Vecka
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Onsdag

3 februari 2021
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Nya flygningar!
Sid 4

Lediga tjänster
Sid 2 & 15

OmbyggnadsREA!
Sid 19

Ny tapetavdelning!

Sid 23

Dragon X2
Dragons paradmodell har en large fit passform och stora
sfäriska linser som ger dig optimalt synfält i alla riktningar.
Bonuslins ingår.

1699:
ord.pris 2499:-

1699:
ord.pris 2499:-

Dragon X2S
Den lite mindre
versionen av X2
med en medium
passform.
Bonuslins ingår.

Årsmöten?
Sid 9

Lunchguiden

1399:
ord.pris 1999:-

Dragon X1
Skidglasögon med stort glas och maximalt synfält.
Modellen har en large fit passform. Bonuslins ingår.

hittar du
varje
vecka i
Kometen

Gott kaffe
på jobbet!

999:

ord.pris 1499:-

0970-551 70 GÄLLIVARE

Dragon D3 OTG
Skidgoggle i en
klassisk design
med stort synfält.
Bonuslins ingår.

499:

ord.pris 799:-

Dragon X1S
Denna skidgoggle har en
medium passform, som
ord.pris 1999:- passar kvinnor och folk
med mindre ansikten
bättre. Bonuslins ingår.

1399:

Dragon DX3 OTG
Goggles med sfärisk
lins som är försedd med
effektivt imskydd,
100% UV-skydd och
ord.pris 599:LumaLens-teknik.

399:

Dragon DX
En klassiker med
robust konstruktion
för ett riktigt bra pris.

Upplagsvägen 17 Gällivare. 0970-669 66 • Öppettider: Mån-fre 10-18 • www.erikssoncenter.se
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Kommunsidan
www.gallivare.se • tel 0970-818 000 vx

VINTERCAFÉ

SKOTERLEDER

Led mot Vassaraträsk
Ny led mot Dundret
och Malmens led

P

Anslutning
till Dundret

Malmens led

Vintercafé 2021
De senaste åren har föreningar på landsbygden drivit vintercafé i
samarbete med Gällivare kommun. Detta är en lyckad investering
och vi önskar utveckla ytterligare, därför söker vi ett till vintercafé
inför vintern 2021.
Vi söker en engagerad förening med fötterna i sin bygd. Föreningen ska erbjuda
ett vintercafé för vinteraktiva människor under sex helger med start i mars.
Gällivare kommun erbjuder 12 500 kr och marknadsföring. I utbyte ser vi ett
varmt och välkomnande vintercafé som erbjuder fika och lunch åt invånare och
besökare.
Sista ansökningsdag är 12 februari.
För mer information och ansökan, maila: ann-sofie.malmefjall@gallivare.se
Caféerna coronaanpassas och all verksamhet sker utomhus.

Harrträsk

Ny skoterledsdragning till
Dundret och Malmens led
Efter en omdragning av skidspåret Harrträskslingan
har skoterleden till Dundret och vidare mot Malmens
led dragits om.
Den nya sträckningen är uppmärkt och prepareras regelbundet
precis som övriga leder. Den tidigare leden går fram till parkeringen längs Dundretvägen så att du som vill parkera där med
släp enkelt ska kunna ta dig ut på leden.
Inom samhället råder generellt skoterförbud, det innebär att det
inte är tillåtet att köra skoter mer än på de leder som finns!
På de markerade lederna är det viktigt att du som skoterförare
håller de hastighetsbegränsningar som gäller samt att visa
största respekt och omtanke för övriga trafikanter, boende
samt djurliv inom området.

LEDIGA JOBB

De tätortsnära skoterlederna prepareras regelbundet både med
skoter och sladd samt med pistmaskin.

Socialsekreterare till Barn och unga, Biståndsenheten
Sista ansökningsdag 2021-02-10

Socionom till Familjerätten, Biståndsenheten
Sista ansökningsdag 2021-02-21
Upplysningar: Enhetschef Anki Backman 0970-818 312

Timvikarier till Lokalvårdsenheten
Sista ansökningsdag 2021-02-28
Upplysningar: Enhetschef Cecilia Nilsson 0970-818 276

Semestervikarier juni-augusti vård och omsorgspersonal till
Gällivare/Malmberget och landsbygden
Sista ansökningsdag 2021-06-30
Upplysningar: Vård och Omsorgsboende 0970-818 900, Hemvården 0970-818 438
Avdelning för funktionshinder 0970-818 982

Kommunen arbetar med att utveckla skoterlederna, vilket är en
del av friluftslivet. En förutsättning för att detta ska vara möjligt
är att alla tar sitt ansvar och kör där det är tillåtet, på ett
ansvarsfullt sätt.

Kör inte där
det finns renar,
respektera våra
fina skidspår och
framförallt, skoter
och alkohol hör
inte ihop!
Läs mer på gallivare.se

Gällivare kommun 982 81 Gällivare, tel 0970-818 000 vx
Besöksadress Tingshusgatan 8-10
E-postadress post@gallivare.se Hemsida www.gallivare.se
Felanmälan tel 0970-818 213

Kommunhusets öppettider
Måndag-Torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
(lunchstängt 12.00-12.45)

facebook.com/gallivare.se
Instagram: @NyaGallivare
youtube.com/GellivareKommun

Gott kaffe på jobbet
LULEÅ 0920-257 980 | BODEN 0921-551 70 | GÄLLIVARE 0970-551 70 | www.kontex.se
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STANNA HEMMA, VI LEVERERAR!
BESTÄLL DIN favoritmat så kör vi ut den
ALLA DAGAR kl. 16-20.00 NU ÄNNU ENKLARE!
(Gällivare & Malmberget)
Betala med SWISH
- finns i appen!

Minst 2 pizzor /beställning
50:- utkörningsavgift

Leveranstid 20-50 min
0970-212 11 • Malmbergsvägen 1, Gällivare

Pizzeria Laguna Gällivare

VI KÖPER GULD & SILVER
Kom och låt våra guldspecialister värdera dina smycken gratis
och förvandla dem till pengar. Vi köper även:

Guld och silver smycken Tandguld Matsilver
Klockor Mynt
Gamla sedlar Tackor

Gällivare,
Grand Hotell
Lasarettsgatan 1

torsdag den 4/2 kl. 10-17

OBS!
Vi följer
hälsomyndighetens
anvisningar och är
mycket noga
med hygienen.
Kom inte till
värderingen om du
känner dig sjuk.
Tack!

