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Får jag lov?

Årets verksamhet utsedd, sid 8-9 
Bilder från vintermarknaden, sid 13

Dansglädje, 
sid 14-17
•	 Tango
•	 Zumba
•	 Street
•	 Bugg
•	 Folkdans
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Landshövdingen på besök
I slutet av februari fick Gällivare besök 
av länets nye landshövding, Sven-Erik 
Österberg. Efter en presentation av kom-
munen, näringslivet och samhällsom-
vandlingen i synnerhet, sammanfattade 
landshövdingen sitt besök så här;

 - Jag har fått mycket bra information 
och en bild över hur läget är i Gällivare 
just nu. Hela samhället står inför en 
spännande utveckling och det är mycket 
som är på gång. Jag har stor respekt för 
invånarnas funderingar och frågor över 
hur detta ska gå till. Man kan säga att 
Malmberget och Gällivare, hela Malm-
fälten, går igenom ett slags kaos men 
också en positiv utmaning.

Avslutningsvis vill jag önska kommu-
nens alla invånare, nyinflyttade och 
besökare en riktigt glad påsk!

Med beröm godkänt
Den kommunala ekonomin för 2012 = en 
budget i balans! En summering som låter sig 
göras för elfte året i rad. Ett glädjande fak-
tum som befäster att Gällivare fortsatt lever 
upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 
Att få ihop ekvationen - tilldelade medel och 
bästa möjliga kvalité i service och tjänster - 
är utmaningen för samtliga förvaltningar. En 
grannlaga uppgift som verksamheterna under 
ett drygt decennium klarat med beröm god-
känt!
 

•	 De som bor och bedriver näringar i 
de delar av Malmberget som kom-
mer att avvecklas över tid ska suc-
cessivt erbjudas nya och attraktiva 
boendemiljöer, liksom bra alternativ 
för lokalisering av sina verksamhe-
ter.

 
•	 Som övergripande uppgift för alla 

kommunens invånare ska nya äld-
reboenden uppföras, lokalisering av 
ny gymnasieskola och anläggningar 
för sport-, fritids- och kulturaktivite-
ter fastställas, liksom områden för 
tillkommande bostadsbebyggelse 
och företagsetableringar.

 
Som sagt en komplicerad process för 
vilken kommunen successivt bygger upp 
en egen organisation med personella 
resurser. Detta ska dock inte finansieras 
med skattemedel utan ska bekostas 
av LKAB, som med sin verksamhet är 
orsak till den karaktär samhällsomvand-
lingen har.
 

Överklagat avtal
Den 10 april 2012 så fattade kommun-
fullmäktige med stor majoritet beslutet 
att godkänna ett upprättat samverkans-
avtal mellan Gällivare kommun och 
LKAB. Senare samma dag underteck-
nades avtalet som reglerar respektive 
parters åtaganden under de närmaste 
20 åren. Denna uppgörelse utgör själva 
grunden för att processen kring sam-
hällsomvandlingen kan starta fullt ut, 
och att förhandlingar mellan LKAB och 
övriga parter/fastighetsägare kan inle-
das. Detta har tyvärr inte kunnat göras 
ännu då samverkansavtalet överklagats 
och fortfarande genomgår rättslig pröv-
ning.

”

Den globala ekonomin ter sig fortsatt 
bräcklig och prognoser för 2013 och 
2014 förutspår tuffa tider för många 
länder, liksom kommuner i vårt land. I 
Malmfälten ser det dock betydligt ljusare 
ut. En stark basnäring och efterfrågan 
på världsmarknaden borgar för en 
fortsatt god tillväxt under de närmaste 
åren. Och med ordning på kommunens 
finanser och en låg skuldsättning kan 
Gällivare se framtiden an med större 
tillförsikt.

Kärnverksamhet och mer därtill 
Kommunens huvudsakliga uppgift är 
fortsatt att på bästa möjliga sätt till-
handahålla vård, skola, omsorg och 
samhällsservice till medborgarna i livets 
alla skeden. Därutöver finns en rad 
övriga utvecklingsområden, där arbetet 
att öka Gällivares attraktion som ort för 
inflyttning, etableringar och besökare 
är mycket viktigt. Men sedan några år 
tillbaka ligger största fokus på en mycket 
omfattande uppgift som tillkommit till 
följd av gruvnäringens utbredning – 
samhällsomvandlingen.

Utveckling & avveckling  
Den stora utmaningen med samhällsom-
vandlingen är att den genomförs så att 
den på bästa sätt möter medborgarnas 
behov och önskemål. En komplicerad 
process som innefattar många delar 
med tyngdpunkt på följande:
 
•	 I östra Malmberget ska boendemil-

jön utvecklas i nära dialog med de 
boende. Ambitionen att så långt det 
är möjligt uppfylla det man önskar 
och ger uttryck för. 

Tommy Nyström
Kommunalåd 

Kommunalrådet har ordet

Länets nye landshövding Sven-Erik Österberg, här 
tillsammans med kommunalråd Tommy Nyström, 
besökte kommunen i slutet av februari och uttryckte 
respekt och optimism för Gällivares fortsatta ut-
veckling.
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GEOGRAFI
•	 100 km norr om polcirkeln
•	 16 000 kvadratkilometer
•	 359 m över havet 
•	 18 267 invånare 2012-12-31

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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Nämnd Stopp Dag Tid Plats
Kommunfullmäktige  
  8 apr 13.00
  20 maj 13.00
Kommunstyrelsen    Kommunhuset
  16 apr 10.00
  6 maj 10.00
  21 maj 10.00
  17 jun 10.00
Service- och tekniknämnd    Kommunhuset
  9 apr 09.00
  14 maj 09.00
  18 jun 09.00
Miljö- och byggnämnd    Kommunhuset
  18 apr 09.30   
  16 maj 09.30
  20 jun 09.30
Barn- utbildning och kulturnämnd    Kommunhuset
  9 apr 10.00
  14 maj 10.00
  18 jun 10.00 
Socialnämnd    Kommunhuset
  11 apr 10.00
  16 maj 10.00
  13 jun 10.00

KOMMUNFULLMÄKTIGERevision

Överförmyndar-
nämnd

Barn- utbildning
& kulturnämnd

Service- 
& tekniknämnd

Kommunstyrelsen

Socialnämnd Miljö- 
& byggnämnd

Valnämnd

Kommunchef

Barn- utbildning
kulturförvaltning

Service- &
teknikförvaltning

Kommun-
ledningskontor

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

Social-
förvaltning
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Handledarträff för vässad 
personalintroduktion

70 handledare inom socialför-
valtningens olika verksamheter 
inom Gällivare Kommun, träffades 
i januari under en heldag på Dundret.
Det för att utbyta erfarenheter och 
lägga grunden till en ännu bättre 
introduktion för de som kommer in 
på arbetsplatserna som nyanställda.

– Det är otroligt värdefullt att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera 
hur vi bemöter och introducerar nyanställda. En kvalitetssäkring som 
gynnar alla, inte minst de som brukar våra tjänster, berättar Emma 
Keränen/personalhandläggare, Gällivare Kommun.
 

Det finns cirka 750 anställda inom förvaltningen med ett omfattande flöde av
nya medarbetare. Bara inför varje sommar rekryteras omkring 350 vikarier. 
Arbetet med att utveckla introduktionen för nyanställda inom socialför-
valtningen startade med att en projektgrupp tillsattes 2012. Den består 
av enhetschefer, arbetsledare, administratörer samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. Emma Keränen från personalenheten har spindelns roll och håller 
i trådarna för gruppens arbete. 

– Förra året tog vi fram en övergripande checklista som med mindre 
anpassningar kan användas av alla enheter inom förvaltningen. Den 
började användas av en del redan förra sommaren och målet är att 
den blir ett grundverktyg vid alla framtida nyanställningar. Nästa steg är 
att digitalisera delar av introduktionen, vilket vi börjat titta närmare på, 
säger Emma.

Detta var första träffen i sitt slag för socialförvaltningen och riktade sig 
både till anställda och redan aktiva handledare, liksom till de som gärna 
vill bli det. I mindre arbetsgrupper diskuterades viktiga aspekter i sam-
band med en introduktion. 

Hur bemöts ny personal? Vad får de med sig innan de startar sitt arbete? 
Vad är vi som arbetsgivare bra på och vad kan vi förbättra? – för att 
nämna några.

