
Välkommen,  
welcome,  

buorisboahtem,  
bures boahtin,  

tervetullut,  
tervetuloa  

till Gällivare!
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Samtidigt pågår också samhällsomvandlingen där 
ett helt samhälle flyttas. Utmaningarna är många 
men möjligheterna fler. Gällivare ska vara en attraktiv 
plats att bo och trivas på, både för befintliga  
och nya invånare. 

– Gällivare blir centrum för den Gröna omställningen 
i och med industrins stora satsning på fossilfritt stål. 
Detta är unikt, historiskt och en fantastisk möjlighet för 
Gällivare kommun. Det är här det händer! De positiva 
effekterna av detta är oanade och mångfacetterade. 
Vi ser många synergieffekter redan nu, säger Birgitta 
Larsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Gällivare. 

I Gällivare, mitt i natursköna världsarvet Laponia, finns 
också närheten som ger livskvalitet och mer tid över till 
fritid, aktiviteter och familjen. Cykelavstånd till arbete, 
skola, till naturen och skidanläggningen Dundret. 

– Många dörrar har öppnats och det ger unika möj-
ligheter att stärka stadens attraktivitet ytterligare, 
säger Jeanette Wäppling (V), Kommunstyrelsens  
2:e vice ordförande. 

Gällivare kommun satsar på idrott och föreningsliv. 
Nya idrottsanläggningar har byggts upp de senaste 
åren. I Kunskapshuset, en prisbelönt specialdesignad 
byggnad mitt i centrum, finns bland annat skidgym-
nasiet där många kända personer har gått, exempel-
vis Tomas Fogdö, Charlotte Kalla, Lina Anderson och 
nu den högaktuella Emma Ribom. 

– Bred tillgång till kultur, idrott och fritidsanlägg-
ningar är en viktig byggsten när vi bygger en arktisk 
småstad i världsklass, säger Henrik Ölvebo (MP), 
Kommunstyrelsens vice ordförande. 

Om några år står även multiaktivitetshuset klart, 21 000 
m2 med aktiviteter, kultur och kreativitet. Huset blir en 
av landets största träbyggnader och är ritat av den 
världsberömde kanadensiska arkitekten Michel Green 
som bland annat designat Paris största träbyggnad. 

– Multiaktivitetshuset skapar mötesplatser över ge-
nerationer med möjlighet till många olika aktiviteter 
både inom kultur och idrott säger, Henrik Ölvebo. 

När staden utvecklas står människorna i fokus. Håll-
bara bostäder är en självklarhet, och nya klimatsmar-
ta lösningar utvecklas snabbt. Lika viktigt är det att 
erbjuda en bra samhällsservice där skolor, vård och 
omsorg håller hög kvalitet. Därför stärks skolan med 
mer personal i klassrummen i låg- och mellanstadiet, 
och barngrupperna i förskolan minskas. 

– Gällivare ska vara en inkluderande kommun, där 
nyinflyttade känner sig välkomnas och där alla ges 
möjligheter att utvecklas, oavsett könsidentitet, etnicitet, 
politisk eller religiös åsikt, funktionalitet, språk eller soci-
oekonomiska förhållanden, säger Jeanette Wäppling.  

”Det är här det händer”
Gällivare, mitt i landets mest expansiva region, är platsen där framtiden har 
knackat på dörren. Gruvindustrin miljardsatsar för en grön omställning och  
världens ögon riktas på Gällivare. Tusentals jobb kommer att finnas och  
behovet av inflyttning är stort. 

Anlita oss för en tryggare och enklare vardag!

 

Läs mer på lasab.se.

Alltid de senaste teknikerna inom lås- och passersystem

Vi levererar en helhetslösning för all egendom du vill skydda, 
med traditionella lås eller framtidssäkra digitala lösningar. 
Allt utifrån ditt behov.

Låssystem – Passersystem – Larm – Beslagning
Kameraövervakning – Tillgänglighetsanpassning



ALLT INOM  
PROCESSAUTOMATION
ERConsult är ett teknikbaserat 
konsultföretag inom process-
automation i den expanderande 
gruvindustrin. När det gäller 
projekteringsledning, montage-
samordning, elkonstruktion, 
idrifttagning, CAD-ritningar samt 
projektledning och besiktning är 
vi en stark aktör i Malmfälten och 
norra Sverige.

erconsult.nu
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Kommunalrådet - Jeanette Wäppling, Birgitta Larsson och Henrik Ölvebo

Den stora utmaningen är tillgången på bostäder, 
komp etens, och tillståndsprocesser. En särskild sam-
ordnare är tillsatt som tillsammans med fyra arbets-
grupper jobbar med detta. Samverkan är avgörande, 
säger Birgitta Larsson: 

– Därav kommer samverkan mellan myndigheter och 
övriga aktörer att vara oerhört viktigt. Vi behöver 
modiga myndigheter! Gällivare kommer att behöva 

förstärkning i form av många fler bostadsexploatörer, 
övriga entreprenörer, kvalificerad kompetens inom alla 
näringar. Det är bara tillsammans som vi kan möjlig-
göra den gröna omställningen i Gällivare. 

Så vi önskar välkommen till Gällivare. Här är det tio 
minuter till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter, 
men också till fjäll, flyg och tåg. En trygg och utveck-
lande miljö för barn och unga att växa upp i.



U T V I N N A .
ÅT E R V I N N A .
ÖV E R V I N N A .
ÅT E R V I N N A .
ÖV E R V I N N A .

Boliden Aitik utvinner och återvinner metall som världen behöver för 
att bygga välfärd. Vi bryter kopparmalm. En metall som tack vare 
sin fina förmåga att leda elektricitet bland annat är en viktig del i 
omställningen till alternativa energikällor. Viktigt när vi bygger 
hållbara samhällen. Vi övervinner och löser problem varje dag. 
Vi jobbar med globala aktörer som tillsammans med oss utvecklar 
smarta effektiva sätt att forma framtidens gruva. 
Innovation finns i vårt DNA. 

Hos oss jobbar människor som vill vara med på vår resa. 
De som är beredda att flytta berg för att vi ska lyckas. 
Boliden Aitik är en naturlig del i livspusslet. En del av familjen. 
Välkommen hem till jobbet!

boliden.com • facebook.com/BolidenAitik
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Boliden Aitik är en betydande aktör i Gällivare 
kommun. Dels som arbetsgivare, dels som en del av 
näringslivet. Men lika viktigt som företaget är för 
samhället, lika viktigt är samhället för Boliden Aitik. 
Ett attraktivt samhälle, där det finns en helhet med 
arbete, fritid, skola, vård och omsorg, är en förutsätt-
ning för att gruvbolaget i längden ska kunna rekryte-
ra medarbetare. 

Just nu går det bra för både Gällivare och Boliden 
Aitik. Det nya gruvområdet i Liikavaara kommer att ge 
en ökad livslängd för hela verksamheten. Det tryggar 
råvarutillgången och därmed även arbetstillfällena.

Samverkan
Samtidigt jobbar företaget med stora hållbarhetspro-
jekt, som exempelvis utbyggnad av elbanor, så kall-
lade trolleybanor, för truckarna. Planen är att fortsät-
ta satsningen på eldrift och bygga fler trolleybanor. 
Framtidsvisionen är att bli helt fossilfritt.

Boliden Aitik jobbar även med flera intressanta 
projekt tillsammans med kommunen, till exempel när 
det gäller tillgång på bostäder. Företaget uppskattar 
den goda dialogen med kommunen och ser samar-
bete som rätt väg framåt. Alla gynnas av ett levande 
samhälle, dit människor vill flytta för att både jobba 
och leva.

29-åriga Julia Galming 
har jobbat som säljare på 
Bussgods med ansvar över 
Norrbottenskusten sedan i 
maj i år. 
 – Mitt jobb innebär att ta 
hand om befintliga kund-
relationer och träffa nya 
potentiella kunder. Det bästa 
är att möta nya människor 
och hjälpa dem med deras 
transportbehov.  
 Julia lyfter fram vikten av 
att Bussgods finns kvar och 
satsar i Norrbotten.
 Norrbotten har sedan tidi-
gare inte jobbat med säljare 
vilket innebär att vi nu får en 
närmare kontakt med kun-
derna. Vi är väldigt starka i 

glesbygden och det är otroligt 
viktigt och bra att vi finns kvar 
eftersom vi transporterar till 
de flesta orterna i glesbygden 
varje dag.
 Bussgods har förhopp-
ningar om att fortsätta växa 
och kunna rekrytera ännu fler 
i Norrbotten. I och med den 
rådande situationen är deras 
uppgift ännu viktigare.
 – Vi kan inte träffas på 
samma sätt som tidigare och 
då vill många kanske upp-
vakta sina nära och kära.

