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                                                                                                                           Bilaga 1 

 
 

Vad är visionen? 
 

Visionen är vår framtidsbild som visar hur Gällivare bör utvecklas, och som beskriver känslan i 
framtidens Gällivare. För att en gemensam vision skall bli verklighet behövs stark delaktighet, tilltro 
och förankring. Därför har visionsarbetet i projektet Nya Gällivare fokuserat på att involvera så 
många människor som möjligt för att fånga upp känslor, idéer, tankar, drömmar och drivkrafter. 
 

Visionen sammanfattas i meningen ”En arktisk småstad i världsklass” och omfattar en övergripande 
känsla, men för att uppnå den krävs konkreta satsningar. Visionen visualiseras i filmen PS. Solen 
skiner, som beskriver livet i Gällivare. 
 
Varför har visionen tagits fram? 
 

För att kunna hantera samhällsomvandlingen behöver det finnas en vision som är framtidsbilden av 
Gällivare och som anger riktningen för det fortsatta arbetet med samhällsomvandlingen. Visionen 
har tagits fram som en del av projektet Nya Gällivare. Projektet Nya Gällivare bygger på City Move 
som genomfördes i Malmberget 2009. Ett resultat av City Move var att grupperna kunde konstatera 
att dialog med medborgarna måste prioriteras för att nå delaktighet och framgång i arbetet med 
samhällsomvandlingen. Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-21 om att medfinansiera och 
genomföra projektet Nya Gällivare utifrån den projektplan som fungerat som projektansökan.  

 

Ur projektplan Nya Gällivare: 
”Denna ansökan avser alltså ett projekt där processen skall drivas vidare av kommunen med nära 
koppling till medborgare, näringsliv och LKAB genom att låta intressenter; medborgare, 
representanter för små och stora företag och offentlig sektor aktivt delta i framtagningen av en 
vision för Gällivare. Denna vision skall tjäna som grund för kommunens arbete med utveckling 
inom de flesta fälten ex; näringslivsutveckling, stadsbyggnad, vård, skola och omsorg och kultur”. 
 

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

 

VISION ”En arktisk småstad i världsklass” 
 

VAD förstärka och sträva efter 
 

Arktisk: ekologisk hållbarhet – extremt klimat, snö,  is, midnattssol, norrsken, vatten, berg, 
skog, myr, sjö, älv, fjäll, bär, kallkällor, ljust, mörkt, kontraster 
 

Småstad:  social hållbarhet – närhet,  gemenskap,  trygghet,  gemytligt,  aktiviteter,  levande, 
varierat och attraktivt boende, spontanitet  
 

Världsklass:  ekonomisk  hållbarhet  –  gruvnäring,  samhällsomvandling,  företagstillväxt, 
friluftsliv,  natur,  snö,  vatten,  jakt  och  fiske,  samisk  kultur,  världsarvet  Laponia, 
vinterinfrastruktur,  idrott  och  kultur,  vintersportort med world  cup,  skola  och  utbildning, 
turism och besöksnäring 
 

HUR förstärka och sträva efter 
 

Känslan  ‐  att  göra  längtan  till  verklighet,  hitta  och  förstärka  platsens  själ,  folkliv,  positivt 
bemötande,  stärka  unika  värden,  samverkan,  spektakulärt,  för  olika  målgrupper,  med 
framtidstro    
 

VAR förstärka och sträva efter 
 

Variation och kontraster ‐ centrumnära, nära vatten, naturnära, med utsikt 
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Bakgrund Visionen 
 

Gällivare - EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS  
 
1. Bakgrund 
 
1.1 City Move 
 

2009 genomfördes en workshop i Malmberget på temat att flytta en stad. 38 deltagare med en 
mängd olika kompetenser från ett tjugotal länder arbetade i grupper med frågor som ”Kan man 
flytta en stad?” och ”Hur involverar man medborgarna i processen?” Resultatet består av flera 
olika förslag som kan sammanfattas i fyra rubriker – organisation, kommunikation, attraktion 
och den planerade miljön. Förslagen som grupperna la fram kan ses som råd till kommunen, 
LKAB och befolkningen i Gällivare, och handlar genomgående om ”att driva en process för att 
formulera visioner och arbetsplaner som kan ge bättre förutsättningar för samhällets 
utveckling.”  
 
Under följande fyra rubriker redogörs kort för förslag för det fortsatta arbetet hämtade ur 
publikationen ”City Move interdesign 2009”. 
 
Organisation 
 

 Workshopgrupperna gav olika förslag på bolagsformer och arbetsgrupper där 
kommunen, LKAB och befolkningen ingår. 

 En organisation som ska driva samhällsutvecklingen bör byggas upp med ett stort 
förtroende från invånarna. 

 Oavsett form menar alla grupper att organisationen ska utveckla en vision som 
gemensam värdegrund för kommunen. 

 
Kommunikation 
 

 Grunden till det framtida arbetet med samhällsomvandlingen är att utforma en 
gemensam vision om ett framtida samhälle och förankra den. 

 Att aktivt bjuda in motparten att delta i en diskussion och sedan noggrant bearbeta alla 
synpunkter. 



 Grupperna såg stora brister i just kommunikationen och i måttet av delaktighet från 
invånarnas sida, som inte litar på att informationen är riktig eller komplett, vilket 
skapar oro.   

 Regelbunden, spontan och även individuell kommunikation genom många olika kanaler 
är en nödvändighet. 

 
Attraktion 
 

 Under begreppet attraktion samlas allt som kan vara anledningen till att man vill bo, 
arbeta och resa till Gällivare. Genom att skapa attraktivitet kan kommunen förhindra 
utflyttning och få invånarna att vilja lämna Malmberget men stanna kvar i Gällivare. 

 Hållbarhetsaspekten är en betydelsefull faktor i området. 
 Dundret kan utvidgas till ett turismområde med samekulturcentrum, friluftsliv under 

alla årstider och ett centrum för utveckling av eldrivna snöskotrar, bara för att ta några 
exempel.  

 Tätorten Gällivare kan knytas ihop med naturattraktionen Dundret genom linbana eller 
monorail mellan Koskullskulle, Gällivare och Mellanområdet.  

 Man vill inte skära av naturområdena utan förena stad och natur genom skidtunnlar, 
spår och kommunikationsmedel.  

