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”

Jeanette Wäppling, kommunalråd/
kommunstyrelsens ordf 2015-16

Gällivare har fantastiska möjligheter 
att utveckla kultur, fritid och frilufsliv 
vilket är värdefulla resurser i bygget 
av en attraktiv kommun. Barnen och 
de unga är vår livskraft. Skolstruktu-
ren ses över för att utveckla skolan 
och samtidigt frigöra medel för rik-
tade insatser mot barn och unga.
De äldre ska uppleva ett tryggt 
åldrande i vår kommun. En fortsatt 
utveckling av hemtjänsten är prio-
riterad och ett nytt äldreboende är 
på gång. Landsbygdens utveckling 
är på frammarsch där ett engagerat 
arbete sker i samverkan med ”lands-
bygdsviljorna”.

Vår målsättning är att befolkningen 
ska öka i Gällivare kommun. För 
att lyckas är det viktigt att få igång 
bostadsbyggande samt öka attrak-
tiviteten för att få fler att vilja stanna 
och flytta hit. Samhällsomvandlingen 
är därmed något som står högt på 
agendan och processen att ta fram 
detaljplaner och exploatera områden 
för bebyggelse ska intensifieras. 
Bostäder står som sagt högt på 
listan men det gör också nya lokaler 
för kommunala verksamheter. Fler 
byggkranar måste synas.

Den politiska samverkansgruppen ”Framtid Gällivare”, Vänster-
partiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Norrbottens sjukvårdsparti och 
Malmfältens väl, har fått möjlighet att styra vår kommun Gällivare.   
En fantastisk möjlighet men också ett stort ansvar.

Framtid Gällivare

En stor utmaning för kommunen är 
rekrytering av framtida arbetskraft 
till följd av stora pensionsavgångar. 
Detta arbete måste det läggas stor 
kraft på. I det sammanhanget kan in-
tegrationen av nyanlända utgöra en 
källa till resurser att ta tillvara.  

Medborgarfokus, öppenhet, tillit och 
ständiga förbättringar ska leda oss 
vidare i utvecklingen av Gällivare 
kommun. Tillsammans kan vi lyckas!

Fr vänster i bild: Bernt Nordgren (ns), Fredric Olofsson (mav), Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), Henrik Ölvebo (mp).
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GEOGRAFI
• 100 km norr om polcirkeln
• 16 000 kvadratkilometer
• 359 m över havet 
• 18 231 invånare 2014-12-31

LANDSBYGD
• 36 byar med aktiva Landsbygdsviljor

POLITIK 
41 ledamöter i kommunfullmäktige
19 kvinnliga ledamöter
22 manliga ledamöter
17 s - 7 v - 7 m - 4 mp - 2 ns - 2 mav - 
2 sd

Kommunen i siffror 2014
• 1416 tillsvidareanställda 
• 1,5 miljarder i omsättning

NETTOKOSTNADER  (i milj kr)
Kommunfullmäktige m.fl:  4,9
Kommunstyrelsen:  80,7
Miljö- och byggnämnden:  2,8
LKF:  95,9
Socialnämnden:  445,2
Barn- Utbilning och kulturnämnden:  270,7
Service- och tekniknämnden*:  89,7
Av- och nedskrivningar:  45,6
Totalt:  1 035,4
*) Exkl affärsverksamhet 

KOMMUNALA BOLAG

Helägda TOP bostäder AB
 Gällivare Energi AB

Delägda Matlaget i Gällivare AB
 Malmfältens Kraftverk AB

Övriga Expandum
 Inlandsbanan
 Folkets Husföreningar
 Lule älvdal
 Kalix älvdal
 Råne älvdal
 IT Norrbotten AB
 Leader Polaris
 Länstrafiken
 m fl

Kommunens organisation i helhet
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Sammanträden april - juni 2015
Nämnd Stopp Dag Tid Plats
Kommunfullmäktige    Folkets Hus
  13 apr 13.00 
  25 maj 13.00
Kommunstyrelsen    Kommunhuset
  27 apr 10.00
  18 maj 10.00
  15 jun 10.00
Service- och tekniknämnd    Kommunhuset
  21 apr 09.15
  11 jun 09.15
Miljö- och byggnämnd    Kommunhuset
  23 apr 08.30
  28 maj 08.30
  11 jun 08.30
Barn- utbildning och kulturnämnd    Kommunhuset
  21 apr 10.00
  9 jun 10.00
Socialnämnd    Kommunhuset
  23 apr 10.00
  4 jun 10.00
Överförmyndarnämnd    Kommunhuset
  28 maj 09.00
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Service- och teknikförvaltningen informerar 

Sjöfallsleden - 
storslagen fjällmiljö med många möjligheter till fina upplevelser. En 
naturlig skönhet värd ett fredat utrymme för natur och renskötsel. 
Om alla respekterar anvisade skoterleder,  husvagnsplatser och 
ställen att lämna sina sopor på blir det ännu trivsammare.

Kärl för hushållsavfall finns utplacerade på rast- och parkerings-
platser. Dessa töms var 14:e dag vecka 10-38. Till hushållsavfall 
räknas det som vanligtvis slängs i soppåsen under diskbänken. 
Övriga sopor och förpackningar lämnas vid återvinningsstationen i 
Stora Sjöfallet och i sorteringsvagn för glas, plast, metall och pap-
per som finns utplacerad i Ritsem under vårvintern.

Hjälp oss att förbättra skidspåren
Skidintresset är stort i Gällivare och kommunen erbjuder sex mil 
preparerade skidspår i tätorten. Som en uppgradering har den så 
kallade kommunrundan försetts med 16 nya informationstavlor.

Dessa tavlor ska bli ett permanent inslag men det är viktigt att de 
innehåller rätt informaton och då behöver vi din hjälp. Välkommen 
med synpunkter som ytterligare kan förbättra åkningen. 
Varje tavla, kilometerstolpe och varningsskylt längs spåret har ett 
namn eller ID-nummer som vi ber dig att ange när du förmedlar dina 
synpunkter på följande sätt:

- gellivare.se/felanmalan
- appen; felanmälan Gällivare 
- tfn 0970-18 213

Belysningen längs spåren släcks kl 22 eller vid temperatur under 
-18ºC. Kom ihåg att hundar ska vara kopplade och att hålla till 
vänster i spåret.

Ny arrendator 
till kommunens 

anläggning i Ritsem

I början av mars utsågs företa-
get Camp Ritsem AB som ny ar-
rendator av kommunens fastig-
heter vid anläggningen i Ritsem.

Verksamheten kommer fortsatt 
att vara inriktad på turism mot 
allmänheten.

