jan-Erik Bragfors……... 0975-610 14                          
…….. 0981-323 16

Malmberget/Kos J&F 
Kontaktperson: 
Bert Johansson…………. 0970-129 43 
Mikael Keskitalo……….  0970-244 41 
Expedition………………0970-229 13 
OKQ8 Malmberget……..0970-208 42 
Turistbyrån…………… 0970-166 60 
Dyrlinds Skaulo…. 0970-500 66

Mettäjärvi Fiskeutveckling 
Kontaktperson: 
Thomas Joh. Aarea……. 0970-204 18 
Sten Fagervik………… 0975-600 15

Moskojärvi Samf. för.  
Kontaktperson: 
Sune Knekta………….. 0970-501 10 
Björn Västerö…………. 0970-500 68

Mäntyvaara Samf. för.  
Kontaktperson: 
Kenneth Nordström…… 0980-807 06 
Bror Nordström………. 0975-530 32

Mårdsel Samf. för.  
Kontaktperson: 
Ragnvald Engfors…… 0925-310 25

Nattavaara Skoter o fritidsför.
Kontaktperson: 
Ulla Jönsson……….. 0970-410 05 
   070-2262912 
Turistbyrån…………… 0970-166 60

Nattavaara Samf. för.  
Kontaktperson: 
Per-Erik Jönsson…….. 0970-781 80

Neitisuando Samf. för. 
Kontaktperson: 
Harry Eriksson….………  0970-510 24 
Dyrlinds Skaulo………..  0970-500 66

Nietsak Sportstugäg. för. 
Kontaktperson: 
Leif Edlund…………. 0970-217 44

Nilivaara Sportfiskklubb 
Kontaktperson: 
Kjell Nilsson………….. 0975-211 18

Palohuornas Byasamf. 
Kontaktperson: 
Allan Johansson……. 0975-520 31

Pålkems FVF 
Kontaktperson: 
Stig Midbjer……………. 0970-220 70 
Sten Lindberg………….. 0925-300 39 
Bertil Andersson………. 0925-300 21

Råneträsk Stugäg. J&FVF 
Kontaktperson: 
Jan Lagnestig………….. 0970-149 06 
Göte Eriksson…………. 0970-125 81

Sammakko/Lillbergets FVO 
Kontaktperson: 
Lennart Landström……. 0970-218 78 
……………. 070-3272645 
OKQ8 Gällivare……… 0970-550 45 
Eriksson Center……… 0970-669 66 
Turistbyrån…………… 0970-166 60 
ICA Hakkas…………… 0975-100 31

Storbergets FVO 
Kontaktperson: 
Kurt Olofsson………… 0970-243 26 
0975-400 59

Storsaivis-Suobbat FVO 
Kontaktperson: 
Gerry Engström……… 0920-227395 
………… 073-0892591

Soutujärvi FVO 
Kontaktperson: 
Andreas Mickelsson…. 076-8399824 
Dyrlinds Skaulo…….. 0970-500 66 
Skaulo Turistanl………. 0970-500 10

Tidnokenttä Samf. för.  
Kontaktperson: 
Alf Wikström………….. 0970-253 58 
Gullan Lycksell……….. 0970-350 20

Tjautjas Samf. för. 
Kontaktperson: 
Patrik Högman……….. 0970-341 41

Torasjärvi FVF 
Kontaktperson: 
Thomas Åhl…………… 0970-243 55 
Bror Isaksson……….. 0975-420 22

Ullatti FVO. 
Kontaktperson:  
Östen Larsson………… 0970-121 89 
………... 073-8012189 
OKQ8 Ullatti………… 0975-302 99

Vettasjärvi Samf. för.  
Kontaktperson: 
Lennart Sammelin ..........0975-600 69

Vuoddas Fiskevårdsför. 
Kontaktperson: 
Per-Åke Johansson…… 0928-102 32 
…… 070-3203738

Yrttivaara Samf. för.  
Kontaktperson: 
Örjan Fredriksson……….0975-540 51

Läs mer på: www.gellivare.se/
Kommun & Samhälle/Fritid/
Fiske

Här kan du köpa fiskekort:
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Den andra upplagan av DXR-Dundret Extreme 
Running avgjordes 31 augusti och det var ett 
högklassigt startfält som stod på startlinjen på 
Hellnerstadion. Redan tidigare var det klart att 
Marcus Hellner skulle komma till start. Och innan 
loppet dök även Charlotte Kalla upp och anmälde 
sig. Vilket lopp det blev! De bägge skidstjärnorna 
visade lysande löpform och krossade banrekorden.