 
Den planerade miljön 
 

 Den planerade miljön handlar om var det framtida samhället ska placeras och hur det 
ska utformas och utvecklas.  

 Den konkreta lokaliseringen för flytten är viktig för att visionen ska kännas meningsfull 
och seriös. 

 Den planerade miljön omfattar även själva bygget av hus, och hur bostäder och miljöer 
ska utformas när man vet hur de ska användas.  

 Flera av grupperna föreslog att man skulle arbeta med rund bebyggelse, både när det 
gäller hus och kvarter. Det skapar en stor volym med en begränsad yttervägg, vilket är 
energisparande.  

 Många var inne på att utforma en bebyggelse som går att flytta. Stationshusets 
timmerbyggnation togs som ett exempel för detta . Man vill dessutom återvinna 
komponenter från hus som ska rivas för att följa traditionen med att bygga med 
restmaterial, så som man byggde upp Kåkstan en gång i tiden. 

 
 
1.2. Nya Gällivare  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-21 om  att medfinansiera och  genomföra projektet  Nya 
Gällivare  utifrån den  projektplan som  fungerat som projektansökan. I dialogen kring beslutet 
att starta  projektet var det särskilt  viktigt  att involvera medborgare och näringsliv för att på så 
sätt ta till vara på allas idéer och behov. 
 
1.2.1 Projektplan  
 

Projektplanen  för  Nya  Gällivare beskriver  vilket  arbete som ska genomföras i projektet samt 
hur. Texterna som följer är hämtade ur projektplanen. 
 
Såväl  Gällivare  kommun  som LKAB   anser  att mycket  ny värdefull  kunskap  och  inspiration 
har  kommit  fram  genom  City Move-projektet. Likaså  att goda förutsättningar har skapats för 
en intensifierad och mer strukturerad stadsomvandlingsprocess. 
 
Denna  ansökan  avser  alltså  ett projekt där processen  skall drivas  vidare  av  kommunen med 
nära koppling till medborgare, näringsliv och LKAB genom att låta intressenter; medborgare, 
representanter för små  och stora företag  och offentlig sektor aktivt delta i framtagandet av en 
vision   för   Gällivare.  Denna   vision   skall  tjäna  som   grund för   kommunens    arbete   med 
utveckling inom de flesta fälten ex; näringslivsutveckling, stadsbyggnad, vård, skola och 
omsorg   och    kultur.   Visionen   lyfter  fram  behov  och   är    en   viktig    del   i    arbetet   med 



näringslivsutveckling inom handel, turism, industri, fastigheter etc., syftet är att ta fram 
utvecklingsplaner, masterplaner som skapar affärsmöjligheter och tillväxt. 
 
På  ett  innovativt sätt skall arbetet  vara  inriktat på att  också  ta  vara  på  de  möjligheter  som 
uppstår, snarare än att enbart reagera. Därmed fokuserar projektet mer på viljan än på tvånget. 
Den  fortlöpande  processen ska  kommuniceras  med  en  kreativ  prägel  som skapar attraktion 
och nyfikenhet.  Här utgör en bra dialog  med  näringslivet  samt medborgarna en förutsättning 
för  att  lyckas. Det  första  symboliskt  mycket  viktiga  steget  är  att  gemensamt formulera och 
skapa enighet kring visionen för det nya Gällivare.  
 
Projekt Nya Gällivare har initialt syftet att utarbeta denna vision. Detta arbete kan grovt delas 
upp i tre delar: 
 
SOC: den sociala visionen  
 

Vilket samhälle i termer av medborgarnas och besökares vardag, arbete, näringsliv, kultur etc. 
skall eftersträvas? 
 
ECO: den ekologiska visionen 
 

Hur samspelar samhälle, människor och natur i termer av vilka områden brukas till vad, hur 
skall man tänka kring trafik, energi etc.? Hur kan näringslivet utvecklas genom den ekologiska 
visionen? 
 
TECH: den infrastrukturella planeringen  
 

Hur ser en långsiktig vision för infrastruktur i termer av vatten, avlopp, vägar, värme etc. ut i 
samhälle för lever i snabb och drastisk förändring? Hur dimensioneras samhället 
infrastrukturellt, med avseende på bostäder av olika typer, handel, vård omsorg och skola?  
 
Utgångspunkt 
 

Gällivare ska bli den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland, vi gör människors 
längtan till verklighet. 
 
Projektets mål 
 

Här redovisas målen för Nya Gällivare. 
 
Övergripande mål 
 

Gällivare  kommun  skall  genom  de   fördelar   gruvornas  och   näringslivets  expansion  ger, 
utveckla ett  hållbart  långsiktigt samhälle  som  tar fasta på medborgarnas känslor och behov. 
Omvandlingen av samhället Gällivare/Malmberget utmanar och attraherar! Det resulterar i en 
ökande   befolkning,   nya   innovativa   arbetsområden,  ökande  besöksnäring,  investeringar, 
etableringar   och   ett   differentierat  näringsliv   som   bidrar   till   att   stärka   den   regionala 
konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region 
i Europa. 
 
De långsiktiga målen för projektet, 2009 – 2012, samverkar med kommunens långsiktiga 
mål för samhällsomvandlingsprocessens uppstart: 
 

Mål 2012 
 

 Gällivares näringsliv har som delaktiga i processen identifierat nya affärs- och 
utvecklingsområden både lokalt och internationellt samt haft förmågan att nyttja dessa. 

 

 Samhällsomvandlingen som har sin grund i ett handslag mellan näringsliv, myndigheter 
och befolkning gällande vision har kontinuerligt stämts av och kvalitetssäkrats och 
bestått under hela projekttiden. Detta har skapat framtidstro och ungdomars tankar och 
idéer har varit ledstjärna i processen. Det innebär att hög energieffektivitet, resurssnåla 
materialval, klimateffektivt transportnät, grön infrastruktur, trygg befolkning, varierad 
arbetsmarknad, externt och internt investeringsintresse är de parametrar som särskilt 



beaktas samtidigt som kommunens gällande plandokument, näringslivets kända planer 
för expansion (och ev. känd avveckling) är viktiga ingångsvärden. 

 

 Gällivares befolkningsminskning har avstannat och förväntas öka kommande år 
 

 Andelen unga kvinnor i befolkningen förväntas öka kommande år genom en förnyad 
arbetsmarknad i kunskapsintensiva tillväxtbranscher och en strukturell förändring i 
samhället gällande kultur, design, utbud etc. 
 