Kontakt: Peter Mattsson, 
tfn 070-390 81 00

Utsikt från Ritsem över Akka-massivet. Foto: Michael Renström

Kapellet i Ritsem, foto Ola Johansson.
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Nya medarbetare 
nov 2014 - febr 2015

• Agneta Lindén             
Specialpedagog 

• Mikael Stridsson  
Rektor

• Siw Lundmalm  
Administratör

• Camilla Väppling  
Psykolog

• Sanna Eriksson  
Barnskötare

• Kashif Chohan  
Ekonom/Controller 

• Diana Kutska  
Controller

• Ann-Jeanette Siverman  
Sjuksköterska

• Dana Vogt  
Undersköterska

• Milos Kostic  
Vårdbiträde

• Martina Singström Larsson 
Områdessjuksköterska 

• Kerstin Lindgren-Stoor 
Socialsekreterare

• Sandra Israelsson  
Förskollärare

• Jenny Isaksson  
Vårdbiträde

• Noonam Krongkaew 
Undersköterska

• Susanna Johansson 
Undersköt/Administratör

• Therese Olausson  
Undersköterska

Just nu söker vi:

• Förvaltningschef  
service- och teknikförv.

• Förvaltningschef  
kommunledningsförv.

• Semestervikarier  
vård- och omsorgsperso-
nal, landsbygden

• Semestervikarier  
vård- och omsorgsperso-
nal, resurspoolen

• Semestervikarier vård- och 
omsorgspersonal,  
ekonomibiträde

• Rekryterare till Central  
administration, Beman-
ningsenheten

Tillförordnade chefer
Just nu pågår rekryteringen av chefer till Service & Teknikförvalt-
ningen samt Barn, Utbildnings- och Kulturförvaltningen. Under den 
pågående processen är Michael Gustafsson (till vänster) tf förvalt-
ningschef för SoT och Rolf Wennebjörk tf förvaltningschef för BUoK.

Vi behöver dig!
Gällivare kommun söker ständigt nya medarbetare och kan under 
överskådlig tid erbjuda många olika jobb. Kanske hittar du något på 
den här sidan som du är intresserad av, eller så dyker det upp något 
längre fram. Pejla gärna av läget lite då och då och välkommen med 
din ansökan!

• Kommunledningskontoret 
söker Kommunchefs/Kom-
munalrådssekreterare

• Vård- och omsorgsperso-
nal till Resurspoolen

• Sjuksköterska till Was-
sarahem samt Sjuksköter-
ska eftermiddag

• Vikarier inom förskolan

www.gellivare/lediga jobb
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Guerrilla lighting – möjligheter med ljus
På lördag kväll den 24 januari lyste delar av Gäl-
livare centrum upp på ett spektakulärt sätt. Under 
en timme riktades massor av strålkastare mot 
kommunhuset, Gröna skolan och brandmuséet 
Spruthuset, som till publikens stora förtjusning 
fick helt nya skepnader. Med hjälp av ett 20-tal 
tillfälliga ”ljusmästare” genomförde Gällivare 
kommun eventet i samarbete med ÅF Lighting. 
Detta var världens nordligaste Guerrilla Lighting-
event som syftar till att låta allmänheten uppleva 
hur olika ljussättning påverkar stadsmiljöer.

- Gällivare kommun har arbetat med ett gestaltnings- 
och profilprogram och Guerrilla Lighting är ett konkret 
sätt att visa vilka möjligheter det finns med ljus i staden, 
säger Liza Yngström, samhällsplanerare och riktar ett 
stort tack till alla som kom och gjorde eventet möjligt.  

Guerrilla Lighting
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Nu har det blivit dags att namnge Gällivares nya vård- och 
omsorgsboende. Och vi behöver din hjälp. 

Namntävling 

Ett flertal referensgrupper har med-
verkat i förarbetet till en boende-
miljö som med modern teknik möter 
äldres behov och krav, särskilt 
människor med stora omsorgsbe-
hov. I det fina läget vid Vassara älv 
kommer det att anläggas prome-
nadstråk, utegym, samlingsplatser 
och växthus. I de allmänna utrym-
mena återfinns en stor samlingssal 
med bibliotek i närhet till trädgårds-
område, caféverksamhet och akti-
vitetskök. I det nya boendet skapas 
en levande plats för de äldres hälsa 

och välbefinnande med gym, bastu 
och en SPA-avdelning med bland 
annat ljusterapirum och lokal för 
frisör och fotvård.

Det vinnande förslaget be-
lönas med ett diplom och 
en läsplatta.

Tävlingen är öppen för privatperso-
ner och ideella föreningar.

Skicka in ditt tävlingsbidrag till 
sam@gallivare.se märk mejlet med 

”Namntävling” i ämnesraden. Du kan 
också skicka in ditt bidrag per post 
till Informationsenheten, Gällivare 
kommun, 982 81 Gällivare. Märk 
kuvertet ”Namntävling”. Glöm inte 
att ange namn, telefonnummer, e-
postadress och ålder.

Vi vill ha ditt bidrag senast 
den 17 maj.

Kommunstyrelsens samhällsplane-
ringsutskott utser det vinnande bi-
draget. Fri prövningsrätt förbehålles.
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Tack för din insats!
Onsdagen den 25 februari hölls en avtackningsmiddag hos Glada Kocken 
för de medarbetare som gick i pension under 2014.
Gästerna bjöds på välkomstdrink, trerättersmiddag och kaffe.
Av sammanlagt 39 pensionärer så deltog 22 st vid avtackningsmiddagen.
En uppskattad kväll som avslutades med fotografering.

MenyFördrink

Förrätt:Ljummen purjolökspaj serverad med lufttorkad skinka, 

balsamicoglaze, körsbärstomater samt krispig vårsallad.

Varmrätt:Kalventrecôte med wokade grönsaker, 

rosmarinsky, rabarberchutney
samt ugnsrostad potatisDessert:

Blåbärspannacotta med 
havtornskompott samt 

mandelbiscotti
Kaffe/teVi bjuder på ett glas vin/öl till maten

Var vänlig - meddela vid anmälan om du önskar annat 

alternativ p.g.a allergi.

Lycka till!
Carin Sundström

Lars-Ove Larsson
Rolf Mosesson

Inga-Lill M Johansson
Ella R Jatko
Sara Sunna

Gun-Britt Olausson
Britt Inger Andersson

Kurt Wiippola
Karin Oskarsson

Lena M Lindborg
Märtha Viltok

Ingemar Martinsson
Alf Åhl

Marianne Morén
Tea Lithner

Magnhild Lampinen
Peter Wiippola

Vivi Eriksson
Knut Nilssén

Ann-Christin Johansson
Barbro Körlen

Lisbeth Nilsson-Nirlen
Greta Jakobsson

Inga-Marie Olofsson
Solveig Henriksson

Gun Grönberg
Ann-Christin Isaksson-Lehtipalo

Marita Gerhardsson
Solveig Keränen

Britta Pilestedt
Britt Mari Andersson

Gunnel Knekta
Agneta Larsson
Eila Oskarsson

Britt-Inger Nilsson
Leif Junkka

Monica Olofsson

Fr v: Kurt Wiippola, Vivi Eriksson, Ingemar Martinsson.

