Vecka

08
Onsdag

24 februari 2021

32

Hunddagis!
Sid 12

Lediga tjänster
Sid 2 & 16-19

Flygtider!

WINTERDAYS

Sid 6

Boka tid för
vaccinering!
Sid 4

LKAB
informerar!

hittar du
varje
vecka i
Kometen

LÄNGDPAKET JR

1899:
ord. pris 2575:-

FISCHER SPRINT CROWN
FISCHER XJ SPRINT
FISCHER FIBRE STAVAR
TOUR STEP-IN
Montering ingår!

3299:
ord. pris 4776:-

FISCHER TWIN SKIN
PERFORMANCE
FISCHER XC CLASSIC
CONTROL STEP-IN

Montering ingår!

0970-551 70 GÄLLIVARE

En smidig väska som
snabbt viks ut till en
eldstad. Tillverkad i
rostfritt stål. Kaffepinne och hopfällbar
stekpanna med justerbar hållare ingår.

RABATT

LÄNGDPAKET

Gott kaffe
på jobbet!

1799:

30%

Sid 16

Lunchguiden

CAMPBOX ELDSTAD

Alla handskar från SkiGo

LÄNGDPAKET JR

ADAX SKOTORK

429:
2099:
ord. pris 2598:-

FISCHER TWIN SKIN SPRINT
INKL BINDNING
FISCHER XJ SPRINT

SKATEPAKET

3699:
ord. pris 4677:-

ATOMIC PRO SKATE
ROSSIGNOL PJÄXA
ATOMIC BINDNING
Montering ingår!

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

Med timer.
Utmärkt för både
pjäxor och vantar

SKATEPAKET

5399:
ord.pris 6776:-

FISCHER RCS SKATE
FISCHER RC3 SKATE
FISCHER RACE SKATE
Montering ingår!
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Kommunsidan
www.gallivare.se • tel 0970-818 000 vx

VINTERCAFÉ

HEMSJUKVÅRD REHAB

Information
från Hemsjukvård Rehab
Om ni har hjälpmedel i hemmet som inte används och som är
märkta med dessa klisterlappar gäller följande:

Hjälpmedel som hyrs via Regionens
hjälpmedelscentral har en röd/vit
klisterlapp och skall alltid återlämnas
till Regionens Hjälpmedelsförråd på
Sjukhuset då behovet av hjälpmedlet
har upphört.

Varmt välkomna till
vintercaféerna!

Hjälpmedel som lånas via Gällivare
Kommuns hjälpmedelsförråd har
en gul/vit klisterlapp och skall alltid
återlämnas till Kommunens Hjälpmedelsförråd då behovet av
hjälpmedlet har upphört.

Kontakt med Arbetsterapeut och Fysioterapeut/Sjukgymnast på
Gällivare kommun tas via vår samordningstelefon. Tel 0970-81 89 95
Vi har telefontid: måndag – fredag, 8.00 – 9.30

Ni hittar caféerna i Sammakko och Moskojärvi.
Caféerna har öppet lördag och söndag vecka 9-14,
mellan kl. 11.00-15.00. Köldgräns -20.

LEDIGA JOBB

Mer information finns på gallivare.se/landsbygd
Skoterleder - www.gallivare.se/skoterleder/

Flygplatsmedarbetare Fält/ramp

Vintercaféerna - Scanna QR-koden eller gå in på
www.facebook.com/vintercafe2021
Caféerna coronaanpassas och all
verksamhet bedrivs utomhus enligt gällande
restriktioner/rekommendationer.

Sista ansökningsdag 2021-02-28
Upplysningar: Enhetschef Kjell Torin, tfn 070-3074042, kjell.torin@gallivare.se
Betalning endast
med Swish
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

Vi är din lokala bilverkstad
för VW, Skoda och Audi
Tel 0970-66 555 Energiplan 3, Gällivare
info@autotechab.com

Du vet väl om att vi även har

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

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

GÄLLIVARE
0970-107 00

JOKKMOKK
0971-103 00

KIRUNA
0980-101 00

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

Digital
rådgivning
Vi verkar för ditt bästa, genom
hela skogsägarlivet. Kontakta oss
så möts vi där det passar dig, i
skogen eller digitalt.
Malin Brämsgården 072-232 56 62
Mattias Larsson
072-532 63 62

norraskog.se
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SOFFKAMPANJ

Robin

Tyg aston
282x235cm

13.990:-

7.990:PRESLY 3-DIVAN

Tyg aston. 253x144cm
Ord. pris 9990:-

VÄNDBAR!