 Gällivare har förbättrat sitt näringslivsklimat mellan företagen och mellan företag och 
kommun. 
 

 Stadsomvandlingen ger effekter på besöksnäringen genom ett ökat intresse från 
omvärlden. 
 

 Grunden för ett kunskapscentrum är etablerat i Gällivare. 
 
Delmål efter halva projekttiden 
 

 Näringslivet känner stor delaktighet i såväl visionen som den programskrivning som 
pågår gällande kommunens stadsförnyelseprocess. 

 

 Medborgarnas tillit till såväl kommunen som LKAB vad gäller flyttprocessens 
genomförande och kommunikationen kring densamma har ökat. 
 

 En roadmap/”borde bilder” bok finns för hur det nya Gällivare ska byggas ur långsiktigt 
hållbara utgångspunkter vad gäller ekonomi, socialt och ekologiskt. Denna bygger på 
medborgarnas och andra intressenters scenarion för en ideal eller bästa möjliga vardag. 

 

 Genomföra erforderliga GAP- och SWOT-analyser. 
 

 Gällivare kommun har tillförskaffat sig en god beställarkompetens för det fortsatta 
planarbetet 
 

 Olika utvecklingsprojekt har identifierats och fördjupats (t ex kommunikation, 
delaktighet, utbildningar, kultur, turism, stadsplan, arkitektur, infrastruktur etc.) i 
programområden och processas via arbetsmodell med tydliga milstolpar för relevans- 
och kvalitetsbedömning 

 

 Utvecklingsprojekt som har bedömts vara väsentliga för processen och målen beaktat 
genomförande, tid och ekonomisk aspekt tidigareläggs. Dessa överförs under projektets 
gång till projektportföljen och effektueras. 

 
Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning 
 

Projektet Nya Gällivare kommer att arbeta enligt två något olika modeller, med bl.a. 
utgångspunkter från resultaten från City Move-projektet. Visionsframtagandet sker i stor 
transparens med ett flertal seminarier, öppna workshops, inbjudande kommunikation mm. 
Särskilt viktigt är att arbetet inkluderar ungdomar. Kommun, näringsliv och medborgare får en 
gemensam kunskapsbas och omfattas av en gemensam framtidsbild av ett attraktivt, hållbart 
Gällivare där framtidstron spirar. Syftet är att nå en bred enighet från vilken arbetet därefter 
kan fortgå i programskrivning.  
 
Visionsprocessens viktiga punkter 
 

 Säkerställa att viktiga grupper, näringsliv, medborgare och föreningsliv blir 
involverade i processen. 
 

 Skapa referensgrupper och workshops för olika branscher t.ex. turism, handel, industri 
 

 Under processens gång presentera resultatet av arbetet på samlingsmöten där alla är 
inbjudna. 
 

 Arbeta fram en borde bild med utgångspunkt av vad som är viktigt för medborgarna, 
vilka viktiga vardagssituationer prioriteras och måste lösas. 
 

 Hela visionsprocessen presenteras i oktober 2010 med en happening/lansering av nya 
Gällivare. 
 



 I fas 2 (genomförandefasen) på vilket sätt förvaltar vi projektportföljen. 
 

 Kommunicera projektet Nya Gällivare i medborgarnas vardag genom nya innovativa 
former. 

 
Arbetet med att ta fram nyckelsituationer (faktorer) och Borde-bilder kommer att ske i flera 
serier av workshops. Olika men likartade intressenter samlas för att gemensamt diskutera. 

 Den första fokuserar på att identifiera nyckelsituationer. 
 Den andra på att skapa Borde-bilder. 
 Den tredje på att förfina, bekräfta och reflektera över resultaten. 
 

Erfarenheten visar att tre möten är lämpligt för att få fungerade social process och ge möjlighet 
till reflektion och eftertanke. Via uppföljningssamtal, konsultstöd etc. ges näringslivet stöd för 
utvecklande av nya affärsmodeller, nischer etc. Borde-bilderna kommer att kommuniceras 
brett bland intressenterna för att säkerställa att dessa är giltiga och starka. Dessa kan 
presenteras i text, som bild, film, tredimensionell form, sång, teater eller på andra sätt som 
underlättar kommunikationen och förståelsen.   
 
Visionen som koncept 
 

Borde-bilderna används för att bygga ett visionskoncept. Exempel på sådana togs fram under 
City Move-projektet. Ett sådant koncept ger en samlad bild av hur Gällivare gestaltar sig om det 
förverkligar en viss uppsättning av Borde-bilder. Detta arbete utförs i större utsträckning av 
expertis inom handel, kultur, turism, stadsbyggnad etc. beroende på innehållet i Borde-
bilderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.2 Genomförande av projektet 
 
 

Under framförallt 2010 har en mängd aktiviteter genomförts för att ta fram denna vision. Dessa 
inkluderar tre omgångar workshops med allmänheten och näringslivet. Genom att samarbeta 
med skolorna har alla kommunens åttondeklassare deltagit, tillsammans med hundratals 
innevånare och företagare. Totalt har projektet haft ca 3000 personmöten, vilket innebär ca 
1500 unika möten med medborgare. Resultaten har kontinuerligt presenterats för 
kommunstyrelsen. Baserat på denna omfattande dialog har också projektet tagit fram en 
bostadsförsörjningsplan, en centrum och handelsutredning samt låtit tre arkitektkontor arbeta 
fram förslag till program och planskisser. 
Visionen är i första hand en bild av vad som försiggår en bra dag i Gällivare i framtiden. Denna 
vision presenteras tydligast i filmen ”PS. Solen skiner” där även begreppet ”En arktisk småstad 
i världsklass” presenteras, vilka används för det fortsatta utvecklingsarbetet inom 
samhällsplaneringen. 
 
 
En arktisk småstad i världsklass 
 

Visionen sammanfattas som Gällivare – en arktisk småstad i världsklass. Här beskrivs 
innebörden och konsekvenserna av detta. 
 