170 löpare deltog i de tre DXR loppen på 2, 6 eller 22 
km. Idrottsfesten följdes av mycket publik och det bjöds 
även på andra roliga idrottsaktiviteter som Dundret 
Extreme Hinderbana och Zumbafitness.

Läs mer på 
www.sporteventgellivare.com

Foto på denna sida: 
Yngve Johansson/Imega Promotion

Marcus Hellner var snabbast av 
herrarna, 22 km på tiden 1:32:30.6

Charlott Kalla var snabbast av 
damerna, 22 km på tiden 1:40:36.8
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Denice från Gällivare 
hoppade hem guldet

Denice Johansson från Gällivare och hästen Melwin Cooper S, hop-
pade hem både guldmedaljen och titeln Svensk Mästare tidigare 
i sommar. En ärofylld vinst som hon tog i stenhård konkurrens i 
finalen på Årsta Runsten utanför Stockholm. 
- Det var oerhört roligt! Melwin och jag har tränat hårt och jag 
visste att kapaciteten fanns, men sen vet man ju aldrig om det 
ska hålla hela vägen. Det är så oerhört mycket som spelar in. Det 
gäller att dagsformen och samspelet är på topp och att allt flyter 
på banan, vilket det gjorde, berättar Denice 17 år som brinner för 
hästsporten.

Hon har tävlat i Ponny- SM i fyra år, men bara ett år 
med guldhästen Melwin. Att hon på kort tid tagit en 
ledande position inom sverigeeliten beror på flera 
faktorer. 
- Jag har en oerhört bra tränare, Charlotta Lindelöf på 
Ridklubben Dundret. Hon är superengagerad och tränar 
oss på ett långsiktigt plan. Hon är både sträng och 
snäll och har en förmåga att stärka ens självförtroende. 
Hon har hjälpt mig att se vad både jag och hästen har 
för sidor som kan förbättras, sen har hon hjälpt oss 
att hitta lösningarna. Hon har lärt mig att det inte finns 
några genvägar. Jag har tränat två pass om dagen, sex 
dagar i veckan med två hästar, min dåvarande C-ponny 
som jag nyss sålt, och så Melwin. Sen har jag föräldrar 
som stöttar mig otroligt. Men det beror också på att jag 
hittade Melwin som är en fantastisk häst och som funkar 
superbra med mig. Vi klickade direkt när jag köpte 
honom för tre år sen, berättar Denice.

Hon har ridit nästan hela livet och det var hennes 
mamma, Mia Johansson, som introducerade 
hästsporten för henne. Men det seriösa tränandet och 
tävlandet tog fart för fem år sedan. 
- Ridsporten i Gällivare är viktig och utan Ridklubben 
Dundrets anläggning skulle vi inte kunna träna året om. 
Man kan inte hoppträna utomhus när det är närmare 
minus 30 grader. Ridningen förgyller verkligen ens 
vardag och man har alltid något vettigt att göra. Det 
bästa med ridningen är känslan när man hoppar. Den 
slår allt. Sen är det mäktiga djur som man ska lära sig 
samarbeta med. Men det är också en del i tjusningen att 
utmana sig själv till att bli bättre, säger hon. 
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Nu närmast planerar hon en flytt till 
Spanien där hennes pappa numera 
är bosatt. Förändringar väntar även 
sportsmässigt då hon snart fyller 18 och 
därmed når den övre åldersgränsen för 
att tävla i Ponny-SM.

Tränaren Charlotta Lindelöf, 
Ridklubben Dundret, har betytt mycket 
för Denice och hennes framgångar.

Hemma i soffan med mamma Mia Johansson och hunden Maggie.