LAGERVARA

LAGERVARA

LAGERVARA

NU! 1ST NACKSTÖD PÅ KÖPET ! VÄRDE 935:-

San remo

13.990:-

Namsen fåtölj
Svart sammet.

Ord. pris 1990:-

1.590:-

Soffa med öppet avslut
Tyg: microfiber cognac
265x210cm.

LAGERVARA

Easy fåtölj + pall

Fårskinn graphite/oljad ek
Pocket sitts med 5-års garanti.

Information ang COVID-19

Ord. pris 16920:-

Vi har öppet som vanligt men vi har respekt för
coronavirusetoch dess framfart, därför jobbar vi enligt
folkhälsomyndighetens direktiv i vår butik.

Sortimentet kan variera mellan butikerna

www.mobelhuset.nu

Se fler erbjudanden & övrigt sortimentet.

12.990:-

GÄLLIVARE 0970-128 00 | KIRUNA 0980-151 70
LULEÅ STORHEDEN 0920-25 04 60 | OUTLET Piteå Norrfjärden 0911-20 00 20

#mobelhusetskinnmobler
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Är du 65 år eller äldre?
Då kan du snart boka tid för
vaccinering mot covid-19.
Du som är 85 år eller äldre får inom kort ett brev med
erbjudande om vaccinering mot covid-19. Tillgången till vaccin
styr sedan i vilken takt alla mellan 65-84 år får sina
erbjudanden. Boka tid för vaccinering direkt när du får ditt brev.
Alla som är 18 år eller äldre kommer att erbjudas vaccin. De
äldsta och mest sårbara får vaccin först. Fortsätt att följa
råd och rekommendationer även när du har vaccinerat dig.
Din vaccination kan rädda liv.

Läs mer om vaccin mot covid-19 på 1177.se
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Boka din

Ski-Doo & Lynx 2022
redan idag

Kontakta oss för mer information!

0970-66699 Metallvägen 12, Gällivare www.mjmpowersports.se
©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

MJM Powerspor ts AB

mjmpowersports
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NYA FLYGNINGAR
PÅ LINJEN
GÄLLIVARE-STOCKHOLM
I februari och mars 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

Nyinkommet

Centralt med
carport!

Nyinkommet

Centrum Gällivare Hantverkaregatan 19
UTGÅNGSPRIS 950 000 kr
KVM 53,7 AVGIFT 4 846 kr
VISAS Tors 25/2 kl. 17.00‑17.30 & Ons 3/3 kl. 17.00‑17.30
Sandra Apelqvist / Gällivare 070‑266 68 00

Stort och
charmigt hus!

Leipojärvi Leipojärvi 126
UTGÅNGSPRIS 1 600 000 kr
RUM 5 KVM 139+57 TOMT 1 178 kvm
VISAS Tis 1/3 Anmälan krävs! BUDAVSLUT 4/3 kl. 11.00
Alexandra Rodén / Gällivare 070‑577 21 11
ENERGIKLASS E

Nyinkommet

Skaulo Ängvägen 3

Gällivare Klockljungsvägen

Norra Mosebacke Amorstigen 24

UTGÅNGSPRIS 95 000 kr
TOMT 1 040 kvm med VA & EL
Alexandra Rodén / Gällivare 070‑577 21 11

UTGÅNGPRIS 1 050 000 kr
RUM 2 KVM 64.5 AVGIFT 3 882 kr/mån
VISAS Ond 24/2 kl. 17.00‑17.30 Anmälan krävs!
Sandra Apelqvist / Gällivare 070‑266 68 00

UTGÅNGSPRIS 1 995 000 kr
RUM 6 KVM 175+20 TOMT 908 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare 070‑266 68 00

HusmanHagberg
Gällivare 0970‑133 45
Kiruna 0980‑647 00
Mäklare Sandra 070‑266 68 00
Mäklare Alexandra 070‑577 21 11

ENERGIKLASS D

Bostadssurfar du för ofta?
Boka Värdebevakaren!

