
 

STÄDKAMPANJ 2013
Gällivare kommun deltar i de nationella skräpplockardagarna där 

syftet är att städa upp i kommunen och att tävla om flest deltagare 
i förhållande till invånarantal. VI KAN BLI ÅRETS KOMMUN!

Anmäl er på www.skrapplockardagarna.se/anmalan
OBS! Vi får material beräknat på antalet anmälda! Anmälningsfor-
muläret är öppet hela maj månad. Städkampanjen avslutas v 22. 

FÖRETAG, SKOLOR, FÖRENINGAR m fl
Samla era mannar, kompisar, kollegor, hyresgäster, familjen! Se ut 

ett område som behöver städas, det kan vara det egna 
verksamhetsområdet/bostadsområdet/skolområdet/etc. 

SÄCKAR, ENGÅNGSHANDSKAR
Hämtas i kommunhuset Vaktmästeriet/Växeln under kontorstid 8.30 
-16.00 under v 21-22 eller i Sporthallen, Malmberget (receptionen 

badhusingången), vardagar kl 11-20.

SORTERA SKRÄPET!
Brännbart och Icke brännbart sorteras var för sig. I den mån det är 

möjligt sorteras skräpet på Återvinningsstationerna. 

KVÄLLSÖPPET PÅ KAVAHEDENS ÅVC
Extra öppet under v 22, 28-30 maj: 

tisdag-, onsdag- och torsdagkväll till kl 18.30.

BORTTRANSPORT AV SÄCKAR/SKRÄP
Arbetsmarknadsavdelningen ombesörjer borttransport av skräp-

säckar. Säckarna ställs vid närmaste Återvinningsstation i annat fall 
meddelas hämtningsställe till tel 0970-18688.

BYARNA
Byaföreningarna anmäler sig till Ulla Vikman, tel 0970-18198 eller 

ulla.vikman@gallivare.se. Skräpet körs till ÅVC i närmaste by. 

ÖVRIGA INSATSER
•Brukshundklubben städar bort hundbajs längs GC-vägarna.
•Midnattsolsdykarna dyker och rensar älv/sjöbotten vid Porjusbron 
samt Sandvikens badplats 
•Kommunen förtätar tillgången av hundlatriner och papperskorgar i 
samband med städveckan
•LKAB projektet ”Ett Snyggare Malmberget” välkomnar alla att delta 
på LKAB Fastigheters bostadsområden: 27/5 Kilen, 28/5 Kos samt 
centrum, 29/5 Johannes/Hermelin samt Granbacka/Myråsen
30/5 Bäckåsen. Alla kvällar mellan 18.00 – 20.00. Mer information 
från LKAB om samlingsplats kommer.
•Illo städar med Tallbackaskolans elever.
•Företagsbolaget informerar sina medlemmasföretag.

SKROTBILAR
www.bilretur.se/refero, 0771-890 600  eller 

www.kuusakoski.se, 0970-137 61

VI BJUDER ALLA BARN PÅ GLASS!
Förskolebarn/skolelever som anmält sig på 

www.skrapplockardagarna.se bjuds på glass. Ansvarig lärare/ledare 
kan hämta rekvisition hos Informationsenheten innan köp 

av glass till barnen.

ANMÄL ER!  
www.skrapplockardagarna.se/anmalan

Har du inte tillgång till internet kan du anmäla dig enligt nedan:
E-post: ulla.vikman@gallivare.se eller ring tel:0970-18198. 


