Vad ser du för möjligheter för Gällivare?
‐Nytänkande, pengarna finns.
‐Ta tillfället att bygga med tanke.
‐Samverkan.
‐Att på allvar anta utmaningen om att ha en helhetssyn från början.
‐Vara tydliga och noga med att genomföra visioner.
‐Goda möjligheter om man ser storlek på omfattning av samhällsomvandlingen och att extern kunskap
inhämtas.
‐Att komma igång med planeringen av det nya samhället, att ha tillgång till expertis, specialkunskap och kunna
kontakta dessa.
‐Gällivare har en unik chans till att bygga ett nytt samhälle.
‐Man har en vision som kan vara styrdokument för den planering av Nya gällivare som kommunen har framför
sig.
‐Man har utarbetat goda förutsättningar för medborgarna. Det krävs utveckling av detta.
‐Bygga en ny stad! En unik möjlighet.
‐Små, gruvans utbredning kommer att påverka boendet. Vibrationer gör att en acceptabel boendemiljö ej kan
bibehållas.
‐ Ett 3xzero samhälle efter samhällsflytten. Noll energi, noll utsläpp och noll avfall.
‐Stora möjligheter att göra rätt från början.
‐Stora möjligheter att göra nåt unikt.
‐Möjlighet att skapa ett nytt samhälle som är hållbart och extra bra.
‐Stora, om kommunen stiger fram och blir lika drivande som piteå, skellefteå och umeå.
‐Stödja kommunen i att tillföra resurser och kompetens.
‐Att bidra till ett attraktivt Gällivare genom personligt engagemang.

Vad ser du för svårigheter för Gällivare?

‐Få folkvalda att planera och engagera gällivareborna.
‐Förändringar är svårt, många är motståndare.
‐Samverkan, ”långbänk” svårt till beslut.
‐Att det i slutändan blir som vanligt att man missar feedback/koppling till förberedelsearbetet i processens
olika steg.
‐Bostäder, arbetskraft.
‐Om vi tror att vi klarar detta själva..
‐Att få alla med på tåget, allmänheten, politiker och näringsliv.
‐Att orka ha uthållighet att stå kvar vid visionsarbetet inklusive samhällsomvandlingen.
‐Minskad befolkning.
‐Svårighet till planering, samverkan, delaktighet, integration.
‐Oklar politisk styrning, att politikerna gör politik istället för att fokusera på sakfrågor.
‐Samsyn, samverkan, politiskt, konsulter, aktörer.. Alla ska åt samma håll!
‐Resursbrist på kompetenser är en utmaning.
‐Inte tillräckligt många väljer att bo här.
‐Tidsaspekten.
‐Att inte ett beslut togs för 10 år sedan, om att ett nytt samhälle skulle byggas. Som inte skulle påverkas av
LKAB eller Aitik.
‐Att övertyga politikerna att våga fatta beslut för trovärdig och hållbar samhällsutveckling.

‐Svårt att locka byggentreprenörer till gällivare, som idag inte finns.
‐Inga bostäder.
‐Att få ett samhälle som håller 100 år.
‐Låg kompetens, prestigelåsningar. Vi ser inte helheten, utan bara var för sig.

Vad ser du för etableringsmöjligheter för ditt eller andra företag?
‐Stora.
‐Som leverantör, stora.
‐Positivt.
‐Företags etableringar underlättas av att Gällivare gör allvar av sin vision och visar tydlighet och långsiktlighet.
‐Redan etablerad.
‐Mycket stora‐ med varierande kompetensområden.
‐Stor rivalitet bland konkurrerande företag. En utmaning att få folk med kompetens att flytta hit.
‐Kräver stor satsning på marknadsföring av de livskvaliteter som faktiskt finns här. Locka hit folk!
‐Små. Bättre att pendla från kusten, för mig och anställda.
‐Finns redan i Gällivare, medarbetare och antal anpassas efter uppdrag.
‐Finns stora möjligheter för byggentreprenörer, bara resurserna finns. (gör dom det..?)
‐Alla möjligheter!
‐Etablera ett kunskapscenter som har kompetens för att samla alla aktörer som behövs för att vi ska kunna
bygga en arktisk småstad i världsklass.