– Personalen har en bred kompetens och erfarenhet och deras 
roll som handledare är otroligt viktig. Vi får en kvalitetshöjning för 
nyanställda som ökar trivselfaktorn, vilket i sin tur bidrar till en 
minskad personalomsättning. En bra introduktion är en klar bo-
nus vid framtida rekryteringar, säger Emma och fortsätter; dagen 
på Dundret var superbra och gav mersmak. Ett erfarenhetsut-
byte som resulterade i många nya infallsvinklar för vårt fortsatta 
arbete. Planen är att ordna två träffar per år och jag ser redan 
fram emot hösten då vi kör igen.   



 

SEMESTERVIKARIER TILL SOCIALTJÄNSTEN
Juni-augusti 2013

 

•Undersköterska  
•Vårdare  •Skötare 
•Personlig assistent

•Ekonomibiträde 
kök, städ, tvätt

•Vårdare  •Skötare  
•Personlig assistent   

•Undersköterska

Till TÄTORTEN 
Ref nr S 247/2012

Gällivare/Malmberget/
Koskullskulle

Till LANDSBYGDEN 
Ref nr S 246/2012
Dokkas/Nilivaara 

Hakkas/ 
Nattavaara/

 Ullatti och Skaulo
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Nya medarbetare i
Gällivare kommun

•	 Isaksson Linda                  
Pedagog 

•	 Körlén Ulrika,                      
Undersköterska 

•	 Jannok Eva            
Undersköterska 

•	 Johansson Ann-Christin 
Undersköterska

•	 Karlsson Johanna             
Avlösare

•	 Pettersson Elina      
Socialsekreterare

•	 Mathiasson Magnus 
Utredare

•	 Boström Eva-Lena           
Förskollärare

•	 Alveblom Astrid           
Förskollärare

•	 Isaksson Jimmy          
Badmästare/Fastighetssk 

•	 Karlsson Agneta            
Undersköterska 

•	 Larsson Linda               
Handläggare

•	 Jakobsson Henrik           
Ekonom

•	 Lantto Angelica             
Distriktsarbetsterapeut

•	 Apelqvist Maria A             
Distriktsarbetsterapeut

•	 Ejemalm Anita K                
Distriktssköterska 

•	 Elimää Landström Ingela 
Sjuksköterska

•	 Grelson Monica                 
Undersköterska

•	 Skoglund Thomas             
Undersköterska 

Just nu söker vi:

•	 Omvårdnadsansvarig             
Sjuksköterska

•	 Personlig assistent
•	 Förskollärare
•	 Lärare Ma/No Sjöparkskolan
•	 Byggnadsinspektör
•	 Sjuk- och distriktssköterskor
•	 Arbetsterapeut

www.gellivare.se/lediga jobb

Ny Miljö- och byggchef
Efter åtta månader som fastig-
hetssamordnare går Antero Ijäs 
vidare i sin kommunala karriär. I 
mitten av februari tillträdde han 
tjänsten som miljö- och bygg-
chef. Kommunbladet fick en 
pratstund med Antero efter tre 
veckor på den nya tjänsten och 
undrar stillsamt, hur är läget;
 
- Det är under kontroll och känns otroligt 
spännande, särskilt med tanke på det 
expansiva läge som Gällivare befinner 
sig i. Mycket nytt ska byggas och där är 
jag och mitt nya team viktiga kuggar.

Antero har bred erfarenhet från bygg-
branschen både som anställd och egen 
företagare. En utpräglad entreprenör 
som känner sig trygg att axla ett större 
ansvar på området. Miljösektorn är 
relativt oprövad mark men han tillmäter 
den stor betydelse och ser fram emot 
att fördjupa sina kunskaper på området. 
Kommunens miljöarbete har hunnit en 
bra bit på vägen och med stafettpinnen i 
hand uttrycker Antero både respekt och 
ansvar inför det fortsatta arbetet.

- Miljö berör allt och alla i ett samhälle. 
Det är lätt att ta saker som luft, vatten, 
livsmedel, avfall för givet, men det är 
samtidigt lika självklart att vi människor 
hanterar allt på ett bra sätt. Som kom-
mun har vi ett ansvar att se till att lagar 
och regler efterlevs, vara rådgivande och 
förmedla information.

På vilket sätt kommer det att 
märkas att du är ny lagledare för 
verksamheten?

Miljö- och byggenheten är redan en 
väl fungerande verksamhet med hög 
kompetens, men allt kan som bekant bli 
bättre. Jag kommer att lägga stort fokus 
på att se över våra rutiner och vad vi 
kan förändra och förbättra, framförallt ur 
serviceaspekt. Vi ska bland annat öka 
digitaliseringen för att korta ner ledtider, 
exempelvis i hanteringen av bygglovsä-
renden. Vi ska bli det bästa miljö- och 
byggkontoret i Gällivare kommun, eller 
varför inte i Norrbotten?

Vad är viktigast för Gälivare som du 
ser det?
Att vår attraktion ökar. Det ska vara 
trevligt att bo här och i större utsträck-
ning möjligt att erbjuda attraktiva lägen 
för bostadsbyggande. Ambitionen är att i 
högre grad kunna tillgodose människors 
önskemål, avslutar Antero Ijäs med sitt 
team på 14 medarbetare som snart ska 
bli 15. Just nu söker man nämligen yt-
terligare en byggnadsinspektör. Läs mer 
om tjänsten på: 

www.gellivare.se/lediga jobb

SEMESTERVIKARIER TILL SOCIALTJÄNSTEN
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Under 2013 grenomförs en
masterskurs i datorstödd stads-
planering vid Luleå Tekniska
Universitet (LTU). 21 studenter
som läser sina sista år på
civilingenjörsprogrammet för
arkitektur har Gällivare centrum
som fokusområde för kursen.

I mitten av februari besökte studenterna
Gällivare. Förutom att träffa kommunen,
LKAB och få en rundtur i Malmberget
och Gällivare så undersökte studen-
terna trafikflöden på gator och torg i 
centrum. Man räknade gående, sparkå-
kare och eventuella cyklister under olika 
tider på dygnet. 

Detta för att sedan jämföra med tidigare 
analyser som gjorts och få fram en ak-
tuell bild av hur olika ytor och områden 
samspelar med varandra. Studenterna 
kunde observera att de tider på dygnet 
en stad normalt sett har stora flöden; vid 
arbetsdagens början på morgonen och 
dess slut på eftermiddagen, så var rö-
relserna i Gällivare centrum små. Detta 
kan tyda på att det finns få arbetsplatser 
i centrum.

Samhällsomvandlingen

Studenterna från Tekniska universitetet
i Luleå har skådats på olika platser
i Gällivare centrum med papper och
penna i händerna då de räknat gående,
sparkåkare och ev cyklister under olika
tider på dygnet.

Dessutom verkar det som att människor
i stor utsträckning väljer ”egna vägar”
istället för de ytor och områden som är 
tänkta för gående i centrum.  

Utöver att undersöka hur människor 
använder och rör sig på ytor i centrum 
arbetar studenterna med ett förslag
på förtätning av centrum utifrån analyser
av lokalklimat; vind, sol, skugga etc,
samt hur bebyggelse av olika slag i olika
lägen påverkar lokalklimatet.

Studenternas arbete har haft sin
utgångspunkt i visionen ”En arktisk små-
stad i världsklass”.
- Jag tycker det är ett fantastiskt arbete
som gjorts i kommunen, med dialog,
vision och utvecklingsplaner i fokus. Som
jag ser det fyller studenterna en funktion
i det arbetet genom att förhoppningsvis
öka kunnandet om just relationen mellan
vision, värdeord, utvecklingsplan för
centrum och placering/-utformning/
byggande, säger Björn Ekelund.

Resultatet av kursen presenteras i slutet
av mars och kommer att utgöra ett
underlag i den fortsatta planeringen och
utvecklingen av centrum.

Kommunens fortsatta arbete med
utvecklingsområden i form av detaljpla-
ner och bygglov kommer att avgöra om
visionen uppfylls. Risken finns alltid att
när det ska börja byggas så glöms de
värdeord som man har beslutat om bort.
- Här kan studenterna förhoppningsvis
bidra med en viss kvalitetssäkring. Som
jag tror är lärorik för alla. säger Björn 
Ekelund, och öppnar upp för fortsatt 
samarbete.