Välkommen till en fri värdering! tel: 079-313 09 70 (kundtjänst öppet 8-17)
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NYA FLYGNINGAR
PÅ LINJEN
GÄLLIVARE-STOCKHOLM
I februari inför vi möjligheten att flyga tur och retur mellan Gällivare
och Stockholm fem dagar i veckan. Flygningarna genomförs
måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar.
> GÄLLIVARE - STOCKHOLM
MÅNDAG
6:15

ONSDAG
6:15

TORSDAG
6:15

FREDAG
6:15

SÖNDAG
15:00

TORSDAG
17:45

FREDAG
17:45

SÖNDAG
18:00

> STOCKHOLM - GÄLLIVARE
MÅNDAG
17:45

flynordica.se

ONSDAG
17:45
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Besök oss på husmanhagberg.se

Kommande®

Kommande®

Gällivare 1:68 Porjusvägen 28 C

Norra Mosebacke

Gällivare Mellanområdet

UTGÅNGSPRIS 2 100 000 kr
RUM 7 KVM 140 TOMT 1 569 kvm VISAS Ring vid intresse!
Alexandra Rodén / Gällivare 070‑577 21 11

RUM 6 KVM 175+20 TOMT 908 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare 070‑266 68 00

RUM 6 KVM 176+49 TOMT 1 030 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Alexandra Rodén / Gällivare 070‑577 21 11

ENERGIPRESTANDA 169 kWh/kvm, år ENERGIKLASS F

ENERGIKLASS D

Yrttivaara
Yrttivaara 50

Repisvaara
Gråsparvgränd 4

Björkmansheden
Småstuguvägen 35

UTGÅNGSPRIS 475 000 kr
RUM 4
KVM 133+100
TOMT 4777 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Alexandra Rodén/
Gällivare 070‑577 21 11

UTGÅNGSPRIS 625 000kr
RUM 1
KVM 28
AVGIFT 2 063kr/mån
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

UTGÅNGSPRIS 2 000 000kr
RUM 7
KVM 123+108
TOMT 911 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

ENERGIPRESTANDA 62 kWh/kvm, år
ENERGIKLASS B

Kommande®

Vår tjänst Kommande® ger dig ett smakprov på en bostad som planerar att säljas. Håll utkik för mer information! Ska du också sälja men inte än? Med
Kommande® maximerar vi förutsättningarna. Läs mer på husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

Gällivare Tel: 0970‑13345 Sandra 070‑266 68 00 Alexandra 070‑577 21 11 Mail: gallivare@husmanhagberg.se
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VISNING 4 FEBRUARI!

HEJ GÄLLIVARE!

Titta närmare på våra ljusa,
trevliga bostadsrätter!
Letar du efter nytt boende och vill kunna flytta in på
direkten? På Heden står våra nybyggda bostadsrättslägenheter inflyttningsklara och vissa väntar fortfarande
på en köpare!
Välkommen på visning i vår inredda trea med altan.
Torsdagen den 4 februari kl. 19.00-19.30. På grund av
coronaviruset så tar vi emot max 3 sällskap samtidigt
med max 2 personer i varje sällskap.
Visningen bokar du genom att höra av dig till Sanna
Pohjanen på tel 070-101 40 72 eller sanna.pohjanen@
svenskfast.se
Läs mer på boklok.se/polarnatten.
Välkommen!

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA.
Vi bygger hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare våra kombinerade
erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet.

TJAUTJAS SKOLA

Fortsatt kommunal drift

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla
er som visat intresse för vår planerade friskola
i Tjautjas!
• Tack alla föräldrar utanför byn som visat intresse!
• Tack tilltillfrågad elevhälsopersonal!
• Tack tiller legitimerade lärare som såg vår
verksamhet som en framtida arbetsplats!
• Tack alla företag som på olika sätt stöttat byn!
• Tack till Malmens friskola för ett fantastiskt stöd i
alla våra funderingar!

• Och framförallt: TUSEN TACK Ströms Slott för
en rakt igenom god dialog och kommunikation, för
att ni trodde på oss och på byn och valde att satsa er
tid och ert engagemang på vår idé!

Vad hände?
Föräldrainitiativet tillsammans med Ströms Slott
planerade en friskolestart Åk F-5, i Tjautjas hösten
2022. Arbetet bedrevs på ett mycket strukturerat sätt
från början till slut vilket resulterade i en bra och
fullständigt färdig friskoleansökan till Skolinspektionen.
Alldelesinför att ansökan skulle skickas in intensifierades dialogen med Gällivare Kommun som uttryckte att
man som kommun väldigt gärna vill ha möjligheten att
påverka skolans utveckling i byn framöver, och detta
skulle inte vara möjligt att göra parallellt med en
potentiell friskolestart.
I och med den goda dialogen med Kommunalråden, med
löften och ambitioner om framtida skoldrift samt långsiktig utveckling avbygden, tog föräldrarna i byn beslut
om att ha tillit till den kommande processen och en
fortsatt god dialog med Gällivare Kommun.
I detta vill vi särskilt tacka Birgitta Larsson, Jeanette
Wäppling och Henrik Ölvebo.
/Föräldrainitiativet i Tjautjas
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Koll på läget sedan 1937
REPISVAARA BOSTADSRÄTT

CENTRUM BOSTADSRÄTT

Domherrevägen 12, 2 rok, 53 m²

Klockljungsvägen 7A, 3 rok, 80 m²

PRIS 1 295 000 kr Utgångspris AVGIFT 3 273 kr/mån HISS Ja BYGGÅR 2020 VÅNING 4 av 5 EP 58 kWh/kvm/år
VISAS Torsdag 4/2 kl 18:00-18:30 och Tisdag 9/2 kl 17:00-17:30. Anmälan krävs!
MÄKLARE Sanna Pohjanen TELEFON 070-101 40 72

PRIS 1 200 000kr Utgångspris AVGIFT 4 451 kr/mån HISS Nej BYGGÅR 1964 VÅNING 1 av 2 EP 101 kWh/kvm/år
VISAS Fredag 5/2 kl 12:00-12:30. Anmälan krävs!
MÄKLARE Sanna Pohjanen TELEFON 070-101 40 72

REPISVAARA VILLA

CENTRUM BOSTADSRÄTT

Fjällbrantsgatan 38, 3 rok, 49 + 5 m²

Schaktmästaregatan 3B, 2 rok, 60,5 m²

PRIS 1 600 000 kr Utgångspris BYGGÅR 1987 TOMT 653 m² EP Behövs ej
MÄKLARE Sanna Pohjanen TELEFON 070-101 40 72
Ring för visning!

PRIS 875 000 kr Utgångspris AVGIFT 4 450 kr/mån HISS Nej BYGGÅR 1957 VÅNING 2 av 3 EP 152 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sanna Pohjanen TELEFON 070-101 40 72
Ring för visning!

CENTRUM BOSTADSRÄTT

HEDEN BOSTADSRÄTTER

SÅ
LD

Föreningsgatan 3B, 2 rok, 67,5 m²
SLUTPRIS 1 300 000 kr
MÄKLARE Josefine Svanhem TELEFON 070-107 41 41

Boklok Brf Polarnatten, färdiga för inflytt!
36 st nyproducerade bostadsrätter på Heden om 2-4 rok med priser från 1.175.000-2.195.000 kr. Här erbjuds
ett lugnt och centralt boende i ljusa och välplanerade lägenheter. Samtliga lägenheter har balkong eller altan
mot den gemensamma innergården.
Kontakta Sanna Pohjanen 070-101 40 72 för mer information och visning.

GÄLLIVARE | STORGATAN 11 | TEL 0970-158 50 | WWW.SVENSKFAST.SE/GALLIVARE
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Diskborste
DeLaval

4/2–10/2 2021
Söndagens tema: Uppenbarelsens ljus

ALLHELGONAKYRKAN
I MALMBERGET HÅLLER ÖPPET

En rejäl och resurssnål diskborste från DeLaval.
Tål kokning och kemikalier och har en mycket lång hållbarhet.

MÅNDAG–TISDAG
ONSDAG
TORSDAG–FREDAG
SÖNDAG

12–15
17–20
12–15
12–14

TÄND LJUS – LYSSNA PÅ MUSIK
Vi följer FHM:s restriktioner.
MAX 8 besökande i kyrkorummet samtidigt.