Varmt välkommen att kontakta
oss!

Läs mer och boka på
husmanhagberg.se/vardebevakaren

Värdebevakaren
Har du koll på vad din bostad är
värd?
Med värdebevakaren har du alltid
koll på läget!
Husmanhagberg.se/vardebevakaren

gallivare@husmanhagberg.se

Björkmansheden Småstuguvägen 35

Vittangi Strandvägen 10

Yrttivaara Yrttivaara 50

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

UTGÅNGSPRIS 800 000 kr
RUM 6 KVM 148+100
TOMT 871 kvm
Sandra Apelqvist / Gällivare 070‑266 68 00

UTGÅNGSPRIS 475 000 kr
RUM 4 KVM 133+100
TOMT 4 777 kvm
Alexandra Rodén / Gällivare 070‑577 21 11

ENERGIPRESTANDA 61 kWh/kvm, år ENERGIKLASS B

Kommande®

ENERGIPRESTANDA 62 kWh/kvm, år ENERGIKLASS B

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.mäklare.

Gällivare Tel: 0970‑13345 Sandra 070‑266 68 00 Alexandra 070‑577 21 11 Mail: gallivare@husmanhagberg.se
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David Brown Santasalo storsatsar i Gällivare
David Brown Santasalo är ett av Nordens största företag när det kommer till försäljning och service av transmissioner. De etablerade sig i Gällivare 2016 – och i november förra året stod deras nybyggda serviceverkstad klar.
- Den är fullt utrustad för att möta efterfrågan av lokal växellådsservice, säger Erik Larsson,
verkstadschef på orten.
Det har gått fem år sedan David Brown Santasalo, DBS, valde att öppna en serviceverkstad i Gällivare. Innan dess
servade de kunderna i norra Sverige från antingen Göteborg eller Finland. Erik Larsson, verkstadschef på orten,
arbetade i företagets verkstad i Göteborg när han fick förfrågan om att vara med och starta upp verksamheten i
Norrbotten. Företaget ville ha någon på plats som kände DBS sedan tidigare – och hade rätt kompetens.
- Kombinationen av att bli ansvarig för en verkstad och livet i Gällivare, som passar mitt intresse
för friluftsliv och natur, gjorde att jag tackade ja, säger Erik Larsson.
DBS arbetar globalt med tillverkning, försäljning, installationer samt reparation och service av industri- växellådor
och kuggkransar. I Gällivare ligger stort fokus på serviceverksamheten där man erbjuder service på alla märken.
- Vi har haft en stark tillväxt sedan
starten och idag har vi fyra anställda
servicetekniker.
Vi servar främst gruv- och pappersin
dustrin, men vi erbjuder även vår service
till andra industrier.
Tanken med vår serviceverkstad i
Gällivare är att vi ska täcka in Nordnorge
och norra Sverige, säger Erik Larsson.
DBS startade sin verksamhet i Gällivare
genom att hyra in sig hos ett annat företag.
På grund av den höga efterfrågan på växellådsservice tog de snabbt över lokalen, men 2019 började de att bli trångbodda. I början av 2020 påbörjade de arbetet med att bygga en ny serviceverkstad på 1 000 kvadratmeter.
- Vi flyttade in i slutet av november. Nu har vi helt andra förutsättningar. Verkstaden är 300
kvadratmeter större än vår förra lokal och vi har utrustat den för att kunna ta större
växellådor. Vi har även satsat mycket på trivsel för vår personal, säger Erik Larsson.
Men det är inte bara i Sverige som det rör på sig för det internationella bolaget. I Jyväskylä, Finland, bygger DBS
just nu en toppmodern tillverkningsanläggning. Den kommer att stå klar i oktober 2021och målet är att skapa en
förbättrad service för kunden genom betydligt kortare leveranstid för växelkomponenter, kugghjul och kompletta
växellådor i både Europa och världen.
- Det går även spikrakt uppåt för oss i Gällivare. Vi erbjuder en kompetens som tidigare inte fanns
på plats. Det innebär även att vi snabbt kan vara ute hos våra kunder eftersom vi erbjuder service
dygnet runt. Det känns bra att vi kan göra skillnad och hjälpa våra kunder i Norrbotten,
säger Erik Larsson.
Om David Brown Santasalo
Det internationella bolaget David Brown Santasalo arbetar med försäljning, reparation och service av industriväxlar
(kraftöverföringar) och kuggväxlar. I Sverige finns DBS i Göteborg, Gävle och Gällivare.
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Koll på läget sedan 1937
CENTRUM BOSTADSRÄTT