Vi ser mycket positivt på samarbetet
med LTU och det arbete studenterna
gjort kommer att ingå i vårt fortsatta
arbete med att göra visionen verklig i
centrum. Att de arbetat med utgångs-
punkt i de kvaliteter som Gällivare
centrum redan har som vi vill värna och
utveckla gör att deras arbete känns extra
värdefullt, säger Liza Yngström sam-
hällsplanerare i Gällivare kommun.

Normalt brukar vi arbeta med Luleå 
centrum i den här kursen, men i år 
tyckte vi det var roligt att få titta när-
mare på Gällivare centrum, säger Björn 
Ekelund lektor i stadsbyggnad och 
ansvarig för kursen.

Christina Eneris, Utvecklingsenheten, 
informerade studenterna om samhälls-
omvandlingen i Gällivare kommun.



Tack för er insats!Onsdag den 20 februari avtacka- 
des kommunens medarbetare
som gått i pension under 2012. 
Evenemanget hölls på Glada 
Kocken, Repisvaara och kvällen 
inleddes med mingel i stockstu-
gan. Därefter hälsades alla
välkomna av kommunchefen 
Lennart Johansson.

Till förrätt serverades toast med rökt 
renstek, ruccolasallad och lättrostade 
pinjenötter. Varmrätten bestod av en 
gudomligt god oxfilé med rödvinssky, 
aioli, smörfräst sparris samt potatiskaka 
med västerbottenost. Middagen avsluta-
des med en ljuvlig dessert bestående av 
husets chokladpaj med boysenbärcoulis 
och grädde samt kaffe/te och kaka.

En lyckad kväll som avslutades med 
tacktal samt blomsterutdelning.
Från personalenheten deltog Evy 
Svanhem och Neily Winsa

Barn- utbildning och kulturförvalt-
ningen
Ritva Alaviippola
Elisabeth Broberg 
Inga-Britt Edman
Elsa Eliasson
Kerstin Hansson
Roland Karlsson
Britt-Marie Nilsson Ylitalo
Sven Ohlsson
Barbro Rydbjörk
Karin Silfverplats
Mona Westervall
Evy Åhl

Socialförvaltningen
Inge Isaksson
Else-Maj Johansson
Gunilla Johansson
Inga Johansson
Anna-Greta Nilsson
Doris Nilsson-Mäki
Gullan Olsson
Kristina Oscarsson
Vanja Oskarsson
Birgit Rövik
Irene Sjögren
Anne Viksten
Aina Åström

Service- och teknikförvaltningen
Reino Johansson
Ola Karlsson
Arnold Lundberg
Jan-Erik Nilsson
Alf Nilsson Ranta
Sven Palo
Tommy Sjölund

Fr v. Sven Ohlsson, Barbro Rydbjörk, Roland Karlsson, 
Mona Westervall, Karin Silfwerplats.

Fr v:Inge Isaksson, Else-Maj Johansson, Gunilla 
Johansson, Irene Sjögren, AnnaGreta Nilsson.

Fr v: Jan-Erik Nilsson, Arnold Lundgren.
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Årets verksamhet(er) 2012 
Vassarhem 2 och Savo kammade hem den fina
utmärkelsen Årets Verksamhet 2012 i Gällivare
kommun. De kom på delad första plats och pre-
mieras med 10 000 kronor vardera.

– Det känns jättekul och alla här är så himla
glada och stolta över utmärkelsen. Vi brinner för
verksamheten i vårt dagliga arbete och just nu
pratar vi om vad vi ska göra för prispengarna, men
än har vi inte bestämt oss, säger Rode Johansson,
undersköterska vid Vassarhem 2.

Utmärkelsen som riktar sig till kommunala verksamheter, upp-
märksammar och belönar de arbetsplatser som arbetat sär-
skilt bra med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Priset
är 10 000 kronor som de ska använda till någon gemensam
aktivitet. Savo, är en kommunal verksamhet för funktions-
nedsatta och en av de lyckliga vinnarna. De premieras bland 
annat för deras metodiska arbetssätt och den goda samverkan 
de har med lokala företag och de övriga kommunala verksam-
heterna.

– Det här betyder otroligt mycket, att vår verksamhet lyfts fram.
De som arbetar här gör viktiga och riktiga arbeten och det är
bra att de uppmärksammas, då de har en viktig plats i vårt
samhälle, säger Mikael Eriksson, arbetsledare, Savo i 
Gällivare.

Ny utvärderingsmetod
Juryn består av sex kommunalanställda som arbetar inom 
olika områden. I år har man genomgått en utbildning och 
arbetar efter en ny utvärderingsmetod som är mer strukturerad 
och kvalitetsinriktad. Verksamheterna anmäler själva sitt delta-
gande och får sedan ett antal skriftliga och muntliga frågeställ-
ningar att besvara. 
Juryn tar också in rapporter kring deras arbetsmetodik och 
arbetsplats, som vägs in i bedömningen. Arbetsmiljön är en 
viktig aspekt liksom hur verksamheten fungerar för brukarna.

Därefter besöker man verksamheterna, både under utvärde-
ringsprocessen och efter att vinnarna utsetts.
– Juryarbetet har varit otroligt lärorikt och roligt. Jag tror
framförallt att våra jurybesök med intervjuer och feedback var
uppskattade. I år hade två verksamheter samma poäng och 
får utmärkelsen, och båda var mycket värdiga vinnare, säger 
Annika Tullnär, en av årets jurymedlemmar.

ÅR
ET

S V
ERKSAMHET2012

Utvärderarna fr v: Ann-Marie Andersson, Neily Winsa, 
Imelda Iran, Annika Tullnär. Ej med på bild: Lena Helin, 
Margitta Engström.

SAVO - Motivering
Socialt Arbete Vård Omsorg - arbete med variation 
och meningsfull sysselsättning. Får positiv feed-

back från samarbetspartners, företag och kommun. 
Personalen arbetar kontinuerligt med marknadsfö-
ring och uppsökande verksamhet för nya uppdrag. 
Kopparrensning från kablar, upphängningsanord-
ningar till fläktar i gruvan, demontering av dato-

rer, tillverkning av lastpallar, snöskottning mm, är 
exempel på arbete man utför med stor stolthet och 

så kallad ”SAVO kvalitet”. 

VASSARAHEM 2 - Motivering
En tillfällig lösning blev en lyckad satsning och som 

förhoppningsvis blir kvar.  Erfaren personal som 
får positiv feedback från vårdtagare och anhöriga.  

Checklista vid inskrivning om välmående, kost, sjuk-
domar, vardagsrehabilitering mm. Riskbedömningar 
gällande trycksår, undernäring och fall genomförs 
och dokumenteras i ett nationellt kvalitetsregister. 

Verksamheten resulterade i att kostnaderna för 
utskrivningsklara minskade från 3,9 miljoner år 2010 

till 450 tkr år 2011.
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Fr v: Margaretha Isberg,Veronika Luspa-Martinsson, Carolin Persson, Ingeborg Becker, Ulla Persson, 
Pia Möttönen, Lena Nilsson,  Anette Larsson, Anders Haapasaari, Linda Wennström.

SAVO VASSARAHEM 2 

Fr v: Jojje Eriksson (hantverkare), Anders Eriksson, Mikael Eriksson (arbetsledare), Christian Karlsson, Christer Ranta, Ste-
fan Hoffner, Ronny Karlsson, Ola Semberg, Bertil Gustafsson, Robert Green-Nilsson, Andreas Dagbro, Ove Nilsson (chaufför), 
Mikael Oskarsson, Hasse Nilsson (handledare), Jan Nilsson, Kent Ranta. Ej med på bild:  Herbert Sandberg, Daniel 
Oskarsson, Mikael Fors.
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Räddningstjänsten

Hej och välkommen! 
– Nyanställda vid Gällivare kommun

Thomas Regemalm Service- och teknikförvaltningen
Blev ny verksamhetsledare vid förvaltningen i slutet av förra året. 
Thomas arbetar i huvudsak med att leda och hjälpa staben med att 
bereda ärenden.