VÄLKOMMEN
Se våra digitala gudstjänster på vår Facebook
sida söndagar kl. 11 eller i efterhand på
svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget

P
N E Å NÄ
A
T
N E H TA B ET
HT
A B OKT E
AK
TU

Equmeniakyrkan

MISSIONSFÖRSAMLINGEN

GÄLLIVARE, EN DEL AV EQUMENIAKYRKAN

www.kyrktorget.se/missionsforsam
lingen. gallivare.
Andakter på hemsida o Facebook.

På grund av Covid-19 så måste vi
ställa in alla fysiska möten. Men vi
samlas till bön och bibeln via Zoom.

Swish 123 312 76 28
Info sms 070-852 07 89

Söndag kl 11 via Zoom
Tisdag kl 18 via Zoom
Mer information på kyrktorget.se/
pingstkyrkan.gellivare

gat.25:
A”

JESUS ÄLSKAR DIG.

NYTT LIV
Föreningsgatan 9

Se hela programmet, och ev.
förändringar, på:
www.kyrktorget.se/pingst
kyrkan.gellivare
eller i appen "Kyrktorget", välj
"Pingstkyrkan Gällivare"

VÄSTLAESTADIANSKA
FÖRSAMLINGEN

ANDLIGT BOKKAFÉ
”Se in in ditt hjärta” –
brev från en biktfader i Valamo kloster
LÖRDAG 6 FEBRUARI KL 10.00
Detta är en brevsamling av Fader Johannes, numera helige
Johannes eftersom han år 2018 helgonförklarades av den
ortodoxa kyrkan. Han tillbringade nästan hela sitt liv
(d 1958) i Valamo kloster där han verkade som klostrets
biktfar och starets. I sina brev talar en gudsman, erfaren
och klok, till sina biktbarn i olika länder.
Välkommen till ett digitalt bokkafé, när det är som kallast.
Anmälan för länk till samtalet senast fredag 5 februari
kl 10.00 till tomas.h.aberg@svenskakyrkan.se

Söndag kl 17.00 Gudstjänst,
sänds via Facebook

Varmt välkommen!

Gudstjänst, sönd kl 15

Nu snackar vi

B R E TT !!

Oavsett hur krävande och detaljerat en grafik skall printas med är PRO4
XR-640 en optimal lösning med en materialbredd på hela 160 cm!
Roland XR-640:s färgbredd, med sju färger CMYKlclm & ljust svart ger
även det ett brett spectrum som kan användas till produktion av olika typer
av applikationer såsom klistermärken, skyltgrafik, banderoller, affischer, canvas
och folie till carwrap. Stort urval av material finns att välja på,
bl a vinyl, spinnacker, solfilm, ljuslådefilm med mera.
Passar allt från lastbilar till cd-skivor.

BREDASKYLTAR, DEKALER, KLISTERMÄRKEN, BANDEROLLER.
ALLT I FÄRG OCH I OLIKA FORMER, RUNDA,
FYRKANTIGA, ELLER UTSKURNA HELT EFTER
EGET ÖNSKEMÅL!

Tel: 0970-248 60 • Fax: 0970-215 50 • Järnvägsgatan 13, Malmberget

Onsdag 10 februari kl. 19.00

Guovvamánnu 10. b. dii. 19.00 • Guovvamáno 10. b. kl. 19.00
facebook.com/svkygallivaremalmberget

Välkommen • Bures boahtin • Buoris boahtem

DIGITALA BOKKAFÉER VÅREN 2021

10 maj – Jean Giono – ”Vårvinden”
De digitala bokkaféerna hålls måndagar, 19.0020.00. Anmälan senast kl 13 samma dag till
tomas.h.aberg@svenskakyrkan.se

Dokkas Bönhus
Gudstjänst, sönd kl 14

Gällivare Bönhus
Vinbärsvägen 23

SÁDDAGAT NEAHTA BOKTE • SÁDDAGA NEHTA BAKTU

8 februari – Delia Owens –
”Där kräftorna sjunger”
8 mars – Charlie Mackesy –
”Pojken, mullvaden, räven och hästen”
12 april – Albert Camus – ”Pesten”

Vi följer FHM:s rekommendationer
Covid-19: Gudstjänsterna sänds
vad avser Covid-19, därför sänder vi
via internet och telefon.
Gudstjänsten på söndag via Facebook. Se kontaktperson för respektive
ort på www.vastlaestadianskaMåndag-Torsdag kl 17.00 Bön
forsamlingen.se
Fredag kl 22.00 Kvällsbön

I FRID KAN JAG LÄGGA MIG NER
OCH SOVA, TY DU HERRE, LÅTER MIG
BO I TRYGGHET (Ps 4:9)

SAMISK PSALMSÅNG är en öppen mötesplats
för alla intresserade. Vi sjunger psalmer på nordsamiska, lulesamiska eller andra samiska språk.
SÄNDNINGAR PÅ NÄTET

Ruoŧa girku ođđa davvisámegiel sálbmagirji Sámi sálbmagirji lea dal boahtán min girkuide. Lea danin vejolaš geavahit sihke dan girjji ja julevsámegiel sálbmagirjji
Julevsáme sálbmagirjje min ipmilbálvalusain ja min
girkomeanuin. Jus don háliidat geavahit sámegiel sálmmaid ovtta gásttas, vihaheamis dahje hávdádeamis man
don plánet, de ságas dan birra báhpain dudno ságastallamis ipmilbálvalusa ovdal. Lea maiddái vejolaš bidjat
teakstalohkamat ja rohkadusat sámegilli ipmilbálvalussii.
Svieriga girkko ådå nuorttasámegiel sálmmagirjje Sámi
sálbmagirji la dal boahtám mijá girkkojda. Le danen
vejulasj adnet sihke dav girjjev ja julevsámegiel sálmmagirjev Julevsáme sálmmagirjje mijá jubmeldievnojn ja
mijá girkkodåjmajn. Jus dån hálijda adnet sámegiel sálmajt avtan gástadusán, fiesstimin jali hávddádusán mav
dån pláni, de ságasta dan birra báhpajn dunnu ságastallamin jubmeldievno åvddål. Le aj vejulasj biedjat täkstalåhkåma ja råhkålvisá sámegiellaj jubmeldievnnuj.
Svenska kyrkans nya nordsamiska psalmbok Sámi
sálbmagirji har nu kommit till våra kyrkor. Det är därför möjligt att använda både den och den lulesamiska
psalmboken Julevsáme sálbmagirjje vid våra gudstjänster och våra förrättningar. Om du vill använda psalmer på samiska vid ett dop, en vigsel eller en begravning
som du planerar, ta då gärna upp det med präst i ert
samtal före gudstjänsten. Det är också möjligt att infoga
textläsningar eller böner på samiska i gudstjänsten.
Gällivare och Malmbergets församlingar
Box 98, 982 21 Gällivare
Telefon växel 0970-755 30
gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se

@svkygallivaremalmberget

Expeditionen håller stängt
för besök tills vidare
Kontakta i stället oss via telefon, e-post eller brev.
Telefon: 0970-755 30
Växeln är öppen helgfri måndag–fredag 08.00–15.00

E-post: gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
Postadress: Gällivare-Malmbergets pastorat,
Box 98, 982 21 Gällivare
Den låsta brevlådan utanför expeditionen på Masgatan
13 i Malmberget kan användas för brev till oss.
Observera att det inte längre finns någon brevlåda
utanför expeditionen i Gällivare.