REPISVAARA BOSTADSRÄTT

Postgatan 7B, 2 rok, 59,5 m²

Gråsparvgränd 4, 3 rok, 66 m²

PRIS 695 000 kr Utgångspris AVGIFT 5 324 kr/mån HISS Ja BYGGÅR 1988 VÅNING 2 av 4 EP 137 kWh/kvm/år
VISAS Torsdag 25/2 kl 16:00-16:30 och Tisdag 2/3 kl 16:30-17:00. Anmälan krävs!
MÄKLARE Josefine Svanhem TELEFON 070-107 41 41

PRIS 1 200 000 kr Utgångspris AVGIFT 4 389 kr/mån HISS Ja BYGGÅR 2018 VÅNING 2 av 4 EP IU
VISAS Torsdag 25/2 kl 17:00-17:30 och Tisdag 2/3 kl 17:00-17:30. Anmälan krävs!
MÄKLARE Sanna Pohjanen TELEFON 070-101 40 72

CENTRUM BOSTADSRÄTT

REPISVAARA BOSTADSRÄTT

Klockljungsvägen 11A, 1 rok, 44 m²

Domherrevägen 12, 2 rok, 53 m²

PRIS 595 000 kr Utgångspris AVGIFT 2 690 kr/mån HISS Nej BYGGÅR 1964 VÅNING 1 av 2 EP 104 kWh/kvm/år
VISAS Torsdag 25/2 kl 17:00-17:30 och Tisdag 2/3 kl 17:30-18:00. Anmälan krävs!
MÄKLARE Josefine Svanhem TELEFON 070-107 41 41

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 25/2 kl 18:00-18:30. Anmälan krävs!
MÄKLARE Sanna Pohjanen TELEFON 070-101 40 72

DUNDRET FRITIDSHUS

CENTRUM BOSTADSRÄTT

Dundret 27, 1 rok, 30 m²

Tingshusgatan 4B, 3 rok, 76 m²

PRIS 795 000 kr Utgångspris BYGGÅR 1980 TOMT 113 m² EP Behövs ej
VISAS Torsdag 4/3 kl 17:00-17:30. Anmälan krävs!
MÄKLARE Josefine Svanhem TELEFON 070-107 41 41

AVGIFT 5 116 kr/mån HISS Nej BYGGÅR 1964 VÅNING 1 av 3 EP 109 kWh/kvm/år
VISAS Torsdag 4/3 kl 17:00-17:30 och Tisdag 9/3 kl 17:00-17:30. Anmälan krävs!
MÄKLARE Sanna Pohjanen TELEFON 070-101 40 72

ALAVAARA VILLA

CENTRUM BOSTADSRÄTT

Alavaara 16, 4 rok, ca 110 + 10 m²

Borgargatan 8A, 2 rok, 68 m²

BYGGÅR 1987 EP 154 kWh/kvm/år
Kontakta Sanna Pohjanen 070-101 40 72 för mer information

AVGIFT 4 990 kr/mån HISS Nej BYGGÅR 1956 VÅNING 1 av 2 EP 181 kWh/kvm/år
Kontakta Sanna Pohjanen 070-101 40 72 för mer informaiton