Smidigt & enkelt
Att skicka paket med Buss-
gods är väldigt smidigt, både 
för företag och privatperso-
ner. Man kan på ett enkelt 
sätt skapa en fraktsedel via 
Bussgods hemsida, om du 
har möjlighet att skriva ut 
den kan du klistra den på 
paketet och bara lämna det 

på en station eller ett ombud. 
Det går också bra att betala 
frakten på plats när du lämnar 
paketet.
 – Skickar man inom Norr-
land så tar det inte mer än två 
dagar för paketet att komma 
fram. Vi sköter godstranspor-
ter på persontrafikens villkor. 
Det innebär att vi går på tidta-
bell med alla våra transporter. 
Du kan lämna in paketet och 
veta exakt vilken tid bussen 
kommer fram. 

Efter att Länstrafiken la ner sitt bolag gick 
Bussgods i Norr AB in och startade upp sin 
verksamhet igen i ny tappning i Norrbotten. 
De satsar nu stort på att fortsätta leverera 
paket på ett smidigt och snabbt sätt. 

BUSSGODS SATSAR STORT PÅ NORRBOTTEN

kontakta oss
Telefon: 010-19 89 200

E-post: kund@bussgods.se 

Hemsida: www.bussgods.se

Julia Galming jobbar som 
säljare på bussgods.

Boliden Aitik  
fortsätter sin 
expansion
Boliden Aitik går en spännande  
framtid till mötes. Företaget har  
flera intressanta projekt på gång. 

5



6



Naturen – världens bästa klassrum

På Dundrets förskola lär sig barnen om naturen och hur vi ska göra för att värna den. Genom 
naturupplevelser med alla sinnen ger vi barnen starten på en livslång relation till naturen och en 
hälsosam livsstil. Vi har tillgång till odlingslotter där barnen får plantera och skörda. Hemma på 

gården finns en grillkåta, skog med hinderbana, skidspår och isbana. Verksamheten bygger på 
Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik.

Dundrets förskola drivs genom ett föräldrakooperativ. 
Gå gärna in på vår hemsida www.dfsk.se för mer information om vår förskola.

Dundrets Förskola
- i ur och skur

Det här är resultatet av nära två tusen gällivarebors svar på vad Gällivare är. Just nu 
riktas världens blickar mot Gällivare och det byggs som aldrig förr. Våra företag växer. Vi 
satsar. Så fint att fler ska få bli en del av vår plats på jorden. 

Vår plats präglas av en stark gemenskap. Vi enas över gränserna i våra byar, genom 
kulturer och språken. Här svetsar urkraften samman och naturtillgångarna bidrar till 
internationellt företagande och svensk framgång. Vår största tillgång är dock männ-
iskorna. Människorna som står stadigt i platsens unika kulturarv med blicken fäst på en 
spännande framtid.

För att lyckas med den samhällsomställning vi står inför, och samtidigt mitt i, behöver vi 
växa och bli fler. Vi behöver fokusera på platsutveckling för att vi som redan bor här ska 
trivas och vilja bo kvar, och för att fler ska vilja bli en del av vår plats. Vi behöver bli bätt-
re på att berätta om allt vi har, och gör. Med stolthet. Om att Gällivare tar på sig ledar-
tröjan i den gröna omställningen, att vi bygger för ett samhälle med hållbarhet som 
ledstjärna och där mötet mellan människor är centralt. Om Gällivareområdets många 
olika gemenskaper, kulturer och språk, och våra livskraftiga byar. Om världsarvet, natio-
nalparkerna, fjällen, skogen och våra vatten, berg och årstider. Om människorna.

Vårt läge och våra förutsättningar har fostrat oss i en anda där vi alltid behövt an-
stränga oss lite mer. Det har vi stor nytta av nu när vi bygger för framtiden och välkom-
nar fler att bli en del av vår urkraft. 

Vad är Gällivare?
Nära, genuin och naturlig. Jordnära. Gällivare har framtidstro, 
ställer om och gör. Kraftfull. Här finns industri och natur, mång
språkskultur, skidåkning och stad, vinterlandskap och sommar
odling. Kontrastrik. Om Gällivare skulle beskrivas med tre egen
skaper skulle de kunna vara jordnära, kraftfull och kontrastrik.
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Kunskapshuset är en vacker och minst sagt annorlun-
da byggnad, sett till designen. Ett maffigt rött hus, 
mitt i centrala Gällivare, med prisvinnande inredning. 
Här går elever från kommunens gymnasieskola och 
även vuxna elever från lärcentra. Skolan blev klar för 
inflyttning under höstterminen 2020. 

– Skolan ger oss elever en väldigt kreativ lärmiljö, sä-
ger Peter Jannok, som har gått Ekonomiprogrammet 
och även var elevskyddsombud.

Den samiska kulturen
Kunskapshuset är en byggnad som med sin arkitektur 
både manifesterar och länkar samman ett komplext 
innehåll och ett komplicerat sammanhang. Ett projekt 
som är lika mycket stadsbyggnad som byggnad. Den 
samiska kulturens bildvärld har fångats upp i huset 
och det syns i mönstret och dess färger när man bland 
annat lyfter blicken mot taket. 

– Den samiska kulturen tilltalar mig mycket som 
människa och det beror ju på att den är så starkt 
sammanlänkad med den storslagna naturen. Under 
projektets gång kontaktade vi därför tre samiska 
konstnärer, målaren Anders Sunna, glaskonstnären 
Monica Edmondsson och textilkonstnären Britta Mar-
akatt-Labba, säger Lars Olausson, gestaltningsansva-
rig arkitekt på Liljewall. 

Skolan upplevs i vissa vinklar sluten och i andra helt 
uppglasad. Rött är den markanta och återkommande 
kulören som ger byggnaden och interiörerna en stark 
identitet. Färgen återkommer i de fiskbensmönstrade 
undertaken, pelare och inredningen. En stor del av 
den fasta inredningen, och delar av den lösa inred-
ningen, har formgivits och tillverkats specifikt genom 

Liljewall för att överensstämma med Kunskapshusets 
övergripande karaktär. I den stora entréhallen finns 
en platsspecifik trappa. ”Dagbrottet”, som trappan 
kallas, bryter sig upp våning för våning för att avslu-
tas med en konferenslokal med utsikt över lågfjället 
Dundret.

– Trappan som man möts av när man kommer in är 
mäktig. Och inne i skolan blir man inspirerad till att 
lära sig, säger Peter.

Marianne Stöckel, gymnasiechef vid Lapplands Gym-
nasium Gällivare, är imponerad av den känsla som 
den fantastiska arkitekturen ger. 

– Det känns som om det är nära till allt på skolan. Det 
ger både elever och personalsamverkansmöjligheter 
och lust att träffas. 

Närheten har även medfört att den kollegiala sam-
verkan har ökat. Kunskapshuset har också moderna 
verkstäder, där det finns möjlighet för de olika utbild-
ningarna att utbyta kompetens och utrustning. 

– Det gör att eleverna kan utvecklas på ett helt annat 
sätt än tidigare, säger Marianne.

Projektet att bygga skolan pågick i över fem år. Sko-
lans personal och elever, Gällivare kommuns tjänste-
män och politiker, LKAB, arkitekter, tekniska konsulter 
och entreprenörer och tre samiska konstnärer har alla 
bidragit till Kunskapshuset. Kunskapshuset har ritats 
av Liljewall Arkitekter och MAF Arkitektkontor.

Kunskapen i centrum 
Kunskapshuset, mitt i centrala Gällivare, är ingen vanlig skola, sett till sitt utseende.  
Byggnaden har blivit internationellt känd för flertalet design och arkitekturpriser. 

Peter Jannok i Kunskapshuset.