Ann-Sofi Johansson Miljö- och byggkontoret
Ann-Sofie arbetar sedan februari i år som miljöassistent med bland 
annat inregistrering, hantering och även fördelning av ärenden till 
handläggarna på kontoret. Hon kommer även ta hand om post- och 
telefonärenden, fakturering och resebeställningar.

Matilda Abrahamsson Miljö- och byggkontoret
Matilda ansvarar för miljöskydd och det innebär främst tillsyn och 
handläggning av anmälningsärenden bl a värmepumpsanläggning-
ar och avfall. Hon började arbeta som miljöinspektör på kontoret 
den 1 februari i år.

Henrik Johansson Ekonomienheten
Klev på sin tjänstgöring 4 februari i år och Henrik kommer främst 
arbeta med budgetprocesser och även till viss del bokslut inom 
kommunens verksamheter. 

Fr v: Tomas Regemalm, Ann-Sofi Johansson, Ma-
tilda Abrahamsson och Henrik Jakobsson.

Ny organisation
Omorganisationen innebär mer personal på dagtid utan att minska
på den operativa styrkan. Det genom en organisatorisk förändring
som skett i samverkan med insatsledarna, vilket gör att man på ett
bättre sätt tillvaratar spetskompetensen inom räddningstjänsten.

– Vi har stärkt upp organisationen ytterligare utan att dra ned på resurserna vid 
olycksfall. Nu har vi större möjligheter att arbeta förebyggande, vilket bidrar till att 
minska olyckorna i samhället. Likaså att i högre grad bistå allmänheten med rådgiv-
ning och information. Vi kan också på ett bättre sätt möta upp det ökande behovet 
av ritningsgranskningarna på ny- och ombyggnationer till följd av samhällsomvand-
lingen, säger Tomas Granberg/insatsledare vid räddningstjänsten.

Räddningstjänstens insatsstyrka kommer precis som tidigare att vara bemannad av 
en insatsledare, en styrkeledare och fyra brandmän som står redo att rycka ut dyg-
net runt, närhelst en medborgare är i nöd. Personalen och arbetsgivaren har tillsam-
mans tagit fram en lösning som innebär att man frigjort resurser till det strategiska 
och förebyggande säkerhetsarbetet. Detta genom att förändra interna arbetsmeto-
der och utlägget av arbetstid för ledningspersonalen.

Joakim Svensson/förvaltningschef service & teknik, gör bedömningen att detta kom-
mer att gynna kommunens invånare.

–Det har varit en rätt lång resa till den nya organisationen och det har stötts och 
blötts. Nu har vi hittat en form där vi främst ändrat i ledningsstrukturens arbetssätt 
och organisation. På så vis kan vi på ett ännu bättre sätt tillvarata olika spetskompe-
tenser hos vår personal. Medborgarna får helt enkelt mer för skattepengarna som i 
förlängningen ger oss ett ännu säkrare Gällivare, säger Joakim Svensson.
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Närmare 50 förväntansfulla nyinflyttade från Serbien 
i Söder till Kiruna i norr, deltog i en heldag på 
Dundret för nya Gällivarebor en söndag i 
februari. Det var IN Gellivare som 
arrangerade dagen där nya kontakter
och vänskapsband knöts. 

Det bjöds på vårsol och gott umgänge på 
norrländskt vis, surr över en kopp kaffe 
som avnjöts över öppen eld. Några 
svischade nedför pisterna, medan 
andra deltog i skidskola och det fanns 
barnaktiviteter för de minsta. 
– Det var supertrevligt, här möttes 
våra Gällivarefaddrar och besökare 
och många av de besökande fick 
chans att se hur vi i Gällivare kan 
njuta av en vårvinterdag i det fria. 

Det fanns några som aldrig stått på ett par skidor förr, så här fick de chan-
sen att lära sig lite. Jag såg att några nya vänskapsband knöts på plats 
och även några som bestämde att ses privat, det kändes extra roligt. Vi fick 
väldigt många tack efteråt, berättar Maria Sätterqvist, IN Gellivare.

IN Gellivare har bland annat som uppgift att lotsa nya kommuninvånare 
eller sådana som funderar på att flytta hit, in en gemenskap och få dem 
att känna sig som hemma. Därför arrangeras gemensamma aktiviteter där 
besökarna har möjlighet att få träffa både etablerade Gällivarebor som kan 
dela med sig av sina smultronställen, men också får träffa andra som flyttat 
till Gällivare och utbyta erfarenheter och skapa nya nätverk.

IN-Gellivare

”

Foto: Emma Norberg/Mediatales.se

– Dagen var jättebra. Man känner sig otroligt väl-
kommen till Gällivare och det är en fin chans att 
träffa andra människor som flyttat in eller som 
redan bor här. Bra initiativ av kommunen och 
näringslivet, att man är mån om att de som 
flyttar in och vill att de ska trivas och stanna 
kvar, säger Stig Abrahamsson, nyinflyttad 
Gällivarebo sedan åtta veckor.
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Vi har ca 6 mil skidspår i tätorten

LiChen Chu:
- Jag har bott här i 20 år och 
det är tredje gången jag åker 

skidor. Det är fint och roligt 
och jag lär mig fortfarande. 

Här är fint att promenera på 
sommaren också.

På kommunens hemsida kan du se när spåren är 
preparerade, www.gellivare.se/Kommun/Fritid/
Skidspår. Här hittar du också en skidspårskarta.
Belysningen släcks kl. 22.00 eller vid tempera-
tur under -18°.  Hundar hålls kopplade. Håll till 
vänster i spåret.

Kommunbladet ställde en fråga till åkarna  
längs spåret:

Skidspår  Belysning  Längd
Grundspåret  Ja  15 km  
Kommunrundan  Ja (delvis)  21 km 
Hellnerstadion (Dundret)  Ja (delvis)  5 km 
Hedspåret (föreningsägd)  Ja  3 km 
Kaptensspåret (föreningsägd)  Ja  3 km 
Dundret runt  Nej  30/50 km   
 - Vad tycker Du om skidspåren?

Karin Andersson:
- Spåren är fina! Jag åker 
mest på träsket för hälsans 
skull och försöker hålla igång 
så länge man kan. Jag har 
åkt skidor sen jag var barn 
och tycker det är kul speciellt 
nu på våren.

Anders Mettävainio:
- Spåren är helt fantastiska! 

Inget att klaga på, skulle vara 
konditionen i så fall. Jag åker 

2-3 gånger i veckan och tar 
Kommunrundan på helgerna. 

Har anmält mig till skateloppet 
till Dundret Runt.

Lena Hillblom:
- Jättefina spår! Heder åt 
de som kör spåren! Vill 
skicka med en hälsning 
att inte trampa sönder de 
fina spåren och det gäller 
även skatedelen. Jag har 
åkt Kommunrundan nu och 
ska åka Dundret Runt i år. 

Lars-Ola Olofsson:
- Spåren är fina! Vi åker in ib-

land från Skaulo, där vi bor, för 
att träna i pistade spår. Vi har 

precis åkt Kommunrundan. 
Jag ska åka Dundret Runt.

Marita Olofsson:
- Jag har åkt in till Gällivare 
från Skaulo med min man för 
att motionsträna på de fina 
spåren. Vi har åkt Dundret 
Runt 12 gånger och har 
anmält oss i år också.
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Bilder från vintermarknaden 15-17 mars 2013
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Dansen - konstform, motion,
sport och ren glädje
 

Dansen har betytt mycket för folket genom tiderna.
Många minns folkparksdanserna, Blodiga yxan och
andra dansanta tillställningar i bygden, där ljuv musik
uppstått både till själva dansen som konstform, men
ibland också till en danspartner. I dansen har gemen-
skap skapats, kordination trimmats, självförtroenden
vuxit och svettpärlor lackats.

Den har tränats, tävlats i, uppvisats och även bara avnjutits i
allehanda former av kvinnor och män, unga och gamla.
– Dansen har otroligt stor betydelse i samhället. Förut gick
många ut och dansade ”styrdans” och det arrangerades
danskvällar på lokal flera gånger i månaden, men det publika 
intresset minskade med åren. Numera dansas det nog mest 
i olika föreningar, förbund, dansgrupper och även hos oss i 
Kulturskolan, dit många danssugna söker sig. Idag finns
det fler dansformer än någonsin i kommunen och vi har allt
från bugg och line dance till zumba och magdans, bara för att
nämna några. Intresset för att dansa har vuxit stadigt under
2000-talet, vilket är otroligt roligt. Jag tror att det bredare utbu-
det av dansformer, aktiva dansaktör som håller exempelvis
träningar och även Dansens Dag, kan ha bidragit till det ökade
intresse på orten, säger Jerker Johansson/kulturskolans chef.
 