Fr v överst: Carin Sundström, Britt-Marie Andersson, 
Gun-Britt Olausson, Agneta Larsson. Sittande från v: 
Marianne Morén, Britta Pilestedt, Inga-Lill Johansson.

Bakre raden fr v: Marita Gerhardsson, Solveig Keränen, Magnhild Lampinen, Ann-Christin Isaksson Lehtipalo, Knut Nilssén, 
Britt-Inger Andersson, Tea Lithner, Solveig Henriksson. Främre raden Lisbeth Nilsson-Nirlén, Alf Åhl, Greta Jakobsson.
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Uppmärksammat trygghetsarbete
Från slutet av 2013 fram till sommaren 2014 arbetade socialförvalt-
ningen med ett utvecklingsuppdrag kallat ”Trygghet för brukare i 
hemtjänsten”. Bakgrunden var utvecklingsprogrammet Leda för re-
sultat som anordnades av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 
där de medverkande kommunerna tagit fram olika utvecklingsupp-
drag. 

I Gällivare föll valet för utvecklings-
arbete på hemtjänsten efter resul-
tatet av en brukarundersökning, där 
svaren på frågor om trygghet och 
inflytande signalerade att det fanns 
förbättringar att göra. I utvecklingsar-
betet har personalen i hemtjänsten 
jobbat aktivt med förslag och förbätt-
ringar för brukarna som de möter. 

Från december 2013 till april 2014 
har även telefonintervjuer gjorts 
varje månad med brukare som har 
insatser via hemtjänst. Detta för att 
få direkta svar om utvecklingsar-
betet gjort skillnad för de som har 
hemtjänst. Totalt har 25 % av alla 
brukare fått komma till tals.  

- Det har varit mycket bra att våra 
chefer ingått i arbetsgruppen, inte 
minst när det gäller inblicken i vår 
gemensamma verksamhet. En ökad 
förståelse för varandras roller stärker 
också möjligheter till förändring inom 
de ramar som finns, säger Maria Jo-
hansson verksam inom hemtjänsten 
i Malmberget. 

Gällivare kommuns socialtjänst 
har av SKL valts ut som en av åtta 
kommuner där utvecklingsarbetet 
kommit långt. I början av februari 
besökte man kommunen och mötte 
förvaltningens ledningsgrupp, en-
hetschefer och personal från hem-
tjänsten. SKL ser Gällivare som ett 
gott exempel och ville veta hur man 
upplevt processen och hur arbetet 
ska leva vidare. 

- Det var verkligen roligt att träffa 
hela teamet och jag upplevde en 
tydlighet mellan ledning och stöd-
processer om hur man vill förvalta 
ett resultatinriktat arbete, säger 
Christina Norlin Mistander/program-
ansvarig för Leda för Resultat 
på SKL. Man har hittat sina roller 
internt, vilket borgar för att kunna 
jobba på ett bra sätt externt. Att 
betrakta omvårdnadsinsatser ur 
brukarens fokus och sätta sig in i 
brukarens roll kräver en hel del av 
det interna arbetet. Det synsättet 
tycker jag fanns i Gällivare, avslutar 
Christina Norlin Mistander.

Utvecklingsarbetet vid hemtjäns-
ten har också uppmärksammats 
av andra, vilket lett till att Gällivare 
kommun bjudits in att föreläsa vid en 
nationell konferens om hemtjänst. 

Christina Norlin Mistander, 
programansvarig för ”Leda för 
Resultat”.
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Kommunfullmäktige är 
högsta beslutande organ 
i kommunen. Här fattas 
bland annat beslut om för-
valtningarnas/nämndernas
ekonomiska ramar, 
kommunala reglementen, 
taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige

Margareta Henricsson, 
ordförande.

Längst bak från v rad 8: Fredric Olofsson (mav), Henrik Lehtipalo (v), 
Karl-Erik Taivalsaari (v), David Väyrynen (v) ers, Benny Blom (m),  
Rad 7: Dagmar Nyman (mp), Steve Ärlebrand (s), Lars Alriksson (m), 
Bror Wennström (mav), Henrik Ölvebo (mp), Bernt Nordgren (ns), 
Per-Åke Liljergren (m) 
Rad 6: Margareta Henricsson (ns), Jeanette Wäppling (v), Eric 
Palmqvist (sd), Mattias Liinanki (mp), Ingrid Josefsson (m), 
Monica Nordvall-Hedström (m), Stig Eriksson (v)
Rad 5: Tomas Junkka (s), Paula Lohiniva (sd), Monica Öjemalm (s), 
Rose-Marie Norlin (s), Isabelle Öderyd (v), Ulf Markström (s) ers
Rad 4:  Clary Persson (s), Birgitta Larsson (s), Maria Åhlén (s), 
Nina Eriksson (s), Katarina Fulford (m), Amy Henriksson (m) ers
Rad 3: Lena Lindberg (s), Margareta Pohjanen (s), Elin Näslund (s), 
Erik Johansson (s), Mats Rantapää (s), Ulf Normark (s)
Rad 2: Eva Alriksson (m), Magnus Stafstedt (mp) ers, 
Joakim Nordstrand (mp), 
Längst fram rad 1: Pernilla Fagerlönn (v), Ann-Christin Lehtipalo (v) 
ers.

Avgörande besluten i frågor som 
gäller samhällsomvandlingen 
ligger också på kommunfull-
mäktiges bord.

I Gällivare består fullmäktigeför-
samlingen av 41 ledamöter som 
väljs vart fjärde år i samband med 
det allmänna valet. Under mandat-
perioden 2015-2018 är mandatför-
delningen följande:

Socialdemokraterna 17, 
Vänsterpartiet 7, 
Moderaterna 7, 
Miljöpartiet 4, 
Norrbottens Sjukvårdsparti 2, 
Malmfältens Väl 2, 
Sverigedemokraterna  2.
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Kommunstyrelsen
Enligt kommunallagen ska en kommunstyrelse leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över alla nämnders verksamheter. Kom-
munstyrelsen ska även följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning.