Beställning av minnestelegram
Minnestelegram kan beställas på
https://www.svenskakyrkan.se/
gallivare-malmberget, välj
”Beställning av minnestelegram”
i menyn uppe till vänster, eller
använd QR-koden här intill.
Telegram kan även beställas via
telefon eller e-post.
Telefontider: helgfri måndag–fredag 08.00–15.00
Besökstider: Stängt för besök, se ruta ovan
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus
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informerar:

ÅRSMÖTE

14 februari kl. 15:00
Årsmötet hålls i kunskapshuset för de
som önskar eller via dator/zoom,

maxantal personer i varje rum är 8st, i varje
rum finns storbilds-TV och ljudanläggning för
att alla ska kunna delta i mötet live.
Samling för de som skall delta på plats sker
vid entrén på kunskapshuset (mitt emot
Vetehatten) kl. 14:45.
Anmälan sker till Per W via telefon
(sänd sms) 072-3416707 eller
mail perwbjork@gmail.com.
I anmälan skall det stå om man önskar
delta på plats eller hemifrån via dator.

Sista anmälningsdag är torsdag
den 11/2 kl 20
Se hemsidan för uppdaterad och
mer detaljerad information.

www.hkdundret.se

ÅRSMÖTE
28/2 kl 13.00

Årsmötet är digitalt och anmälan
sker till catja.hagerfjall@lkab.com,
senast den 26/2.
Välkommen!

Bouppteckning
Välkommen att kontakta mig vid
behov av bouppteckning.
Övriga tjänster
* deklaration näringsverksamhet tex skog
* testamente, arvskifte
* bodelning
* samboavtal, äktenskapsförord
* framtidsfullmakt
* fastighetsöverlåtelser ( köp/försäljning, gåva)
Puhun myös meänkieltä!

Utredningar i Norr
Anders Henriksson. Trollstigen 1, 983 34 Malmberget
Tel: 070 3196244 Mail: soitola51@gmail.com
( har F-skattsedel)

Medlemmar hälsas välkomna till
Rädda Barnens lokalförening
i Gällivare-Malmbergets

ÅRSMÖTE

Torsdagen den 25 februari kl 18.00
kvarterslokal Dahlsgatan 2 B
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Varmt välkommen!/Styrelsen

Bind din egen bukett Februaribuketten
med fång som håller länge

ÅRSMÖTE 3MARS 2021
Medlemmar, välkomna på årsmöte
onsdag 3mars kl.18.00
Anmälan via friluftsframjandet.se
Mötet kommer att hållas fysiskt, digitalt eller
kombinerat. Mer detaljer via mail efter anmälan.

79KR

Från

/FÅNG

2 ST

150KR
Massor av
gröna och
blommande
växter.

Elitfönster På Plats

Elitfönster
med
montage
Ett bekvämt, enkelt och
tryggt fönsterbyte

325KR
Superfina
PALETTBLAD
Olika sorter

85 kr
ord. 109:-

Ring din lokala kontakt:
Örjan Kero
070-694 25 43 eller boka
på elitfönsterpåplats.se

Tack för att du handlar lokalt på ett säkert sätt!
Nu laddar vi för en fortsatt trygg handel...

• Handla gärna utanför vår butik om du vill
• Handla innan vi öppnar … BOKA TID!
• Hemleverans av blommor och varor (99.-)
• Ring oss ! – Vi tar swish, kort eller via Bg
• Ni som är friska och väljer att komma till butiken - Håll avstånd!

Öppet: Vard 9.30–18.00 • Lör 10.00–15.00
Norrskensgallerian, Gällivare • Tel 0970-101 76
EPP 2020 1_8 annons - Dagspress_26v5.indd 5

2021-01-27 08:52:02
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Vi älskar

TULPANER 7-PACK, EUCALYPTUS I BUNT

Tulpaner: Svenska och klimatcertifierade. Flera färger. Eukalyptus: Längd

Mat

129k

människor och Norrland!
Härifrån:
Norrbotten

25%
MINST

Du sparar

TT
RABA

60k

3990

169k

/kg

/kg
ENTRECÔTE, RYGGBIFF

REVBENSSPJÄLL

Nyhléns Hugosons. Ca 900 g. Med ben, knäckta.
Ord pris 79:95/st.

Härifrån:
Norrbotten

Nyhléns Hugosons. Ca 800 g. i bit.
Ord pris 229:00/st.

!
KLIPP
25%
MINST

Du sparar

2005

TT
RABA

3490

/förp
NORRLANDSFALU
Nyhléns Hugosons. 800 g.
Ord pris 46:95/st.

Jfr pris 33:00/st.

!
P
P
I
L
K
25%
MINST

TT
RABA

6990

/kg
FLÄSKYTTERFILÉ

Ursprung Sverige. Ca 1000 g. Mörad.
Max 2 köp/hushåll.

Du sparar

7k

/förp

GRILLKORV

Nyhléns Hugosons. Ca 900 g. i bit, rimmad.
Ord pris 79:95/st.

1205

99k

2995

/kg

SIDFLÄSK

Du sparar

Jfr pris 34:50/st.

Härifrån:
Norrbotten

5990

Härifrån:
Norrbotten

69k

3

för

Härifrån:
Norrbotten

Du sparar

4005

för

Guldfågeln. Ursprung Sverige. 2 kg. Fryst.
Jfr pris 64:50/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Härifrån:
Norrbotten

!
P
P
I
L
K

2

/st
KYCKLINGBRÖSTFILÉ/
INNERFILÉ

Nordchark. 480 g. Olika sorter.
Ord pris 36:95/st.

Härifrån:
Norrbotten

Du sparar

1305

4990

/kg

SPIRALKORV
Petterssons. Ca 600 g.
Ord pris 62:95/st.

Härifrån:
Norrbotten
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d 50 cm.

k

Välkommen till

!
P
P
I
L
K
MINST

4

för

119k

25%

Du sparar

695

TT
RABA

/förp

20k

Begränsat
parti!

köket

Gäller
Onsdag-Torsdag

/förp

RÅGKAKA

ICA. 900 g. Max 2köp/hushåll.
Ord pris 26:95/förp.
Max 1 köp/hushåll.

1690

Jfr pris 29:75/st.

/hg

VARM SMÖRGÅSTÅRTA
Kvantumköket.

Välkommen till

deli-disken
Härifrån:
Norrbotten

!
P
P
I
L
K
25%
MINST

3

för

TT
RABA

50k

3

för

5k

45k

1895

CHOKLADKAKA

PIZZA

/hg

Marabou. 180–200 g. Gäller ej Premium.
Jfr pris 75:00–83:33/kg.

ICA. 350-380 g. Fryst.
Jfr pris 43:86–47:62/kg.

Du sparar

FLATRÖKT SKINKA
Nyhléns Hugosons. Skivad.
Ord pris 23:95/st.

Välkommen till

bageriet

TorsdagFredag
kl 8-20
Du sparar

2990

395

20k

/st

ICA. Nederländerna 400 g. Klass 1.
Jfr pris 74:75/kg.



