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Nu kör vi!
Dansens Dag, Kulturskolan sid 8-9 
Balbilder, sid 10-11

Motorsport sid 13-19
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Dialogmöten - östra Malmberget
Så har vi då äntligen kunnat starta dialo-
gen med de boende i östra Malmberget. 
Jag tycker det har varit bra och givande 
möten med både ris än ros. En del vill 
flytta, andra vill bo kvar. En del vill av-
veckla, andra utveckla. Med all respekt 
för att det finns olika uppfattningar så är 
det samtidigt viktigt att vi håller fokus på 
hur vi kan förbättra saker. Många av er 
framförde synpunkter på den yttre miljön 
i området. Service- och teknikförvalt-
ningen har fått uppdraget att förstärka 
insatser i östra Malmberget, och min 
förhoppning är att så redan har skett när 
ni läser detta.

Min förhoppning är också att vi i en fort-
satt dialog ska hitta framkomliga vägar 
att så långt det är möjligt förverkliga fler 
önskemål. Många frågor förblev obe-
svarade, men vi lovade att återkomma 
till hösten med nya möten, då med re-
presentation av fler aktörer som kan ge 
svar. Det löftet håller vi. Notera den 23 
oktober som dag för fortsatt dialog kring 
angelägna frågor. Mer information om 
plats och tider kommer längre fram.

Dundret i ny ägarkostym
En ägarkonstellation med både lokala 
och regionala finansiärer har nu tagit 
över anläggning på Dundret. Bland de 
nya ägarna känner jag igen flera och vet 
att deras hjärtan tickar för Dundret och 
dess utveckling. Under presskonferen-
sen sa den nye vd Tommy Niva att; ”vi 
ska ha aktiviteter 365 dagar om året”. En 
hög ambition och jag hoppas verkligen 
att de nya ägarna lyckas få fart på ber-
get den här gången. Jag önskar er lycka 
till och konstaterar att det bara är ca fem 
månader till nästa skidsäsong.

Men nu är det sol och värme som gäller, 
förhoppningsvis ett bra tag framöver. Jag 
önskar er alla, bofasta, nyinflyttade och 
besökare från när och fjärran en riktigt 
skön sommar! 

Att överklaga – 
en rättighet under ansvar
Att ha möjligheten att överklaga är en demokratisk rättighet som 
vi ska slå vakt om. Och har kommunen exempelvis gjort något fel 
så ska vi göra om, och göra rätt. Men där finns också ett moment 
av ansvar hos den som överklagar. Att ta kontakt, samla fakta 
från alla parter och få andra infallsvinklar, är alltid av godo innan 
man skrider till verket. En bra och vägvinnande start för alla 
parter som sällan sker, tyvärr.  

Ännu en överklagan
Denna intresseorganisationen har 
lagt ner mycket tid på att processa
överklaganden med koppling till
Gällivare kommunen. Den här senaste
handlar om att man hyser farhågan 
att omdömet hos kommunens politiker 
och tjänstemän kommer att fördunklas 
av, att ersättning för kommunens perso-
nella merkostnader till följd av samhälls-
omvandlingen betalas ut av LKAB direkt, 
istället för att någon annan part gör det.

Hängde ni med där? Om LKAB skickar 
pengarna till ”någon annan” som i sin tur 
betalar ut dem till kommunen så är det 
ok, men om LKAB betalar ut pengarna 
direkt, ja då brister omdömet. Jag tar 
mig för pannan och undrar hur det är 
möjligt att ha ett så lågt förtroende för 
människor man aldrig mött. 

Synpunkter om vad man anser vara rätt
eller fel kan framföras på olika vis. Det
sätt som villaägarnas riksförbund agerar
får självklart medial exponering, med de
konsekvenser det innebär. Jag ställer
frågan – hur tror ni enskilda personer
upplever att bli anklagad för bristande 
omdöme enbart grundat på en farhåga 
som en representant för en intresseor-
ganisation hyser?

Jag har inget otalt med villaägarnas riks-
förbund, tvärtom tycker jag att det är vik-
tigt att våra husägare har en intresseor-
ganisation som företräder dem. Men det 
här liknar mer en häxjakt på en kommun 
än att driva sina medlemmars fastighets- 
och ersättningsfrågor gentemot ett stort 
statligt bolag, i detta fall LKAB. 

”

För Gällivares del har raden av över-
klaganden fått både ekonomiska och 
tidsmässiga konsekvenser. Stora delar 
av samhällsomvandlingen har bromsats 
upp, vilket direkt påverkar hela sam-
hällsutvecklingen. Särskilt det så viktiga 
bostadsbyggandet.

Den 10 april 2012 undertecknade Gäl-
livare kommun och LKAB ett övergripan-
de samarbetsavtal som berör samhälls-
omvandlingen i Malmberget. Avtalet 
reglerar grunden för det som ska ske de 
närmaste 20 åren och är en förutsätt-
ningen för att en rad övriga förhandlingar 
ska kunna inledas mellan olika parter, 
exempelvis mellan LKAB och enskilda 
fastighetsägare. Samarbetsavtalet har 
dock inte vunnit laga kraft ännu då det 
överklagats och fortfarande genomgår 
rättslig prövning. 

Kärnverksamhet & 
samhällsomvandling 
Som kommun är Gällivares kärnverk-
samhet att tillhandahålla kommunal 
service till sina medborgare. Barnom-
sorg, skola, äldrevård, social omsorg 
och teknisk service av olika slag – allt 
finansierat med skattemedel och en del 
statliga bidrag.

Kommunens merkostnader för sam-
hällsomvandlingen, till följd av växande 
gruvverksamhet, är däremot inget som 
ska drabba kommunens medborgare. 
Detta har också staten i egenskap av 
ägare varit tydlig med i sina direktiv till 
gruvbolaget. LKAB ska alltså stå för alla 
kostnader. Men nu är tyvärr även detta 
överklagat, med kulissarbete av villaä-
garnas riksförbund.

Tommy Nyström, kommunalåd 

Kommunalrådet har ordet

Den 12-13 juni bjöd kommunstyrelsen in boende i 
östra Malmberget till dialogmöten.
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GEOGRAFI
• 100 km norr om polcirkeln
• 16 000 kvadratkilometer
• 359 m över havet 
• 18 329 invånare 2013-03-31

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

Sammanträden juli - september 2013
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Textproduktion: Monika Nilsson, Anders Åhl, Anna 
Holmberg.
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Informationsenhet
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förvaltning
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Service- och Teknikförvaltningen informerar 

På uppdrag av kommunstyrelsen 
ska service- och teknikförvalt-
ningen utöka insatserna vad 
gäller den yttre miljön under 
sommaren. Inledningsvis i östra 
Malmberget men också i andra 
delar av kommunen. 