Ordföranden i kommunstyrelsen har även rollen som kommunalråd. Under mandat-
perioden 2015-2018 har Gällivare kommun två kommunalråd, Jeanette Wäppling 
och Lars Alriksson. Deras uppdrag i kommunstyrelsen fördelar sig på följande sätt;
2015-16 – Jeanette Wäppling/ordförande och Lars Alriksson/vice ordförande
2017-18 – Lars Alriksson/ordförande och Jeanette Wäppling/vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande tillika kommu-
nalråd under mandatperioden 2015-2016 heter 
Jeanette Wäppling (v) och kommunstyrelsens 
vice ordförande heter Lars Alriksson (m).

Kommunstyrelsen

Ann-Katrin Karlsson, 
kommunsekreterare

Längst bak från vänster: 
Benny Blom (m), Thomas Nilsson (s), Roland Axels-
son (s), Fredric Olofsson (mav), Tomas Junkka (s), 
Bernt Nordgren (ns), Birgitta Larsson (s),  Maria Åhlén 
(s), Henrik Ölvebo (mp), Jeanette Wäppling (v), Lars 
Alriksson (m). 
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Service- och tekniknämnden

Maria Petersson, 
nämndsekreterare

Från vänster, bakre raden: Margareta Pohjanen (s), Erik Johansson (s), 
Mattias Liinanki (mp), Britt-Marie Wiklund (m), Jonny Johansson (v), 
Ann Wahlström (m), Mats Rantapää (s).

Britt-Marie Wiklund, 
ordförande

Service- och teknikförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen har uppdraget att arbeta för ett attraktivt 
Gällivare. Vi erbjuder kommunmedborgare och näringsliv en god teknisk 
försörjning till så låg kostnad som möjligt inom områdena gator/vägar, trafik, 
vatten och avlopp, parker och avfall. I alla dessa verksamheter är frågorna 
om trygghet av stor vikt när det gäller våra anläggningar och i vår leverans 
av service. Vi erbjuder medborgarna ett system med gång- och cykelvägar, 
skidspår, simhallar och sporthall där det ges goda möjligheter att träna och 
röra sig. 

Inom vårt ansvar för flygplatsen arbetar vi för att alla ska ha tillgång till ett 
fungerande kommunikationssystem. 

Vi är också beställare av drift och underhållsinsatser i kommunens fastighe-
ter exempelvis skolor, särskilda boenden och daghem.  

Inom räddningstjänsten är vårt fokus, trygghet och säkerhet. Larmcentralen 
är öppen dygnet runt och där finns alltid någon som svarar när det ringer. 

I vårt ansvarsområde ingår också ”mjukare verksamheter” exempelvis 
konsumentvägledning, pensionärsservice, försörjningsstöd, bostadsanpass-
ningsbidrag, lokalvård och sysselsättningsverksamhet. 



Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturförvalt-
ningen vill med sin verksamhet bidra 
till att utveckla ett attraktivt Gällivare. 
Framgångsfaktorerna skall vara en 
stimulerande och trygg miljö, där 
kunskaper och färdigheter utvecklas 
för ett livslångt lärande, och förut-
sättningar ges för framtidstro och ett 
bra liv.

Inom förvaltningen arbetar ca 650 
människor med barnomsorg/skol-
barnsomsorg, grundskola, särskola, 
gymnasieskola, kulturskola/kultur, 
bibliotek, museum och fritidsgårdar.

Barn-, Utbildning- och 
Kulturnämnden

Mats Nilsson Johansson 
nämndsekreterare

Från vänster bakre raden: Anna-Karin Hogeland Heneskär (s), 
Lars Gabrielsson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Eva Eriksson (s) ers, 
Laila Furskog (s) ers.
Främre raden fr v: Nicklas Johansson (ns), Eva Alriksson (m), 
Pernilla Fagerlönn (v), Joakim Nordstrand (mp). 

Eva Alriksson, 
ordförande

Kulturförvaltningen består av fyra 
olika verksamheter - allmän kultur, 
kulturskolan, museet och biblioteks-
verksamheten. Vi arbetar för alla 
grupper i samhället i såväl skolan 
som på fritiden. Förutom våra verk-
samheter har vi också livaktiga för-
eningar och kulturarbetare som ser 
till att Gällivare i dag är en levande 
kulturkommun. 
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Socialförvaltningen

Socialnämnden

Jennifer Gustavsson, 
nämndsekreterare

Bakre raden fr v: Kristina Forsberg (v), Valborg Fältholm (s), Bror Wennström (mav), 
Dagmar Nyman (mp), Ann-Christin Lehtipalo (v) ersättare, Katinka Sundqvist-
Apelqvist (v), Steve Ärlebrand (s), Claes Danell (s), Monica Öjemalm (s).

Linda Larsson, 
nämndsekreterare

Kommunförvaltningen
I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion. I Gällivare har man valt att 
ha en överförmyndarnämnd och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige vart 
fjärde år. Överförmyndarnämnden har i uppdrag att hjälpa till med att välja/föreslå 
lämpliga personer som gode män, förvaltare och förmyndare samt utöva tillsyn över 
dessa. 

Från vänster: Jan-Erik Apelqvist (s), Isabelle Öderyd (v), Kjell-Åke Andersson (m).

Katinka 
Sundqvist-
Apelqvist, 
ordförande. 

En av kommunens viktigaste uppgifter 
att se till att alla som bor i Gällivare får 
den hjälp de behöver för att kunna leva 
ett självständigt liv med god kvalité. De 
allra flesta av de sociala verksamhe-

terna har kommunen valt att samla inom 
socialtjänsten, som ansvarar för omsorg 
för äldre och funktionshindrade samt 
rådgivning, behandling och stöd till barn, 
ungdomar och vuxna. 

Kjell-Åke Andersson, 
ordförande. 

Överförmyndarnämnden



Miljö- och byggnämnden

Ann-Sofi Johansson, 
nämndsekreterare

Miljö- och byggförvaltningen
Miljö och hälsa omfattar miljö- och byggförvaltningens verksamhet liksom det kom-
munövergripande folkhälsoarbetet. Att värna om Gällivares miljö och invånarnas 
hälsa är en viktig fråga och sker med stöd av såväl lagar inom miljö- och hälsos-
kyddsområdet som utifrån politiska målsättningar och ambitioner.

På miljö- och byggförvaltningen planeras bebyggelsen i olika områden, granskas 
ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra föränd-
ringar i och omkring ditt hus. Utöver detta har förvaltningen ansvar för tillsyn inom 
bland annat miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, dricksvatten, djurskydd 
och renhållning/avfall. 

Bakre raden från v: Magnus Johansson (s), Rose-Marie Norlin (s), Iris 
Dimitri (v). Främre raden fr v: Sigmund Matti (m), Michael Martinsson 
(m), Ulf Normark (s). Saknas på bild: Sanna Strokirk (mp).