15k

/st
GRÖNA KÄRNFRIA
DRUVOR I ASK

ROMANTICATOMATER I ASK

Begränsat parti!

/st

/st

ICA. Sydafrika. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 40:00/kg.

MINISEMLA
Kvantumbageriet. 100 g. Olika sorter.
Ord pris 18:95/st.

Du sparar

495

15k

/förp
HERRGÅRDSSKINKA

Nyhléns Hugosons. 120 g. skivad, rökt & Kokt.
Ord pris 19:95/st.

Alltid lite bättre!
Öppet
alla dagar

7–23

Gäller v5 • 3/2–7/2

Gällivare

12
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Nyhet!

Iittala Essence

179:219:269:-

Skål 37cl

Skål 69cl
Tallrik 21cm

Iittala Kastehelmi
Ljuslykta 64mm Ametist

Ostindia Svart

299:-

Fältspatsporslin

I alla tider har den svarta färgen stått för något elegant, sofistikerat och sensuellt
- en känsla av vardagslyx som vi gärna unnar oss. På begäran har vi tagit fram en
efterföljare till blåvita Ostindia, Rörstrands näst äldsta porslin i produktion och
en uppburen svensk designklassiker. Ostindia fortsätter, tre generationer
senare, sin resa genom köks- och dukningstrender. Servisen har aldrig
sett yngre ut än nu när Rörstrand ger fältspatporslinet den
eleganta svarta färgen.

Mugg 30cl
Mugg 40cl
Tallrik Flat 27cm
Tallrik Djup 22cm
Tallrik Flat 21cm
Skål 50cl

Vi
tar emot
Presentkort
Gällivare
Handel

199:229:229:249:209:219:-

LULEÅ 0920-257 980 | BODEN 0921-551 70 | GÄLLIVARE 0970-551 70 | www.kontex.se
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SERVICETEKNIKER TILL GÄLLIVARE
SANDVIK MINING AND ROCK SOLUTIONS

    
     
    
   

Vill du jobba med nära kundrelationer och modern teknik i häftiga
miljöer? Vi söker nu en självgående och flexibel servicetekniker till
vårt team i Gällivare. Genom interna kurser och utbildningar hos
våra tillverkare ger vi dig möjligheten att bli specialist inom mobila
gruvmaskiner.

    
   
   

  
    
           
          
          

Läs mer om jobbet och ansök senast 14 februari på
home.sandvik/karriar (jobb-ID: R0019627).









STOLT AMERIKANSK HISTORIA
VI UPPFANN INTE HJULET MEN VI UTVECKLADE DET.

RAPIDTRAK

TILLGÄNGLIGT PÅ UTVALDA PROFFESSIONAL OCH PLATINUMMODELLER

POSITION 1 – BAND
En traditionell banddrift som ger ett bra fäste.
POSITION 2 – HJUL
När du fäller upp bakhjulet fungerar det
som största hjulen som normalt.
Snabbt och effektivt.

Deluxe 28
Rapidrak

NYHET

POSITION 3 – DIG-IN
När du fäller ned bakhjulet återgår den
till banddrift som ger mer kraft och gör det
möjligt att hantera större mängder snö även
på hala underlag.
UPPLEV KRAFTEN OCH FUNKTIONALITETEN
HOS EN SLUNGA MED BANDDRIFT SOM
ENKELT KAN ÄNDRAS TILL HJULDRIFT.

Upplagsvägen 17, Gällivare. Tel 0970-669 64 • Öppet: Måndag-fredag 7-16

YRKE &
PROFIL

•
•
•
•

291 cc-motor
71x53,3 cm arbetsbredd
Kastlängd upp till 16,7 m
RapidTrak • 65 ton per timme

29.900:-
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Lunchguiden
10-14
0970-176 85 • Storgatan 21

0970 - 170 30 • Malmbergsv. 1

Onsdag: Wokade kyckling med rödcurry bambuskott

Buffé alla vardagar med flera varmrätter samt
salladsbuffé. Bröd, smör, kaffe/te & valfri dryck ingår.

(stark). Wokade fläskkött med grönsaker
Szechuan kyckling. Wokade kyckling med thai
sweetchili sås lök, grönsaker. Wokade glasnudlar
med ägg, grönsaker. Friterade vegetarisk vårrullar
Torsdag: Fläskkött gröncurry kokosmjölk lök grönsaker
(stark). Wokade kyckling med rödcurry bambuskott
(stark). Wokade kyckling med grönsaker
Wokade gul nudlar med grönsaker
Friterade vegetarisk vårrullar. Friterade fisk
Fredag: Nötkött rödcurry kokosmjölk grönsaker (stark)
Wokade kyckling med grönsaker
Wokade fläskkött med lök.Friterade kyckling/ fläskfilé
Friterade vegetarisk vårrullar
Wokade äggnudlar grönsaker

Onsdag Lasagne.
Fläskfilé med bacon, äpple och potatis.
Torsdag Finsk laxsoppa.
Stuvade pytt i panna med ägg.
Fredag
Raggmunkar med stekt fläsk.
Wokade korv med ris.
Måndag Palt black and white med stekt fläsk, smör
och lingonsylt.
Inlindad lunch korv med potatismos.
Tisdag Laxlåda.
Schnitzel med potatis och gräddsås.

Måndag: Stängt
Tisdag: Kyckling rödcurrycurry kokosmjölk

Obs! Lördag & Söndag håller vi stängt!

grönsaker(stark)
Wokade fläskkött med sötsur sås
Wokade kyckling med ostronsås
Wokade glasnudlar grönsaker
Friterade vegetarisk vårrullar
Friterade kyckling

Vi gör även matlådor för avhämtning
RING OCH BESTÄLL
0970-170 30

100:-

10-15

kinamat
0970-100 90 • Storgatan 4
www.pekingpalace.se

Lunch Buffe serveras måndag - fredag
kl. 10- 14 Inkl. sallad, bröd, dryck 33 cl och kaffe.
Onsdag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Spring chicken,
Friterad kyckling, Biff med lök, Kyckling med grönsaker i
barbeque sås, Manchurian fläsk, Nudlar med ägg och
grönsaker

Torsdag: Vegetariska vårrullar, Stekta blandade grönsaker,
Kycklingspett, Friterad fläsk, Tokyo biff, Kyckling i curry
sås, Chili fläsk, Pasta med ägg och grönsaker

Onsdag: Kycklingschnitzel
Torsdag: Potatispalt med fläsk

Fredag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Kyckling vingar,
Friterad kyckling, Tandoori biff, Szechuan kyckling, Grillad
fläsk, Nudlar med ägg och grönsaker

Fredag: Lövbit med potatisgratäng och

Måndag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Spring chicken,
Friterad kyckling, Biff i curry sås, Kyckling med grönsaker
och jordnötter, Mongolian fläsk, Risnudlar med ägg och
grönsaker

Måndag: se hemsidan

Tisdag: Stängt

105:-

SCHAKTMÄSTAREGATAN 5 • 0970-121 00
Inkl. Salladsbuffé, Bröd, Smör, Dryck och kaffe.

10-14

100:-

kryddsmör

Tisdag: se hemsidan

10-14

100:-

Gott kaffe på jobbet
LULEÅ 0920-257 980 | BODEN 0921-551 70 | GÄLLIVARE 0970-551 70 | www.kontex.se

VI HAR
VERKTYGEN SOM
GÖR RENOVERINGEN
ENKLARE!