Arktisk 
 

Ett stort antal människor pekar på Gällivares klimat som något unikt som borde tas tillvara på. 
Vintern och snön är en del av detta. De stora mängderna snö som finns under en lång tid av 
året ger unika möjligheter till skidåkning, skoterkörning och andra friluftsaktiviteter, även 
sommaren med midnattssol och övriga årstider erbjuder upplevelser utöver det vanliga. Här 
finns möjligheter att utveckla näringar, inte minst turism- och besöksnäringen, där Dundret ses 
som en oslipad diamant som kan utvecklas sommar- och vintertid, både för turism och boende. 
 

Småstad 
 

Den bild av livet i Gällivare som tecknas ses som den goda småstaden. Närhet i flera betydelser 
tas upp. Att mötas spontant, att promenera över hela staden och ett centrum där affärer, 
kulturliv, aktiviteter, sport och idrott ligger nära varandra. I Gällivare ses småstaden som något 
positivt, en kontrast till den anonyma storstaden med långa avstånd och otrygghet. I detta 
ligger en önskan om en betydligt starkare småstadskaraktär på bebyggelsen; tätare och mer 
varierad. 
 
Världsklass 
 

Trots att Gällivare är befolkningsmässigt en liten kommun är man ”bortskämd” på flera 
områden gällande världsklass. Längdskidåkning och brottning är idrotter där en stor del av 
världseliten kommer från kommunen. Här finns två av världens ledande gruvindustrier, vad 
gäller arbetsvillkor, miljötänkande och effektivitet. Stora delar av världsarvet Laponia med unik 
natur ligger i kommunen. Trots detta har de senaste decennierna präglats av utflyttning. Denna 
utveckling kan endast brytas om samhället också inom andra områden som boendemiljöer, 
centrum etc. är i världsklass. Detta har lett fram till uttrycket ”endast det fantastiska är 
realistiskt”, i betydelsen att om det som görs är mediokert så behövs det helt enkelt inte. Det 
som krävs för att det skall vara realistiskt att vända den vikande befolkningstrenden är unika 
satsningar.  
 
Områden och satsningar 
 

Ett antal nyckelområden och satsningar pekas ut som centrala för visionen. Dessa berör både 
bebyggelse, näringsliv, kultur och kommunal service. 
 
Centrum 
 

Ett centrum som erbjuder många aktiviteter, stärkt handel och folkliv efterfrågas av alla 
åldersgrupper, men allra mest av ungdomarna. Detta kan uppnås genom att samla 
verksamheter och aktiviteter för att skapa närhet och folkliv. Detta innefattar gymnasieskolan, 
sport och ishall, bad kulturhus/lokaler, bibliotek etc., kanske även ny vårdcentral. Det finns en 
stark önskan att allt skall vara tillgängligt i en gemensam inomhusmiljö. Detta skulle innebära 



en stadskärna där många funktioner samlas, till skillnad från idag då varje funktion ges en egen 
byggnad. Detta skulle också innebära att många funktioner och verksamheter kan nås med en 
resa, istället för som idag med flertalet resor. Detta kräver en ny typ av byggnad som är multi i 
en större omfattning än t ex dagens multiarenor, vilka vanligen är byggda för en huvudidrott 
med viss flexibilitet. Här krävs en multiaktivitetsbyggnad med flexibilitet att medge många 
parallella aktiviteter, såväl idrott som kultur, möten och annat. 
 
Vassara älv 
 

Vassara älvens stränder bör bebyggas i etapper. Själva stranden bör förbli allmänt tillgänglig 
men bebyggelsen kan komma nära. Detta kan lösas exempelvis genom åtskillnad i höjd, vilket 
också kan hantera behovet av skydd mot höga flöden. Här ses gärna en varierad bebyggelse, 
som inrymmer småskalighet och möjligheter att tänka nytt. Ljuset och årstiderna ska utnyttjas 
maximalt och även kopplingen till centrum och naturen. Ett attraktivt boende här kan 
antagligen tillåtas högre kostnader än i andra delar av Gällivare. Ett attraktivt boende område 
vid älven skulle vara ett värdefullt tillskott till bostadsutbudet i kommunen. Vid Vassara älv kan 
möjligtvis kulturmiljöer från Malmberget placeras. 
 
Repisvaara 
 

På Repisvaara kan ett varierat, spektakulärt, naturnära och hållbart boende förverkligas. 
Området kan bebyggas hela vägen från Fjällnäs för att länka samman området med centrum. 
På Repisvaara är det viktigt att ta tillvara på platsens naturliga förutsättningar och det 
naturnära läget, men samtidigt tänka på mängden bostäder, täthet och närhet till service etc. 
Här kan frågan väckas om förebilder och vilka hus kan byggas som blir förebilder för annan 
bebyggelse? LKAB är intresserade av Repisvaara för byggnation av bostäder och ett nytt 
bolagshotell, vilket skulle kunna inrymmas i en del av området.  
 
 
Övrigt  
Se bilaga 2:1 med KS återkoppling gällande områdena. 
 



 

Bilaga 2:1 Kommunstyrelsens diskussion 31/1 2011 
 
 

En arktisk småstad i världsklass 
 
Kort, ca 5 minuters diskussion kring vad som är typiskt för en arktisk småstad i världsklass, i form 
av nyckelord/tankar. 

 
Konklusion: 

 
   Anpassad till klimatet 
   Närhet till allting (10 minuters-kommunen) 

   Utnyttja möjligheterna med arktiskt klimat (snöaktiviteter) 

   Hållbart genom miljösatsningar – klimatsmart – reducera driftskostnader 
   Kyla ute, varm attityd inne 

   Vinterinfrastruktur (skidor, skoter) 

   Brett utbud av allt inkl. kultur 

   Fråga: hur slippa skotta snö? Gångvägar med tak på pelare? 
   Unikt – hög kvalitet, sticka ut 

 Ljuset/mörkret 

 Estetiskt 

   Attraktivt 
 

Arena mm 
 
Diskussionen kring arena/lokaler för bl a bibliotek, kulturhus, i s, sport, musik, aula, möten,  
skateboard, bad. 