Michael Martinsson, 
ordförande.
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Det tryckta ordet
av lokala författare

Namn: Jerk Schuitema 
Ålder: 51
Yrke: Manusförfattare 
och filmarbetare
 

Favoritförfattare: 
Ingen speciell men 
Hemingway är duktig.

Senast lästa bok: 
Stjärnklart av Lars 
Vilderäng.

 

Vad har du utgivit? 
- Fjälldesperadon. 

Varför började du skriva? 
- Utbildad till filmproducent men hamnade för långt ifrån film-
produktionen i Stockholm. Återstod att jobba med filmmanus 
då detta kunde ske på distans. Efter tio år ville jag prova på en 
ny form och började skriva en bok. Det blev Fjälldesperadon, 
en berättelse baserad på verkliga händelser. 

Välj något ur din bok/publicering:
”Det hade börjat blåsa en aning och stråk av vita moln syntes 
på himlen. Han såg det som ett säkert tecken på att beslutet 
var rätt och att gudarna var på hans sida. Han pulsade genom 
snön bort mot förrådsbodarna som låg ett tiotal meter från 
turiststugan. Med lite bensin gick det att få eld på det frostiga 
uthuset. Med mycket bensin skulle det gå ännu enklare. Och 
bensin hade han. Vaisaluokta utgjorde en av fjällflygets vikti-
gaste depåer. Han klev in och medan han hällde bensin över 
golvet konstaterade han snabbt att det inte fanns någonting 
där inne som han absolut behövde. 
Utanför dörren lät han en tändsticka tända en av facklorna 
som han först fuktat med lite bensin. Han såg hur den flam-
made upp. Den brann med en vacker blå låga. ”

Namn: Annika Mayer
Yrke: Kommunikations-
chef
Ålder: 52

Favoritförfattare: Omöj-
ligt att svara på. Det beror på 
humör och form. Kan vara 
allt från Marian Keyes till 
Dostojevskij.

 

Senast lästa bok: 
Barnmorskan av Katja Kettu, 
en fantastisk historia med 
relevans för Lappland. Vad har du utgivit? 

- Stå inte för nära kanten (2014)

Varför började du skriva? 
- Jag har skrivit sedan jag var sju. Dagbok, berättelser, dikter, 
lögner. Vilket leder mig in på ämnet reklam. Jag har jobbat 
som copywriter, det vill säga reklamskribent, i tjugo år. Där 
har jag lärt mig berätta en historia som snabbt fångar folks 
intresse. Det är också en intressant miljö som blev en bra kon-
trast till livet i Gällivare, i boken jag till slut bestämde mig att 
skriva. Och den historien slutar inte där. Jag är i full färd med 
tvåan, som jag hoppas blir klar till jul.

Välj något ur din bok/publicering: 
” Bara hon inte är sen, tänkte jag. Bara det inte kommer 
någon. Nerverna låg i ett strömförande skal utanpå kroppen. 
Orkade inte prata med folk. Var på väg att brista. För att hindra 
mig från att börja lipa stirrade jag mot Dundret och koncen-
trerade mig på hur det såg ut där uppe nu. De bulliga fjälltop-
parna brann i rost och apelsinorange. Ripbärssnåren var nog 
knallröda nu. Jag måste dit upp och tanka kraft. Där finns 
lugnet, där kommer jag se klart. Den här skilsmässan tar livet 
av mig. Då hörde jag bilen komma i full fart, det var uppenbar-
ligen fortfarande fel på avgassystemet. Kattis tvärnitade den 
gamla Corollan i taxifickan.”

Namn: Tommy Rapp 
Yrke: Gruvarbetare i 
Aitik-gruvan
Ålder: 31 år
 
Favoritförfattare: 
Arto Paasilinna

Senast lästa bok: Seig-
neur A. de La Montrayes re-
sor 1711-1725. Handlar bland 
annat om när fransmannen 
Aubry besökte Lappland i 
början av 1700-talet.

 

Vad har du utgivit? 
Det ligger en gråhund begraven på Mars

Varför började du skriva? 
Jag har nog hållit på att skriva korta historier så länge jag kan 
minnas och det gick med tiden över till att skriva om vår histo-
ria här längst uppe i norr. En dag fick jag en idé till en bok och 
på den vägen är det.

Välj något ur din bok/publicering: 
”Söndagen blev som en krigsskådeplats i den lilla lägenheten. 
Trasigt glas blandades med skrik och krossade framtidsdröm-
mar. Efter några timmars batalj så gick Isak med bestämda 
steg till garderoben i sovrummet. Älgstudsaren slängdes över 
axeln, han gav en puss på sin dotters kind och gick sedan till 
ytterdörren där hunden han då ägde kopplades. Med en kort 
och bister nick till hustrun lämnade han så lägenheten för sista 
gången.”
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Namn: Solveig Kuhla
Yrke: Läkarsekreterare
Ålder: 62

Favoritförfattare: 
- Khaled Hosseini är absolut 
en av dem.

Senast lästa bok: 
- Undrar om det inte var 
100-åringen som klev ut ge-
nom fönstret och försvann.

Vad har du utgivit?
- Förutom Reportage skogsliv så finns jag med i en antologi.

Varför började du skriva?
- Redan som liten ville jag skriva. Jag ville skriva barnböcker 
men det blev inte så. När jag började jobba på Tingsrätten i 
Luleå och skrev ut domarna på skrivmaskin, slog det mig hur 
viktigt språket är. Varje ord vägde, hade sin tyngd. Det fascine-
rade mig. Kurserna i skapande svenska var också inspirations-
givare för det fortsatta skrivandet. 

Välj något ur din bok/publicering: 
”Också jag förvandlas, släpper inte taget om ett endaste hjort-
ron. Ögonen flackar över området som den värsta radar. Där 
man inte ser direkt får man lyfta på bladen för dom små saftiga 
läckerbitarna trivs därunder. Tänk att bli så glad över hjortron. 
Lycklig rent av. Men det är i stunden lyckan sitter och skjuter 
sin varma lyckopil in i hjärtat.”

Namn: David Väyrynen
Yrke: Diversearbetare 
Ålder: 31

Favoritförfattare: 
- Stig Dagerman, för 
tillfället.

Senast lästa bok: 
- Läser för närvarande 
Skogsliv vid Walden, av 
Henry David Thoreau. 

Vad har du utgivit?
- Glänta, OEI/Pequod, Ord&Bild, Ordkonst, Voltaire, Pro-
vins, NSD, Nuorat, Ett lysande namn.