Portabel häströntgen minskar lidande
Den ekonomiska föreningen HästSam arbetar med frågor som på olika sätt 
berör hästägare i Gällivare och närliggande kommuner. Som en utökad 
service för dem och veterinärerna i länet, jobbar man bland annat med att 
möjliggöra inköpet av en portabel röntgenutrustning. 
– Vid en akutskada måste hästarna idag transporteras minst 25 mil en-
kelresa, och finns det inga tider så är det en ännu längre resa till Finland 
som gäller. Att transportera en skadad häst är dessutom oerhört plågsamt 
för djuret, men också tidskrävande och kostsamt för ägaren, säger 
Annika Hagstedt, HästSam i Gällivare.

 
En digital portabel röntgenutrustning kostar drygt 650 000 kronor och det är 
föreningen HästSam som skall stå som ägare. Den skall finnas tillgänglig för 
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala och serva cirka 600 hästar, varav 250 finns 
i Gällivare kommun. Utrustningen är inte större än en kabinväska och därmed enkel 
att transportera. Den ska hanteras av utvalda veterinärer och på alla hästar som 
behöver röntgas i området. Och behovet växer i takt med att hästsporten fortsätter 
att öka menar Annika Hagstedt. 
– Föreningen har ansökt om bidrag från bl.a. Länsstyrelsen och söker även 
sponsorer. Privatpersoner och företag kan alltså köpa andelar. Vår förhoppning är att 
vi fått ihop pengarna under första kvartalet 2014. Om vi misslyckas så återbetalas 
alla insatser, berättar Annika.  

Distriktveterinären Peter Zaff i Gällivare ser positivt på det planerade inköpet. 
– Framförallt sparar det lidande för djuren. Idag avvaktar vi ofta vid diffusa skador för 
att se om tänkbar behandling biter. Detta för att undvika onödiga och smärtsamma 
transporter. Blir då inte hästen bättre kan det bli så att den plågas, ibland i veckor. 

- Det är dags att ta nästa kliv och tävla 
med en stor häst, och eftersom jag ska 
flytta till pappa och läsa sista delen av 
min gymnasieutbildning i Spanien, blir 
det mycket nytt. Jag kommer fortsätta 
tävla där och tror att det kommer ge 
mig ännu mer erfarenheter. Men innan 

jag far ska jag hitta en stor häst att ta 
med mig för att träna och tävla. Det 
känns som en ny spännande utmaning, 
säger Denice Johansson, guldtjejen från 
Gällivare.

Det kan också vara så att hästen 
har en allvarlig skada som kräver 
specialistbehandling, eller i värsta 
fall avlivning. Bara senaste månaden 
har jag haft tre fall där en portabel 
röntgenutrustningen hade sparat tid och 
framförallt lidande. 

Kan inte distriktsveterinärerna 
köpa in utrustningen?
- Vi är en statlig organisation som skall 
investera efter ekonomisk bärighet. I 
dagsläget är antalet hästar för få i områ-
det för att vi själva ska klara investerin-
gen, säger Peter Zaff.

Annika Hagstedt, hästen Galci och Peter Zaff.
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Kulturfestival 2013
med tema Dundret, Nordkalotten och natur 
21 sep - 6 okt.

Ett fullspäckade program med bland annat,
“Mullis & Blixten”, en teaterföreställning av Norrbottens Teatern för barn 3-5 år 

samt “Lördagsrock” i Malmberget.
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– Det blir mer avslappnat och 
villkorslöst när man har en hund 
med, och vi är utbildade i att 
stödja människor i olika situa-
tioner och faser i livet. Det kan 
handla om allt från att få igång 
fysisk aktivitet hos någon som 
behöver det, till att få någon 
som har det jobbigt att öppna 
sig för samtal, berättar Maria 
Fredriksson, terapihundföraren 
från Hakkas.

Maria och hennes hundar Saga och 
Rebell, har lagt ned många timmar på 
studier och praktik. Sedan i juni är de 
det första licensierade terapihundekipa-
get i kommunen.  
– Jag kan arbeta i olika verksamheter, i 
grupp eller med enskilda personer, gam-
mal som ung. Hunden har en fantastisk 
förmåga att fungera som en ”kapsylöpp-
nare”, och ibland även där man gått bet 
med andra stödinsatser, säger Maria. 
 