 

Dansens Dag 24-25 April 
Dansens Dag är ett årligt arrangemang och manifesterar
dansen som konstform. många olika dansnummer presenteras 
och arrangeras av kulturskolan, lokala dansföreningar och
dansgrupper. En av nyheterna för i år är att vi kommer kunna
se den indiska dansen Bollywood, men vi hoppas också på att
få in thailändsk- och afrikanskdans, berättar Yvonne Nilsson,
samordnare för Dansens Dag i Gällivare.  
– Arrangemanget är oerhört populärt och brukar alltid dra
storpublik, så vi beslutade att köra två dagar i år och jag vill
rekommendera förköp av biljetter. Det blir en härlig, mångsidig 
föreställning som bjuder på ren dansglädje, säger Yvonne.

Den 24- 25 april går dessa av stapeln i aulan, Gällivare
Sjukhus. Håll utkik efter annons i Kometen under april.

Samspel och känsla är 
hjärtat i argentinsk tango 

Det liksom ligger i luften på söndag-
kvällarna, förväntan och längtan 
till att ge sig hän i den argentinska 
tangon. Klackarna mot golvet och 
musiken startar, plötsligt befinner 
sig deltagarna inte i blå skolan i 
Gällivare, utan har förflyttats i 
tanken till Buenos Aires och en 
sjudande danskväll.
 -Det är en jättespännande dans. Den 
handlar om stil, hållning, känsla och samspel, 
säger Bernt Wennström, Föreningen Tango i Gällivare. 

Den argentinska tangon är en pardans som såg dagens ljus i 
immigrantkvarteren i Buenos Aires och Montevideo i slutet av 
1800-talet. Den finns idag i de flesta länder och större städer, 
där det hålls kurser och finns klubbar. I Gällivare är det runt 16 
personer som dansar. Föreningen har nybörjarkurser när det 
anmälts intresse för att börja dansa och de är alltid öppna för 
fler deltagare. Dansen innehåller ett spann av grundsteg men 
är också rätt improvisatorisk.
 - Man ger subtila signaler till sin danspartner och den kanske 
inte är superenkel att få kläm på, men i början lär man sig 
några grundsteg och sedan handlar det mycket om känsla. I 
Norr- och Västerbotten finns flertalet tangoföreningar och vi 
åker till varandra och dansar och har kurser emellanåt. Vi har 
ingen formell ledare i vår förening, utan turas om att hålla i 
programmen och inspireras och lär av varandra. Vi åker också 
tillsammans till olika städer i Europa och besöker tangoklubbar 
och dansar och utvecklar oss, det är otroligt socialt och blir lite 
av en livsstil, berättar Bernt Wennström, Tango i Gällivare. 



Zumba Fitness 

gör träningen till folkfest
Glädje och energi är nyckelorden för den latinin-
spirerade dansen Zumba Fitness som förvandlat 
träningen till folkfest. Intresset och utövaran-
talet har vuxit lavinartat i Sverige och så även i 
Gällivare.

– Det är en träningsdans 
som passar alla oavsett 
nivå, ålder eller kön. Gäl-
livares zumbadansande är 
omtalat även utomlands. 
Tack vare att vi har ett 
enormt engagemang bland 
instruktörer och deltagare 
har Zumban vuxit fort här 
och otroligt roligt är att det 
ska hållas en instruktörsut-
bildning i Gällivare nu i april. 
Det är den första i Sverige 
som arrangeras utanför 
Stockholm och Göteborg 

och intresset tror vi blir stort, berättar Amanda Matti, Zumba 
fitness instruktör. 

Det är dans med inslag av salsa, merenque, cumbia och 
reggaeton, men den är också riktigt bra fysisk träning som 
bjuder på intervaller, core och koordination.  Det hålls mas-
sor av pass i Gällivare och det är både killar och tjejer som 
tränar. Dessutom finns flertalet arrangörer att välja emellan. 
– Det finns inga nybörjargrupper då zumba fitness är 
uppbyggt så att det ska vara lätt att följa oavsett om man 
tränat zumba länge eller om man precis börjat. Man kom-
mer som man är på något pass och lär sig grundstegen allt 
eftersom, man kan börja med bara benrörelserna och lägga 
på armarna allt eftersom man känner sig tryggare i dansen. 
Man kan aldrig dansa fel! säger Maria Kula, Zumba fitness 
instruktör.

 
är glädje och kroppskontroll

Den uppstod i folksamlingar som dansade loss på 
gatorna och på dansklubbarna runt om i världen.  
Den är ett sätt att uttrycka sig på, ta sin plats i värl-
den och ge sig hän. Det är en individuell dans, men 
den dansas och tränas ofta i dansgrupp, som gemen-
samt skapar en våg av synkroniserade rörelser.

– Streetdance är oerhört medryckande, det är glad musik och 
även bra träning. Den ger kroppskontroll, bygger självförtroende 
och ger stretch och spänst, säger Ida Karlsson, danslärare.
Streetdance i Gällivare har vuxit framförallt de senaste 10 åren 
och utövas av både unga och vuxna.

– Vi hoppas på ännu fler streetdancelärare, då intresset är så 
stort. Det är otroligt socialt att dansa och man får även möjlighet 
att möta andra utanför sin vanliga umgängeskrets. Man behöver 
inte ha dansat innan och man avancerar eftersom, säger Ida 
Karlsson, Streetdance lärare ABF i Gällivare.
 Det är egentligen ett samlingsbegrepp av hip hop kulturens olika 
danser och den har influenser från eller inkluderar bland annat 
breakdance, new school, popping men kan även innehålla inslag 
av bland annat jazz- och modern dans. Det är en dans med myck-
et attityd och rörelserna är ofta stora och kaxiga. Upplägget och 
koreografierna varierar mycket från lärare till lärare och beroende 
på deras bakgrund och dansstilar.
– Fördelen med street är att den är så oerhört bred och kan 
rymma så många dansstilar. Jag dansar främst till hip hop musik, 
RnB och soul och det främst för att jag håller mig till stilarna New 
Style och New School. Men du kan dansa till allt från hårdrock till 
klassisk musik. Den är både en dans, en sport och även en inre 
terapi då den bygger inre och yttre styrka. Det är speciellt kul att 
se när unga tjejer växer i sin självkänsla och stärks i sin kropps-
uppfattning. Även om dansen är otroligt bra träning till riktigt bra 
musik, är den främst en passion för mig. Jag delar gärna med 
mig av min dansglädje till de som vill prova streetdance. Alla är 
välkomna, säger Ida Karlsson.

Foto: Emma Norberg/Mediatales.se
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Bugg bjuder på både 
utrymme och närhet

Det sitter i de snabba fötterna, 
de inbjudande kommunikativa 
händerna och de glada ansikten 
som möts i en mjuk och sväng-
ande rörelse på dansgolvet.  In-
tresset för buggen i Gällivare är 
stort och den dansas av otaliga 
dansanta och tränas aktivt av 
cirka 150 personer.
– Buggen ger mig chans att 
dansa min egen dans, även om 
det är en pardans så bjuder den 
på både närhet och utrymme. 
Buggen är ren glädje, men också 
otroligt mycket motion, säger 
Jeanette Wäppling, buggledare 
Dundret buggarna, Gällivare.

Den är en egen folkrörelse och en av de 
mest dansade danserna runt om i lan-
det. Buggen som räknas både som sport 
och dans, har sitt ursprung i Sverige 

BUGG
och vi är världsledande på den. Buggen 
ingår i Svenska Danssportförbundet 
och i Gällivare finns två väldigt aktiva 
föreningar.
– Bugg dansas i fyrafjärdedelstakt där 
tjejen har vissa grundsteg, man genom-
för olika figurer, exempelvis olika snurrar 
och stegkombinationer som man lär sig 
eftersom. Buggen har utvecklats tekniskt 
vilket innebär att killen för tjejen på ett 
sådant sätt att flickan vet, i förväg, vad 
killen vill att hon skall göra. Detta inne-
bär att utförandet av rörelsen sker på 
hennes villkor och syftet är att tjejen ska 
ha samma möjligheter som killen till att 
dansa. Bugg kan dansas både sakta och 
snabbt, säger Sven Lundgren, bugglä-
rare, Dundret buggarna.