Varför började du skriva?
- I ärlighetens namn för att jag var rädd för att min tinnitus 
skulle hindra mig från att bli musiker. Jag valde dröm nummer 
två på listan. Sedan dess har det naturligtvis förändrats, men 
jag tänker alldeles för mycket på dikt för att inte göra något av 
det. Nu har jag samlat på mig så pass mycket material att jag 
har för avsikt att ge ut det i en textsamling som i första hand 
handlar om hur den lappländska människan är. Det återstår 
att se om något bokförlag vill ge ut den. 

Välj något ur din bok/publicering:
”och jag tror alla kamrater och likasinnande
att vi kan i dag också garantera fortsatt sammanhållning
över det arbete som här ska göras framöver
så att det gör oss oavhängiga dom
för endast som bundna av deras jäkt
behöver vi deras maskiner
endast som verkligt självförsörjande
håller vi oss levande
och aldrig ska vi försumma att slå fast
att vi har alltid klarat oss utan dom
att dom har aldrig klarat sig utan oss
att marken är vår och självständigheten
i evighet, jajamen”

ur Vår ropande röst (i obygden) publicerad i tidskriften Nuorat 
och delvis inläst på skivan Det kommer ett skalv av bandet 
Väärt.

Namn: Daniel Wikslund
Yrke: Musiker
Ålder: 42

Favoritförfattare: 
Arto Paasilinna

Senast lästa bok: 
Gräspojken

Vad har du utgivit?
Tanken full av längtan.

Varför började du skriva: 
- Jag kände för att utveckla mina mellansnack på konserterna 
till något mer tankvärt i skriftlig form.

Välj något ur din bok/publicering: 
”- Jaha, så det är tomt i kupén, sa den ene brodern frågande 
till resenären.
-Ja, det är det.
-Men, satt det inte en herre där i hörnet? frågade den andre 
brodern och pekade mot kudden som hade varit storebrors 
stöd för svanken.

-Jaha, ja. Han som gick av i Norrköping, svarade resenären.
”Han som gick av i Norrköping” ekade i huvudena som kläm-
tande kyrkklockor på de båda bröderna. Hur kunde deras 
döde bror gå av tåget i Norrköping?”

Ur boken Tanken full av längtan, om en död mans hemresa 
till sin egen begravning. I en av de minsta byarna i en av våra 
nordligaste kommuner.
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Landsfiskalen
Erland Ström i Jokkmokk

cristina och tore öberg   Landsfiskalen

cristina och tore öberg

Kerstin Josefsson, 
Malmberget. 
- Jag har läst tre böcker se-
naste veckan. Etthundra mil av 
Jojo Moyes, Mrs Sinclairs res-
väska av Louise Walters och 
Fyren mellan haven av M.L. 
Stedman. Jag måste också få 
säga att Malmbergets bibliotek 
är det finaste man kan tänka 
sig och flickorna där är toppen.

Julia Krusberg, Gällivare. 
- Jag läser inte men lyssnar på 
ljudböcker och just nu Twilight-
serien av Stephenie Meyer.

Ove Sundvall, Malmberget. 
- Delizia! av John Dickie. En 
bok om italiensk mathistoria 
och uppkomsten av det italien-
ska köket.

Lisa Dyrander, 
Malmberget. 
- De utvalda: Hemligheternas 
rike av Kristin Cashore.

Jonas Gustavsson, 
Gällivare 
- Inferno av Dan Brown.

Anita Lind, Gällivare 
- En bok med korta berättelser 
som heter Kvicksand av 
Henning Mankell.

Senast lästa bok?

Namn: Tore Öberg och Cristina Öberg
Yrke: Tidigare sjukhusdirektör resp  informatör.
Ålder: 65 år resp 59 år

Favoritförfattare: 
Tore: - Jag läser gärna historiska böcker och biografier, men 
kan inte säga att jag har någon favoritförfattare.

Cristina: - Astrid Lindgren

Senast lästa bok: 
Tore: - Lars Gyllenhaal, Jan och Nordens frihet.

Cristina: - Mo Yan, Vitlöksballaderna.

Vad har ni utgivit?
- Landsfiskalen (2015)
- De bodde bland samer, (2011). Boken berättar om Sjokks-
jokk, en jokk, en sameby och ett nybygge med samma namn.

Varför började du skriva?
Tore: - Jag skriver för att jag har ett intresse av historia. Därför 
vill jag berätta om de människor som levt och verkat i våra 
trakter. Med det hoppas jag också att fler ska lockas till att ta 
del av och besöka vårt vackra län.

Cristina: - I jobbet har jag skrivit och arbetat med språkliga 
frågor. På en kortare skrivarkurs insåg jag att det skulle vara 
roligt att få utveckla det kreativa skrivandet också. Den tanken 
ledde mig sedan till två längre skrivarkurser.

Välj något ur er bok/publicering: 
” Det var en av de sista dagarna i november, krigsvintern 
1944. Termometern utanför fönstret visade på nollan. Trots 
att det inte var mer än tidig eftermiddag så hade det redan 
börjat skymma. Landsfiskal Erland Ström stod vid fönstret 
på sitt kontor i Jokkmokk och lät blicken vila där utanför, på 
träd och buskar som hukade under snötyngden. Hur skulle 
alla de flyktingar som var på väg till fots över fjället klara sig i 
blötsnön, tänkte den erfarne polischefen bekymrat. Bara under 
de senaste dagarna hade han fått rapporter om att närmare 
100 flyktingar anlänt till Suorva. …”

Ur boken Landsfiskalen, handlar om Erland Ström, legenda-
risk polischef och kulturpersonlighet i Jokkmokk.
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Svante Karlsson, 74 år står högt i kurs 
bland skidåkare i Hakkas med omnejd. 
Varje år fixar han på eget initiativ till ett 
skidspår som alla får använda. Dessutom 
finns chansen att vinna presenter. Den 
dryga fem kilometer långa slingan hålls i 
topptrim och efter varje snöfall eller vid 
behov rycker Svante ut och preparerar.      

- Jag har dragit spåret i cirka tio år nu. Det började med 
att jag tyckte att elljusspåret som vi har i Hakkas var 
för tungt för vanliga motionärer så jag gjorde ett lättare 
spår. Men det var ju för mig själv också, jag vill inte ha 
branta backar numera. Pojken min har gjort en fin sladd 
och ”spårkalle” som jag använder, förklarar Svante.

Svante som varit verksam i åkeribranschen kallar inte 
helt oväntat sin bana för Åkerispåret. Ett spår som är lätt 
att följa och som genom åren blivit omtyckt och välbe-
sökt. Belägen vid den nya kyrkogården finns en stor 
parkeringsplats vilket gör banan lättillgänglig, för de som 
inte promenerar eller åker spark till området. 

För några år sen utvecklade han konceptet med en 
”korplåda” där han tillsammans med frun Birgitta ”Bittan” 
Karlsson drar en eller ett par vinnare varannan vecka 
som får en liten vinst som Svante själv bekostar.