Priser och nomineringar: 

• Vinnare av Guldstolen 2021
• Vinnare av Swedish Design   
      Awards by RUM 2021
• Nominerad till Kasper  
      Salin-priset 2020 för årets  
 bästa byggnad   
• Nominerad till World  
 Architecture Forum 2021
• Nominerad till INSIDEAwards 2021 
• Nominerad till EU Mies Awards 2022
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• Cirka 7 mil spaltpanel. 
• 2 519 kvadratmeter fönster. 
• 156 kubikmeter fasadfenor. 
• 2 400 gängstänger som monterar fast fenorna. 
• 1 208 ritningar för tillverkning av trappan. 

• Cirka 24 000 kvadratmeter bruttoarea. 
• Takhöjd i Dagbrottet cirka 22,55 meter. 
• 590 dörrar.
• En fantastisk skolmiljö för lärare och elever.

Kunskapshuset:



den nya generationens industri

Framtiden för våra industribolag världen över står inför 
stora utmaningar. Järnmalmsgruvorna står inför en mindre 
revolution i synnerhet när det gäller att ställa om 
produktionen för att möta de allt tuffare kraven på 
vattenförbrukning, utsläpp av koldioxid och processavfall

För många kommer det att krävas något helt nytt.
 vi är ett resultat av detta  Ingenjö- 
rer har genom många generationer utvecklat och förbätt- 
rat industrin till vad den är idag. Många innovationer har 
utvecklats till nära perfektion. Men tyvärr räcker det

inte hela vägen fram till målet. Alteco hjälper industrin 
att ta med det bästa från den gamla generationen in i 
framtiden. Alteco erbjuder hållbara system- och helhets- 
lösningar och överträffar våra kunders förväntningar på 
ett nygamalt sätt! Läs mer på altecosystem.se/.com

läs mer på altecosystem.se

På scenen i Avicii Arena, inför en publik 
på 9000 personer tog eleverna på 
Puoltikasvaara skola emot pris av Gla
da Hudikteatern. Och nu filmas de för 
en dokumentärfilm och representerar 
med andra ord alla skolor i landet. 

Bakom de tolv skolbarnen står två stöttande lärare, 
Stina Rynbäck och Anette Johansson.

– Vi hörde att barnen börjat använda nedsättan-
de ord som ”mongo” och ”damp”. Vet de ens vad 
det handlar om, undrade vi och började prata med 
barnen om olika funktionsvariationer och om normer 
i samhället. Vi tittade också på filmerna med Glada 
Hudik-teatern.

Kort därefter kom en inbjudan från Glada Hudik om 
att delta i det rikstäckande skolprojektet ”Catwalk i 
skolan” och det kändes självklart att tacka ja, säger 
Stina och Anette. En uppgift var tävlingen ”Gör en 
god gärning”.

– Eleverna funderade länge och enades om att skotta 
snö åt äldre. Jag passade då på att filma med telefo-
nen hur skolbarnen gick från ord till handling,  
berättar Stina.

Och det behövdes verkligen skottas för det var snö-
storm den dagen. Filmen skickades in, och gissa om 
eleverna blev glada när de fick beskedet om att de 
vunnit tävlingen, som en av sex klasser i hela Sverige. 
Det de vunnit var en gratis resa till Stockholm med 

hotellövernattning med medföljande föräldrar. De 
fick en heldag på Gröna Lund, där skolklasserna fick 
ha nöjesfältet helt för sig själva. Nästa kväll var det 
galakväll i Avicii Arena med prisutdelning.

Viljan att göra gott har hållit i sig. I mars ordnade 
skolan en loppis för Ukrainas barn. Pengarna de fick 
in gick till Unicef som dubblade beloppet berättar 
Verner, Inez, Tina och Astrid. Nästa goda gärning är 
att de ska kratta löv hos äldre i byn. Då är filmteamet 
på plats, för dokumentärfilmen som ska sändas i tv 
vid årsskiftet.

Byaskolan som  
är en förebild  
för hela Sverige
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Dundret MTB är en av föreningarna och de har höga 
ambitioner. Den ideella föreningen startades upp 2019 
av initiativtagarna Mattias Strand och Catrin Kontio 
samt barnen Kevin, Dante och Elsa Kontio. En familj 
som helt enkelt gillar cykling och tycker att Dundret 
vore lämpligt för endurocykling. Över 100 barn, ungdo-
mar och vuxna finns idag i medlemsskaran.  

– Vårt mål är att barn och ungdomar ska kunna utöva 
cykling som en gemensam aktivitet. Alla kan komma 
och cykla tillsammans i grupp, så att man kan ge var-
andra tips och tricks, säger Catrin Kontio.  

En idrott för alla
Föreningen har stora planer och styrelsen har utökats 
med fler erfarna cyklister för att få bredare tänk och 
kunskap. I samarbete med Dundret Lapland är den för-
sta downhillbanan från toppen av Dundret påbörjad. 

– Vi har valt att ta in erfarna aktörer för design och 
byggandet av både dowhillbanan och pumptracken, 
detta för att banorna ska bli rätt utformade, säger 
Catrin.

Pumptracken är färdigbyggd och invigd, den ska bara 
kläs med gräs runtom. Det blir en grön downhillbana, 
som är en enklare bana och en röd, som är något svå-
rare. Målet är att första banan ska stå klar hösten 2022. 
Banorna gör det möjligt för föreningen att ha klubb-
mästerskap och andra större tävlingar i framtiden. 

– Vi har haft ett bra samarbete med Dundret Lapland 
och kommunen, vilket är viktigt för att kunna växa, 
säger Catrin. 

Catrin Kontio är en cykelälskare och hon har inga 
problem med att motivera varför cykling är  
en underbar sport.  

– Det är så fritt, du kommer långt på kort tid. Du kan 
utmana dig själv och ta ut dig, för att sedan vila. All 
typ av cykling är rolig och har du en cykelkärra kan du 
ta med barnen och hundarna på en cykeltur, ja, inte i 
downhillbanan förstås. 

Blomstrande föreningsliv  
och branta backar
I Gällivare satsas det på idrottsanlägg
ningar och naturen finns utanför dörren. 
Totalt har vi över 200 föreningar, så utbu
det av sport och fritidsaktiviteter är stort.
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Den första anläggningen ska börja producera 2026. 
– Vi tänker bygga tre till likadana som ska stå klar i 
Vitåfors 2030, säger LKAB:s vd Jan Moström. 

– Malmbergsgruvan och industriområdet Vitåfors blir 
först ut i den här historiska förändringen av LKAB:s 
verksamhet. Det här ger förstås fantastiska möj-
ligheter både för oss som bolag och för samhället, 
med stora investeringar och många arbetstillfällen. 
Så klart innebär det också stora utmaningar där vi 
hoppas på gott samarbete med alla aktörer i Gälliva-
re kommun. Vi kommer att få fundera på bland annat 
hur vi löser bostadsfrågan, kommunikationer och inte 
minst att locka fler att flytta till Malmfälten! 

– Vår bedömning är att bara själva demonstrations-
anläggningen kommer att skapa ett par hundra ar-
betstillfällen som är en del i hela värdekedjan för fos-
silfritt stål. Bara drift- och underhåll av en anläggning 
av den här storleken handlar om 200–300 personer. 
Sedan räknar vi med drygt 2 000–3 000 årsarbeten 
i Malmfälten under hela omställningen som sträcker 
sig över en 15–20-årsperiod, säger Jan Moström. 

De indirekta effekterna blir ännu större. Runt om-
ställningen kommer det att skapas stora möjligheter, 
i stålindustrin, bygg- och anläggning, nya industrier 
och all annan service runt omkring. Framtidsjobben 
finns i Gällivare och i Norrbotten, men arbetet är inte 
allt när familjer ska välja var de slår ner bopålarna. 

– Vi har vår fantastiska natur och livskvalitet. Vi behö-
ver öka bostadsbyggandet i Malmfälten. En bra skola, 
vård och omsorg är avgörande för att få familjer att 
vilja flytta hit såväl som stanna kvar. Vi är många 
som kommer att behöva jobba hårt för att möjliggöra 
detta. Vi kan alla vara delaktiga i att göra vår del av 
landet attraktivt, säger Jan Moström.

Placeringen av de nya järnsvampsanläggningarna i 
Gällivare ger flera fördelar, förutom att den ligger i 
anslutning till LKAB:s gruvproduktion och förädling. 
Stora mängder energi kommer att sparas genom att 
använda redan varma järnmalmspellets i processen. 
Dessutom försvinner 30 procent av vikten från trans-

porterna när syret i järnmalmen tas bort med hjälp 
av vätgas. Gällivare erbjuder också tillgång till god 
försörjning av fossilfri el från Vattenfall. 