Melodikrysset
Melodikrysset v.5 - 6 februari
1

2

4

3

5

Melodikrysset lördag kl.10.03 i P4.
Lösningen ska vara inne senast
onsdag i nästa vecka.
Adress:
Melodikrysset, Sveriges Radio P4,
109 12 Stockholm

6
7

8

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

Adress:

10

9
11

.......................................................................................

Postadress:

12

.......................................................................................
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

0970-644 50 | Bilvägen 1, 982 38 Gällivare | gallivare@Cramo.com
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ÖPPETTIDER
Måndag-Fredag: 09:00-17:00
Lördag, söndag: Stängt
Lunchstängt: 13:00-14:00

Säkra upp din
hemester även
på vintern

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.
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BUTIKEN ÄR NU FYLLD MED
ÅRETS MASKINER
Välkommen & hitta din nya
2021 modell hos oss!

0970-66699 Metallvägen 12, Gällivare www.mjmpowersports.se

Montagekampanj!
Hos oss ingår alltid ett komplett fönsterbyte, från ett
kostnadsfritt möte till färdigt montage. Just nu ger vi dig
en rabatt som motsvarar 30% av din montagekostnad*.
Ett perfekt läge att byta fönster!

30%
på montagekostnaden

Fönsterbyten
i mästarklass
Mockfjärds är Sveriges ledande
fönsterbytare. Vi byter fönster
enkelt, tryggt och snyggt och

MJM Powerspor ts AB

mjmpowersports

HURRA & TACK!
Hakkasmacken
vår egen mack, har passerat drömgränsen:
2020 sålde vi över 1200 kubikmeter bränsle!
Det är fantastiskt och det visar vilket stort behov det finns av en mack i vår bygd och med närhet
till E10.
Bra läge, bra bränsle och trogna kunder tror vi är framgångsfaktorer. Skoogs bränsle är en
drömpartner för oss men Hakkasmacken är också en superframgång för Skoogs, win – win!
Vi skall vara oerhört glada för detta, tacksamma för att Skoogs Bränsle ville och vågade tro på
Hakkasbygden och tacka alla som på något sätt hjälp till genom att sälja mark, jobba, serva eller
tanka. Alla länkar behövs!
2020 får bygdens ekonomiska förening, HBB, ett överskott på ca 75 000 kr från macken, pengar
som går till att utveckla boende och service. Något som gör det möjligt för fler att flytta till
Hakkasbygden och vi som redan bor här kan stanna kvar och få det bättre.
Sent skall vi glömma hur OK svek oss, och med några futtiga rader och två rabattcheckar(!!)
meddelade att man stänger bygdens mack inom 3 veckor. Tänk om man hade varit lite klokare
och inte låtit egen okunskap, fördomar om landsbygd och slentrian ligga till grund för ett så
viktigt beslut. Då hade man tjänat bra med pengar i Hakkas idag och haft kvar lojala medlemmar.
Skoogs Bränsle säljer idag ungefär dubbelt så mycket som OK gjorde då…
Tänk om fler (regeringar, regioner, kommuner och företag) skulle tänka till istället för att bara
slentrianmässigt välja bort landsbygden? I ett större perspektiv är ju stora delar av Sverige
landsbygd men vi kan väl inte flytta allt till Luleå, Stockholm, Bryssel och till sist New York?
Bara i vår bygd har vi flera fantastiska exempel på hur man kan utveckla istället för att avveckla.
Det går inte av sig själv och man kan inte använda mallen från storstaden, men det går och om
man får många att hjälpas åt så kan det gå riktigt bra, och vara kul! Det är viktigt att hitta
lösningar för alla vinner på en bra och levande landsbygd!
HBB vill tacka alla Hakkasmackens kunder, Skoogs bränsle, alla som hjälpt och hjälper till
med macken och med våra andra projekt, tillsammans gör vi Hakkasbygden ännu bättre!

Vi erbjuder ett enkelt och förmånligt sätt att dela upp betalningen av ditt
fönsterbyte. Finansiering i samarbete med Svea. Läs mer på mockfjards.se
Vår rabatt lämnas på materialet. Kampanjen gäller t.o.m.
14 februari 2021 och vid köp av minst fem öppningsbara
fönster med montage. Gäller ej takfönster.

*

Boka ett kostnadsfritt möte
mockfjards.se / 020-43 00 00
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PLUSRADISAR
BJÖRKVED

Långved. Transport med
timmerbil ordnas
076-761 31 88

TAKSKOTTNING

av villatak utföres.
Erling Eriksson 076-801 76 12

Säljes
Orsa spark
säljes. 400kr
070-279 89 58

Köpes
Bil köpes.
Barnfamilj söker Norrbottenskombi, 4x4, helst inte äldre
än 2005 men är bilen bara
välskött och utan rost är det
intressant även med äldre bil.
Hör av er!
Johan 070-416 52 52

FREDAG 5/2

Torget i Gve kl 10 - 11
Lekia kl 11.30 - 16.30

i Kometen.
MANUS STOPP:

fredagar kl 1600
Du kan skicka in din
annons till:
kometen@grafex.se

Gällivare:

Välkomna!

KLUVEN VED
SÄLJES!

Fredag 12/2
Gällivare, Torget, kl 10-11
Gällivare, Ica Kvantum, kl 12-16.30

Tel 070-647 11 40

Kom in till oss, eller ring på 0970-155 90
Per Högströmsgatan 16 | info@lasab.se | www.lasab.se

ÖPPETTIDER
Mån-fre 7-16
Lunch 12-13

Veden är torr,
förvarad
under tak.

40 literssäckar.
Nordvall Gällivare

070-314 55 61

GÅ IN PÅ www.ronnbacksfisk.se

Skrei i mån av tillgång

Här kan du se våra ”VIP” erbjudanden och körschema. Anmäl dig så får du ett mail dagen
innan som vi finns på din ort. Vi borgar för absolut bästa kvalité. ”Fisk i mycket god sortering!”

Gällivare Bilteknik
Cellulosavägen 11, 98238 Gällivare
0970-175 50
www.meca.se

PRIMA BJÖRKVED

Vi är din lokala bilverkstad
för VW, Skoda och Audi

Finnes:
Bostadsrätt 4a med inglasad
balkong i centrala Gällivare.
Önskas:
Hyresrätt 2a eller 3a centralt i
Gällivare.
Brevsvar till Kometen

nära och kära

Vi har kunskapen och produkterna
för ett säkrare hem!

Fredag 5/2
Gällivare, Torget, kl 10-11
Gällivare, Ica Kvantum, kl 12-16.30

Boende

Gratulera

Färsk
kaffeost!

MANDEL OCH RUND, KAFFEOST,
ÄGG, SUOVAS OCH RENSKAV

Tel 0970-66 555 Energiplan 3, Gällivare
info@autotechab.com

Du vet väl om att vi även har
Prima björkved
säljes i container.
Valfri längd.

Bra Pris!

Beställ i god tid!