 
Konklusioner: 

 
Samla så många funktioner som möjligt i centrum. Syften är att: 

 
   Göra centrum mer livfullt och trivsamt 
   Stärka handeln 

   Få en god driftsekonomi genom samutnyttjande av lokaler, byggnader och 
servicefunktioner. I detta ligger att skapa hållbarhet med bl a låg energiförbrukning, t ex att 
låta badhus och ishall värmeväxla 

 
Funktioner: 

 
   Sim-/ishall 

   Sporthall, inkl friidrott, styrketräning och ev. bowling [beroende på ev. satsning i Grand     
Hotel Lapland 

   Kulturverksamheter 

   Gymnasieskola 
 

   Aula 

   Bibliotek 

   Evenemangshall 

   Restaurang 
   Affärer 



   Café 

   Museum 

   Vårdcentral (bör utredas) 
 
 
 
Området som skall fokuseras på är kvarteret Gojan – Vassaratorget – Allén norrut och möjligen 
Sjöparksskolan. Tyréns förslag ligger närmast.  
 
 
Utgångspunkter för dimensionering: 
 

   De funktioner som tappas i Malmberget 

   Nuvarande utnyttjande,  t ex antal låntagare 

   Möjlighet för evenemang med 2000 besökare 
 
Driftsform: 

 
   Bolag med kommunalt (del)ägande 

 
Övriga synpunkter: 

 
   Gemytligt 
   Ta vara på ljuset 

   För alla åldrar 

 
Förtätning 

 
Förtätningsåtgärder samt att stärka stadskaraktären är positivt. Generella konklusioner: 

 
   Tillåt [viss] högre bebyggelse 5-6-7 plan 
   Parkering/snö måste hanteras 

   Blandad/varierad stil (nytt, gammalt etc.) 

   All nybyggnation hållbar och energismart 

   Så mycket som möjligt utan att tappa småstadskänslan 
 
Områden att utveckla: 

 
   Bygga nära järnvägen är ok 

   Förtätningen bör starta i stadskärnan och sedan utåt vid behov 

   Positiva till att bygga på våningar på befintliga fastigheter 
   P-däck Hantverkargatan bör bebyggas med flerfamiljshus. P-däck under jord 

   Gladan och två enfamiljshus på Lasarettsvägen bebyggs med flerfamiljshus 

   Positiva till bebyggelse utefter Parkgatsleden (Dock kanske inte så mycket som i Almas 
underlag). 

   Malmbergsvägen bör utredas vidare (både ja och nej) 
   Vid nya arena etc.; Folkets hus omvandlas/bebyggs med flerfamiljshus 

   ”Lantmannaområdet”/Norska vägen är en resurs att utnyttja 
   Sveviaområdet? 



Vassara älv 
 
 
Generella konklusioner: 

 
   Älvstranden skall vara tillgänglig för allmänheten 

   Karlgrens och campingen bör omlokaliseras. Området där Karlgrens finns bör studeras för 
inlösen. Campingens lokalisering bör studeras omgående.. Om campingen flytta skall 
information ges omedelbart. 

   Fokus på boende som värdesätter det attraktiva läget i närhet till vatten, öppet för alla som 
vill bo här. 

   Om möjligt bebygga båda sidor av älven. 
 
 
Områdesspecifika konklusioner: 

 
   Första etapp järnvägen – f.d. bensinmacken. Båda sidor av älven. 

   Ej själva Forsvallen 

   Trädgårdsstaden intressant 
   Nattavaaravägen flyttas mot järnvägen för att frigöra mark vid älven. 

   På campingområdet: blandad bebyggelse; flerfamiljshus, radhus, kulturhusen etc. Ev 
bolagshus med koppling mot hembygdsområdet. 

 
Repisvaara 
 
 
Grupperna förordade blandad bebyggelse, villor och flerfamiljshus samt blandat områden för 
turism och fast boende. 

 
Medvetet miljötänk – profil, passivhus, lågenergihus, ny teknik/material, fjärrvärme 

 
Kopplingen mellan Dundret och staden är viktigt, samt att kopplingen enligt Vecturas förslag med 
sammanhängande bebyggelse Fjällnäs – Repisvaara byggs. 

 
   Exploatering mer än Almas förslag men mindre än Vecturas förslag. 

   200-320 bostäder 

   Service, skola och dagis 
   Gc-väg anläggs längs vägen till Dundret 

   Området etappindelas 

   Skoter och skidor från tomten  =  vinterinfrastruktur. 

   Tydlig vinterprofil, vintersportort. 
   Mer tyngdpunkt på fast boende 

   Lift/ linbana till Dundret 

   Gc-väg under E 45 
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Bilaga 2:2 Faktorer som gör Gällivare attraktivt i framtiden 
 
Den första omgången workshops med allmänheten fokuserade på att ta fram de faktorer 
som gör Gällivare attraktivt i framtiden. Här följer e n  s a m m a n s t ä l l n i n g  a v  de tio högst 
rankade faktorerna som allmänheten anser kan göra Gällivare attraktivt i framtiden, resultat från 
workshop 1 med allmänheten 23-24 jan 2010. ”Antal som angivit faktorn” är antal deltagare 
som angivit denna faktor. Hälften eller fler av de deltagande hade angivit de tre översta 
faktorerna. ”Viktad rang” tar hänsyn till hur högt deltagaren har rankat en faktor i 
förhållande till övriga faktorer.  

 
 

 
Viktad rang 

Antal 
som angivit 

 

 
Faktor 

395 124 Många aktiviteter 
376 102 Stort utbud av affärer 
362 99 Bra boende 
322 74 Jobb 
316 87 Utvecklat centrum 
279 82 God utbildning 
276 94 Goda kommunikationer 
258 75 Turism 
220 62 Dundret 
213 60 Brett gymnasium 

 

För gruppen 14-15  åringar, dvs. de som går i skolan blir tio i topp följande: 
 

 

 
Viktad rang 

Antal 
som angivit 

 

 
Faktor 

259 65 Stort utbud av affärer
197 62 Många aktiviteter
194 47 Utvecklat centrum
144 40 Brett gymnasium
143 41 God utbildning 
121 34 Dundret som sådant
118 36 Turism 
113 39 Goda kommunikationer

           90 24 Ett utvecklat Dundret
           89 32 Bra utbud av kultur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

För gruppen äldre än 15 år är tio i topp: 
 

 

 
Viktad rang 

Antal 
som angivit 

 

 
Faktor 

269 72 Bra boende 
249 57 Jobb 
177 57 Stort utbud av aktiviteter 
156 53 Goda kommunikationer 
144 40 Varierat boende 
131 36 Turism 
130 39 Goda utbildningar 
118 39 Kommunikationer utanför regionen 
110 37 Centrum 
108 38 Kommunikationer lokalt 

 
 



 16

Att notera ur visionsarbetet 
Dialogen med medborgarna har omfattat samtliga åttondeklassare i kommunen. Dessa har varit 
synnerligen aktiva under workshoparbetet och det är dem som tydligast har lyft vikten av ett varierat 
utbildningsutbud i kommunen. De har också visat på behovet att utveckla och stärka Gällivare centrum 
och kommunen för att bli mer attraktiv. Det höga deltagarantalet bland ungdomar är ovanligt högt 
jämfört med liknande utvecklings- och planeringsprocesser. Medborgarnas egen attityd till varandra och 
Gällivare är en faktor som rankas högt, liksom kultur, levande centrum, galleria och bio. Samtidigt 
efterfrågas en bred och stark näringslivsutveckling. 
 