Industrialiseringen av den nya vätgastekniken inleds 
med en första demonstrationsanläggning för produk-
tion av mellan1 till 1,5 miljoner ton fossilfri järnsvamp. 
LKAB ska sedan utöka järnsvampsproduktionen och 
lägga om hela verksamheten till 2030 för att kunna 
förse världsmarknaden med råvara till fossilfritt stål. 
Valet av Gällivare är en samlad bedömning av indu-
striella synergier, där närhet till järnmalm, logistik, el-
försörjning och energioptimering varit viktiga faktorer. 

– Det är den rika och rena järnmalmen i våra gruvor 
som är grunden för allt. Tack vare den kan vi satsa 
på den här omställningen och leverera produkter för 
fossilfritt stål hos våra kunder. 

Gällivare först med  
framtidens fossilfria järnsvamp 

FAKTA

• SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar till-
sammans tekniken att producera stål med 
vätgas istället för kol, vilket minimerar de 
klimatskadliga koldioxidutsläppen från 
produktionen. 

• Initiativet har potential att minska koldiox-
idutsläppen med 10 procent i Sverige och 7 
procent i Finland. 

• Stålindustrin i världen står idag för 7 pro-
cent av de totala globala koldioxidutsläp-
pen. SSAB, LKAB och Vattenfall vill skapa 
en helt fossilfri värdekedja från gruva till 
färdigt stål och införa en helt ny teknik för 
att reducera syret från järnmalmen med 
hjälp av fossilfri el och vätgas i stället för 
med kol och koks. Därmed släpps vanligt 
vatten ut i stället för koldioxid.

Gällivare får världens första produktionsanläggningar för fossilfri järnsvamp. LKAB, 
SSAB och Vattenfall satsar stort på att producera fossilfritt stål för världsmarknaden.  
– Vi har potential att sänka utsläppen globalt med uppemot 50 miljoner ton koldi
oxid per år. Det är lika mycket som Sveriges utsläpp av växthusgaser per år,  
säger Jan Moström. 
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Designelement 

{XXX}

Vill du veta mer om var vi är på väg? Surfa in på www.lkab.com.

Vi ställer om och går från att 
vara en del av problemet till 
att vara en del av lösningen. 
Våra processer och produkter 
ska vara koldioxidfria 2045.

Vi utvecklar just nu framtidens 
gruva och förädling.

Vi som jobbar på LKAB är  
engagerade, nytänkande och  
vi tar ansvar. 

MED FOKUS 
PÅ FRAMTIDEN
LKAB ska vara ett av de mest innovativa, resurs- 
effektiva och ansvarstagande gruv- och mineralföre-
tagen i världen. Vi leder omställningen mot en hållbar  
järn- och stålindustri och säkrar jobb och tillväxt för  
kommande generationer. 

Nu siktar vi mot noll utsläpp av koldioxid från egna 
processer och produkter år 2045 genom tre spår: 
• Ny världsstandard för gruvbrytning 
• Koldioxidfri järnsvamp framställd med vätgasteknik  
• Utvinna värdefulla mineraler 

Följ med på vår framtidsresa! 
www.lkab.com

Scanna qr-koden för att se en film om 
vår största omställning på 130 år.
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Här på Vitåfors industriområde kommer först ett och sedan två 
höga torn att resa sig när världens första produktionsanläggning-
ar för fossilfri järnsvamp byggs. Foto: Fredric Alm



Sanering • Avfuktning • Rivning

Vi räddar värden

0970-52 26 82  •  norrbotten@ocab.se  •  www.ocab.se

070- 318 16 42 • 073-044 11 20
v.karlssonsab@telia.com

Under sommaren 2022 presenterades planerna för en 
ny grön industrietablering i Gällivare. Satsningen, som 
går under namnet Regenergy Gällivare, går ut på att 
använda spillvärmen från LKAB:s järnsvampsproduktion 
till att producera livsmedel. Det är i särklass det största 
projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från 
spillvärmeströmmar för att producera livsmedel.

Hybrits demonstrationsanläggning för LKAB:s produk-
tion av koldioxidfria järnsvamp planeras att tas i drift 
2026. Företaget WA3RM, som är ledande inom storska-
liga gröna industriprojekt, har skrivit under en avsikts-
förklaring med Gällivare Energi om nyttjandet av en 
del av spillvärmen från det unika industriprojektet för 
att driva livsmedelsproduktion. Nästa steg är en för-
djupad förstudie och att skapa en konceptuell design. 

WA3RM bygger nu det första regenergy-projek-
tet i Lindesberg kommun, tillsammans med Bille-
rud-Korsnäskoncernen. Det projektet är i mindre skala 
och omfattar växthusodling av grönsaker samt odling 
av jätteräkor. Vilken typ av livsmedel som Regenergy 
Gällivare kommer innefatta är inte klart i nuläget, 
utan det man bland annat tittar på under förstudien 
är vilka förutsättningar som finns för olika livsmedel.

Satsningen kommer bidra till att öka Norrbottens och 
hela Sveriges självförsörjningsgrad för livsmedel. För 
Gällivares del innebär det också potential för ett stort 
antal långsiktiga arbetstillfällen som möjliggör sam-
hällsutveckling kopplat mot den gröna omställningen. 
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Gällivare får en helt ny bransch med Sveriges största projekt när det gäller energiåter
vinning från spillvärmeströmmar. Satsningen kommer bidra till att öka Norrbottens 
och hela Sveriges självförsörjningsgrad för livsmedel. Och det innebär ett stort antal 
långsiktiga arbetstillfällen i Gällivare. 

Framtidens  
livsmedelsproduktion



Licab är med och formar 
Gällivares framtid.
Spetskompetens inom infrastruktur, industri och samhälle.

Flick och damhockeyn blomstrar i Malmber
gets AIF. På träningarna finns runt 40 tjejer i 
åldrarna 8–19 år.  
– Det där leendet man ser bakom gallret på 
tjejerna är ovärderligt, säger Toni Hietala som 
själv är gammal hockeyspelare och stortrivs i 
rollen som tränare.

Det var på initiativ av ortens tonårstjejer som hockeyverksam-
heten för tjejer startades upp. Tidigare fick tjejerna träna med 
killar, men att hoppa in som nybörjare med killar som spelat i 
flera år var inte helt enkelt. Tonis egna tjejer var drivande i sats-
ningen och vilken succé det blivit.

– Vi har delat upp så att damjuniorerna 13+ spelar för sig och 
tjejerna mellan 7 och 12 spelar för sig, säger Toni.

Is- och evenemangsarenan Isborgen i Gällivare är nyligen fär-
digställd och är en av Sveriges modernaste och miljösmartaste 
isarenor, vilket gör träningarna extra roliga. Arenan ger plats för 
1800 personer och med 600 sittplatser kan publiken uppleva 
idrott och evenemang på ett bekvämt sätt.

Lite extra inspiration har tjejerna också fått på annat sätt. Till 
exempel har de fått LKAB:s idrottsstipendium på 75 000 kronor, 
pengar som gick till att köpa in utrustning.

– Det är ofta en tröskel att börja med sporten då det krävs så 
mycket utrustning. Nu finns det utrustning att låna så att alla 
ska kunna spela!

Tjejerna har också uppmärksammats i media, bland annat 
genom ett inslag i P4 Norrbotten.

– Det händer mycket för tjejer inom hockeyn nu och Svenska 
Ishockeyförbundet satsar mycket på dem, avslutar Toni.

Hockeyboom  
för tjejer
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LARM & SÄKERHET

Installation & Service av  
säkerhetssystem I Malmfälten

• Brandlarm
• Dörrautomatik
• Inbrottslarm
• Kamerasystem
• Lås och Låssystem
• Passersystem/Kodlås
• Utrymningsplaner

RW Larm & Säkerhet AB
0970-522 881 www.rwlarm.se

Dundret, eller hemmaberget som det också kallas i 
Gällivare, är både ett riktmärke och en viktig del av 
platsens själ. Det är det första man ser när man när-
mar sig orten och syns också var du än befinner dig i 
samhället. Vilket betyder att en av Sveriges bästa ski-
danläggningar finns på bekvämt avstånd från hotell, 
restauranger och butiker.