0924-21066

0970-166
20
020-912 912
Väghjälp dygnet runt:
• Bärgning av alla fordon • Starthjälp
• Jourreparationer • Låsöppning • Transporter

För inbrottslarm & byte av lås
kontakta Roger 072-738 84 00

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
till samtliga bilmärken & Släpvagnar
Gå in på bds.se och klicka dig vidare

Dela upp din betalning ▸ Upp till 24 månader räntefritt

BÄRGNING • STARTHJÄLP • LÅSÖPPNING

bärgningstjänst
Bilbärgning • Tungbärgning • Låsöppning av fordon
Transporter • Starthjälp | www.vikingsverige.se

GÄLLIVARE
0970-107 00

För radannonser och
övriga personliga annonser
gäller detsamma.

Postadress:
Box 16, 983 21 Malmberget
Besöksadress: Järnvägsgatan 13
Telefon: 0970-248 60 vx
Telefax: 0970-215 50
e-mail: kometen@grafex.se

JOKKMOKK
0971-103 00

LÄGENHET UTHYRES
Endast till företag

Annonstidningen Kometen utkommer
varje onsdag/torsdag till samtliga hushåll
och företag i Gällivare kommun samt
Porjus.
Grafisk produktion:
Grafex, Malmberget.
Tryck: Tryck i Norrbotten, Luleå.
Ansvarig utgivare: Ola Johansson.
Upplaga: 12.500 ex.
Annonspris: Privatannonser: 20:- /10
ord inkl moms. Loppisannonser 100:-.
Personlig annons + foto 120:- inkl moms.
Manusstopp: Personliga annonser och
radannonser senast fredag innan
utgivningsvecka. Övriga annonser tisdag
kl 12.00 om ej annat anges.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto.
Faktureringsavgift 20:-.
Efter förfallodagen debiteras ränta med
gällande diskonto + 8%.
Annonsgranskning:
Kometen förbehåller sig rätten att
avböja olämpliga annonser.
Reklamation och fel:
Reklamationer beträffande införda
annonser skall göras inom 3 dagar.
Beträffande fakturor inom 10 dagar.
För fel i annonser, som avlämnats till
Kometen per telefon, är tidningen utan
ansvar. Kometen är likaledes utan
ansvar för eventuell skada på grund av
uteblivet eller felaktigt införande eller
fördröjda annonssvar.
Kometens ansvar för fel är begränsat
till högst annonskostnaden.

COPYRIGHT © :

Observera att annonser där
layouten gjorts av
Kometen/Grafex
innefattas av Copyright
och får EJ införas i annat
media utan tillstånd.

KIRUNA
0980-101 00

Gällivare

Anton 0970-155 50

Hakkas

Ingemar 0975-102 00

Godkänd av alla försäkringsbolag.

TRANSPORTER • JOURREP • 24 TIMMAR

VÄRLDENS DJUR
Aktiverande barnbok om utrotningshotade djur.
Fakta, pyssel och målarbok!
Gjord av UF företaget

I centrala Gällivare
Stor lägenhet centralt på 140 kvm med
6 bäddar, tre separata sovrum. Bastu,
relax, tvättstuga. Stora ytor för arbetskläder.
Bra parkeringsmöjligheter.
Endast företag. Uthyres till 15/3 -21
Kontakta: Stugförening i Norr AB
Eva Björnström 070-605 91 65
ewa@lasab.se

UF företaget Väldens Djur består av
fyra tjejer som går ekonomiprogrammet
på Kunskapshuset.

PRIS
169:-

Beställ via Instragram DM: varldensdjur.uf
eller via mail varldensdjur.uf@gmail.com
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OMBYGGNADSREA!
LT
VRAKPRISER PÅ UTVA
SORTIMENT FRÅN
Volvo Cars får högsta möjliga
hållbarhetsbetyg från EcoVadis
Volvo Cars har fått högsta betyg
för sin hållbarhetsprestanda från
EcoVadis, en ledande leverantör av
bedömningar av företags hållbarhetsarbete, vilket ytterligare
stärker företagets position som ett
av de mest hållbarhetsorienterade
företagen i bilindustrin.
Enligt EcoVadis förtjänar Volvo
Cars hållbarhetsprestanda betyget
Advanced, baserat på analysföretagets metodik. Den resulterande
Platinamedaljen placerar Volvo
Cars i den översta 1 procenten av
samtliga 75 000 företag som
EcoVadis bedömer.
Att Volvo Cars får Platina är
ytterligare ett bevis för att
hållbarhet är lika viktigt som
säkerhet för Volvo Cars, och
att det har högsta prioritet i
verksamheten.
– Hållbarhet är lika viktigt som
säkerhet för oss på Volvo Cars,
säger Anders Kärrberg, global
hållbarhetschef på Volvo Cars.
– Vi vidtar åtgärder inom alla
områden för att säkerställa att
vi blir ett mer hållbart företag,
inklusive genom en minskning av
vårt koldioxidavtryck. Det är
uppmuntrande att EcoVadis,
genom sin hårda bedömning, nu
bekräftar att vi är på rätt väg.
Volvo Cars har en heltäckande
klimatplan som tar itu med
koldioxidutsläppen från alla
delar av verksamheten och
produkterna, med målet att
företaget ska vara helt klimatneutralt 2040.
Planen sträcker sig bortom att ta
itu med avgasutsläppen genom
elektrifiering; företaget kommer
även att tackla koldioxidutsläppen i
företagets tillverkningsnätverk och
övergripande verksamhet, i
leveranskedjan och genom
återvinning och återanvändning
av material.

Som ett första konkret steg mot
2040-visionen strävar företaget
efter att minska sitt livscykelkoldioxidutsläpp per bil med 40
procent mellan 2018 och 2025.
Metodiken som används av
EcoVadis bygger på internationella
hållbarhetsstandarder och övervakas av ett vetenskapligt samfund
bestående av experter på
hållbarhet och leveranskedjan.
EcoVadis tittar i synnerhet på hur
företag implementerar hållbarhet i
sin leveranskedja. Internationella
företag inom en rad olika branscher, och i synnerhet stora
vagnparksinköpare, använder
betygen som EcoVadis publicerar
som underlag när de fattar sina
inköpsbeslut för att välja bort
ohållbara och oetiska leverantörer.
EcoVadis har hittills analyserat
och betygsatt över 75 000 företag
världen över. Vid sin granskning av
företag delar EcoVadis in sin
rapport i fyra huvudkategorier:
miljö, mänskliga rättigheter och
arbetsmiljö, etik och ansvarsfull
upphandling.
I sin rating av Volvo Cars har
EcoVadis lyft fram flera av
företagets pågående hållbarhetsåtgärder och -initiativ. Man lyfter
speciellt fram biltillverkarens
åtgärder för att minska sina
koldioxidutsläpp i leveranskedjan,
verifieringen av hållbarhetsstrategin
med hjälp av SBTI (Science Based
Targets Initiative), samt Volvo Cars
arbete för att förbättra energieffektiviteten och effektiv
användning av material och
resurser.
EcoVadis lyfter även fram Volvo
Cars arbete för att främja mångfald
och inkludering, dess initiativ när
det gäller att värna arbetstagarnas
rättigheter, företagets omfattande
utbildningsprogram inom etisk
affärsverksamhet och fokus på
hållbar upphandling världen över.

KÖKSFLÄKTAR 500:SPOTLIGHTSKENOR 500:DIV. TILLBEHÖR
VITVAROR 10:KOKPLATTOR 10:DIV. LJUSKÄLLOR 10:OCH MYCKET MER...