På Gata/Parkenheten är man just nu i 
full gång med barmarksarbeten, lands-
bygdsvägarna är hyvlade och saltade 
och nu ligger fokus på gräsklippning och 
plantering av sommarblommor. Efter 
det fortsätter arbetet med att städa och 
laga, snötippar städas, sly ska röjas, 
ytor som gått sönder eller är nedslitna 
kommer att lagas. 
Många lekplatser är i dåligt skick och 
inventering av dessa pågår. Det som är 
farligt tas bort och man städar upp det 
som är enkelt avhjälpt. Parallellt tittar 
man på hur lekplatserna ska se ut fram-
över, då dessa är viktiga mötesplatser 
för alla och bjuder in till utomhusvistelse. 

Arbetet med att förbättra utomhusmiljön 
fortsätter genom att placera ut blommor 
och konstverk. På sjön Nuolajärvi har 
en fontän placerats ut. I samarbete med 
projektet ”Snyggare Malmberget” kom-
mer bland annat rondellen i Malmberget 
att få en ansiktslyftning. 

I Kulleparken fortgår gemensamhetspro-
jektet med boende för att göra parken 
mysigare. I sommar ska pergolan 
färdigställas och perenner planteras. En 
gemensamhetsaktivitet planeras där i 
början av september.

Fritid
 I Ridhuset kommer ventilation och be-
lysning att anpassas och anslutning till 
fjärrvärme kommer att ske. På Tallbacka 
IP ska en ny konstgräsplan anläggas. 
Den nya mattan är ”tredje generationens 
konstgräs” och ska uppfylla Svenska 
fotbollsförbundets krav för breddfotboll. 
Arbetet kommer att ske under sex sam-
manhängande veckor mellan 17/6-1/9-
2013. 
På Hellnerstadion fortsätter utvecklingen 
där ny spårbelysning att sättas upp. Ar-
betet pågår under perioden maj-augusti 
2013.
I Hakkas simhall kommer planerat un-
derhåll att ske under sommaren.

Pågående projekt
Tillbyggnaden vid Maria- och Tallbacka-
skolan färdigställs under sommaren 
2013. Arbetet beräknas vara klart till 
skolstart i augusti. Markarbeten inklusive 
lekutrustning samt multiarena för barn/
ungdom beräknas vara klart i slutet av 
augusti 2013.
Förstärkningsåtgärder av vatten- och 
avloppsnät på ”Andra sidan” sker under 
sommaren 2013.

Nya tomter på Vuoskojärvi industriom-
råde anläggs under sommaren 2013.
Utbyggnad av Kavahedens återvinnings-
central sker under sommaren 2013.
Arbetet med att bygga om järnvägs-
stationen till ett Resecentrum fortgår 
och bedöms vara klart vid årsskiftet 
2013/2014.
Sex nya bostadstomter med tillfartsväg 
förbereds under sommaren i området 
Myran, Koskullskulle.

Ny öst-västlig länk i Malmberget
Bergmansgatan stängs för all trafik 
torsdag den 28/6 kl: 12:00. Trädgårds-
vägen/Spaljevägen övertar rollen som 
öst-västlig länk i Malmberget.

Du som besökare eller kommunmedbor-
gare kan hjälpa oss i vårt arbete genom 
att kontakta felanmälan (0970-182 13)
om du upptäcker fel och brister i kom-
munen.

Service- och teknikförvaltningen
önskar trevlig sommar!



 

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 
febr - april 2013

•	 Anna-Karin Bergström  
Undersköterska 

•	 Margareta Högås  
Undersköterska 

•	 Frida Larsson Controller          
•	 Sandra Keinström  

Vik enhetschef                            
•	 Maria Wåhlström Granskare  
•	 Paulina Entin  

Undersköterska 
•	 Malin Rova Undersköterska 
•	 Jenny Daglind-Sedig  

Undersköterska 
•	 Emma Strand  

Undersköterska  
•	 Jessica Olsson  

Undersköterska 
•	 Sofia Andersson  

Undersköterska 
•	 Chamrat Hannu  

Undersköterska 
•	 Amanda Larsson  

Undersköterska 
•	 Mikael Rantapää Vårdbiträde 
•	 Malin Nilsson  

Undersköterska 
•	 Kerstin Nejden Förskollärare 
•	 Camilla Segerlund  

Vik enhetschef 
•	 Mikael Lundberg  

Projektledare  
•	 Mathilda Abrahamsson  

Miljöinspektör 
•	 Katarina Lindblom  

Undersköterska 
•	 Stephaine Lagbo  

Undersköterska 
•	 Linda Berglund Enhetschef 

Just nu söker vi:

•	 Socialchef
•	 Undersköterskor
•	 Fritidspedagog 
•	 Lärare
•	 Rektor 
•	 Resurspedagog 
•	 Personlig assistent
•	 Sjuk- och distriktssköterskor
•	 Socialsekreterare
•	 Verksamhetsutvecklare/Ut-

redare 
www.gellivare.se/lediga jobb

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

Ulf Hedman, så heter chefen för kommunens nya samhällsbygg-
nadsförvaltning. Verksamheten startar under hösten och övriga 
funktioner/kompetenser som ingår i Ulfs team är bl a kommunika-
tör, exploateringsingenjör, samhällsplanerare, controller (ekono-
mi). Utöver det är ett antal övriga tjänster under tillsättning. 

-Jag kommer från Piteå där jag under de senaste 14 åren arbetat som kom-
munens miljö- och byggchef, säger Ulf Hedman.

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete är att verkställa kommunstyrelsens 
beslut. Vi kommer att ta hand om både hårda frågor, som exempelvis vägar, 
men också mjuka frågor som skola och omsorg. 

I nästa nummer av Kommunbladet presenterar vi hela teamet lite närmare, 
och hur ni kommer i kontakt med dem i frågor och funderingar kopplat till 
samhällsomvandlingen.   

SEMESTERVIKARIER TILL SOCIALTJÄNSTEN
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Givande medborgardialog om östra Malmberget
 

Samhällsomvandlingen

Den 12-13 juni bjöd politikerna 
in de boende i östra Malmberget 
för att prata om områdets fram-
tid och utveckling. 
- Vi vill ha era synpunkter och 
tankar. Ordet är fritt, sa Tommy 
Nyström, kommunalråd.

Under två intensiva dagar samlades
hundratals människor i Gunillaskolan
för att i sex olika grupper prata om hur
de vill utveckla Östra Malmberget. Ulf
Hedman, chef för den nya Samhälls-
byggnadsförvaltningen, inledde med att 
berätta om sitt nya arbete och verksam-
heten som startar under hösten.
- Vårt arbete går ut på att verkställa
kommunstyrelsens beslut, och ta hand
om både hårda frågor som vägar, men
också mjuka som skola och omsorg. Vi
är er ingång i kontakten med kommunen
i frågor och synpunkter som har med
östra Malmberget och samhällsomvand-
lingen att göra.

Inledande telefonintervju
Medborgardialogen vilar på en telefonin-
tervju som gjorts med de boende
i östra Malmberget. Detta för att få en
uppfattning om vad man tycker är viktigt
att jobba med och prioritera för att göra
området mer attraktivt. Mötesdeltagarna
hade många synpunkter och en övervä-
gande del ville diskutera skötseln av
den yttre miljön, ett område som även
ansågs viktigast att prioritera vid de
enskilda intervjuerna.