I tre års tid har besökssiffrorna stigit och 2021 nomine-
rades Dundret Lapland till Årets skidanläggning. Och 
där skulle man ju kunna stanna och vara nöjd. Istället 
ska 150 miljoner investeras i miljösatsningar, Skan-
dinaviens bästa mountainbikeleder och barnlandet 
Trollihopp. Samtidigt investerar externa aktörer tre 
miljarder i nya boenden och faciliteter för handel.

Trollihoppområdet och mountainbikebanan som står 
klara sommaren 2023 markerar också övergången för 
Dundret till helårsanläggning.

– Och det finns fler planer för sommarsäsongen. Vi 
har just nu dialog med aktörer som vill skapa aktivite-
ter på fjället, säger Tobias.

De planerade nya boendena innebär också ett stort 
lyft. I första steget blir det 800 nya bäddplatser,  
några i perfekt ski in-ski out-läge. 
 
 

En skidanläggning för hela året
Dundret Lapland är kanske mest känt som en av Sveriges bästa skidanlägg
ningar. Stigande besökssiffror och prisnomineringar talar sitt tydliga språk. Men 
ribban ligger högre än så. 
– Till sommaren blir vi en helårsanläggning, säger Tobias Larsson, verksamhets
chef på Dundret Lapland AB. Och ambitionerna stannar inte där.
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Vi är Sveriges närmaste hantverkare
Peab Byggservice hjälper dig med allt från tak till källare.
Våra hantverkare arbetar vant i miljöer där andra bor och arbetar.  
Vi har det stora företagets resurser i ryggen, men står djupt förankrade med fötterna i myllan. 
Hör av dig så hjälper vi till! 

* PEAB.SE * jonas.blombacke@peab.se * 072-533 60 34 * anders.stockel@peab.se * 072-533 47 43 *
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– Fler besökare betyder också längre öppettider och 
fler aktiviteter. Det går hand i hand för att kunna ut-
veckla anläggningen, säger Tobias. En positiv spiral.

Den 1 juli 2019 blev Dundret Gällivare fjällanläggning 
AB ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun.

– Verksamheten på Dundret är viktig för hela Gäl-
livare, den sätter oss på den nationella kartan. Det 
gäller såväl inom turismen som för elitskidåkare och 

skidgymnasiet som har sin träning här, vilket har be-
tydelse för hela samhället, säger Monica Flodström, 
kommundirektör tillika VD för Dundret Lapland.

Eller som Tobias uttrycker det: 
– Det som är bra för Dundret är bra för Gällivare.
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0970-30360  www.tenab.info

Behöver du service och reparation av din 
entreprenadmaskin?
Då är TENAB ditt förstahandsval av verkstad.

Vi tillhandahåller service och reparation samt försäljning 
av reservdelar till din maskin. Stor sortering av hydraulik-
komponenter och egen slangtillverkning. Vi servar och 
fyller på din AC-kylanläggning.

5 tips från Turistcenter
1. Naturum – porten till världsarvet 
Besök Naturum Laponia för att lära dig om vad 
Laponia är och varför det här området är ett världs-
arv. Lär känna fjällen, skogarna och myrarna. 

Tillgänglighet 
Ligger i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark 
längs vägen västerut, cirka 1,5 timmes bilkörning 
från centrala Gällivare. 

Stora Sjöfallet Mountain Lodge 
Ett par hundra meter från Naturum Laponia hittar 
du det välutrustade fjällpensionatet Stora Sjöfallet 
Mountain Lodge, som utöver logi även erbjuder 
ett brett restaurangutbud och friluftsshopping i sin 
butik. För mer information om anläggningen, besök 
www.storasjofallet.com. 

Laponiaentrén Gällivare 
Ett mer närliggande alternativ är Laponiaentrén 
som under hösten 2022 flyttar in på Gällivare Kul-
turmuseum, i Centralskolan i centrala Gällivare. För 
mer information, besök www.gallivare.se. 

2. I samhällsomvandlingens spår 
– Gällivare och Malmberget 
I Gällivare pågår tidernas största samhällsom-
vandling till följd av gruvnäringens expansion och 
gruvindustrin miljardsatsar för en grön omställning. 
250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommu-
nala verksamheter och kommersiella lokaler byggs. 
Denna omvandling är något som alla besökare i 
Gällivare borde se och uppleva på plats. Beskåda 
det prisvinnande Kunskapshuset i Gällivare centrum 
som bland annat har utsetts till årets arkitektur 2021 
av Swedish Design Awards by RUM. 

Guidad rundtur 
För dig som letar ett bekvämt och informativt sätt att 
upptäcka Gällivare och Malmberget erbjuder före-
taget Karin Niva Event & Support en guidad rundtur 
genom dåtid, nutid och framtid i samhället. För mer 
information om turen, besök www.karinniva.se. 

Informationscentret Re-form 
För dig som vill bli ännu mer insatt i samhällsom-
vandlingen finns Informationscentret Re-form i 
Norrskensgallerian. För mer information, besök 
www.gallivare.se.  
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TILLSAMMANS SKAPAR VI
BÄTTRE MILJÖER ATT LEVA I

www.yit.sewww.yit.sefacebook.com/yitsverige yitsverige
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4. Åke på Toppen – Dundrets 
toppstuga 824 m.ö.h. 
För den erfarne skidåkaren ligger, 824 meter över havet, 
Dundrets toppstuga ”Åke på Toppen”. För mer informa-
tion om längdskidspår, besök www.gallivare.se.  

För hela familjen 
Ett mer familjevänligt alternativ är att vintertid åka 
upp med sittliften Dundret Express, och därefter åka 
längs den relativt flacka toppleden cirka 2,5 kilome-
ter till toppstugan. För mer information om öppetti-
der och priser, besök www.dundretlapland.com. 

5. Gällivare 
Kulturmuseum 
Det kulturhistoriska 
museet hittar du mitt 
i centrala Gällivare 
i den gamla anrika 
byggnaden Cen-
tralskolan. Gällivare 
Kulturmuseum visar 
den lokala historien 
om och från Gälliva-
re kommun och du 
kan också uppleva 
samtidskonst av 
lokala och gästande 
konstnärer.

3. Muddus nationalpark – Sveriges 
största skogliga nationalpark 
På gränsen mellan Gällivare och Jokkmokks kom-
muner ligger Muddus nationalpark. Med cirka en 
timmes bilkörning från centrala Gällivare är det ett 
perfekt dagsbesöksmål. 

42 meter höga Muddusfallet 
Cirka 7 kilometers lätt vandring in i parken finns 
även lite mer dramatisk natur, såsom branta klipp-
raviner och det 42 meter höga Muddusfallet/Mud-
dusagahtjaldak. 

Stora stigslingan 
Sammanlagt är hela vandringen runt parken cirka 
45 kilometer och den är klassad som lätt vandring. 
En smidig kart- och informationstjänst vi starkt 
rekommenderar är Länsstyrelsens ”Naturkartan”. För 
mer information, besök www.naturkartan.se.  

Tillgänglighet 
Kör längs väg E45 mot Jokkmokk, se skyltning för 
Muddus nationalpark och sväng vid avfartsvägen 
intill Liggá. Därefter kör du längs en grusväg cirka 11 
kilometer till besöksentrén Skájdde, där parkerar du 
bilen och påbörjar vandringen. 



Från  
storstan  
till Gällivare

Hammarö & Karlstad
Tel. 010-470 75 00

www.midrocelectro.se

DIN LOKALA ELEKTRIKER
Vi utför service och installationer inom:

Service • Entreprenad
Industri • Säkerhet

Kyla/Värmepumpar • Vitvaror
Hiss • Travers & ly� 

www.midrocelectro.se

Gällivare

Service • Entreprenad Industri 
• Säkerhet • Travers och lyft

Företag och privatkunder

DIN LOKALA ELEKTRIKER
Vi utför service och installationer inom:
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Det är långt från Gällivare till Stockholm, men frågan 
är om det inte är längre från Stockholm till Gällivare. 
Om Norrland för huvudstadsborna börjar någonstans i 
Uppsala blir Gällivare förstås både exotiskt och avläg-
set. Och det är tydligt att Mikael Wekim, 28, ser sin nya 
bostadsort och sitt nya jobb som en utmaning. 