Upplagsvägen 17 Gällivare. 0970-669 66 • Öppettider: Mån-fre 10-18 • www.erikssoncenter.se

LÄS VECKANS KOMETEN PÅ

GRAFEX.SE
Efter lite uppdateringar på hemsidan
går det att läsa kometen online igen!
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MELINA 1 år

Ville Suorra

fyller 2 år den 6/2

den 9 februari

Grattis

Grattis på 2-årsdagen finaste

den 6 februari

den 3 februari

Melker 10 år

Jack Svanhem

Till minne av

Grattis lillhjärtat på Din första
födelsedag. Vi älskar dig!
Pussar och kramar
/ Mamma och Pappa

Då ska vi fira dig med tårta och
ballonger! Vi älskar dig. Grattiskramar från mamma, pappa,
Saga och Erik

Grattis

LIAS 2 ÅR

Vida 2 år

den 7 februari.

den 5 februari

Grattiskramar
i massor från
Fammo och faffa

Grattis

Melker 10 år

Många grattiskramar
från dina
nära
och kära

Grattis

Julia 11 år

den 7/2 i Stockholm.

Henrik
Karlsson
4 år av sorg och saknad
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var.
Vi saknar dig.

Eva, Roland
och Lisette

Kramar från faffa o fammo

Kram från
Alve mamma & pappa

Hanna Blombacke

Grattis!
My
8år
6/2

Önskar mamma,
Nova-Lill och Elvira

7 år den 8 februari

Många Grattis
kramar önskar
Farmor och Ingemar

Sixten Lehto
Fyller 1 år den 7/2.

Ville

Ett varmt
Tack
till alla som deltagit och
hedrat minnet av vår
älskade mamma

Helga
Mickelsson

5 år
12/2

Tack till släkt och vänner.
Hemtjänsten Nattavaara.
Personalen Hedgården.
Öströms Begravningsbyrå
Barnen
med familjer

Alissa 12 år

den 4 februari

Grattiskramar från mamma & pappa,
mormor & morfar, farmor & farfar

Grattis på din
dag önskar
Pappa och Mamma

Grattis på din dag
önskar Mamma,
Pappa och Storebror Valter

7ÇSÅMTLBEF
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 n
IBSMÅNOBUPTT
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.0/*$"
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*TUÅMMFUGÕSCMPNNPS
UÅOLQÇ
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Grattiskramar från mamma,
pappa och lillasyster Enya

@ kometen

Gratulera nära
och kära i
Kometen
MANUSSTOPP
fredagar kl. 16
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Volvo XC60. För allas säkerhet.
Just nu Inscription och R-Design till kampanjpris

Bilen som skyddar dig, som du skyddar andra.
Volvo XC60 är utrustad med en rad säkerhetsfunktioner som Lane Keeping Aid och City Safety. Allt för att hålla dig och din
familj säker på vägarna. Trygghet och säkerhet är självklart viktigt även för oss. Därför kan du uppleva XC60 och våra andra
modeller på det sätt som passar dig. Digitalt på distans eller Coronasäkrad provkörning här hos oss. Välkommen!

Volvo XC60 med lyx eller prestanda till kampanjpris
Med Inscription maximerar du komfort, lyx och elegans. R-Design passar
dig som värdesätter sportighet och prestanda. Just nu kan du välja
Inscription eller R-Design till kampanjpris och spara hela 27 000 kronor.
Erbjudandena gäller Volvo XC60 samtliga motoralternativ t.o.m. 31 mars 2021.

Prisexempel
Volvo XC60 B4 AWD Diesel Inscription
Volvo XC60 B4 AWD Diesel R-Design

Nu 455 500 kr
Nu 465 500 kr

Volvo Privatleasing

Vinterhjul för 9 900 kr

Privatleasing med fri service, vägassistans och en körsträcka på
1 000 mil/år. Dessutom får du tio
procent rabatt på bilförsäkring från
Volvia. Ingen kontantinsats och du
slipper tänka på restvärdet.

Utrustningsnivån Cross Country ger
dig högre markfrigång, kraftfulla hjul
och fyrhjulsdrift. Just nu till Cross
Country: Vinterdäck monterade på
Volvo Original aluminiumfälg för
9 900 kr. (Ord pris ca 24 000 kr)

Kampanjpris från 3 195 kr/mån*

Gäller 22 jan - 1 mars 2021 vid beställning av ny V60
Cross Country och V90 Cross Country modellår 2021.

Få 100 kr att handla för

Skydda det som är viktigt

Ansök enkelt om CarPaykort eller
Volvokort i appen CarPay. Kortet är
helt kostnadsfritt och du får 100 kr
att använda på Tanka, Tvätta eller
i vår verkstad.

Volvo utvecklar ett eget program
för barnsäkerhet, perfekt anpassat
för Volvos modeller. Nya barnstolen
”Easy Acess” går att vrida ut mot
bilenss dörr vilket gör det mycket
enklare att sätta barnet i stolen.

Volvo V90: fullstor kombi med högsta komfort
Med Volvo V90 åker du och familjen i första klass. Maximera lyx och
komfort eller ge din Volvo V90 en riktigt sportig profil genom att välja
Inscription eller R-Design till kampanjpris.
Erbjudandena gäller Volvo V90 samtliga motoralternativ t.o.m. 31 mars 2021.

Spara upp till 37 100 kr

Prisexempel
Volvo V90 B4 AWD Diesel Inscription
Volvo V90 B4 AWD Diesel R-Design

Nu 449 900 kr
Nu 459 900 kr

Erbjudandet på 100 kr är en värdecheck som blir
aktiv i CarPay inom 10 dagar efter att du tecknat ditt
kort. Värdechecken gäller i 60 dagar och kan nyttjas
på Tanka, Tvätta samt verkstäder i Volvohandeln.

Se hela Volvos barnsäkertsprogram på
volvocars.se/bilbarnstolar

Volvo MY21. Förbrukning liter/100 km bl. körning (prel). WLTP: 0,0–9,0. CO2, g/km: 0–205. Miljöklass Euro 6D Temp. Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Volvo Nationell Privatleasing via Volvofinans Bank AB: 36 månader, 1 000 mil/år, 0 kr
i kontantinsats, garanterat restvärde. Volvo Serviceavtal och Volvokort/Carpay med drivmedelsrabatt ingår, samt 3 månaders privatleasingskydd. Gäller ett begränsat antal bilar. Samtliga priser kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

Gällivare
Bilvägen 2
0970-69 93 00

Kalix
Stabsvägen 11
0923-692 00

Kiruna
Industrivägen 5
0980-39 84 00

Luleå
Gammelstadsvägen 23
0920-20 32 00

Piteå
Turbovägen 1
0911-22 12 00

www.bilbolaget.com

FIREBOX 4P
VÄLKOMMEN
TILL VÅR NYA
TAPETAVDELNING!

En smidig väska som snabbt
viks ut till en eldstad för
grillning, stekning eller
kaffekokning. Kaffepinne
och stekpanna (26cm)
med höj- och vridbart stativ
ingår. Lämplig för upp till
fyra personer.

2195:xlbygg_colorama

Måndag - Fredag 06.30-17.00
Lördag 10.00-14.00

Lokalproducerat vatten från Kallkällan
vid foten av berget Hirvasåive.

LULEÅ 0920-257 980 | BODEN 0921-551 70 | GÄLLIVARE 0970-551 70 | www.kontex.se