Det finns många fördomar om buggen 
menar dansläraren Jeanette Wäppling. 
– Det finns de som tror att det enbart är 
en dans för äldre och till dansbandsmu-
sik. Så är det verkligen inte. Bugga kan 
man göra till all musik, vi dansar nästan 
alltid till modernare musik. Buggen utö-
vas dessutom av både yngre och äldre 
och över hela landet. 

Jag kan verkligen rekommendera att 
man tar en nybörjarkurs. Sen kan man 
välja att fortsätta privat när man får 
tillfälle på något dansgolv eller fortsätta 
träna. I bugg kan man träna ända upp till 
elitnivå, berättar Jeanette som brinner 
för dansen.  

 

Sven Lundgren och Jeanette Wäppling 
brinner för buggen

Dansbilderna är från Midnight Sun Shopping - arrangemanget 2011, 
då buggarna bjöd upp till dans i Gällivare Centrum.



 – svängom från förr
Den är en del av folkets historia. De människor som 
levde i dåtida bondesamhällen och som även lät sig 
inspireras av överklassens danser. Folkdansen visar 
hur det dansades förr, beroende på vart du bodde 
och vilken klasstillhörighet du hade. Den finns i hela 
världen i lite olika former.
– Folkdans är inte bara gammeldans, även om vi ofta 
har polska, polka, schottis, hambo, vals, snoa och 
mazurka som grund i danserna. Den har även inslag av 
modernare danser som foxtrot och two step. Danserna 
kom till i olika tidsepoker och skillnaden mellan 
polska och polka är 300 år och en del takter. Det som 
dansas idag, blir folkdans om hundra år, berättar Lollo 
B Eriksson, folkdansledare i bygden.

Dansandet sker en och en, två och två, i fyrkant, på 
linjen eller i ringar. Den innehåller stor taktvariation och 
har ett brett spann av rörelser i bestämda former. 

– Det är kul och varieran-
de, du kan hoppa mycket 
eller lite, dansa fort eller 
långsamt. Den har otroligt 
mycket rörelseglädje och 
alla får plats. Vissa danser 
är mer formella och andra 
mer sensuella, säger 
Ingrid Johansson, som 
är en av dansledarna i 
Gellmalaget.

Folkdansen utövas av både män och kvinnor och av en 
rätt trogen skara i Gellmalaget, som tränar året om och 
brukar delta i en del uppvisningar. De kallar sig ”den 
stora familjen” och bjuder gärna upp fler till dans. 
– Vi har så oerhört bra gemenskap och hjälps åt både 
på dansgolvet och privat. Vi tränar på onsdagar i Gröna 
skolan i Gällivare centrum och alla oavsett ålder är 
välkomna. Vi anpassar träningen efter deltagarna så 
man behöver inte kunna något, säger Lollo B Eriksson, 
Gellmalaget. 

      F o l k

 dans

De två översta bilderna är från Dansens Dag 2008 med 
Gellmalaget. Foto: Michael J Scott / Michael Johansson 

Dans i det gröna vid invigningen av Kåkstan. 
Foto: Bildarkivet, Gällivare kommun
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Love is in the air
200 meter upp i luften och med ett 
sagolikt vitt Gällivare nedanför den 
flätade korgen äktades Arctic Bal-
loon Adventures första bröllopspar. 
På alla hjärtans dag sa Maria ja till 
sin Tomas i en luftballong. Kärlek 
som på film är nog en passande 
beskrivning.

- Det var fantastiskt vackert! Gällivare i 
sin vinterskrud, den årstid som vi älskar 
mest. Den mäktiga tystnaden som 
omslöt oss när vi svävade fram och vig-
selförrättarens vackra tal. Det var faktiskt 
bättre än vi någonsin kunde föreställa 
oss och vi hoppas kunna fira vår ett-
åriga bröllopsdag i samma luftballong 
nästa år, säger Maria Ödalen-Östlund, 
nygift.
De hade bestämt sig för datumet 14 
februari, men att det skulle ske uppe i 
luften bestämdes sex dagar innan vig-
seln, då de såg ballongerna glida fram 
på himlen.
- Vi sa nästan i mun på varann när vi 
såg ballongerna, där vore det häftigt 

att gifta sig! Så vi ändrade om lite i vår 
planering och bara några dagar senare 
var det ordnat på bästa tänkbara sätt, 
berättar Maria.
 Tanken var en lite mindre och stillsam 
ceremoni där enbart vittnen och förrät-
taren skulle delta. Men det blev en vigsel 
med svenska folket då det mediala 
intresset var stort.
- Det var oväntat men ändå rätt roligt 
att det blev så stort med bland annat 
TV-reportage, och under kvällen började 
gratulationerna strömma in från vän-
ner och släkt i när och fjärran som sett 
och hört nyheten. Det är jättehärligt 
att vara så här lycklig och vigseln och 
ballongflygningen var oförglömlig och 
jäkligt underbar, säger Tomas Östlund, 
nybliven make. 

Stort intresse för Arctic Balloon Adventure 
Himlen ändrade karaktär från stillsamt gråblå till mer en färgglad prickig 
sky. Det när luftballonger ljudlöst svävade fram över Gällivare under elva 
dagar i februari, då världens nordligaste luftballongfestival arrangerades 
för tredje gången. Intresset för att flyga luftballong har ökat. I år flög 
över 200 passagerare och nio ballongteam fanns på plats.

– Intresset för att delta i Arctic Balloon Adventure är också stort bland ballongfly-
garna. Många lockas av landskapet som är helt unikt, helst för dem som flyger ute 
i Europa i vanliga fall. Gällivare bjuder på en vacker, ödslig vildmark med kuperad 
terräng och ett rikt djurliv, berättar Per Helmerson, Ballongflyg i Väst.

Att delta i ballongeventet lockar pas-
sagerare, publik, media men också 
ballongfarare från olika delar av världen. 
Nio ballongteam har deltagit i bal-
longfestivalen och som mest var åtta 
ballonger i luften under samma dag. 
Elva flygdagar genomfördes och enbart 
en dag ställdes turerna in på grund av 
dåligt väder. 

– En av de roliga utmaningarna med att 
flyga ballong är att det kräver planering i 
förväg. Koll på vädret, utgångspunkt och 
framförallt vart man ska landa. Det krä-
ver precision och är extra motiverat i ett 
vinterlandskap. Man strävar alltid efter 
att landa så nära utsatt avhämtnings-
plats som möjligt, för att slippa plumsa i 
djup snö med ballongen i släptåg.

Att flyga ballong är dessutom en helt 
otrolig upplevelse och man ser saker ur 
ett nytt perspektiv.  Ibland är en del lite 
nervös inför flygningen, men jag brukar 
säga att den största risken passage-
rarna utsätter sig för, är i bilen på vägen 
till oss. Att flyga ballong är ett rätt tryggt 
äventyr och vi tummar aldrig på säker-
heten, säger Per Helmerson som varit 
ballongpilot i 32 år.  
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Framtidens
entreprenörer
Gällivare kommuns skolor vill bygga en plattform för entreprenöriellt lärande
för eleverna i grundskolan. Läroplanen säger att skolan ska stimulera elever-
nas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna
idéer och lösa problem.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta både självständigt och i grupp.. Skolan bidrar därigenom till att elev-

erna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Som ett led i denna utveckling arbetar alla kommunens elever i års-
kurs 8 tillsammans med näringsbolaget Expandum i detta projekt 
som understöds av LKAB.

Elevernas resultat från arbetsåret visades upp under en mässa i 
Malmbergets sporthall i slutet av januari. I år var det 40 montrar 
som visades upp för allmänheten. Juryn, bestående av represen-
tanter från Expandum, LKAB, Teknikens hus, Barn-, utbildning och 
kulturnämnden, hade ett intressant och utmanande uppdrag att 
utse årets vinnare bland alla storslagna arbeten och uppfinningar 

som eleverna åstadkommit.