Spårmannen 
i Hakkas

- Det är olika hur många som åker men för ett tag sedan 
hade vi 59 stycken lappar i lådan. Men under skid-VM 
var det bara cirka 15 st, avslutar Svante Karlsson. 

Frugan Birgitta ”Bittan” Karlsson drar vinnarna 
hemma i köket i Hakkas.
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POLAR
VINTER
NATTEN
G Ä L L I VA R E

Polarvinternatten arrangeras av Gällivare 
kommun och Sole Event. Tanken är att det ska 
bli en återkommande festival med massor av 
aktiviteter.

På eftermiddagen anordnades musikföreställningen 
Vinterresan i tältkåtan för barnen. Något senare 
var det sagostund med Erica Stridsman som läste 
ur sin bok ”Vintervägen med Nore och Levi”.

Naturskyddsföreningen bjöd på kaffe och affärerna 
i staden höll kvällsöppet.

Greta Huuva presenterade boken och filmen 
”Naturen är mitt kök” i Gällivare museum och bjöd 
på smakbitar från den samiska mattraditionen.

På söndag bjöds det på dockteater 
”Månstjärna” i Sjöparksskolan. 

Författaren Annika Mayer läste ur sin bok ”Stå inte 
för nära kanten” i Gällivare bibliotek.
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Den som började känna sig frusen efter aktiviteterna utomhus 
kunde värma sig på Rockpub på Alla tiders Café eller varför 
inte gå på Jazzklubb på Restaurang Thai.

Det myckna snöandet de senaste dagarna hade inte kunnat 
komma lägligare för den snöskottartävling som arrangerades 
på torget. Vann gjorde Felix Nyberg. Priset var en snöslunga.

Under kvällen utsågs även Gällivares ”coolaste” snölykta. 
Många bidrag visades vid fontänen på torget. Det vinnande 
bidraget hade Marianne Gustavsson skapat.

På kvällen var det konsert med Eva Plumppu, 
Lennart Johansson och Nino Bisori i Gällivare 
Kyrka, musik från Broadway till Duvemåla spelades.

I Fjällstugan visades bidragen till 
filmtävlingen Chasing Light.
Fredagskvällen avslutades på 
Dundret med fackeltåg nedför skid-
backen.
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Sveriges ungdomsråd inspirerades i Gällivare
Varje år arrangerar Sveriges 
ungdomsråd flera nationella 
träffar för sina medlemmar. Den 
6-8 februari var det dags för en 
inspirationshelg i Gällivare där 
över 100 ungdomar från hela 
landet deltog. 

- Alla var jättenöjda med helgen. Det är 
helt fantastiskt att vi får möjligheten att 
se nya delar av landet. Och för många 
var det första gången de var så långt 
norrut som Gällivare. Sveriges ung-
domsråd genomgår just nu ett genera-
tionsskifte så helgen handlade mycket 
om att utbilda nya medlemmar. De fick 
bland annat lära sig hur man sköter ett 
ungdomsråd, berättar Pernilla Bolde, 
informationsansvarig, Sveriges ung-
domsråd.

För ungdomarna är träffarna en bra 
möjlighet att utbyta erfarenheter och 
inspireras i arbetet med inflytande och 
delaktighet på hemmaplan. Sveriges 
ungdomsråd har bedrivit denna typ av 
träffar tillsammans med värdkommuner 
sedan 2003. Både värdkommuner och 
engagerade lokalföreningar har uttryckt 
stor glädje över att kunna vara med och 
bidra till organisationens demokratiar-
bete.

Ungdomsrådet i Gällivare, som är till för 
alla mellan 13-26 år, har just nu cirka 20 
aktiva. De fixar aktiviteter, arbetar med 
att skapa en meningsfull fritid för ung-
domar i kommunen och jobbar för ökat 
inflytande. Samtidigt är man med och 
påverkar politiska beslut i kommunen då 
man är remissinstans under kommun-
styrelsen. 

- För många är det en inkörsport till 
partipolitiken på lokal-, regional- och 
riksnivå. Men att känna gemenskap och 
tillhörighet är bland det viktigaste med 
ungdomsrådet, säger Arvid Nordvall, 
ungdomsrådet i Gällivare. 

Stand up, LAN-party, konserter, föreläs-
ningar och discon är exempel på event 
som har anordnats. Närmast kommer 
den interaktiva teatergruppen Unghäs-
ten från Skellefteå på besök. De lyfter 
känsliga ämnen som berör ungdomar 
och den här gången handlar det om sex 
& samlevnad och självskadebeteende.  
Trots att ungdomsrådet jobbar med flera 
olika verksamheter så finns en gemen-
sam nämnare - att erbjuda ungdomar 
aktiviteter i en drogfri anda. 

Lars Alriksson, kommunstyrelsens vice 
ordförande hälsade ungdomarna väl-
komna till Gällivare.

För många av ungdomarna var det för-
sta gången de varit så långt norrut.
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Öppettider inför påskhelgen
KAVAHEDENS ÅVC, tel: 0970-18985
Mån - tors 07.30 - 15.30
Fre 07.30 - 14.30
Tisdagkvällar 15.30 - 18.30
Söndagsöppet från maj-sep 12.00 - 16.00
BYARNAS ÅTERVINNINGSCENTRALER,  
se miljökalendern.

ÅTERVINNINGSMARKNADEN Alltinget, tel: 0970-18846
Hjortronet, Oljevägen i Gällivare.
Skärtorsdag 2/4 t.om. 6/4   Stängt

GÄLLIVARE BIBLIOTEK,   tel: 0970-18163
Skärtorsdag 2/4      11.00 – 14.00
3/4-6/4    Stängt

MALMBERGETS BIBLIOTEK, tel: 0970-18171 
Skärtorsdag 2/4    10.00 – 12.00
3/4-6/4    Stängt

GÄLLIVARE MUSEUM, tel: 0970-18692
Skärtorsdag 2/4     10.00 – 13.00
3/4 - 6/4   Stängt

STACKEN, tel: 0970-16082
Skärtorsdag 2/4 - t o m måndag 6/4 Stängt

SJÖPARKSBADET, 18671
2/4 Skärtorsdag    10.00 - 15.00
3/4 Långfredag   16.00 - 19.00
4/4 Påskafton   16.00 - 19.00
5/4 Påskdagen   16.00 - 19.00
6/4 Annandag påsk   16.00 - 19.00

SPORTHALLEN MALMBERGET, tel: 18677, 070-5546569
Ordinarie öppettider   
Måndag - Fredag    08.00 - 22.15
Lördag - Söndag    09:10 - 20:00