GÄLLIVARE | STORGATAN 11 | TEL 0970-158 50 | WWW.SVENSKFAST.SE/GALLIVARE
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25/2–3/3 2021

LÄS VECKANS KOMETEN PÅ

GRAFEX.SE

Söndagens tema: Den kämpande tron

ALLHELGONAKYRKAN
I MALMBERGET HÅLLER ÖPPET
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
SÖNDAG

12–15
12–15
17–20
12–15
12–15
12–14

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

VÄLKOMMEN

Diskborste
DeLaval

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

Se våra digitala gudstjänster på vår Facebooksida
söndagar kl. 11 eller i efterhand på vår hemsida.
En rejäl och resurssnål diskborste från DeLaval.
Tål kokning och kemikalier och har en mycket lång hållbarhet.

svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
facebook.com/svkygallivaremalmberget

@svkygallivaremalmberget

Expeditionen håller stängt
för besök tills vidare

SAMISK PSALMSÅNG är en öppen mötesplats
för alla intresserade. Vi sjunger psalmer på nordsamiska, lulesamiska eller andra samiska språk.
SÄNDNINGAR PÅ NÄTET
SÁDDAGAT NEAHTA BOKTE • SÁDDAGA NEHTA BAKTU

Onsdag 24 februari kl. 19.00

Guovvamánu 24. b. dii. 19.00 • Guovvamáno 24. b. kl. 19.00

Onsdag 10 mars kl. 19.00

Njukčamánu 10. b. dii. 19.00 • Sjnjuktjamáno 10. b. kl. 19.00
facebook.com/svkygallivaremalmberget

Välkommen • Bures boahtin • Buoris boahtem

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
Equmeniakyrkan

Postadress: Gällivare-Malmbergets pastorat,
Box 98, 982 21 Gällivare

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
SCOUTLOKALEN Lasarettsgat.25:

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

Onsd 24/2 kl18 ÅRSMÖTE
församlingen
Onsd kl.19 BÖN
Torsd kl.11-13 ÖPPEN KYRKA
Sönd kl.18 BIBELSAMTAL
Välkomna!

NYTT LIV

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

Vi har nu kunnat komma igång med
viss verksamhet inriktad mot unga

KONFIRMANDER

Konfirmanderna träffas onsdagar kl. 16.00

UNGDOM SGRUPPEN

Ungdomsgruppen träffas torsdagar kl. 19.00
i Malmbergets församlingshem
Om du har frågor, kontakta Tomas Åberg,
0970-221 79 eller tomas.h.aberg@svenskakyrkan.se

DIGITALA BOKKAFÉER VÅREN 2021

8 mars – Charlie Mackesy –
”Pojken, mullvaden, räven och hästen”
12 april – Albert Camus – ”Pesten”
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

VÄSTLAESTADIANSKA
FÖRSAMLINGEN

Covid-19: Gudstjänsterna sänds
via internet och telefon.
Se kontaktperson för respektive
Vi följer FHM:s rekommendationer
ort på www.vastlaestadianskavad avser Covid-19, därför sänder vi
Gudstjänsten på söndag via Facebook. forsamlingen.se

Föreningsgatan 9

Måndag-Torsdag kl 17.00 Bön
Fredag kl 22.00 Kvällsbön
Söndag kl 17.00 Gudstjänst,
sänds via Facebook
FÖR GUD ÄR ALLTING MÖJLIGT
(Matt 19:26)

Varmt välkommen!

Dokkas Bönhus
Gudstjänst, sön kl 14

Gällivare Bönhus
Vinbärsvägen 23
Gudstjänst, sön kl 15

Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Gällivare och Malmbergets församlingar
Box 98, 982 21 Gällivare
Telefon växel 0970-755 30
gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se

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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VECKANS
ERBJUDANDEN

23/2-28/2

GÄLLIVARE

LOKAL

LOKAL

MAT

MAT

LOKAL

MAT

99:-/kg

85:-/st
SOUVAS

(MAX 2 ST/HUSHÅLL)
FÄRSK LAXFILÉ

Svantes Vilt & Bär,
400 g. Jfr-pris: 212,50 kr/kg.