Fr v: Sanda Antonic, Linda Sandvärn, 
Maja Engström 8M, Myranskolan

Fr v: Nazar Larsson, Linus Lövgren, Niklas 
Haglund, Elias Hannu 8A, Sjöparksskolan

Fr v: Karolin Svensson, Moa Sjödin, Jemimi 
Hicintuka 8B, Sjöparksskolan 

Fr v: Emma Fyrén, Ida Jannok, 
Evelina Nilsson 8A, Sjöparksskolan

Vinnare t h: Elise Åhl, 
Diana Skaugvoll, 

Rickard Hansson, 
Albin Spets, 

Alexander Johansson 
8B, Tallbackaskolan

Pristagare år 2013:

Mest köpvärda produkt: SLASKIS (En sorts 
slaskskrapa av hårdare variant)
Sanda Antonic, Linda Sandvärn, Maja 
Engström 8M, Myranskolan

Bästa marknadsföring: CHARGE´N  FUN (En 
liten box bakom skidbindningen som lad-
dar mobilen under färd)
Nazar Larsson, Linus Lövgren, Niklas 
Haglund, Elias Hannu 8A, Sjöparks-
skolan

Miljöpriset: EKO PANT (Med ett kort panta 
ekologiska produkter och erhålla återvin-
ningspengar)
Karolin Svensson, Moa Sjödin, Jemimi 
Hicintuka 8B, Sjöparksskolan

Teknikens hus innovationspris: RECAR 
(Bilen som återvinner avgaserna till 
bensin)
Emma Fyrén, Ida Jannok, Evelina 
Nilsson 8A, Sjöparksskolan

Publikens pris: HAMMARKRATSEN ( En 
hammare med hovkrats och borste)
Elise Åhl, Diana Skaugvoll, Rickard 
Hansson, Albin Spets, Alexander 
Johansson 8B, Tallbackaskolan
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Notiser...

Kommunen byter 
e-postsystem

Gällivare kommun byter e-
postadresser: 

förnamn.efternamn@
gallivare.se 

Var vänlig och uppdatera 
kontaktuppgifterna.
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Observera!
Skolavslutningen 

är den 14 juni 2013

Miljökalender 2013

Informationsenheten

Fel datum

Vakansen har flyttat
Vi önskar besökare välkomna till de nya 

lokalerna på Torget i Malmberget.
 
Adress:  Torget 8
Telefon:  0970-18900
Telefontid: Mån - Tor 06:45 - 09:00, 13:00 - 16:15
  Fre  06:45 - 09:00, 13:00 - 15:30
  Lö - Sön 06:45 - 15:30, lunch 11:00 - 13:00
Besökstid: 10:00 - 12:00
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Två vårdcentraler blir en 
Vårdcentralen i Malmberget och 
Forsens vårdcentral i Gällivare slås 
samman och flyttar till nya gemensam-
ma lokaler i anslutning till sjukhuset. 
Flyttkartongerna har börjat fyllas och 
redan i juni öppnar den nya enheten 
som samtidigt byter namn.

Varför gör man då på detta viset? 
Tomas Junkka, organisationsutveck-
lare hos landstinget berättar:

- Det hela handlar om att anpassa 
verksamheten för framtiden. Samhället 
och förutsättningarna för primärvården 
har genomgått stora förändringar och 
verksamheterna måste hänga med. Det 
är opraktiskt att finnas på två platser och 

på sikt kan vi inte vara kvar i Malmber-
get. Vi tror att servicen till patienterna 
kan förbättras med en vårdcentral place-
rad på sjukhusområdet. 

Förbättrad service, på viket sätt? 
-Vi kan förnya och lägga upp arbetet 
bättre i en gemensam enhet och det 
finns många praktiska fördelar för pa-
tienterna. Goda bussförbindelser, närhet 
till sjukhusets verksamheter, apotek, 
café, matsal. Parkeringsmöjligheterna 
kommer också att bli bättre, inflikar Gerd 
Siverhall, verksamhetschef för vårdcen-
tralerna.  

I spåren av samhällsomvandlingen 
kommer vårdcentralen i Malmberget att 
avvecklas, men en basverksamhet kom-

mer fortsatt att finnas kvar som service 
till de boende i Malmberget. Under våren 
kommer landstinget att mer i detalj infor-
mera alla berörda.

Samlad kompetens
 Tomas Junkka lyfter fram det goda sam-
arbetet mellan landstinget och kommu-
nen som lett fram till en bra lösning för 
den framtida verksamheten. Lokalerna 
där vårdcentralerna finns idag kom-
mer att hyras av kommunen för annan 
verksamhet. Mer om det i kommande 
kommunblad.
-  Med all kompetens samlad på ett 
ställe blir vi mer effektiv och kan höja 
servicegraden ytterligare, säger  Gerd 
Siverhall och fortsätter; det blir givetvis 
en omställning för kommunens medbor-
gare men jag är övertygad om att det 
kommer att upplevas som en förbättring.

+
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Kaamosfestivalen 
firar mörkrets kraft
Som en hyllning till den mörkaste tiden 
på året firades Kaamosfestivalen en 
lördag i januari.
– Kaamos är en tid då vi kan få växa i 
vårt inre och föra kunskaper och histo-
rier vidare. En chans att samla oss runt 
”lägerelden” och dela med oss av tan-
kar, visioner och få filosofera, säger 
Jan Pohjanen, Soutujärvi Hembygdsför-
ening som arrangerar festivalen.

Festivalen har funnits i sex år och haft 
uppemot 100 besökare som mest. Den 
hålls på hembygdsområdet, mittemellan 
Skaulo och Poultikasvaara, alltid sista 
lördagen innan 20 januari. Det för att 
Kaamos tid pågår från den 31:a novem-
ber till 19:e januari varje år.  Det är en 
mysig festival som bjuder besökarna 
på olika inom- och utomhusaktiviteter. 
I år möttes besökarna bland annat av 
närmare 130 gnistrande islyktor, som 
skapade en magisk atmosfär utomhus. 
Det var många som passade på att fika 
och umgås runt borden i hembygdsgår-
den och festivalen öppnar upp för berät-
tandets djupa traditioner.

– Under de första åren hade vi poetry 
slam. Numera har vi diktläsning och 
levande musik som ofta varvas med be-
rättande från scenen.  Förra året hade vi 
Laservågen som spelade och intresset 
var stort. Tyvärr blev årets musiker sjuka 
på kort varsel, men festivalens mitt-
punkt är ändå alltid att träffas och utbyta 
historier, tankar och kunskaper. Det kan 
handla om allt möjligt, framtidsvisioner 
eller rent filosofiska tankar. Det surras 
och berättas runt borden, ibland framåt 
småtimmarna, berättar Pohjanen.

Kaamos är en urtida benämning på 
den mörkaste perioden här i norr. Den 
innefattar de platser och den tid då vi 
besöks av det stora vintermörkret, då 
dygnet enbart består av ett mjukt grått 
skymningsljus eller det nattsvarta. Den 
är midnattssolens och ljusets motpol. De 
gamla nåjderna hade Kaamos som en 
tid för att loda i själsdjupet och undersö-
ka gränserna för tankens kraftcentrum. 
– Det här är en företeelse som funnits 
naturligt för länge sedan bland oss här 
i norr som är Kaamosfolkets ättlingar, 
långt innan datorerna och de sociala 
nätverkens tid. Vi har bara lyft fram den 
igen, säger Jan Pohjanen, Soutujärvi 
Hembygdsförening, där de varje år läng-
tar till och planerar för Kaamos.

Besökarna möttes av linedance i 
islyktornas sken. 

Inomhus passade många på att fika och 
umgås runt borden i hembygdsgården.
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Boliden och gymnasiet i samarbete
I höst startar en helt ny gymnasieprofil för eleverna vid Väl-
kommaskolan i Gällivare kommun. Bolidenprofilen är ett hög-
skoleförberedande samarbete mellan Lapplands gymnasium 
och Boliden och första året är det sammanlagt sex elever från 
de tre olika programmen som väljs ut.
— Det är viktigt med ett bra samarbete mellan skola och nä-
ringsliv, säger Lars Gabrielsson, rektor Välkommaskolan.

Två elever vid varje årskurs som 
söker till teknik-, industritekniska- el-
ler el- och energiprogrammet ska 
få chans att gå sina basutbildningar 
med Bolidenprofil.