MALMBERGET SIMHALLEN, tel: 18673,18674
2/4 Skärtorsdag    10.00 - 15.00
3/4 - 6/4   Stängt

BOWLINGHALLEN, tel: 18678
2/4 Skärtorsdag   11.00 - 16.00
3/4 - 6/4   Stängt

HAKKAS SIMHALL, tel: 0975-10255
3/4 - 6/4   Stängt

Vinterns stora skidfest 11-12 april 2015
 
Fakta Dundret Runt tremil
Lördagen den 11 april 2015
Start: 07:00-09:00
Startskott: 08:00
Distans: 31 km
Stil: Klassisk stil
Tidtagning: Nej
Matkontroller: 5 st
Anmälan på internet 20 januari-5 april. Pris: 275 kr
Efteranmälan vid nummerlappsutdelning eller startplats. 
Pris: 375 kr

Fakta Dundret Runt femmil
Lördagen den 11 april 2015
Start: 07:00-09:00
Startskott: 08:00
Distans: 46 km
Stil: Klassisk stil
Tidtagning: Nej
Matkontroller: 7 st
Anmälan på internet 20 januari-5 april. Pris: 275 kr
Efteranmälan vid nummerlappsutdelning eller startplats.     
Pris: 375 kr

Fakta NSD Classic
Lördagen den 11 april 2015
Start: 10:00
Distans: 47 km
Stil: Klassisk stil
Tidtagning: Ja
Matkontroller: 7 st
Anmälan på internet 20 januari-8 april. Pris: 375 kr
Efteranmälan vid nummerlappsutdelning eller på startplats. 
Pris: 475 kr

Fakta Barnens Dundret Runt
Söndagen den 12 april 2015
Start: 11:00
Distans: 2,5 km eller 0,5 km
Tidtagning: Nej
Saftkontroller: 1 st
Anmälan på internet: 20 januari-5 april
Anmälningsavgift: 50 kr
Efteranmälan vid nummerlappsutdelning eller på startplats: 
80 kr
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Bland de rätta svaren drar vi 10 vinnare!Skicka rätt svar senast 14 januari till:Gällivare kommunInformationsenhetenUlla Vikman
982 81 GällivareE-post: ulla.vikman@kommun.gellivare.se

Namn: ..................................................................................................Adress: ................................................................................................Postnr: ............................................
Postadr: ...............................................................................................Telefon: ..........................................................................
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    VIKTIGA NUMMER
I nödsituation  Ring 112
Sjukvårdsrådgivningen Ring 1177
Ambulans i icke brådskande fall  0920-22 02 75
Räddningstjänst 551 65
Sotningsväsendet 0980-100 11
Felanmälan  182 13
Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter
Risklinjen  020-93 00 00
Om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning
Socialjour, efter kontorstid 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 juni 2015
Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du 
skriva till:
post@gallivare.se  eller Kommunledningskontoret, 
Informationsenheten, 982 81 Gällivare

Kommunbladets redaktion

EVENEMANG APR - JUN 2015
www.gellivare.se/Turism/Evenemang
3  Långfredagsloppet, Myllyranta Ullatti 
4  Påskfest, Moskojärvi Bygdegårdsförening 
4  Pimpeltävling  kl 12-14. Förköp i Vettasjärvi 
4  Cafékväll Hembygdsgården i Nilivaara 
5  Pimpeltävling i Sammakko (Hembygdsföreningen) 
10  Musikcafé i Nattavaara 
10  Dundret runt, för skolungdom, Friluftsfrämjandet 
11-12  Dundret Runt 
11-18  Dundretbragden 2015 
12  Dundret Runt, Barnens DR,Dr Skate, Friluftsfrämjandet 
12  Vårcafé i Ullattigården 
17   Fjällbranten Trophy 
18  Race of Legends 
18  Dragracing i Tjautjas 
19  Vårcafe i Ullattigården 
23-26  Soldalen Classic 
25-13/5  Vårsalong-Gällivare museum 
25-13/5  Konstutställning i Gällivare museum 
26  Vårcafe i Ullattigården 
30  Valborgsfirande, Gamla Kvarn i Hakkas 
30  Majbrasa på skolan i Granhult
30  ”Majbrasa” PIFF Skaulo-Puoltikasvaara 
30  Brasrally MAIF 
30  Valborgsfirande på Hembygdsområdet
30  Valborgsfirande med miningtown cruisers
30  Majbrasa, Moskojärvi Bygdegårdsförening

1  Toppstugan Dundret, säsongsavslutning 
9  Byakult Malmbergets Sporthall kl 12.00  
23-13/6  Rauno Still – Gällivare Museum 
30  Gällivare rör på sig, motionslopp

1/6-9/8   Fjällstugan cafe öppet, MAIF 
3   Skoj på stan i hela Centrum kl 18.00 
6   Vårmönstring/Mtc classic car 
6   Nationaldagsfirande i Soutujärvi, Nattavaara, Sammakko
 Purnuvaara, Gällivare, Hakkas, Ullatti  
6   Pricka-Tiden löptävling, Granhult 
13   Midnight Sun Meet 
13  Niliterrängen& Lapplands Långlopp
13  Linasvängen, Hakkas GOIF 
15  Fotbollsskola i Malmberget , MAIF 
15   Skrövbrons Café öppnar 
17-22/8  Dualism, gammalt och nytt, Gällivare museum 
19 Midsommarfirande i Ullatti, Moskojärvi, Skrövbron,   
 Nattavaara, Sammakko, Hakkas, Gällivare 
20  Friluftsgudstjänst i Skrövbron 
20  Notdragningutflykt Moskojärvi 
22-9/8  Visning av Kaptenspelet i Kåkstan 
22-9/8  Bildutställningar Föreningshuset 
24  Bildutställning biblioteket Malmberget
24 Trivselkväll Svanparken Malmberget
25-15/10  Bildutställning biblioteket Malmberget   
26-28  Gällivare Sommarmarknad  
26-28  MC-Träff 
26   Vettasdag i Vettasjärvi 
27  Gruvorna Runt, cykellopp, (prel)
27-28   Midnattssolsutställning, hundutst. 
30  Lansjärvssångarn i Skrövbron
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L   Kryssvinnare

Vinnare i Kommunbladets julkryss, 
nr 4, 2014

• Einar Fältros, Hakkas
• Sibylla Oja, Gällivare
• Lilly Johansson, Nattavaara by
• Maj-Britt Fransson, Malmberget
• Ulf Lantto, Gällivare
• Ingrid Borin, Gällivare
• Lis Nilsson, Malmberget
• Lilian Wennström, Gällivare
• I Horsma, Gällivare
• Ivan Niva, Gällivare

Redaktionen gratulerar alla vinnare!