 Att arbeta med hundar som terapiform 
kräver både kompetens och engage-
mang. Inför varje uppdrag gör hon en 
noggrann research och tar sedan fram 
en konkret handlingsplan i samråd med 
uppdragsgivaren. En plan man sedan 
följer under återkommande möten med 
klienten. Arbetsfältet för Maria och 
hennes hundar kan exempelvis vara på 
behandlingshem, skolor, fängelser och 
äldreboenden.
 
– En hund bryr sig inte om hur en 
människa ser ut, har funktionshinder, 
svårigheter eller liknande, utan är alltid 
glad och öppen i nya möten. Om man 
exempelvis jobbar på en skola där en 
elev har inlärningssvårigheter, kan de 
fungera som pedagogiskt stöd. En elev 
kanske har det svårt med matte och 
då kan jag tillsammans med hunden 
genomföra moment där man måste 
räkna, för att få hunden att göra det den 
ska. Det blir liksom roligare och mer 
lustfyllt än att kämpa med övningar i en 
mattebok. Och lyckas man stimulera 
självkänslan så ökar också förmågan att 
ta in nya kunskaper. 
De flesta ämnen i skolan går att appli-
cera på hundterapi, detsamma gäller för 
andra områden som innefattar samtal, 
omsorg och behandlingar, berättar Maria 
Fredriksson, kommunens första licen-
sierade terapihundförare som har siktet 
inställt på att utbilda fler ekipage.  

En hjälpande hund
Man kan jämföra en terapihund med ett 

verktyg eller en medicin utan biverkningar. 
När Maria och hennes hundar Saga och 

Rebell är i arbete, kan de bidra till att öka 
välbefinnandet, motivationen och hälsan 

hos människorna de möter. 
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Öppettider 
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Mån - tors 07.30 - 15.30
Fre 07.30 - 14.30
Tisdagkväll 15.30 - 18.30

BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER,  se miljökalendern.

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

GÄLLIVARE BIBLIOTEK,   tel: 0970-18163
Mån - ons    10.00 – 19.00
Tor     10.00 – 16.00
Fre        12.00 – 16.00
Lör        11.00 – 14.00

MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel: 0970-18171 
Mån - tor  10.00 – 12.00,  13.00 - 15.00

GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
Mån - Fre   11:00 - 15:30     
Lör   12:00 - 14:00 
 
STACKEN, tel: 0970-16082
Mån- ons  15.00 - 21.00 
Tors  Stängt
Fre  15.00 - 23.00
Lör  18.00 - 23.00
  
MALMBERGETS SPORTANLÄGGNING, 18677, 070-5546569
Mån - fre  08.00-22.15 
Lör, sön  09.10-20.00 

SIMHALLEN, 18673,18674
Mån - Fre    11.00 - 20.00    
Lör     STÄNGT
Sön       13.00 - 17.00
Ons, motionssimning   19.00 - 20.00

BOWLINGHALLEN, 18678
Mån - tor    11.00 - 20.00
Fre     11.00 - 19.00
Lör - sön     11.00 - 17.00

SJÖPARKSBADET Gällivare, 18671
Mån - fre    11.00 - 20.00
Motionssimning måndagar 19.30 - 20.30
Motionssimning onsdagar 07.00 - 08.00
Torsdagar stängs bassängen 19.00
Lör     11.00 - 15.00
Sön     STÄNGT
     
HAKKAS SIMHALL, 0975-10255
Mån      16.00-20.00
Ons      16.00-20.00 
Fre      15.00-19.00

Blivande miljöstrateg 
Under sommaren har Ann-Charlotte Johansson, 
som utbildar sig till miljöstrateg vid högskolan 
i Halmstad, jobbat med ett projekt för miljöför-
bättringar i Gällivare kommun. I sitt arbete har 
hon tagit fram förslag på prioriteringsinsatser 
inom kommunala verksamheter. 