— Vi ser ett ökat rekryteringsbehov 
inom de närmaste fem till tio åren 
vad det gäller främst elektriker, me-
kaniker och många olika slags tekni-
ker och ingenjörer. Därför har vi valt 
att koppla ihop oss med just dessa 
tre program. Vi har innan jul varit ute 
i skolorna i kommunen och träffat 
ungdomar i årskurs nio och upplever 
ett stort intresse för programmet och 
vår profil, säger Lage Fagerlönn, 
personalchef Boliden Aitik.

Uttagningarna till Bolidenprofilen 
sker utifrån de ansökningar som 
kommer in och baseras på grund-
skolebetygen. Eleverna som får 
chansen att gå Bolidenprofilen 
ska utöver sina befintliga utbild-
ningsblock i programmen även få 
möjlighet till inriktade kurser, arbets-
platsförlagd undervisning, möjlighet 

till projektarbeten samt förtur till 
sommarjobb inom Boliden.

— Det unika för Bolidenprofilen är 
bland annat att eleverna inom tek-
nikprogrammet ska få möjlighet att 
”skugga” en ingenjör, det vill säga 
följa med och lära sig mer om hur 
en ingenjör arbetar. Efter teknikpro-
grammet har eleverna högskolebe-
hörighet och vi siktar på att skapa 
ett fyraårigt program i framtiden, 
säger Ingela Blomstam, rektor för 
Teknikprogrammet vid Välkomma-
skolan.

Ungefär 25 procent av de anställda 
vid Bolidens Aitikgruva i Gällivare är 
kvinnor, vilket är högt när man jäm-
för inom gruvsektorn. Däremot finns 
det väldigt få kvinnliga elektriker 
och mekaniker vid Aitik vilket gör att 
Boliden hoppas på att även många 
tjejer söker till Bolidenprofilen.

— Boliden har i många år samar-
betat med skolor på alla nivåer men 
den här typen av profil är helt unik 
för oss i Sverige. För Gällivares del 
ser vi det som ett gott exempel att 
öka chanserna till att samhällets 
unga vuxna stannar kvar efter sin 
utbildning. En fot in i Boliden och 
en nyttig språngbräda ut i samhället 
och arbetslivet på orten, säger Mats 
Pettersson, personaldirektör Boliden 
Gruvor.

Den 15 februari gick ansöknings-
tiden ut för Bolidenprofilen som 
startar hösten 2013. Inom Boliden-
koncernen finns mer än 200 olika 
yrkesgrupper så förutsättningarna 
till anställningar finns även för dem 
som inte väljer några av de program 
som är kopplade till profilen. Aitik är 
Sveriges största koppargruva med 
600 anställda och det tillkommer 
200 anställda i olika entreprenörfö-
retag.

— Det känns oerhört positivt att 
Lapplands gymnasium och Boli-
den bestämt sig för att arbeta ihop, 
speciellt eftersom Malmfälten har 
den gynnsamma utveckling inom 
gruvindustrin som vi har. Det här är 
en viktig utveckling för elever, lärare 
och näringslivet, säger Lars Gab-
rielsson, rektor Välkommaskolan.

För Bolidenprofilen. Ovan från vänster: Lars Gabrielsson, rektor Välkommaskolan, 
Ingela Blomstam, rektor Välkommaskolan, Mats Pettersson, personaldirektör Boli-
den Gruvor. Nedan från vänster: Roger Isaksson, samordnare Bolidenprofilen, Mats 
Johansson, rektor, Lage Fagerlönn, personalchef Boliden Aitik.
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Öppettider inför påsken
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Skärtorsdag 28/3 07:30-11:30
29/3 - 1/4 STÄNGT

BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER,  se miljökalendern.

ÅTERVINNINGSMARKNADEN ÅVM, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
28/3 - 1/4      STÄNGT

GÄLLIVARE BIBLIOTEK,   tel: 0970-18163
Torsdag den 28/3   11.00 - 14.00
29/3 - 1/4    STÄNGT

MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel: 0970-18171 
Torsdag den 28/3   10.00 - 14.00
29/3 - 1/4    STÄNGT

GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
25-27/3   11:00 - 15:30
Skärtors. 28/3   10:00 - 13:00
29/3 -1/4  STÄNGT

STACKEN, tel: 0970-16082
28/3 - 1/4 STÄNGT 
  
MALMBERGETS SPORTANLÄGGNING, 18677, 070-5546569
28 mar  Skärtorsdag   Ordinarie öppettider
29/3 - 01/4    STÄNGT

SIMHALLEN, 18673,18674
28-mar Skärtorsdag    10.00-15.00
29/3 - 01/4    STÄNGT

BOWLINGHALLEN, 18678
11.00-16.00
29/3 - 01/4    STÄNGT

SJÖPARKSBADET Gällivare, 18671
28-mar Skärtorsdag    10.00-15.00 
29-mar Långfredag   16.00-19.00 
30-mar Påskafton   16.00-19.00 
31-mar Påskdagen   16.00-19.00 
01-apr Annandag påsk  16.00-19.00 

HAKKAS SIMHALL, 0975-10255
28/3 -01/4     STÄNGT   
   
    

Nu är Vassarabanan invigd!
Välkommen till den nyanlagda isbanan på Vassara-
träsk. Ta på dig skridskor, skidor eller annan fotbe-
klädnad och kom till startplatsen i Sandviken.

Vassarabanan invigdes söndag den 17 mars
där SoT-nämndens ordförande Mats Rantapää 
invigningstalade. Friluftsfrämjandet bjöd på varm 
dryck, grillad korv och annat smått och gott.

Från och med måndag den 11 mars kommer isba-
nan att vattenbegjutas för att skapa åkbar skrid-
skois. Hittills har banan varit ett välbesökt  ”prome-
nadstråk” där man färdats till fots, med spark eller 
skidor. 

Isbanan sträcker sig från Sandviken till Kissansaari 
3,5 km i vardera riktning.

Välkomna hälsar
Friluftsfrämjandet 

Gällivare/Malmberget 
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Bland de rätta svaren drar vi 10 vinnare!Skicka in krysset senast 14 januari till:
Gällivare kommunInformationsenhetenUlla Vikman
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    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 juli 2013
Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till:
e-post: post@gallivare.se  eller
Kommunledningskontoret, Informationsenheten, 982 81 Gällivare

Kommunbladets redaktion

EVENEMANG APR - JUNI 2013
11 Kvällsöppet 
 Miljö- & Byggkontoret, 17.30-19.30

13 Dragracing i Tjautjas

30  Söderbergs majbrasa, 
 Andra Sidan firar 60 år

30  Valborgsfirande, 
 Gamla Kvarn, Hakkas

30 Valborgsmässofirande,
 Hembygdsområdet, Gällivare

16 Kvällsöppet 
 Miljö- & Byggkontoret, 17.30-19.30

18-8/6  Vårsalong, 
 Gällivare museum

27-31  Städkampanj
28-30 Kvällsöppet på Kavaheden

6 Nationaldagen firas i     
 Soutojärvi,
 Nattavaara,
 Gällivare

10 Skrövbrons sommarcafé öppnar

13 Kvällsöppet 
 Miljö- & Byggkontoret, 17.30-19.30

15 Niliterrängen & Lapplands Långlopp,  
 Nilivaara IP

19-23/8  Sommarutställning,
 Gällivare museum

21 Midsommarfirande, 
 Gamla Kvarn, Hakkas

21 Traditionellt midsommar-
 firande på hembygdsområdet,
 Gällivare

22 Friluftsgudstjänst, 
 Allhelgonakyrkan Malmberget

26 Trivselkväll, 
 Svanparken, Malmberget

29 Rallarmarschen
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Vinnare i Kommunbladets julkryss, 
nr 4, december 2012

•	 Liz-Marie Calla, Gällivare
•	 Gunilla Landström, Gällivare
•	 Margit Karlsson, Gällivare
•	 Hjördis Backe Ahlgren, Malmberget
•	 Thorun Kuoppala, Gällivare
•	 Bosse Oskarsson, Dokkas
•	 Tora & Göran Sundling, Eslöv
•	 Iris Öhman, Gällivare
•	 Sten Fagervik, Vettasjärvi
•	 Vilhelm Ågärd, Gällivare

Redaktionen gratulerar alla vinnare!

  Kryssvinnare