Gräsklippning och snöröjning utförs
inte på ett bra sätt, var en allmänt
utbredd uppfattning. Många ansåg att
tillsynen av lekparker måste förbättras
liksom slyröjning och det allmänna
underhållet av trottoarer och vägar. Att
uppmana ”skrotsamlare” att forsla bort
gamla bilar och husvagnar från området,
och att ägare till övergiva fastigheter
skärper sig vad gäller underhåll, var en
utbredd önskan.

Orättvis dammersättning
Det var många som även ville diskutera
skakningarna, sättningarna och damm-
problematiken. 

Frågor som kom i fokus när samver-
kansavtalet med LKAB presenterades. 
Ett avtal som undertecknades 10 april 
2012 men ännu inte har vunnit laga 
kraft.
- Det är orättvist att boende på ena
sidan av en gata får en dammersättning
av LKAB, men inte de som bor på mot-
satta sidan, var något som fördes på tal.
Politikerna lovade att ta upp frågan
med LKAB. De lovade också att ta med
frågorna som de inte kunde svara på
till berörda instanser och bjuda in bl a
LKAB, Bergstaten och Länsstyrelsen till
kommande dialogmöten.

Bygga väg, eller ...
En annan punkt på dagordningen var
infrastrukturen och en av frågorna som
politikerna bad besökarna att fundera
på var om vägen mot västra Malmberget
ska byggas eller om pengarna ska an-
vändas till annat. De flesta var negativa
till idén att bygga vägen och många
uttryckte även önskemålet att asfaltera
alla gång- och cykelvägar.

Kulturkåkar i östra Malmberget?
Därefter presenterades ett nytt förslag 
som LKAB nyss lagt fram för kommun-
styrelsen.
- LKAB har skissat på att de gamla
kulturbyggnaderna från Bolagsområdet
skulle kunna återuppbyggas i östra
Malmberget, berättade Nyström och
inflikade;  - Personligen tilltalas jag av
tanken att förstärka området med fler
bostäder. Men det är ni som bestämmer
om vi ska föra frågan vidare.
Det var delade meningar under alla
sex möten. De flesta var positiva, men
vill ändå att en ordentlig utredning om
förutsättningarna blir genomförd. 
- Jag tror att det kan bli den nya grädd-
hyllan, var en av rösterna medan en an-
nan besökare menade att de som flyttar
dit ska vara klar över att problemen med
dammet och skakningarna är de samma
som i östra Malmberget i övrigt.

- Vi tar med oss alla synpunkter och har
en hel del att bearbeta nu, sa kommu-
nalrådet Tommy Nyström och fortsatte; 
jag vill att ni funderar vidare på vägbyg-
get liksom LKAB:s förslag till utökad be-
byggelse i området. Vi ska framföra ert 
önskemål till LKAB att utreda förslaget
mer djuplodande.

- Det här är som sagt inget som ni 
måste bestämma nu, utan vi återkom-
mer till frågorna vid nästa dialogmöte, sa 
Birgitta Larsson, vice ordförande i kom-
munstyrelsen, innan hon tackade alla 
och förklarade att det här bara är början 
på en fortsatt dialog mellan politiker och 
boende i östra Malmberget.

Nästa dialogmöte är planerat till onsdag
23 oktober.

Moderator under mötena var Stefan 
Nieminen.

Kommunchef Lennart Johansson re-
der ut innebörden i samarbetsavtalet 
som tecknats med LKAB. 

Många viktiga frågor ventilerades 
under dialogmötena.



Dialogmöten Östra Malmberget 
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Kulturskolan bjöd tillsammans med de lokala 
danstrupperna på en helhetsupplevelse som 
fick publiken att jubla under Dansens Dag.  Allt 
från pantomim, modern dans, bugg, zumbatomic 
till folkstreet , som är ett unikt lyckat giftemål 
emellan folkdans och streetdans, visades upp på 
scenen.
– Dansen när den är som bäst, är när jag liksom 
förlorar mig i musiken och upplever rytmen i var-
enda rörelse jag utför och bara kan ge mig hän, 
säger Linda Sandvärn, 15 år som dansat street-
dans vid kulturskolan i några år.

Det har tränats och förberetts i månader och är lite av en
Grand Final där dansen får explodera ut i gemensamt eufori.
Vi pratar om Dansens Dag som arrangeras varje år i april.

– Under ett helt år händer det massor
i kulturskolans dansverksamheter och
vi har många arrangemang under ett
helt år. Men Dansens Dag är lite av det
största som händer varje år. Det är en
unik förställning där alla som brinner för
dansen i Gällivare får chans att visa upp
sin verksamhet, vilket är viktigt
för alla aktörer, säger Margareta 
Gundmalm, danslärare vid Kulturskolan 
som står bakom arrangemanget.

Närmare 200 engagerade dansare deltog i årets upplaga. En 
av nyheterna i år var bland annat Bollywood, som inspireras 
av de färgstarka indiska filmdanserna och afrikansk dans.

– Det är alltid stort intresse att delta från de olika aktörerna
i kommunen och det var kul att få bjuda på stor variation i

Dansens Dag en helhetsupplevelse
årets program.  Vi sålde dessutom ut två fullsatta föreställning-
ar direkt, vilket är otroligt roligt. Nästa år hoppas jag att vi
även har thailändsk dans på programmet, säger Dansens Dag
samordnaren Yvonne Nilsson, som redan smider planer inför
nästa år.
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Kulturskolan 

Kulturskolans 
stipendiater 2013
Rotary Stipendiet
Ella-Maria Nutti

Stora stipendiet
Jesper Vårö Nilsson

En av alla uppmärksammade elever är 
Jesper Vårö Nilsson som fick Kulturskolans 
Stora stipendium 2013.
- Vilken oväntad och jätterolig överrask-
ning! Det är en bekräftelse och uppmuntran 
som betyder mycket, säger han om utmär-
kelsen.

Kontex Stipendiet
Isak Martinsson

Ica Stipendiet:
Jonathan Nilsson- drama
Ellenor Koppari- dans

Morötter:
Trummor/slagverk:
Siri Kitok
Flöjt:
Emelie Tullnär
Saxofon:
Ellis Murto
Klarinett:
Anja Strömbäck
Trumpet:
Henri Murto
Piano:
Viktoria Sjölund
Sång:
Johanna Silverhav
Gitarr:
Isak Edman
Bas:
Eddie Andersson
Dans:
Rebecca Hedén
Moa Öqvist
Frida Lundman
Alva Isaksson
Moa Lidman
Julia Kuorak
Valthorn:
Tilde Strömberg

En musikal med något att dölja
Årets musikal ”Meet the
Lennonen´s” bjöd på en unik
historia skriven av kultursko-
lans elever om att vara ung och
känna sig som bandets rockstar.
Det handlar om konflikter, lära 
sig uppskatta det enkla byalivet 
och om att starta om. Mitt i allt 
detta fanns John Lennon som 
inte alls dött, utan flytt strål-
kastarljuset med Yoko Ono och 
numera levde ”under cover” i 
det norrländska inlandet.

