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Introduktion 
 

I projektbeskrivningen och beslutet till Nya Gällivare står bl a: 

Två något olika modeller [tillämpas] beroende på var i processen arbetet befinner sig.  

Visionsframtagandet sker i stor transparens med ett flertal seminarier, öppna workshops, inbjudande 
kommunikation mm. Särskilt viktigt är att arbetet inkluderar ungdomar. Intressenternas ideala, i betydelsen 
”bästa möjliga” till skillnad från ”utopiska”, scenarion för situationer ges möjlighet att växa fram, detta kallar vi 
Borde-bilder.   

Denna vision skall tjäna som grund för kommunens arbete med utveckling inom de flesta fälten ex; 
näringslivsutveckling, stadsbyggnad, vård, skola och omsorg, och kultur.  

Visionen tas fram tillsammans med medborgare och andra intressenter och ligga till grund för både stadsplanering, 
byggnation, näringslivsutveckling och andra utvecklingsprojekt i kommunen. Detta leder till att de olika satsningar som 
görs kan samverka och skapat synergiers så att större nytta, funktion och värde skaps, vad som de enskilda projekten 
förmår på egen hand. Att hålla samman samhällsutvecklingen och undvika uppsplittrade satsningar är centralt när som 
mycket skall ske på kort tid. 

I januari och februari 2010 genomfördes två omgångar workshops med allmänheten i två timmars sessioner på ett 
antal skolor. Här ingick samtliga åttondeklassare så arbete för dessa var en del i skolarbetet. I första omgången ombads 
deltagarna diskutera vilka faktorer som gör Gällivare attraktivt i framtiden. Detta skedde både individuellt och i grupp. 
Varje deltagare skrev ner och prioriterade sina egna faktorer på blanketter. I den andra omgången fick deltagarna tänka 
ut vad de själva skulle vilja göra ”en bra dag i Gällivare i framtiden”. Formen var en framtida dagboksanteckning. Dessa 
diskuterades också i grupp. 133 sådana Borde-bilder lämnades till projektet. Ur dessa 133 Borde-bilderna kommer att 
ett antal generella för olika åldergrupper och kön tas fram som en syntes. Dessa kommer att stämmas av mot olika 
utredningar, framförallt bostadsförsörjningsplan och centrum/handelsutredning så att de också är realistiska. Visionen för 
Gällivare kommun i framtiden formuleras som konsekvensen av detta. 

Bland de133som skrivits av medborgare har fragment valts ut, utan redigeringar eller tillägg, på tre grunder: 

⎯ Sådana som är återkommande 
⎯ Som berör centrala faktorer från den första workshopen 
⎯ Poetiska, målande och andra välformulerade tankar som inspirerar eller utmanar 

 
Dessa fragment ger möjlighet att göra sig en lös men översiktlig bild. Alla kommer allt läsa dessa på olika sätt då man 
fyller i luckorna med personliga tankar. Avsikten är att ge en riktad inspiration och blixtbild. De ger en god 
uppfattning om vilka områden, funktioner, aktiviteter och perspektiv som medborgarna anser bör omfattas av 
samhållsutvecklingen som helhet, avsett om det är kommunen eller andra aktörer och personer som har ansvar eller 
berörs. 
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En bra dag i Gällivare… den måste komma RIKTIGT 

 

 

Min berättelse beskriver hur mycket man kan göra i Gällivare, och hur mycket som 
förändrats på 10 år, allt man vill göra kan bli sant! 

 

KULTURHUS, INGLASAT CENTRUM, MÅNGFALD! 

På Dundret ser vi MINIGLOB, ett obervatorie där turister och såklart även ortsbor, kan 
titta på AURORA BOREALIS, MIDNATTSOL och STJÄRNOR 

MINI-VENEDIG 

motorstadion 

 
Påsk betyder; familj, fest, sol, utomhusliv, mix av människor, bastu, skidor, skoter, hundar, 
flera dar ledigt i rad, skinka och frukt på burk, varma koppen. 

Minnen från barndomen och en trygghet om att det man älskade/älskar mest fått bestå. 

 

gubbmakten är bruten; inte bara den frusna översta isen, utan en ny era har etablerats. 

 

linbanan upp på Dundret och besöka det häftiga besökscentrumet i form av en jättelik 
Lappkåta på toppen av Dundret. Denna fantastiska byggnad har verkligen satt Gällivare på 
kartan 

 

Vi har en stor och ljus lägenhet med inglasad balkong och utsikt över älven med sina broar 
och strandpromenader längs älven. 

 

Folkvimlet 

 

Jag bygger en glasveranda i söder utav gamla fönster jag samlat på mig vid olika husrivningar. 

 

vi kommer att ha så kul, fast det är en söndag 

 

Jag vet inte vad jag ska göra, det finns så mycket att välja på; man kan köra skoter ut till 
vildmarken eller åka skidor, om du kan komma på det kan du göra det! Nu när det ändå är 
okej att köra direkt från gården, man måste hålla 20 km/h, men det är ju bara till närmaste 
led. 
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klär på mig snabbt och går den korta biten till den närliggande restaurangen som alltid har 
Thai-buffé på helgerna vid lunchtid. 