Arbetet har sin grund i tidningen Miljöaktuells kom-
munrakning 2012 och 2013. Här rankas alla Sveriges 
kommuner efter olika områden som valts att titta 
närmare på ur ett miljöperspektiv. 
– År 2012 rankades Gällivare på plats 280 av 289 
och mitt arbete har bestått i att se över förbättrings-
möjligheterna som finns inom olika områden som 
fanns med i undersökningen. Att jag valt att arbeta 
med den som grund, beror på att det är ett konkret 
underlag som ger ett bra avstamp till att hitta strate-
gier för miljöförbättringar. 

-  Jag har försökt hitta kostnadseffektiva lösningar 
och konkreta förslag som kan användas i verksam-
heterna. Ett av många exempel är det här med tjäns-
teresor och miljöbilskrav. Hur man upphandlar resor 
och vad man ska se över vid en upphandling för att 
möta miljökvalitetsmålen. Jag har bl.a. tagit fram ett 
förslag om att införa miljöbilskrav i kommunens rese-
policy år 2015. Förslaget innebär att alla kommunan-
ställda ska kräva en miljöbil vid tjänsteresor bokade 
hos exempelvis Taxi. Samtidigt har jag haft kontakt 
med Gällivare Taxi som berättade att de till 2015 en-
bart kommer att ha bilar som är miljöklassade, så det 
är ett genomförbart förslag, berättar Ann-Charlotte. 

Ann-Charlotte, som vuxit upp i Gällivare, har närma-
re tre år kvar innan hon har nått sitt studiemål – en 
mastersexamen i miljöstrategi. Arbetet som hon lagt 
ned i sitt projekt i Gällivare kommer att ligga till grund 
för kommunens fortsatta miljöstrategiska arbete. 



    Viktiga nummer
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 december 2013
Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till:
post@gallivare.se  eller Kommunledningskontoret, Informations-
enheten, 982 81 Gällivare

Kommunbladets redaktion

EVENEMANG OKT - DEC 2013
www.gellivare.se/Turism/Evenemang

3 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

10 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

10 Kvällsöppet Miljö- & Byggkontoret, 

 17.30-19.30

17 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

24 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

28-1 nov Höstlovsaktiviteter, Gällivare museum

31 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

7 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

14 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

14 Kvällsöppet Miljö- & Byggkontoret, 

 17.30-19.30

21 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

23 Julmarknad med tomtar,

 hembygdsområdet Gällivare

23 Tomtarnas Vinterspel

25-2/12 LKAB:s konstlotteri, Gällivare museum

28 Filmstudion, kl 19, Sjukhusets aula

30  Julmarknad på kyrkbacken i Skaulo

1-24 Julkalender, Gällivare museum

1 Skyltsöndag, Gällivare museum

7  Julbord i Vettasjärvi

7 Julmarknad, Hakkas

12 Kvällsöppet Miljö- & Byggkontoret, 

 17.30-19.30

13 Kulturskolans Luciakonsert,    

 Gällivare kyrka
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Bland de rätta svaren drar vi 10 vinnare!Skicka rätt svar senast 16 augusti till:Gällivare kommunInformationsenhetenUlla Vikman
982 81 GällivareE-post: ulla.vikman@kommun.gellivare.se

Namn: ..................................................................................................Adress: ................................................................................................Postnr: ............................................
Postadr: ...............................................................................................Telefon: ..........................................................................
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Vinnare i Kommunbladets sommarkryss, 
nr 2, juli 2013

•	 Ulf	Lantto,	Gällivare
•	 Sten	Fagervik,	Vettasjärvi
•	 Ingrid	Olofsson,	Nattavaaraby
•	 Tore	Vennström,	Malmberget
•	 Ivan	Niva,	Gällivare
•	 Bosse	Oskarsson,	Dokkas
•	 Georg	Hansson,	Malmberget
•	 Lina	Baltzari,	Gällivare
•	 Gunborg	Olausson,	Gällivare
•	 Thorun	Kuoppala,	Gällivare

Redaktionen gratulerar alla vinnare!

  KryssvinnareVM-Silver 
till Sofia

Sofia Mattsson tog silver i 55 kg 
-klassen vid VM-Brottningen I 
ungerska Budapest. Hon bese-
grades i finalen av den 3-faldiga 
japanska OS-mästarinnan Saori 
Yoshida.

Ett stort Grattis från hela 
Gällivare!