– Under studietiden tackade jag nej till att jobba i Viet-
nam, så när jag nu fick den här möjligheten ville jag ta 
chansen att samla erfarenhet. 

Var det rektorsjobbet som lockade? 
– Nej, jag jobbade redan som rektor. Landets yngsta 
rektor faktiskt, så jag är i och för sig karriärsdriven, men 
det handlade mer om utmaningen. Om att se om skolan 
är så likvärdig överallt som den ska vara på pappret. 

Efter ungefär en månad i Gällivare är hans intryck av 
orten och människorna mycket gott. Han upplever att 
folk är hjälpsamma och vänliga, både på arbetsplatsen 
och ute i samhället. Han ger som exempel att en ar-

betskamrat utan att tveka hjälpte honom att köra hem 
möbler han köpt. 

– Haha, just det… jag räknade kallt med hemleverans 
men butiken hade inte hemkörning. Och jag är utan bil, 
så det har jag lärt mig: I Gällivare måste man ha bil. 

– Det är också lägre takt här. Jag upplever att det i 
Stockholm finns en kultur av att det är coolt att jobba 
mycket, jobba över och stressa.  

Vinter och snö
Trots sin relativa ungdom ger Mikael Wekim ett allvar-
samt, för att inte säga seriöst, intryck och verkar inte 
vara sorten som agerar på plötsliga infall. Så även om 
flytten till Gällivare verkar vara ett äventyr för honom 
var den genomtänkt och planerad. Vinter och snö ger 
också möjlighet för en sörlänning till att åka skidor både 
utför och på längden. Det är också något Mikael gillar 
med Gällivare.

Trots ett bra jobb, anhöriga och hela uppväxten i Stockholm valde Mikael 
Wekim att flytta till Gällivare. Han jobbar som rektor i kommunen. Landets yngs
ta rektor till och med, men det var han redan sedan tidigare.  
– Här har jag fått ett sorts lugn i kroppen. Jag skulle absolut kunna rekommen
dera andra att flytta hit, säger han. 

Vi hjälper er med problem inom 
mek / svets / verkstad / mon-
tage och problemlösning. Med 
inriktning mot industri / vatten-
kraft / gruvnäring.
Tillsammans med våra samar-
betspartners kan vi erbjuda ett 
vitt spektra av tjänster, detta på 
ett kostnadseffektivt och ratio-
nellt sätt som i slutändan gyn-
nar våra kunder.
Läs mer på www.winindustri.se
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För att nå dit arbetar näringslivsbolaget utifrån tre fokusområden; kom-
petensförsörjning, digitalisering och hållbarhet. Alla med en gemensam 
nämnare.

– Företag som är i kontakt med oss ska känna att de möts av kunniga 
personer med hög kompetens och servicegrad. Vi finns till för och arbetar 
för kommunens företagare. Som ett led i att transformera näringslivet 
i mer hållbar riktning invigdes 2019 Kunskapscentrum för hållbarhet, 
ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden. Sedan 
hösten 2021 ges diplomerande utbildning i Agenda 2030 för små och 
medelstora företag i Norrbotten under ledning av människorättsjuristen 
och hållbarhetsexperten Parul Sharma.

– Vi vill utbilda och inspirera till ett hållbart företagande, där kompe-
tensförsörjning och det livslånga lärandet är viktigt. Hållbarhetsfrågorna 
kommer att vara i fokus i framtiden, vi vill därför också få fler företag att 
jobba med Agenda 2030.

Företagslotsen guidar dig rätt
Gällivare Näringsliv AB:s kostnadsfria lotsfunktion hjälper företag vid frå-
gor om nystart, att driva företag, tillstånds- och myndighetsfrågor, eta-
bleringar och allmänna frågor. Företagslotsen bjuder också in till Tidigt 
kundmöte där företag som har ärenden som kan behöva handläggas i 
flera ärenden ges möjlighet att träffa flera handläggare från kommunen 
eller kommunens bolag som är berörda samtidigt.

Vi finns till för dig 
som företagare
Har du frågor som rör företagande i Gällivare 
kommun? Gällivare Näringsliv AB är ett friståen
de näringslivsbolag som i samverkan med det 
lokala näringslivet verkar för en strategisk utveck
ling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. 
– Vår vision är att skapa ett hållbart och konkur
renskraftigt näringsliv, säger Roger Hansson, vd 
på Gällivare Näringsliv AB.

Roger Hansson, vd Gällivare  
Näringsliv AB och Monica Johansson, 
företagslots Gällivare Näringsliv AB
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AUKTORISERAD VERKSTAD FÖR NISSAN 
PLUS SERVICE OCH RESERVDELAR

ÄVEN SERVICE AV DEUTZ INDUSTRIMOTORER 
OCH ANDRA BILMÄRKEN OCH LASTBILAR.

0970-668 88
www.gallivare-truckservice.se

– Jag blir en bro mellan forskningen och verkligheten. 
Kommunen får via mig ta del av exempelvis forsk-
ningsresultat, samtidigt kan jag rapportera tillbaka 
till forskningen om verksamheten i en kommun som 
Gällivare, ett värdefullt kunskapsutbyte, säger Åsa.

Idén till att bli kommundoktorand föddes i det pilot-
projekt som Åsa är igång med och som inledningsvis 
handlar om att göra sporthallen digital.

– En del av funktionerna är att besökarna ska kunna 
göra allt från att boka lokaler till att betala och pas-
sera in och ut, med sina smarttelefoner. Något som 
troligen kommer användas i framtida byggnader som 
multiaktivitetshuset, berättar Åsa.

Men pilotprojektet är bara en liten del av hennes 
forskningsområde ”Digital transformation i den of-
fentliga sektorn”.

– I samhällsomvandlingen tittar man mycket på de 
nya stora byggnaderna, de som flyttats, byggts och 
ska byggas. Men den kommer också att förändra våra 
arbetssätt. Nu har vi möjlighet att se över nya effek-
tivare och kanske mer innovativa arbetsprocesser – 
med hjälp av digitaliseringen. Det intressanta är hur 
vi som kommun implementerar det digitala, säger Åsa 
och fortsätter:

– Jag är glad att resan med digitaliseringen har star-
tat, det finns mycket att vinna, även ekonomiskt. 

Hemlängtan
Åsa har i likhet med många andra gällivarebor bott 
på andra platser men känt hemlängtan, och 2017 
flyttade hon tillbaka. Hon bor med sin familj vid Vas-
saraträsk, en plats med rikt djurliv som ger inspiration 
till kreativt skapande. När tiden räcker till ägnar hon 
sig åt konst och konsthantverk där motivet ofta är 
naturen i hennes närhet.

– Fjällvärlden på vårvintern är så otroligt vacker så 
det går inte att i ord beskriva. När jag senast åkte 
skidor mellan Nikkaluokta och Vakkotavare och fick 
se topparna in mot Sarek, det var makalöst! Det är 
sådant som fyller en med energi.
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En bro mellan  
forskning och verklighet
Kommundoktoranden Åsa Waara jobbar kvar på sin tjänst som processledare 
på Samhällsbyggnads och teknikförvaltningen, samtidigt som hon forskar på 
deltid via Luleå Tekniska Universitet. En vinnvinnsituation för båda parter.

Åsa Waara, processledare på  
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen



En ny typ av
streaming

Sedan 1978 har vi på Gällivare Energi strömmat värme via rör i marken. Vi värmer 
upp när det är kallt genom att strömma vatten i samhällena Gällivare, Malmberget 
och Koskullskulle. Vi sysslar med andra ord med världens äldsta streamingtjänst.

Gällivare Energi - streamad värme

men ändå väldigt gammal

Fjärrvärmenätet är idag 14 mil långt och sträcker sig 
från Gällivare-Malmberget till Koskullskulle. Det är 
idag ett enda fjärrvärmenät, där värmen produceras 
i huvudsak från kraftvärmeverket. Fjärrvärmenätet 
består av välisolerade, nedgrävda rör. I dessa rör 
strömmar vi varmt vatten till dig och din fastighet – vi 
säger att vi streamar värme. Totalt levererar Gällivare 
Energi fjärrvärme till 1 900 fastigheter.  