 

Äntligen vaknade jag en tisdagsmorgon, utan att klockan ringde 

ute-inne 

Jag är glad att bolaget är starkt såhär 60 år efter den stora gruvstrejken 1969 

 

Ishavsbadet 

 

Med smarta lösningar, spännande aktiviteter och planlösningar, är Gällivare ett namn som 
lockar många besökare. 

 

Harrträsk 

Repisvaara Solbacke 
 

Att ha framtidstro. 

• Vi vill bo intill vatten med god utsikt. 
• Vi vill ha fina gröna ytor att vistas i och träffa andra människor. 
• Det skall vara nära till centrum där vi kan handla och träffa andra, kanske över en 

kaffekopp. 
 

Vassarakanal är för oss prioritet 1. 

 

Vassarakanalen är ersättning för Hermelinområdet där de boende ”stortrivdes”. 

• I Centrum; Gymnasieskola i anslutning till kultur/bibliotek. 
• Sjöparksområdet; Utefotbollsplan, multiarena med badhus. I Multiarenan ska det 

finnas ishall, friidrott, fotboll och innebandy 
 

”Kulturarenan”, ett hus mitt i stan där bibliotek, kulturskolan, de högre teoretiska 
utbildningarna och Kommunens informationsavdelning ligger. 
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I skolan är jag hela dagen och direkt efter far jag till stallet. 

Där spenderar jag min kväll och tar hand om hästarna. 

Men jag hade velat att vi hade ett finare stall, alltså kanske ett nytt stall med finare boxar och 
sånt till hästarna och om fler rider så blir det roligare i stallet och man får mer vänner. 

 

Vår son har byggt ett hus uppe på Repisvaara, perfekt läge med utsikt mot Dundret. 

Naturligtvis finns en ungdomsgård för våra yngre barn, personalen står LKAB för, dom är ju 
så generösa och sponsrar ju Ungdomshockeyn i Luleå t. ex. 

Det finns även en liten verkstad där 

 
Nu för tiden är centrum levande, vi har bara ett centrum, vi har samlat ihop oss på ett ställe. 
Jag passerar fritidsgården där ungdomarna trivs, där finns vuxna att prata med, saker att göra. 
Där finns ett fik, datorer, ett biorum och sånt som ungar gillar. 

radhus i Repisvaara, 

 

Jag vaknar upp, solen strålar, det är sista dagen på energigymnasiet och om bara några dagar 
ska jag flytta till min nya lägenhet nere i Göteborg. 

Det är sista dagen med klassen, vi tar alla en fika på stan efter avslutningen. 

 

Vinter OS 2040. 

Mer i tidningen så ser jag att gymnasieeleverna från estet har målat den stora väggen i 
Multiarenan. 
Jag går ut med hunden efter skidspåret och njuter av dagen, tittar på allt som vi har skapat 
speciellt då en ny byggnad som ska känneteckna Gällivare som  Vinterstad. 

Barnbarnen är aktiva inom både Kultur och idrott, varför ett besök i centrum Gällivare, 
Kultur och Evenemangs arena är ett måste. 

Många musiker från olika länder har börjat jobba här, snart är det dags för en musiktävling, 
som startas på måndag och det är ca 30 band som tävlar. 

Det är mitt band från Gällivare som ska spela. 

Tävlingen går ut på att spela musik med känsla och ha en bra scennärvaro och det viktigaste; 
det ska låta bra helt enkelt. 
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Efter mycket debatt med Kommunen, LKAB och alla innevånare så klippte man allt norr om 
OK Q8 och med det beslutet så påbörjades bygget i Repisvaara och Vassaraälven. 

 

Vindkraftverken på höjderna som vackra, stolta svanar. 

 

bostadsområdena i små grupper nära naturen 

Det är så roligt att se att så många människor vill engagera sig i en positiv andra för 
Kommunen. 

En bra dag i Gällivare är all den här oron borta, då det stora företaget har tagit sitt ansvar 
för oss som bor nära industrin och gett oss möjligheten till en bra dag i Gällivare. 
Det viktigaste är att man är trygg i sitt boende. 

pendelbuss 

Kanalbåten som går mellan Sandviken och Nunisvaara 

Som en person som är uppvuxen i samhället och varit med om förändringar, är det inte 
konstigt att maka på sig. 

 

Avveckla Dundret som naturreservat 

 

Man kan ta båten och åka till lasarettet på läkarbesök. 

Dundrets 3-stjärninga restaurang 

 

LAN på nya arenan 

 

kollektivboende tillsammans med mina vänner 

 

kvarteret 

Där får mina barnbarn leka i arktisk miljö, 
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Det som är bra med min historia är att Gällivare är mer storstad, men annars är det som 
vanligt. 

 

 

Gällivare är förtätat med bostäder vid Vassara och Repisvaara 

resorna nu var lika billiga ifrån Lappesoando  flygplats som ifrån Luleå flygplats 

Kulturhuset, som har skapats på samma plats som Jysk en gång låg år 2010 

Bostadsområdena är så spektakulära arkitektoriskt och valet av byggnadsmaterial att hela 
världens blickar är riktade hit. 

 

Vintermetropol 
 

 

Ps. Solen skiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gällivare, Malmberget o Koskullskulle 13-14 februari 2010 