BD Fisk. Odlad. Helsida, ca 1000 g.

LOKAL

MAT

22/st
GRILLKORV

Nyhlens Hugosons, 270 g.
Gäller Tri Chili, Ramslök, Ost & Bacon
och Grillchorizo. Jfr-pris: 84,81 kr/kg.

Ves
MEDLEMS-

KLIPP!

15/st

90

SURDEGSFRANSKAN

SMÖR

Valio, 500 g. Välj mellan olika sorter.
Gäller ej laktosfritt. Jfr-pris 50 kr/kg.

89:-/kg
HÖGREV

Karlgrens.

Olofssons Bageri, 500 g.
Jfr-pris: 31,80 kr/kg.

platsen för dig som
Stora Coop Gällivare är
n,
tik fylld av matinspiratio
suktar efter en härlig bu
t
för hela hemmet och et
mängder av produkter
s.
bemötande i världsklas

Vmt välkn!

KLIPPET!

25:-/st
(MAX 3 ST/MEDLEM)

Polarbröd, 900 g.
Jfr-pris 27,78 kr/kg.

MAT

MAT

COOPMFILÖJERN
HELA FA

(MAX 3 ST/HUSHÅLL)
RÅG- OCH VETEKAKA

LOKA
L

LOKAL

90

15/st

90

3 FÖR

(MAX 1 KÖP/HUSHÅLL)
KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE
Gevalia. Välj mellan olika sorter.
Gäller även ekologiskt. 425-450 g.
Jfr-pris 51,11-54,12 kr/kg.

69:-
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Råneträskvägens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA och
Råneträsk Stugägares Jakt- & Fiskeförening

ÅRSMÖTE
flyttas fram till sommaren/hösten 2021 p.g.a
pandemin och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
Vi återkommer med tid och datum.
/Styrelsen

Jägareförbundet Gällivare

Vision Gällivareavdelningen

Årsmöte

ÅRSMÖTE

vid en sprakande brasa på Nuolajärvis
vägsida (pga Covid-19). Ta med din egen kåsa,
vi bjuder på kaffe kokat över öppen eld eller
thé för den som önskar.

Mer information om det digitala mötet kommer att
skickas ut till medlemmarnas registrerade e-post.
kretsstämma
Dagordning enl stadgarna

Årsmöte, digitalt
Torsdag18 mars kl.12:00

Torsdag 25 februari kl 18:00

Varmt Välkomna! / Styrelsen

STUGOR UTHYRES
Stugor på Dundrets
skidanläggning uthyres.
Stugor av olika storlekar.
Städning tillkommer och är obligatorisk.
Uthyres med lakanset och handdukar om
så önskas.
Vid intresse maila ewa@lasab.se

Kretsstämma
Välkommen till

Tisdag 16 mars kl 18.30

Kallelse till
årsmöte 2021

Stämman är pga pandemin helt digital
Anmäl dig för att få möteslänk till
gallivare@naturskyddsföreningen.se
Eller ring ordförande Sara Källgarn 0703423324

Tisdag 2021-03-23 kl.19.00

Väl mött / Styrelsen

Genomförs på distans med verktyget
Zoom.

BHK Malmen
BHK Malmen 70 år februari 2021.

Anmälan senast måndag 15 mars
till borje.johansson@virtuellteknik.se,
alt. 073-072 53 40

0706059165 Ewa Björnström

Hos oss på BHK Malmen kan du lämna
in din hund till vårat nya fräscha

Stugförmedling i Norr AB
Dundret 206, 98241 Gällivare

Välkomna! /Styrelsen

Kallelse och övriga handlingarmedlemsutskick och via mail.
Motion inskickas senast måndag 1 mars
till Börje via mail.
Varmt välkommen
Styrelsen Företagarna Gällivare

HUNDDAGIS.
Vi har just nu lediga dagisplatser för
både stora och små hundar.
Vi tar även emot inackorderade hundar
vid t ex din semester eller ledighet.
Vi säljer Pondus färskfoder!