Under ledning av musikläraren Pernilla
Fagerlönn skapade kulturskolans elever
2013 års musikal som framfördes i sjuk-
husets aula den 22 maj.
– Arbetet med musikalen tog fart direkt
efter luciakonserterna förra året och
det har verkligen varit galet mycket
jobb, men också så otroligt roligt! Vi
elever och våra lärare som arbetat med
musikalen, blir som en stor familj och vi
har en otrolig gemenskap i gruppen, 
berättar Emma Stenström, en av huvud-
rollsinnehavarna i årets musikal.

Eleverna lär sig många nya 
saker
Att sätta ihop en musikal är ett stort 
projekt. Manus, scenografi, musik, sång, 
dans, drama och ljud- och ljusteknik. 
14 unika begåvningar har själva kirrat 
allt detta. En av eleverna som stod på 
scenen, och dessutom sjöng solo för 
första gången, var Isak Martinsson som 
spelade Jonny Lennon.

– Egentligen är trummor mitt huvud-
instrument och det jag känner mig 
trygg med. Jag började sjunga alldeles 
nyligen, så det kändes nervöst men 
roligt på samma gång. En av de stora 
fördelarna med musikalen och allt annat 
vi gör i kulturskolan, är just att vi får lära 
oss många nya saker hela tiden. Det gör 
allt slit väl värt i slutändan, avslutar Isak.
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”En eloge till arrangörerna av årets 
grundalbal med värdar/värdinnor 

som mötte upp och följde med jubi-
larerna så allt flöt smidigt fram till 

fotograferingen.
Mer bilder:www.gellivare.se

Grundalbal 2013
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Studentbal 2013
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Årets företagare  
Kjell Degerman, Adviva

Näringslivet, kommunen, kultur-, förenings- och idrottsliv – 
överallt finns engagerade människor som får saker att hända. 

Under både högtidliga och festliga former firade vi det med 
Gällivaregalan 2013.

En magisk kväll i glada vänners lag fylld av god mat, 
underhållning och överraskningar. Det gör vi om nästa år!

Boliden-priset  
Nordkote

 Årets kommunala verksamhet
Vassarahem 2 

Årets kommunala verksamhet 
SAVO 

LKAB-priset
Anna Viltok 

Coop Malmfälten-priset
MS Meet 

GEE-stipendiet 
Eva Martinsson 

Idrottstipendium ungdom 
Denice Johansson 

Idrottstipendium ledare 
Hans Eriksson 

 Kulturstipendiat 
Erik Niva, sportjournalist 

Från v: Yvonne Nilsson, Karina Jarrett, 

Eva Spets, Lars Israelsson, Liselotte 

Lagnestig Gällivare kommun.

Simon Lundmark och My Spets hade 
dansuppvisning på scenen.

Fr v: Lars-Erik Aaro LKAB, Pia 

Nyberg-Nilsson Imega, Kjell-Åke 

Johansson Expandum.
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Anders Skoglund 
Gällivare:

– Det har alltid varit stort i alla 
tider och det började för länge 

sedan. Tror att det faktum att folk 
arbetar i gruvorna och tjänar rätt 
bra, gör att folk har råd att köpa 
fordon. Det är ett sätt att lyxa till 

tillvaron.

- Varför är motor-
intresset så stort 

i Gällivare?

Sandra Andersson, 
Gällivare: 

- Jag tror det är roligt att hålla på 
med motorerna och fixa och visa 

upp fordonen.

Lars Rosenling, 
Gällivare:

– Framförallt har gruvorna med-
fört att många har det rätt bra 

ställt. Att satsa på motorintres-
set ger någonting bra att pyssla 
med.  Veteranbilsintresset är en 

nostalgitripp och om några köper 
fina bilar skapar det ett sug hos 
fler, som också hakar på intres-

set och köper bil.

Pia Jansson Kula, 
Gällivare:

- Intresset är nog så stort för att 
det är så roligt. Många fina bilar 
finns i kommun bland annat och 

det är roligt med EPA-intresset 
bland ungdomarna. Det är roligt 
att många sköter sina fordon så 

bra och de är vackra att se på.

Linda Smedman, 
Gällivare:

-Det finns inte så mycket uteliv, 
vill man inte festa är det bra att 

ha ett intresse. Det är ett bra 
hälsosamt nöje. Tycker själv 
att det är kul att skruva och 

har vuxit upp med ett motorin-
tresse då jag har en pappa som 

byggde ”top fuel” bilar.

Marcus Emmoth, 
Gällivare/Kiruna: 

-Tror att intresset är så stort för 
att det är ett mindre samhälle. 
Det skapar enormt fin gemen-
skap och om en börjar, hakar 

polarna på. Det är också ett sätt 
att imponera på varandra och 
det är roligt att dela intresset 

med fler.

 

Motorer, motorer …
Mullrande motorer lockar gammal som ung. Man 
går igång på tävling eller nöjeskörning, nytt eller 
veteran, bruksskick eller utställning. EPA, mo-
peder, veteranbilar, motorcyklar - allt som har 
en motor syns på gatorna i Gällivare och några 
på tävlingsbanorna. Att intresset för motorer är 
ständigt växande, kan bland annat Per Karlsson 
från Mining Town Cruisers intyga.

–Raggarkulturen dalade rätt kraftigt på nittiotalet, men under
de senaste åren har motorintresset ökat oerhört mycket. 
Mycket tack vare bland annat Midnight Sun Meet, har det blivit 
ett rejält uppsving i lite ny tappning de senaste 10 åren. Det är 
väldigt familjärt och väldigt städat numera. Vår relativt nystar-
tade klubb Mining Town cruisers som samlar veteranbilsentu-
siaster, har fått närmare 400 medlemmar på bara ett år. Det 
säger ju en del om intresset på orten, säger han.

Här får du möta några av de motorintresserade, som är igång
främst sommartid.
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Nostalgitripp & gemenskap
Med putsad lack och kromad list i 59 årsmodell, glider
han fram som en 50-tals rebell. Thomas Johansson
äger två veteranbilar och främst är det gemenskapen
bland entusiasterna som får honom att hänge sig åt 
sin passion.
– Jag och kompisarna åker runt på olika bilträffar
nästan varje helg hela sommaren och ställer ut
eller bara umgås med gott folk. Mest i Sverige men 
ibland också i Finland och Norge, säger Thomas.
 
I sin ägo har han två fina bilar. En Chevrolet Impala Lowrider
från 1964 vid namn ”Blackout” och en Cadillac Fleetwood -59.
Den förstnämnda är hans nya favorit, köpt för bara nio veckor 
sedan. Med den har han redan vunnit pris i ”Customclassen” 
på en utställning i Finland.
– Mitt intresse för veteranbilar fanns redan som ung, men
det blev ett uppehåll under rätt många år. Men så för sex år 
fick jag ett kraftigt ”återfall” och spenderar timmar både i och 
runt bilarna. Det är jäkligt go gemenskap bland entusiasterna 
och det är främst det som gör att det är så kul. Raggarkulturen 
som fanns tidigare, med slagsmål och fylla är utdöd. Numera 
är det mer skötsamt och familjärt, säger Thomas från Gäl-
livare.