Goda kommunikationer framhålls som en viktig faktor i alla åldersgrupper. Ett bra nät av bussar inom 
kommunen både vad gäller linjeutsträckning och turer sent på kvällarna hamnar på plats 16 för hela  
gruppen deltagare, bland 14-15 åringar på plats 14. Även andra kommunikationer tas ofta upp, inte 
minst fler destinationer och fler avgångar på flyget.  
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Bilaga 2:3 Borde-bilder 
 
 

 
I den andra omgången workshops fick deltagarna tänka ut vad de själva skulle vilja göra ”en bra dag i 
Gällivare” i framtiden. Formen skulle vara en framtida dagboksanteckning. Dessa diskuterades också i 
grupp. 133 sådana borde-bilder lämnades till projektet. I dessa kan vissa spår från City-Move 2009 
skönjas. Ur dessa borde-bilder har ett antal berättelser skapats som en syntes. Berättelserna bygger 
på delar, spår och idéer som: 

 
   är återkommande i flera berättelser 

 

   berör nyckelfaktorer från den första workshopen 
 

   är typiska för de åldersgrupper och livsstilar som sätts i fokus 
 
 
 
Följande, fiktiva personer, är utgångspunkt för borde-bilderna: 

 
   Persona: Felicia, 30 

 

   Persona: Lina, 16 
 

   Persona: Göran, 67 
 

   Persona: Karl, 41 
 

 
 
 
 

Felicia, 30 
 
 
Vardag 

 
Vaknar i min lägenhet. Har precis flyttat in i ett av de nya förtätningshusen.  Satsade och köpte 
lägenhet, tyckte det verkar bra. Jag tjänar ju hyfsat nu och priserna på dessa lägenheter kommer att 
stiga med åren. Bra miljö, ljust pga. av de smarta fönstren med ljusluckor för vintern. Tycker nästan 
de var bäst; inga tomma svarta rutor den mörka årstiden! 

 
Jobbet som vanligt på lasarettet. Cyklar sedan längs Vassara Kanal på lunchen för att träffa Anna och 
Linus.  Sedan Vassarakanalen byggdes är det många fler som promenerar, joggar och cyklar här. 
Blandningen av kanal och älv är fortfarande ny för oss, men de flesta stormtrivs. Det finns ju två 
hyfsade fik här, med lite lunch och så. Vill man slå till kan man äta på Bolagshotellet. De särskilda 
vägarna som blir skid- och skoterspår på vintern är bra för cykel och joggning. Dellvikfiket ligger i den 
gamla disponentbostaden på en udde. Perfekt med den stora altanen vid kanalen.   Idag tar vi take- 
away med caesarsallad och sätter på en av ”dykdalberna”. De heter visst så, trästockspelarna som 
båtarna kan förtöja vid. Tillbaka till jobbet i lagom tid. Sedan jag gick på sköterskeutbildning i 

Stockholm har jag verkligen lärt mig uppskatta att det är nära till allt här. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Cyklar direkt till ”MultiFalden” i centrum. Kör ett rätt hårt träningspass. Känner mig inspirerad av 
bildväggarna med livekameror från gruvorna, fullt med maskiner, lastbilar och mojänger som jobbar. 
Känns bra att ta i!  Springer 1 km som avrundning.  Slappnar av med en stor fruktjuice.  Detta 
träningspass brände både fett och lite skuldkänslor. 

 
Strosar runt lite bland butikerna i centrum. Sommarkväll och solen står högt på himlen, fast det är 
ändå bra att centrum är inbyggt och ihop med arenan ”MultiFalden”. Lagom temperatur och inga 
mygg.  Unnar mig en ny topp på Gina Tricot. Cyklar sedan hem via affären. Känns rätt ordentligt i 
benen, men det har varit en bra dag. 

 

 
 
Helg 

 
Vaknar en typiskt vinterlördag. Ligger och drar mig i gryningsljuset (Gryning och gryning; klockan är 
9, men ni vet hur det är…). Messar Pia som svarar att det är Dundret som gäller idag. Rotar fram ett 
bra underställ, kaffe, snowboardprylarna och tar sedan linbanan. Snön och kompisar. Joel försöker 
lära sig 720 och vi skrattar gott åt hans vurpor. Lunch på Toppen, deras Gröna Sköna är alltid en bra 
lunch för oss sportande hälsonördar. Kan sitta hur länge som helst i Mega-glas-kåtan (”Megoathie”) 
och kolla ut över nejderna. Soft, kanske ta kabinen ner? Nej skärpning, snön är frisk! Typ. 

 
Jag, Lisa och Anna hänger hemma hos Lisa. Lady GaGa och Robyn i podden. Vi fixar oss och värmer 
lite för ”Midvinter”.  Flera lokala band s p e l a r  och  de t  ä r  o l ika  u t s t ä l l n ingar  o c h  h appen i n g s  
i  ”MultiFalden”. Tänker satsa på en galen blandning med diktuppläsning av Bruno K Öijer och sedan 
tok-disco. Bra att det går att ha många små grejer samtidigt i Multigruvan, annars skulle det aldrig gå 
att ordna sånt här. Fast inför discot öppnas allt upp. Vi är ju nästan 1000 pers! (nästan!) Resten av 
kvällen är hemligstämplad. 

 
Söndag och jag laddar choklad, apelsin och limpmackor. Skall banne mig ut i längdspåret. Om inte för 
annat så för att jag skall kunna dega i soffan hela kvällen med Facebook och favoritserien ”Love My 
Way” på DVD. 