Hållbart energisystem
Gällivare Energi är en trygg partner till dig som kom-
munmedborgare. Vi levererar fjärrvärme dygnet runt 
året om till många hushåll och övriga fastigheter runt 
om i Gällivare. Istället för att varje fastighet har en 
egen värmekälla, så produceras värmen centralt och 
strömmas ut till fastigheterna genom rör i marken. Det 
är bekvämt för dig som kund och gör det också möj-
ligt att göra värme av sådant som annars bara skulle 
bli över. På så sätt får vi ett hållbart energisystem.

Det nya ansluts till fjärrvärmen
Samhällsomvandlingen innebär att Malmberget 
försvinner och det nya byggs upp i Gällivare samt 
Koskullskulle. Sammanlagt handlar det om 2 000 bo-
städer och för Gällivare Energi handlar det om en unik 
situation. Det innebär att stora delar av fjärrvärmenä-
tet avvecklas men samtidigt byggs ett nytt fjärrvärme-
nät upp till de nya bostadsområdena samt till de nya 
satsningar som görs i samhället med bl a ny gymna-
sieskola, äldreboende, multiaktivitetshus. Fjärrvärme 

eller som nytt begrepp ”streamad värme” är en modern 
tjänst där vi som energibolag ansvarar för utveckling 
och uppgradering löpande utan att kunden behöver 
göra något.

Klimatomställning i samhället
Fjärrvärmen är en motor i arbetet med klimatomställ-
ningen då omställning inom fjärrvärme innebär att 
det når större delen av samhället.

Omställningen inom industrin, som kommer generera 
stora mängder spillvärme, kommer att innebära stora 
möjligheter för en omställning av hela samhället till 
fossilfri fjärrvärme. Vi ser positivt på alla satsning-
ar som görs i samhället och detta innebär även för 
Gällivare Energi en omställning av verksamheten och 
behov av framtida rekryteringar. 

– Med fjärrvärmenätet som möjliggörare arbetar vi 
vidare mot att vår streamade värme blir ännu bättre, 
avslutar Theresa Savonen.

Vi ställer om hela samhället
Gällivare Energi vill kunna erbjuda en helt fossilfri fjärrvärmeleverans och jobbar  
strategiskt mot detta mål. 
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Multiaktivitetshuset är ett av fyra projekt som tillhör 
samma tänk kring ökade aktiviteter i centrum. Sport-
hallen, is- och evenemangsarenan Isborgen samt 
Kunskapshuset ingår också i samma plan. Multiaktivi-
tetshuset med sina cirka 22 000 kvadratmeter i sexvå-
ningar ska innehålla lokaler för kultur, sport och fritid. 

Ett nära samarbete
Multiaktivitetshuset blir en plats för möten, över 
åldersgränser och intressen. Det är ett välkommet 
bidrag till samhällsutvecklingen i Gällivare. Ansvarig 
arkitekt är Michael Green, bosatt i Vancouver, Kana-
da. Han tillhör världens nu främsta arkitekter och är i 
särklass när det gäller träarkitektur, vilket det också är 
fråga om i Gällivares nya multiaktivitetshus. 

– Han har varit på plats fyra gånger för att skapa sig 
kunskap och inspiration kring huset och vi har haft 
åtskilliga telefonkonferenser där jag som ansvarig för 
programytornas inbördes relationer diskuterat lös-
ningar med Michael, berättar Mats Jakobsson, M.A.F. 
arkitekter. 

M.A.F. arkitekter är en del i projektet, mycket tack 
vare sin lokalkännedom och kunskaper om hur man 
kan och bör bygga i ett kallt klimat. 

Huset förväntas stå klart år 2027.
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Multiaktivitetshuset blir en av Sveriges största träbyggnader. Huset är ritat av 
den berömda världsarkitekten Michael Green som också skapat New Yorks och 
Paris högsta träbyggnader. 

Multiaktivitetshuset  
– ritat av världens vassaste 
träbyggnadsarkitekt



Kommunen vill kunna erbjuda fler och riktade aktivi-
teter i ett tidigt skede för nyanlända som kommer till 
Gällivare. Det finns ett behov av förstärkt och fördju-
pad kunskap om hur samhället fungerar. I Förstärkt 
mottagande får de nyanlända information på sitt 
modersmål.

– Ökad kunskap om och en ökad förståelse för det 
nya landet gör det enklare att etablera sig och vara 
delaktig i samhället, säger Malin Sjöholm som är 
samordnare.

– Integration handlar om att skapa ett inkluderan-
de Gällivare och det kan vi bara göra tillsammans. 
Integration omfattar alla i samhället och bygger på 
ömsesidig förståelse. Då skapas förutsättningar för 
ett berikande mångfaldssamhälle. En inkluderande 
integration kan inte kommunen allena åstadkomma. 
Här behöver vi alla tillsammans hjälpa till; du och jag, 
föreningslivet, näringslivet, samfund och myndigheter, 
säger Mariann Gustafsson, integrationsstrateg.

Ömsesidighet
Integrationshandledaren Nigisti Tekle, som själv kom-
mit som flykting till Gällivare, har nu varit här i mer 
än tio år och jobbar med att informera nyanlända på 
tigrinja i Förstärkt mottagande.

– Det är stor skillnad nu mot när jag kom. Nu gör kom-
munen mycket mer och det finns många insatser för 
nyanlända som påskyndar integrationen.

Nigisti vill även poängtera att om integration och in-
kludering ska fungera krävs det att det är gemensamt 
och ömsesidigt från båda håll.

– Nyanlända har många gånger erfarenheter och 
kunskaper med sig som kan vara en tillgång i det 
svenska samhället. Förhoppningen är att insatsen 
ytterligare ska påskynda integrationen samt främja 
hälsa och ger den nyanlände möjlighet att känna 
egenmakt.
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Ett inkluderande Gällivare
Gällivare kommun arbetar för ett gott mottagande, en god integration och in
kludering i samhället. Förstärkt mottagande är en aktivitet som har uppskattats 
mycket av de nyanlända. 

Stående från vänster: Mariann Gustafsson, Integrationsstrateg Gällivare kommun, Patrick Ngendahimana, Tehilah Ngendahimana 
Sittande från vänster: Nicole Baraka Salama, Blessings Ngendahimana, David Ngendahimana



Johan är född och uppvuxen i Gällivare, har skaffat 
sig både utbildning och nyttiga yrkeserfarenheter i 
Malmö och Luleå innan han, tillsammans med famil-
jen, valde att flytta till hemorten. Både yrkesmässigt 
och privat har bitarna fallit på plats för Johan som, 
när han tänker tillbaka på sin uppväxt, alltid haft ska-
pandet av städer som sitt stora intresse. Redan som 
barn byggde han städer – av Lego!

– Att flytta hem igen nu när det är så mycket utveck-
ling och framåtanda passar mig perfekt. Arbets-
gruppen är ett roligt gäng som brinner för samma 
sak – att möjliggöra för att vi blir många fler framtida 
Gällivarebor och att utveckla orten.

Vad tänker du om Gällivare i framtiden?

– Gällivare behöver locka en mångfald av människor 
och kompetenser. Vi är en liten stad men med extremt 
goda förutsättningar. Få städer har den här direkta 
kopplingen mellan naturen och stadskärnan, det kan 
man utveckla.

Satsningar på god arkitektur och offentlig konst är ex-
empel på sådant som ger identitet till platsen.

– Jag funderar ofta kring hur städer är uppbyggda 
och vilka faktorer som får folk att vilja samlas. Där 

är Sjöparken ett fint exempel. När jag växte upp var 
det ett ställe man bara passerade igenom. Idag är 
det en mötesplats med liv och rörelse som spänner 
över generationerna – med lekplats, skatepark, stre-
etbasket och blomplanteringar.

– Det som gör städer intressanta är att se hus från 
olika tidsepoker stå sida vid sida. Ett klockrent exem-
pel är det nya Kunskapshuset i närhet till den gamla 
Centralskolan. Att man i en relativt liten stad placerar 
en skola ”mitt i byn” genererar rörelse i centrum. När 
sedan multiaktivitetshuset står färdigt med alla dess 
funktioner kommer vi få ett ännu mer mångfacetterat 
centrum. Det är fantastiskt roligt att få vara med och 
rulla ut spelplanen för det nya Gällivare.
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En strateg för den nya staden
Gällivare gläds när fler väljer att bosätta sig i kommunen för att vara med och forma 
det nya Gällivare. En av dem är Johan Eriksson Buhr som tog med sig familjen till he
morten och började som samhällsbyggnadsstrateg vid Gällivare kommun.