Harmonisk körning
Att ha en veteranbil kräver garagetid och det är enligt Thomas
bra om man gillar att skruva och putsa om man funderar på att
skaffa en egen ”plåtpärla”.
– Man får räkna med timmar i garaget och det är fullt upp att
hålla åken rullande och i fint skick. Men körupplevelsen är
enorm, det är harmoniskt att glida fram i 80-90 knyck och man
blir lugn så fort man sätter sig bakom ratten. Det är helt klart
mer njutbart än att köra ”vanlig bil” och det är lite av en livsstil
att vara veteranbilsentusiast, säger Thomas Johansson.

En Tage med drag
Han har tävlat i mc-dragracing i snart 14 år.
Med otaliga vinster och cupsegrar i bagaget är Tage
Olsson från Malmberget redo för sommarens alla race.
– I början av säsongen får man hjärtklappning på
startlinjen, sen blir man fartblind och vill bara bli
lite snabbare. Man mekar och grejar för att hitta den
ultimata lösningen som ger framgång på banan och
mekandet är nog bland det roligaste som finns för mig,
säger Tage som kör i klassen ”super comp bike” med
sin trimmade motorcykel.

Det är en extrem maskin som inte kan starta utan ett externt
batteri och som inte är lämpad eller ens tillåten att köra på
gatorna.
– Den skulle gå sönder om jag körde 10 minuter vanlig kör-
ning, då belastningen på motorn skulle bli för stor. Dessutom
har jag bara en tre liters tank på den så jag skulle inte komma 
särskilt långt med den. 

Hojen är nedbantad 30 kg och allt ”lull lull” är borttaget för den
ska gå snabbare. Den är förlängd och sänkt, vilket minskar 
luftmotståndet. Numera är det bara delar av ramen som
påminner om originalcykeln. 
–Jag tycker nog själva ombyggandet och mekandet är roligare 
än körandet, även om det också är kul, säger Tage, som är 
mekaniker till yrket.

Bra reaktion och grejer som håller
Det är en Suzuki Katana 1500 kubik som han tävlar med och
modifikationerna har gjort att han har lyckats maxa ut en hel
del pulver ur motorn.
– Det är ett rent racebygge som ger 240 hästar, jämfört
med originalets ca 100. Den gör 0 till 200 km/h på
5,5 sekunder. När man tävlar gäller det att hålla sig på bägge
hjulen i starten, då hojen lätt hamnar på bakhjulet när man 
drar på. Det kräver både bra reaktion och att grejerna håller. 
Allt kan vara vunnet eller förlorat på några fjuttiga hundradels-
sekunder, berättar Tage.



Midnight Sun Meet -
en folkfest utan dess like
Ett myller av veteranbilar som fick vem som helst
att drömma sig tillbaka till 50-talet och folkparkernas
storhetstid. Mullret från motorerna, Rockabilly
musiken som flödar ur öppna bilrutor, vippkjolar och 
skinnvästar gav den rätta känslan, när entusiasterna 
träffades i juni för den årliga veteranbilsträffen
Midnight Sun Meet i Gällivare.

– Jag skulle gissa att på hela arrangemanget med utställning-
en, kortegen, all publik och folkparksdansen var det nog
närmare 8000 som på ett eller annat sätt tagit del av arrang-
emanget. Mest är det folk från Norrbotten, men det kommer
även deltagare från övriga Sverige och Norge och Finland. Det
är en riktig folkfest och vi har under de 11 år vi arrangerat träf-
fen, fått oerhört fin feedback från medborgarna i kommunen.
Många ser fram emot träffen. Här deltar alla, ung som gam-
mal, och intresset lockar hela familjer och kompisgäng, säger
Henry ”Henna” Strömberg, Midnight Sun Meet i Gällivare.

Wow kolla!
I år fanns 73 veteranbilar på utställningen i Nunisparken.
Och i den efterlängtade bilkortege deltog närmare 300 vete-
ranbilar av olika slag. Som vanligt stod massor med
åskådare längs den ”ragg” som går mellan Gällivare till Malm-
berget. Man kan nog tveklöst säga att det var god stämning
längs kortegevägen. Det vinkades, tutades och många
”Wow kolla!” kunde höras bland publiken då ekipagen gled
fram. Kvällen avslutades på folkparken där det dansades fram
mot småtimmarna och det är nog många som redan längtar till
nästa års Midnight Sun Meet.

En riktigt läcker Cadillac Sedanette 1949 kammade hem 
det ärofyllda priset ”People´s choice” på veteranbils-
utställningen i Nunisvaara under Midnight Sun Meet i 
Gällivare.

-Det är oerhört roligt att få uppskattning. Vi har flera veteranbilar
och det här är vårt största intresse. Roger skruvar och jag putsar,
säger Jeanette Holmgren, från Arvidsjaur.
Vinnarparet hittade bilen i Eskilstuna för fem år sedan och slog 
till. Roger Eriksson har lagt ned massor av timmar på att få den i 
det skick den är idag.
- Oerhört mycket skruvande har det blivit, men idag är den som
en ”ny” bil fast med den rätta nostalgikänslan. Den är jättefin
att köra och det gör vi ofta. Att få ”Publikens val” -priset, är roligt 
och man känner verkligen uppskattning och det motiverar givet till
att fortsätta, säger Roger innan han försiktigt lägger in den stora
pokalen, i bilen som så många suktar efter. 
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Hojen – 
vinden i ansiktet och körglädje!
Bil åker man men motorcykel kör man, sa en av deltagarna
i kommunens mc-avrostningen i maj.
– Mot sommaren kommer alltid hojsuget. Det är så kul att köra,
men främst är det inte farten som lockar, utan känslan av frihet
när man kör. På en mc kopplas fler sinnen på än vid bilkörning.
Man känner dofterna, får varma vindar i ansiktet och befinner sig
i närmare kontakt med både naturen och asfalten, säger
Marianne Nilsson som kört motorcykel i närmar 25 år.

Tanken med mc-avrostningen, som
arrangerades av kommunens personal-
klubb för första gången, var att värma
upp inför sommarsäsongen. Deltagarna
gick igenom sådant som främst höjer
säkerheten både vad gäller körning och
de tekniska bitarna på motorcyklarna.
Övningen skedde på en lågfartsbana
på Gällivare flygplats.
– Vi har avrostats som förare, men 
också gått igenom vad som är viktigt 
att se över på hojarna, kollat lager och 
liknande.
Det är alltid bra att mjukstarta och på-
minnas om körningen för att exempelvis
undvika vobbling. Det är ju en rätt kort

säsong här uppe så det är bra att ha
genomgång innan man påbörjar körsä-
songen. Sedan tränade vi på bana med
bromssträcka i fart, smyga och svänga
runt koner i olika formationer och andra
färdigheter som behövdes dammas av,
säger Magnus Mathiasson, som är initia-
tivtagare till dagen.  