   
  
 
Lina,   16 
  
 
Vardag 

 
Skolan är ok faktiskt. Den estetiska linjen verkar inte vara sämre än i Luleå, vi har ju samma lärare 
som mediagymnasiet och några från kulturcentret. Kompisens kusin, Anton, som är 25 säger att det 
är stor skillnad mot när han gick. Det är mycket mer samarbeten nu än när han gick gymnasiet. 
Någonting kanske har hänt, men jag var bara typ nio så jag vet inte hur det var. Idag skall vi ha  
online- lektion i mitt fria val, mode. En designer och forskare från Textilhögskolan i Borås är med på 
nätet. Jag drömmer om att jobba på Gina Tricot, men har hört att det svårt att komma in där. 
Hoppas vi som är snöprinsessor här uppe i norr har något unikt att komma med. Efter skolan fikar 
jag med kompisar nere i centrum.  
 
 



 

 

Kollar som vanligt ett varv bland butikerna. Men jag skall inte ha något för jag sparar till en superfräck 
klänning i gore-tex som jag sett på nätet. Med den skall jag ”äga” på vår stora fest ”Midvinter” på 
”Multifalden”. Jag trivs bra i vår nya villa nära centrum. Morfar pratar alltid om hur fint det var uppe i 
Malmberget, men jag tycker det är bra att bo nära skolan och centrum. Och Dundret! Fast det säger 
jag inte till honom. Sedan åker jag ut till stallet. Sedan något turistbolag startade med ridning  både  
vinter  och  sommar  har mycket  hänt  därute. Fler boxar, bra mycket snyggare sadelkammare och 
en stor paddock. Det är lite fler som ”hänger” där nu, inte bara när man skall rida själv. Men det blir 
sent efter att läxorna är klara. 

 
Imorgon  skall  vi  börja  jobba  med  vår  utställning  om  arktiska  kläder.  Det blir  kul  för  även 
skoterkillarna är med för de vet en massa om vad som funkar när man åker fort när det är svinkallt. 
Skolans knasiga kemilärare skall tydligen göra eget ”fleece” av gamla colaflaskor.  Hoppas det inte 
börjar brinna bara eller något. När hon skulle ha lektion om sprängämnen var det till och med några 
som skolkade för dom trodde hon skulle spränga salen i luften av misstag. 

 
Helg 

 
Familjen skall på skoterutflykt. Skall försöka få oss att åka till X-träsk, dit skall nämligen Lise och några 
till  fara. Måste hitta på någon bra ursäkt. Skönt med heldag i snön! När vi kommer hem skall 
mamma,  pappa och lill-brorsan bada bastu. Jag far in till ”the Seapark” i stället. Skall träna lite och 
sedan bada  spa.  Lite lyxigt, men jag är sponsrad av mormor. Träffar kompisarna sedan. Några vill 
försöka komma in på Harry’s men de flesta hänger kvar på ”MultiFiket”. Det har liksom blivit som ett 
vardagsrum för oss. Först var det en del som tyckte det var dåligt med fiket som är öppet sent. Men 
förr satt vi ju bara i  hemma nåns rum med låst dörr, så varför skulle vi vara hemma? I sofforna i 
hörnrummet ser vi på Idol. Lise och några sydde faktiskt nya överdrag till sofforna i våras. Det blev 
superhäftigt! Hoppas Reza kommer, han är så xxx snygg! Och han dansar bra fast han är skoterkille. 
Får inte glömma ta med mina nya jeans när åker ner och tränar… 

 
Söndag morgon och pappa vill att jag skall hänga med på hockey med lill-brorsan. Jag är inte så sugen, 
men de berättar att Luleå hockey skall spela elitseriematch här och Multifalden kommer att var full av 
folk. Kanske hänger med i alla fall då. Borde ju vara en del kompisar där och alla killarna är väl där. Vi 
äter lunch tillsammans och det är världens vimmel. Det måste han kommit folk från både Luleå och 
Kiruna till matchen. Restaurangerna är i princip fulla och det är kö i affärerna. Jag träffar en kusin från 
Kiruna som säger att de åkt ner hela familjen. Hon skall inte gå på matchen med sin pappa utan bara 
shoppa, fika och gå på bio med en kompis. Alla verkar gilla vårt inglasade centrum som är hopbyggt 
med arenan. Jag hänger med henne och några kompisar innan matchen. 

 
 
 
Göran,   67 
  
 
Vardag 

 
Sitter med morgontidningen och en kopp kaffe. Trots att det är helt år sedan jag gick i pension känns 
det fortfarande lite ovant, faktiskt. Lena är nere och handlar. Ibland skäms jag lite över att hon alltid 

sköter hushållet nu när jag inte jobbar längre. Annat är det med barnen. Emil har säkert 5 olika 
kockknivar och bakar eget bröd medan Mikaela aldrig är i köket. Det är som om de bytt de gamla 



 

 

 

könsrollerna med varandra. Jag har i alla fall vant mig vid lägenheten. Rätt skönt att inte ha villa ändå. 
Och läget här vid Vassara Kanal är just helt fantastiskt.. Det är faktiskt en hel del folk som kommer till 
Gällivare mest för att kika på området här och det nya uppe på Repisvaara.  

När man vant sig tycker man det är konstigt att självklara saker som att husen inte drar någon energi 
och har solfångare som en del av tak och fasader skall vara något märkvärdigt. Även vårt sopsystem, 
eller snarare bristen på sopor intresserar många. Själv är jag mest överraskad över att så många börjat 
gå, cykla eller ta sparken istället för bilen. Sedan det blev tätare byggt känns det helt annorlunda än 
förr. Då gick man nästan som längs en landsväg. Nu är det mera som i en stad. Lena och jag har 
dessutom stegräknare i våra mobiler och visst mår vi bättre sedan vi började gå mer. 