Johan Eriksson Buhr har flyttat till hemorten med Johanna Eriksson Buhr som också kommer från Gällivare, och sonen Holger.
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En plats  
att landa på

Rimon Lahdo beskriver sig själv som en 
sökare som alltid velat hitta sin plats på 
jorden. När han kom till Stora Sjöfallet 
Mountain Lodge kände Rimon att han 
äntligen hittat hem.



Rimon är supersocial och gillar att omge sig med 
människor, men kände sig mer ensam i Stockholm 
än vad han gör här. Rimon tog över driften för cirka 
två år sedan. Stora Sjöfallet ligger i Laponia som är 
ett världsarv för både sin kultur och sin natur. An-
läggningen är också belägen mitt i Stora Sjöfallets 
nationalpark, omgiven av gammelskog, höga fjäll 
och vatten. Här kan fjällvandrare pusta ut i hotellrum, 
lägenhetsstugor eller på campingen som erbjuder 90 
platser. Efter flera dagar längs vandringsleder är det 
många som är glada över restaurangen som serverar 
varm mat tillagad av lokala råvaror.

– Det är viktigt för mig att maten är lokal, råvarorna 
finns här. Men maten är bara en service jag erbjud-
er. Det jag säljer är egentligen en femstjärnig natur. 
Gäster som kommer hit för första gången tror inte de 
är i Sverige, det är magiskt, säger Rimon.

Förnya med respekt
Stora Sjöfallet, eller Stuor Muorkke på samiska, 
bildades 1909. Namnet hänvisar till platsen mellan 
två sjöar. Nationalparken bildades för att skydda 
vattenfallet och dess källsjöar. Rimon har stora planer 
och drömmar för anläggningen men förklarar att det 
måste göras med hänsyn till platsen.

– Att driva en fjällanläggning i en nationalpark är inte 
det lättaste. Det är mycket jag vill göra men jag måste 
respektera platsen och dess villkor, förklarar Rimon, 
och fortsätter: 

– Jag renoverade restaurangen för att den skulle få 
mer av en stugkänsla eller en lodge. 

– Det är också viktigt att man kan lita på att det finns 
bränsle här och det har det funnits sedan jag fick 
igång tankstationen. Det är en säkerhetsfråga, säger 
Rimon.

Extremsporter är inne
Toppturer är inne och extremsporter som isklättring är 
på väg att bli mainstream.

– Skillnaden för dem som kommer hit är att de är själ-
va, åker du till Alperna får du köa, säger Rimon. 

Men i Stora Sjöfallet behövs inte någon extremsport 
för att få hjärtat att slå. En tur upp längs Soldalen 
som tar dig från gammelskogen upp till fjället kom-
mer att få dig att tappa andan.

– Just nu kan jag inte se något annat än att vara här. 
Det är som en dröm för mig.
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Rimon Lahdo

Tack
för förtroendet att bygga det nya 
ridhuset åt Gällivare kommun.
Vår unika kontroll på hela kedjan garanterar leveranser i tid, 
priser som håller och 
hallar av högsta kvalitet.

Läs mer om oss på borga.se

för förtroendet att bygga det nya 



Anders Lundgren
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Anders Lundgren har arbetat många år på LKAB Speci-
alprodukter. Det affärsområdet har nästan 1 000 an-
ställda och är den internationella delen i LKAB. Verksam-
het finns i Europa, Asien och USA. Under sju år bodde 
och jobbade Anders utomlands, först i Kina och sedan i 
Tyskland. Då reste han ofta mellan Tyskland, Sverige och 
Kina, både i jobb och för att träffa vänner och familj.

– Till exempel kunde jag flyga från Shanghai på mor-
gonen och vara hemma i Gällivare på kvällen, vilket var 
väldigt smidigt. Det ska vara effektivt att ta sig till och 
från Gällivare, både för att resa affärsmässigt och som 
turist.

Lyckad flytt
För några år sedan bestämde sig Anders för att flytta 
tillbaka till Gällivare med sin familj. Han funderade då 
på hur allt skulle fungera, till exempel när det gällde 
jobb, skola och transporter. I Gällivare fann Anders ett 
bra alternativ för allt det där. Fungerande kommunika-
tioner, både privat och i jobbet, var en viktig faktor för 
val av boplats.

– Jag reser fortfarande i jobbet. Idag åker jag mest 
inom Sverige men också utomlands. Att avgångarna är 
bra anpassade för affärsflyget är avgörande. Kravet på 
tillgänglighet kommer att öka än mer i och med de sats-
ningar som görs nu för den gröna omställningen. Vi be-
höver attrahera många fler som ska verka och bor här. 
Det ska vara lätt att kommunicera till och från Gällivare.

Smidigt för Anders att flygpendla

Bra flygtider gör att flygpendlaren 
Anders Lundgren slipper den där 
extra övernattningen. 
– Har jag ett möte i Stockholm kan 
jag ta flyget på morgonen och se
dan komma hem till familjen igen 
samma kväll, säger Anders. 



www.forcit.se
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I samband med en flytt uppstår det ofta många 
frågor, oavsett om det är en person eller en stor familj 
som flyttar. Magdalena Forsman har uppdraget som 
kommunens inflyttningslots och hon kan hjälpa dig 
med att etablera nätverk och hitta sammanhang på 
den nya orten.  

– I Gällivare finns förutsättningarna att stortrivas, leva 
tryggt och förverkliga nya drömmar. Det är känslan 

jag vill förmedla i mitt uppdrag, säger Magdalena, 
som nås på denna e-postadress:  
inflyttningsservice@gallivare.se 

Välkommen, welcome, buorisboahtem, bures  
boahtin, tervetullut, tervetuloa till Gällivare!

Om du vill flytta till Gällivare ska vi ta väl hand om dig. Gällivare kommun 
har en inflyttningslots, så att du inte bara hittar rätt, utan också hittar hem.  

Inflyttningsservice gör din flytt 
till Gällivare lite enklare!  
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Strax norr om polcirkeln ligger en plats som präglas av en stark gemenskap. Här går 
byarna, kulturen och språken över gränser och enar. Här svetsar urkraften samman 
och naturtillgångarna bidrar till internationellt företagande och Sveriges framgång. 

Vår största tillgång är människorna. Människorna som står stadigt i platsens unika 
kulturarv med blicken fäst på en spännande framtid. Och vi behöver bli fler. 

Just nu riktas världens blickar mot Gällivare när gruvnäringen investerar 
miljardbelopp för att göra en grön omställning av industrin. Det skapar 

framtidstro, stolthet och jobb. Vi bygger som aldrig förr. Nyligen invigdes 
Kunskapshuset som har uppmärksammats internationellt för sin unika design. Vi 
har skapat en friidrottsarena och en toppmodern is- och evenemangsarena. Vi 

bygger bostäder och vi skapar ett av Sveriges största trähus som kommer att fyllas 
med 23 000 kvadratmeter kultur och aktivitet.

Gällivare är för dig som vill låta naturen sätta takten och vill fascineras av åtta 
årstider och ett natur- och kulturlandskap med flera tusen år gamla spår av 
mänsklig verksamhet. För dig som gillar förändring, men också att saker på 
många sätt är som de alltid varit. Det är för dig som vet att en arktisk livsstil 

inte passar alla, men belönar med gnistrande vinter, sprakande norrsken och 
sommarnätter som aldrig tar slut.

Vi omsluts av den storslagna naturen. Närheten till lugn och outdoor är en del av 
vårt liv här. I världsarvet Laponia finns fyra nationalparker, två naturreservat och 
nio samebyar. På kalfjället Dundret, Váhtjerduottar, ligger Dundret Lapland som 

är en av Sveriges främsta skidanläggningar, alldeles intill stan. Dundret har också 
vandringsleder, skoterleder, skidleder, skidbackar och vindskydd och utsikt mot 

Sarek och Kebnekaise.

Vårt läge och våra förutsättningar har fostrat oss i en anda där vi alltid behövt 
anstränga oss lite mer. Det har vi stor nytta av nu när vi bygger för framtiden 

och för dig som vill bli en del av vår gemenskap. Välkommen, welcome, 
buorisboahtem, bures boahtin, tervetullut, tervetuloa till Gällivare!

www.gallivare.se