Långresor med motorcykel
En av de som deltog under mc-avrost-
ningen var Lars Dyrlind som kör en
VMAX årsmodell 2000.
– Det är egentligen lite av en busmaskin
som har betydligt mer effekt än jag
använder, då jag glider fram på stadens

gator eller på landsvägen. Mitt intresse
för motorcyklar har funnits länge och en
av godbitarna med mitt mc-intresse, är
att jag har gjort många fina långresor i
Europa. Den resa som kanske etsat sig
fast mest, är när jag och tre kompisar
körde till Spanien och tältade 1976. Det
var en riktig äventyrsresa med många
roliga minnen, berättar Lars, som kört
motorcykel i 40 år och som planerar att
köra många år till.
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Fr v: Marianne Nilsson, Kerstin Lycksell 

Michael Martinsson



Mopedfantasten Sven 
brinner för sin hobby
Hans vänner kallar honom Sven Den Wankel Modige,
som en ren hyllning till professorn Felix Wankel som
uppfann wankelmotorn. Själv är hans tekniska intresse
minst sagt brinnande.
– Min första mopedinvestering gjorde jag 1954 då jag 
var 15 år. Då köpte jag en hjälpmotor som jag
monterade på en trampcykel och vips hade jag min
första moped, säger Sven Lundström, idag ägare till 
30 veteranmopeder.

Han är lite som Mulle Meck med oljiga händer och glasögonen
på nästippen, då han med djupt fokus befinner sig i sin
hobbylokal där han ger gamla mopeder nytt liv. Han känner
varenda mopeds historia, var motorn tillverkats, vilket år den
såg dagens ljus och ibland även vem som ägt maskinen och
var den körts. Man kan nog tveklöst säga, att i hans ögon har
varje moped en historia, ja nästan en själ.
– Jag älskar att mecka med mopederna, alla är i körbart skick
och jag använder några av dem flitigt. Jag kör ofta till affären
och handlar mat och jag kör även vintertid. Fördelen med att
köra moped är att man kan ta kortare vägar, då man kan köra
där inte bilar får. Dessutom är de praktiska och tar liten plats,
säger Sven Lundström 73 år från Gällivare.

Med i intresseklubb
Han är med i Norrlands motorhistoriker och är även med i
nätverk med likasinnade entusiaster där de utbyter tips, köper
och byter reservdelar eller bara snackar mopeder. Att jaga
reservdelar eller hitta nya renoveringsobjekt är det som driver
honom.
– Det är spännande att snubbla över ett nytt objekt eller hitta
den där reservdelen man behöver. Jag brukar delta i motorhis-
torikernas träffar i Luleå cirka fyra gånger per år och tillsam-
mans åker vi till de årliga reservdelsmarknaderna i Luleå och
Falun, där kan man hitta mycket. Vi i klubben brukar också
köra Altersrundan som går förbi Altersbruk och den är på 10
mil, berättar han.

Kör nog tills han lämnar in
Det är en hobby som tar mycket tid och i perioder pågår inten-
sivt arbete i hans hobbyrum. Här finns mopeder från 40-talet
och framåt och här bor också hans ”arbetshäst” Tunturi som
han kör regelbundet. Det är en finsk moped från 1965.
– Jag satsar mycket tid och har fått ihop maskinerna till relativt
låg kostnad. Jag kommer nog köra moppe tills jag lämnar in.
Det ger mig stor tillfredsställelse att ha en sådan personlig
hobby. Det är nästan lite navelskåderi, men ger så mycket
tillbaka, säger Sven Den Wankel Modige.
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EPAN ger frihet till de unga 
En stor portion frihet - det är vad ungdomarna upplever 
i sina ombyggda och fartstrypta bilar som ungdomarna 
kör.
– Min EPA-nyckel är ”nyckeln till lycka!” Det är en 
härlig känsla att kunna ta sig fram för egen maskin 
och vi som håller på med dessa fordon har oftast bra 
gemenskap. Dessutom lär man sig mycket om bilar, 
trafik och får körvana. En klar fördel rent säkerhets-
mässigt när man väl får B- körkort, och ska gå upp i 
motorkapacitet, säger Julia Larsson, Hakkas, som kör 
en grön ombyggd Volvo.

Framförallt är EPA eller A-traktorkörningen ett sätt att ta sig 
dit man vill och träffa folk. Skillnaderna mellan en EPA och 
A-traktor är rena teknikaliteter och de bägge kallas EPOR i 
folkmun. För att få köra måste man ha fyllt 15 år och ha tagit 
AM-kort, eller fyllt 16 år och ha traktorkort. Det är oftast äldre 
bilar som byggts om till EPA- traktorer och de får max köras i 
30 km i timmen.
– Jag kör året om, både i byn och stan. Den gör det enklare att 
ta sig någonstans. Man kan ju välja att satsa på moppe, men 
det här tycker jag är bekvämare då man håller sig varmare 
och slipper regnet. Det blir en hel del att bara köra runt och 
träffa andra som kör. Man stannar och surrar en stund och kör 
sedan vidare. Jag tycker att intresset för EPA-traktorer ökat 
överlag i Gällivare, säger Frida Larsson från Hakkas.

 

Kräver pengar och engagemang
Det anordnas EPA-träffar ibland och Filip Gundmalm från 
Palohuornas, deltog nyligen i en träff i Gällivare.
– Vi var väl närmare 20 fordon som kom dit och det är alltid kul 
att träffa andra, kolla deras fordon och bara umgås, säger han.
Det kräver pengar, engagemang och tid att ha en EPA. Många 
lägger otaliga timmar i garaget.
– Det kostar runt 20- 30 000 kronor om man ska köpa en 
hyfsad EPA i bruksskick. Dessutom är det ju dyrt att tanka, så 
man kan inte ta Epan överallt. Jag har fått meka en del på mitt 
fordon. Det är ju gamla bilar som kräver både underhåll och re-
parationer. I gengäld lär man sig massor, när man måste meka 
själv. Det finns många som retar sig på att vi kör så sakta i 
trafiken, men det är ju deras bekymmer. Min EPA är min nyckel 
till lycka, säger Julia Larsson, som kommer köra EPA fram tills 
hon har B-körkortet i sin hand. 
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Folkrace – får tävlingshornen att växa
Sammanhållning hos dem som kör folkrace är stor och trots att det är 
en rätt bufflig motorsport, menar tävlingsföraren Pernilla Jussi att det 
gäller att hålla huvudet kallt och köra klokt.
– Så fort man kommer in i bilen växer tävlingshornen och man är taggad 
för tävling! Man får puls och vill ut på banan och komma först, men det 
gäller att köra schysst för annars riskerar man svart flagg av tävlingsle-
daren och då åker man ut. Det är först över mållinjen som räknas, säger 
Pernilla som älskar sin sport.