 
Idag skall vi h a  möte i skidbolaget. Jag är med och hjälper till att fixa funktionärer till World cup. 
Vi behöver rätt mycket många som jobbar frivilligt. Det är inte så svårt att få folk att ställa upp, men 
det är en massa planeringsjobb att få till tider och platser. Sen skall ju alla ha lite utbildning i vad de 
skall göra och i säkerhet och liknande. Bolaget går rätt bra nu, det många från både Sverige och 
andra länder som vill  försäsongsträna här. Bara vasaloppsupptakten drar fler hundra. Vi kan ju i 
princip garantera snöträning före alla andra. Samarbetet mellan skidbolaget och skidklubben fungerar 
bra nu. I början var det lite rörigt med ansvarsfördelningen. Men nu har vi hittat rätt. Bolaget 
ordnar olika events och specialträningar för turister och andra. Klubben tränar våra egna. Bolaget står 
för en stor del skötseln av anläggningen. Jag går upp till mötet som är i Skidhuset vid foten av Dundret. 
Där delar flera av turistföretagen och klubbarna lokaler. Huset har varit väldigt bra för oss, det är 
mycket både samarbete och avknoppningar där uppe nuförtiden. Man tycker ju att sånt borde gå lika 
bra med mobil, internet och sådant. Men det är ändå enklare när man bara kan kliva på hos varann. 

 
Eftersom det är fredag skall vi ha middag med vänner. Vi skall äta hemma hos oss men vi träffas först 
på en drink på Bolagshotellet. Det känns alltid lite lyxigt och kul att gå dit en sväng. Och baren är 
toppen. Lena tycker att det är i alla fall ”lite New York” att träffas där innan middagen. Och det är 
klart; kisar man ut över alla ljusen från stan så känns den bra mycket större. 

 
Helg 

 
Vi åker ner till Mikaela över helgen. Hon och hennes kille skall gå på bröllop och vi tar hand om 
barnen. Det har blivit fler resor allteftersom det har blivit billigare. Om det inte hade varit för flygtåget 
så kanske vi inte ens bott kvar. Det kan fortfarande bli bättre, men skillnaden är ändå stor nu. Både 
Emil och Mikaela är oftare och hälsar på. Emil har till och med talat om att flytta hem. De har ju tre 
barn och både vi och barnens mormor och morfar bor här. I Göteborg har de ingen som hjälper till, 
husen är rätt dyra och det tar lång tid att varje dag åka ut till Volvo på Hisingen. De skulle få ett 
fint hus med toppenläge på Repisvaara om de sålde radhuset i Örgryte. Och han kan tydligen ha kvar 
jobbet på distans. Det är ju mest övervakning av datorer och de finns ändå inte i Göteborg. Det är 
fösta gången vi missar en  operakväll i ”MultiFalden”. Vi brukar alltid gå när de ger 
matinéföreställningen från Metropolitan i New York. Britta och Kalle som varit och sett Don 
Giovanni live i New York säger att de ser bättre när det går här. De har tydligen 18 kameror och 
surroundljudet är toppen. Och i pausen är det intervjuer med sångarna. Jag tror det i alla fall är 
roligare att se det på riktigt. Men för oss som inte bor där är detta toppen. 

 
  
 
 



 

 

Karl,   41 
  
 
Vardag 

 
Håhå jaja; ännu en dag i gruvan. Men jag skall inte klaga. Jobbet är helt ok och jobbarkompisarna är 
ett bra gäng. Det är mörkt när jag tar bussen upp mot Malmberget. Det mesta är borta nu, men i 
Östra lyser det i husen som vanligt. De har till och med byggts några nya villor och skolan är full. Den 
sista delen av Malmbergets centrum skall rivas och jag är lite spänd på det. Det finns några hus där 
som har stora och bra  fönster. Vi har lagt in om få hämta dem. Tänkte de skulle passa bra till 
a t t  bygga en glasveranda av. Bygglovet är redan klart och denna gång är vi lite inspirerade av 
mumintrollen. Vi har byggt huset lite i omgångar och varje del har fått sin egen stil. 

 
Repisvaara är fint för det är så varierat. I och för sig är ju vissa hus likadana, men de ligger inte i en rad. 
Området är också mer anpassat till terrängen så gatorna går i svängar och lite upp och ner. I vår del 
består de flesta husen av flyttade hus eller husdelar. När Malmberget revs tog man vara på så mycket 
som  möjligt. Vanligast på Repisvaara är förstås nybyggda villor, men några flerfamiljshus finns också. 
Det är bra med lite blandning. Alla hus är miljövänliga på flera sätt. Först trodde många att det skulle 
bli dyrt, men när man bygger nytt blir det inte dyrare, tvärtom; vi har ju riktigt låga energikostnader. 
Läget mot Dundret är otroligt fint, soligt och i skydd för värsta nordanvinden. Nu byggs också dagis 
och skola för de minsta. Stugbyarna som ligger här gör att det är mycket turister också. Det bra, bl a 
gjorde det att det snabbt kom till en hyfsad närbutik. Vi som bor här  har  också möjlighet att hyra 
ut t.ex. på sportlovet om v i  vill.  Blandningen  av turister och bofasta  påminner lite om ställena i 
Alperna. Det talas om det skall byggas ett hotell närmast mot stora vägen. Vore toppen, det kommer 
ju säkert ha pool och grejer! 

 
Tar skidorna hem från jobbet. Man sitter ju rätt stilla och det är skönt ta i på vägen hem. Min tur att 
laga mat till ungarna. Evelina skall träna hockey och Jocke skall simma. Själv skall jag ägna kvällen åt 
min kurs. Jag går en vidareutbildning i elektronik som arrangeras av kunskapsgruvan i samarbete med 
Luleå tekniska universitet. Även om kursen kunde skötas helt lokalt så är det ju aldrig fel att få lite 
universitetspoäng  på  köpet. Visa kvällar är det gemensamt i gymnasiets lokaler, men idag kör jag 
övningar på datorn. Sitter en stund och letar husbilder på ”flickr” också. Kan liksom inte släppa det 
här med verandan. Carina hämtar upp ungarna i centrum och kommer hem klockan åtta. 

 
Helg 

 
Frukost, kläder, badkläder, matsäck i en enda cirkus. Ibland är familjelivet som att vara i en centrifug. 
Idag cyklar vi ner till Vassara Kanal och tar kanalbåten ut till Sandviken. Det är rätt mycket folk 
men nog finns det plats för fler. Ungarna hittar några kompisar på en gång. Ungdomarna håller mest 
till vid vattensportklubben. Det är väl bara några år tills våra barn hänger där också. Campingen gör 
 

Och i pausen är det intervjuer med sångarna. Jag tror det i alla fall är roligare att se det på riktigt. 
Men för oss som inte bor där är detta toppen. 

 
 
 
 