Välkommen att kontakta oss för
mer information tfn: 0970-153 70

Jobbar du hemifrån?
Vi erbjuder enkla och smidiga
höj och sänkbara arbetsbord.
Stand up desk

Ett manuellt höj- och sänkbart skrivbord i
lagom storlek som gör det lättplacerat.
Ingen hänsyn behöver tas till elanslutningar,
du slipper sladdar på golvet.
Bordet passar både på hemmakontor och
på den flexibla arbetsplatsen där det
frekvent möbleras om.
Finns i bredderna 70cm eller 96cm
Pris från 5.369:- inkl. moms

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

Pga covid-19 körs loppet enbart sträckorna
Hakkas-Sammakko-Tierova med kontrollerna utomhus.

Överraska frun på romantisk
weekend och hyr husbil

Lördag 6 mars
• Välj start- och målplats: Sammakko
(Klubblokalen) eller Hakkas (Bygdegården)
• Välj starttid: från kl 9 (målgång senast 15.30)
• Välj åksträcka: från 3 km till 25 km
• Ingår i Gällivareklassikern (minst 25 km)
• 4 st. mat- och vätskekontroller
• Ingen tidtagning

Givetvis går det att hyra längre perioder.
Full utrustad med XXL säng, tv 22” och husgeråd.

• Diplom till alla som vill

Avgift: 120 kr vuxna, 30 kr ungdom t.o.m. 16 år,

Maila förfrågan om bokningsperiod till
peter.johansson@beltechequipment.se

250 kr familj.
Anmälan och betalning (kontanter eller swish)
i samband med start

Ev. upplysningar: 0975-100 95, 070-513 27 56
Välkomna hälsar Hakkas GoIF • Sammakko FSF • Ullatti IF
alla oförkylda och avståndshållande skidåkare!

BÄRGNING • STARTHJÄLP • LÅSÖPPNING

● Byggplåtslageri ● Ventilation
● Försäljning

Takbyten & Taksäkerhet.
Insatsrör och Braskaminer

Gällivare

Anton 0970-155 50

Hakkas

Ingemar 0975-102 00

Godkänd av alla försäkringsbolag.

TRANSPORTER • JOURREP • 24 TIMMAR

Nu även
Rep och Nybyggnationer!
För mer info: 070 - 690 42 62

Gör vårfint hemma med

SVENSKODLAD

KRUKHORTENSIA

79 KR

ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

TULPANER!

10-PACK

1 st

79:-

2 st

139:-

MIX I BUNT

1 st

DAGS FÖR
OMPLANTERING!

89:-

2 st

149:-

Nyheter hos oss!

· Jord - Weibulls
· Perlite
· Vermiculite
· Såjord
· Hydroponisk odling

10%

Tvålar från

Tera Midi

Odla din sallad
och örter utan
jord!

PPD

Muggar
Termosar

Tack för att du handlar lokalt på ett säkert sätt!

Nu laddar vi för en fortsatt trygg handel...
• Hemleverans av blommor och varor (99.-)
• Ring oss ! – Vi tar swish, kort eller via Bg

Öppet: Vard 9.30–18.00 • Lör 10.00–15.00
Norrskensgallerian, Gällivare • Tel 0970-101 76
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Vi älskar

Härifrån:
Norrbotten

Mat

Du spa

605

25%
MINST

3990

Guldfågeln. Ursprung Sverige. 1000 g. Fryst.
Jfr pris 69:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Nyhléns Hugosons. 800 g. Norrlands.
Ord pris 45:95/förp.

FALUKORV

KYCKLINGBRÖSTFILÉ

Härifrån:
Norrbotten

TT
RABA

/förp

/st

människor och Norrland!
!
P
P
I
L
K

6990

Härifrån:
Norrbotten

4990

/kg

BENFRI KARRÉ

!
P
P
I
L
K

Ursprung Sverige. Ca 1100 g. I bit.
Max 2 köp/hushåll.