Hon har fostrats in i folkracevärlden då 
hon följt både sin mamma och pappa på 
tävlingar sedan hon var två år. Själv har 
hon tävlat i 11 år och stortrivs på banan.
– Det absolut roligaste som finns! Det är 
gemenskapen och sammanhållningen 
sin nab främst längtar till. Men körandet 
är oerhört roligt. Att bara ge sig hän och 
släppa lös på banan och gasa, säger 
Pernilla Jussi som kör en Volvo 142 och 
tävlar för Bilklubben Dundret.

Placeringar inte viktigast
Det tävlar sex bilar i varje heat och kör 
tre varv, varav ett av dessa ska köras i 
ett alternativspår som kräver lite taktik 
för att nå bästa möjliga poäng. Det är 
totalt tre kval innan de kör finalerna, 
där det kan vara uppemot 15 bilar som 
deltar i klasserna damer, herrar och ju-
niorer. I den senaste tävlingen i Gällivare 
i början av juni rasade Pernillas växel-
låda i finalen.
– Nåväl, det är sånt som händer även 
om det kändes surt. Placeringarna är 
betydelsefulla men inte det viktigaste. 
Men givetvis vill man ju göra bra ifrån 
sig. Det brukar bli ungefär fem tävlingar 
jag kör per år, säger hon.

Så många som möjligt ska ha råd
Man ska fylla 15 år det år man börjar 
köra och ha tagit licens och det är en 
sport som lockar många i varierande 
åldrar. 
– För att få köra måste man ha en god-
känd utrustning, vilket innebär att bilen 
ska ha en båge som följer reglementet 
och som ger föraren skydd ifall den 
välter. Man ska ha hjälm, brandsäker 
overall och ballaklava (rånarhuva) och 
krage. Efter varje tävling är varje bil som 
deltagit till salu för max 6 500 kronor, det 
är spelets regler. Det är för att så många 
som möjligt ska ha råd att köra folkrace, 
säger Pernilla Jussi som planerar att 
köra i många år till.
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Notiser...

Kommunen byter e-postsystem
Gällivare kommun byter e-postadresser: 

förnamn.efternamn@
gallivare.se 

Var vänlig och uppdatera kontaktuppgifterna.

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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Gellivare Lapland

Onsdagsloppet varje onsdag kl 18.30 
på Torget Gällivare (12 juni–28 augusti)
Gå/spring 2,5 eller 6,5 km. Med eller utan tidtagning. 
Anmälan på plats, utlottning av priser, startavgift 20 kr.
Ett par löparskor från Intersport till den som genomför flest Onsdagslopp.

Kom i form
i sommar!

Missa inte den stora finalen med på Hellnerstadion
den 31 augusti, DXR – Dundret Extreme Running.
Anmäl dig nu! Mer info: www.sporteventgellivare.com

Återigen dags för

v.26 
Tisdag  27 juni 18.30-19.30 Power Attack Olga, Vigör Center
Torsdag 29 juni 18.30-19.30 Sh'bam  Olga, Vigör Center
Du hittar programmet på internet: www.facebook.com/sommargympa
Är du facebookmedlem kan du också gilla sidan för att få regelbundna uppdateringar.

Hela sommaren, helt gratis , för alla . 
I Gällivare centrum.
Varje tisdag & torsdag 18.30.

Fotbollslattjo
Precisionsskytte! Träffa hålen!Hur hårt kan du skjuta!  Prova göra mål på en målvakt!Straffsparkstävling!  

Gammal som ung som vill få prova på, 
att skjuta, dribbla, göra mål och hinna 
med en �ka och frukt mellan aktiviteterna.

Tid: Onsdag 19 Juni mellan kl 17-20
Gällivare SK Barn och ungdomsfotboll 

KungFu och Akrobatik

Gästinstruktör Isabell Ström, dramainstruktör och fysisk skådespelare håller 
träningspass/kurser utomhus varje dag 30/6-11/7
Måndag, tisdag, onsdag kl 10-14, torsdag, fredag kl 13-18
lördag, söndag kl 11-15
1-timmes pass och drop in. 100 kr/pass 

Mer info: info@novaktiv.se

Team Gällivare löparklubb
Måndagar kl 17-18, torsdagar kl 17-18, lördagar kl 10-11
Uppehåll 26/6-14/7
Samlingsplats: Medborgarskolan, Östra Kyrkoallén 16A
Roliga konditions- och fettförbränningspass ute i det fria
Lunchpass onsdagar kl 12-13
After Work träning. Fredagar kl 18.30-19.30
Start 17/7

Stängning av Bergmansgatan
Bergmansgatan stängs fredagen den 28 juni klockan 12.00 

Den nya vägsträckningen mellan östra och västra Malmberget följer Spalje-
vägen, Trädgårdsvägen och Hertiggatan. Stängslet flyttas och monteras 
strax ovan Trädgårdsvägen.

Gång- och cykelvägen placeras på norra sidan om Trädgårdsvägen med 
anslutningar mot Malmsta och Bäckenområdet.

Kontaktpersoner:
Håkan Grönberg, Gällivare kommun, 0970-182 86
Elena Ström, LKAB, 070-319 61 33 Service- och teknikförvaltningen

Gällivare kommun
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Tack alla som städade!
Varje år delar Håll Sverige Rent ut priset Årets kommun till den kommun som 
bäst lyckats lyfta skräpfrågan och engagera sina invånare inom ramen för de 
Nationella Skräpplockardagarna. För fjärde året i rad går priset Årets kommun 
till Göteborgs kommun. Göteborg har under många år arbetat mycket aktivt med 
att engagera många av stadens medborgare i skräpplockaraktiviteterna som ett 
viktigt led att förebygga nedskräpningen. 
 
Gällivare kommun kom på 11 plats med sina 2992 städare. 
Totalt deltog 714691 personer i hela landet! Rekordmånga!

Informationen om den årliga städveckan 
påbörjades under våren via annonser, 
internet och facebook. Även i år enga-
gerades företag, föreningar, kommunala 
förvaltningar, elever och allmänheten. 

Glass åt barnen!
Förskolebarn och skolelever är de som 
har flest antal städare. De har städat 
skolgårdar och närområden, som upp-
muntran och tack bjöds barnen på glass 
vilket var uppskattat. 

Midnattsolsdykarna städar Sandviken
Efter skolavslutningarna rensas Sandvi-
kens badplats från glas och annat skräp 
från sjöbotten. 

LKAB-projektet ”Ett snyggare Malm-
berget” deltog också i städkampanjen, 
cirka 100-talet vuxna och barn städade 
på LKAB:s bostadsområden.

Städkampanjen 2013

Utvecklingsenheten och Informa-
tionsenheten städade ett område där 
någon hade dumpat en ”egen liten 
soptipp” mitt i samhället!

Belöningen, korvgrillning efter utfört arbete.

En välbehövlig paus i gräset när Nämnd- och utredningsenheten samlade persona-
len och städade på Tippsta i Malmberget. Fr v: Monica Hagadahl, Marita Waara 
och Rita Poromaa.

Kommunala verksamheter
Arbetsmarknadsavdelningen har samlat 
in skräpsäckar och transporterat detta till 
Kavaheden. Extra kvällsöppet har hållits 
på Kavahedens ÅVC under veckan. 
En del kommunala personalgrupper har 
varit ute och städat i samband med ar-
betsplatsträffar och även efter arbetstid. 

Varje år förtätas tillgången av latriner 
och papperskorgar.  En annonskampanj 
har pågått under våren för att få hundä-
gare att plocka upp efter hundarna.

Brukshundklubben Malmen har rensat 
gång- och cykelstigar från hundbajs.

När vi summerar Städkampanjen kan 
vi konstatera att vi blev lite fler städare 
i år än förra året. Vi vet dock att det är 
många som städar men som inte går in 
och anmäler sig, tyvärr.
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Bland de rätta svaren 
drar vi 10 vinnare!
Skicka rätt svar senast 16 augusti till:
Gällivare kommun
Informationsenheten
Ulla Vikman
982 81 Gällivare
E-post: ulla.vikman@kommun.gellivare.se

Namn: ..................................................................................................

Adress: ................................................................................................

Postnr: ............................................

Postadr: ...............................................................................................

Telefon: ..........................................................................
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SOMMARKRYSSET

E-post: ulla.vikman@gallivare.se
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Sommartider 
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Mån - tors 07.30 - 15.30
Fre 07.30 - 14.30
Tisdagkväll 15.30 - 18.30
Söndagar under maj - sep 12.00 - 16.00 

BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER,  se miljökalendern.

ÅTERVINNINGSMARKNADEN ÅVM, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
1/7 - 11/8      
Mån - ons 10.00 - 16.00
Tors - fre STÄNGT

GÄLLIVARE BIBLIOTEK,   tel: 0970-18163
17/6 – 9/8 
Mån    14.00 - 18.00
Tis       12.00 - 16.00
Ons     14.00 - 18.00
Tors    12.00 - 16.00

MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel: 0970-18171 
17/6 – 23/8 
Mån    12.00 - 15.00
Tis       15.00 - 18.00
Ons   12.00 - 15.00
15 - 26/7 OBS!    STÄNGT

GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
24/6 - 10/8
Mån - Fre   10.00 - 15.30
Lör  11.00 - 14.00

STACKEN, tel: 0970-16082
Sommarstängt öppnar i september STÄNGT 
  
MALMBERGETS SPORTANLÄGGNING, 18677, 070-5546569
17/6-11/8  går idrottshallarna att boka under 
följande tider: 
Mån - fre  09.00-19.50 
Lör, sön  09.00-17.00 

SIMHALLEN, UTEPOOLEN, 18673,18674
Mån - Fre    10.00 - 19.00    
Lör, sön       10.00 - 17.00

BOWLINGHALLEN, 18678
Sommarstängd öppnar åter 12/8 STÄNGT

SJÖPARKSBADET Gällivare, 18671
24/6-11/8    STÄNGT

HAKKAS SIMHALL, 0975-10255
3/6-11/8  
Mån och Ons    17.00-20.00 
Fre      16.00-19.00

Ordinarie tider (vintertider) from 12/8 i samtliga 
fritidsanläggningar.

Pilgrimsfalk
-Lyckades smyga på en pilgrimsfalk uppe på 
ett klippigt berg och hann ta en bild innan den 
direkt uppfattade kameraljudet och snabbt gled 
iväg.
Pilgrimsfalken är en relativt ovanlig fågel i Sve-
rige, eftersom den varit starkt utrotningshotad. 
Det här kändes som en rätt lyckad träff med 
kameran, berättar fotograf Daniel Olausson.

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) är en stor och kraftfull 
falk .Kroppslängden är 40-50 cm, vingspannet 80-110 
cm (hanen de mindre värdena, honan de större).  En 
störtdykande pilgrimsfalk kan komma upp i en hastig-
het av 320 km/h eller mer, vilket gör att den brukar 
betecknas som världens snabbaste djur.

Den svenska populationen på över 1000 par krympte 
vid mitten av 1900-talet och bestod 1965 av bara 35 
häckande par, och omkring 15 par i mitten av 1970-ta-
let. 1976 överlevde inte en enda unge. Ett intensivt 
projekt inleddes av Naturskyddsföreningen, med avel, 
uppfödning och utsättning av ungar under namnet 
Projekt Pilgrimsfalk. 
Norrbotten har den starkaste stammen, och några par 
finns i Västerbotten och Dalarna. Den stora arbetsin-
sats som krävts för att rädda den svenska pilgrims-
stammen har i huvudsak varit frivillig.

Källa: Wikipedia



    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 oktober 2013
Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till:
e-post: post@gallivare.se  eller
Kommunledningskontoret, Informationsenheten, 982 81 Gällivare
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EVENEMANG JULI - SEP 2013
3 Trivselkväll, Myranskolan, Koskullskulle

6 Rallarmarschen

6 Gäddfisketävling i Vettasjärvi

10 Trivselkväll, Hembygdsomr, Gällivare

11 Kvällsöppet Miljö- & Byggkontoret, 

 17.30-19.30

13 Myrslåtter i Kainunjänkkä

13 Slåtterdag i Abborrträsk

17 Trivselkväll, Skrövbron

19-23/8 Sol de Medianoche, utställning museet

19-23/8 Stickat med hisoria, utställning museet

20 Hakkas Byadag

25 Trivselkväll, Soutujärvi hembygdsgård

26 Pokerkväll, Purnuvaara Hembygdsgård

26-29  Saltoluokta folkmusikfestival

27 Vettasdagen

27 Auktion, Skrövbrons sommarcafé

27-4/8 Fjällvandring till Sarek, Friluftsfrämjandet

28-30  Midnattssolsträffen

28-30  Gällivare Sommarmarknad

29-30  Internationell Hundutställning

31 Trivselkväll, Vassaratorget,

 Gällivare centrum

4 Hembygdsgårdarnas dag,

 hembygdsområdet Gällivare

7 Trivselkväll Svanparken, Malmberget

8 Kvällsöppet Miljö- & Byggkontoret, 

 17.30-19.30

9-10  Flottkalaset i Tjautjas

15 Surströmming i Baltiska hallen, 

 hembygdsområdet, Gällivare

18 Skrövbrons sommarcafé stänger

30-21/9  Lena Lindroth, utställning

 Gällivare museum

31  Paltkoma i Vettasjävi

12 Kvällsöppet Miljö- & Byggkontoret, 

 17.30-19.30

13 Surströmming i Vettasjärvi

26 Filmstudion kl 19 Sjukhusets aula

21-6/10  Kulturfestival med tema: Natur - Nord-

 kalotten, invigning på Dundret

28-19/10 Kulturvecka med utställningar, 

 Gällivare museum

24-26  Kvällsöppet på Kavaheden

29 Kavaheden bjuder på korvgrillning.
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Glad sommar!
Kommunbladets redaktion önskar alla 
läsare en riktigt skön sommar!

Kommunbladets redaktion fr vänster; 
Ulla Vikman/grafik, Monika Nilsson/skribent, 
Anders Åhl/redaktör & Daniel Olausson/fotograf. 