MINST

Du sparar

695

T

2

BAT
5% RA

Du sparar

505

/förp

20k

/förp

3490

/förp

Du sparar

4095

KRYDDKORV

/förp

GRILLKORV

Petterssons Chark. 230 g. Olika sorter.
Ord pris 26:95/förp.

Nord chark. 480 g. Original.
Ord pris 39:95/förp.

/kg

179k

/kg

RYGGBIFF, ENTRECÔTE
Scan. 900 g. I bit.
Ord pris 219:95/kg.

20k

/kg

PÄRON CONFERENCE
ICA. Nederländerna, Belgien. Klass 1.

5990

/kg

SKINKSTEK

Ursprung Sverige. Ca 1100 g.

15k

59

ICA. Spanien. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 60:00/kg.

Arla. 120
Ord p

/st

JORDGUBBAR I ASK

25k
/st

MOGEN AVOKADO 3-PACK
ICA. Chile, Colombia, Spanien.
330 g. Klass 1.
Jfr pris 75:76/kg.

GO
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Välkommen till

köket

arar

!
P
P
I
L
K

05

/förp

20k

BATT

5% RA

2
MINST

/st

99k

FÖRRÄTTSBÅT

/kg

Kvantumköket. 150 g. Olika sorter.

FÄRSK LAX

Välkommen till

deli-disken

ICA Gott liv. Ca 1200 g. Hel sida.

CHIPS, CHEEZ

Härifrån:
Norrbotten

OLW. 200–275 g.

Du sparar

495

/hg

Du sparar

K

/förp

15k

HERRGÅRDSSKINKA
Nyhléns Hugosons. 120 g. Rökt/Kokt.
Ord pris 19:95/förp.

4

för

/hg

BATT

5% RA

2
MINST

/förp

1995

LIPP!

495

SALAMI

50k

Lindösalami. Olika sorter.
Ord pris 24:90/hg.

Välkommen till

bageriet

Jfr pris 45:45–62:50/kg.
Max 1 köp/hushåll.

!
P
P
I
L
K

BATT

5% RA

2
MINST

Du sparar

1305

3

/kg

990

för

100k

dag
Tors g
a
Fred 8
-1
kl 11

+pant

Jfr pris 10:10/liter +pant.
Max 1 köp/hushåll.

/kg

OUDA

!
KLIPP 495

Du sparar

Du sparar

495
/st

25k

MINST

25%

TT
RABA

5k
/st

/st

00 g. Fetthalt 28%.
pris 72:95/kg.

PANNACOTTABUFFE
LÄSK 10-PACK
Coca-cola, Fanta. 10x33 cl.

!
P
P
I
L
K

BATT

5% RA

2
MINST

3

för

79k
KAFFE

Arvid Nordquist Classic. 500 g.
Brygg, Kok, Press. Gäller ej: Selection.
Jfr pris 52:67/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Kvantumbageriet. 100 g. Maraboufavoriter.
Ord pris 29:95/st.

WIENERBRÖD
Kvantumbageriet. 80 g.
Ord pris 9:95/st.

Alltid lite bättre!
Öppet
alla dagar

7–23

Gäller v8 • 24/2–28/2

Gällivare

/st
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LKAB INFORMERAR OM
AKTUELLA BYGGPROJEKT I GÄLLIVARE
Bryggeribacken
o Byggnation av 52 hyreslägenheter, 11 kedjehus, 2 parhus och 6
mindre villor åt LKAB Fastigheter.
o 28 tomter till ersättningsbostäder för husägare i Malmberget.
o Beräknat klart årsskifte 2021/2022.
Hasseln
o Byggnation av 60 st lägenheter åt TOP bostäder.
o Beräknad inﬂytt hösten 2021.

Med idérikedom och engagemang ger de
fler möjlighet till rörelse och träning
Laponia Fysiocenter har öppnat ett nytt gym i centrala Gällivare.
Företagets nya vd Annika Henriksson hoppas att det ska underlätta för
fler att hinna träna innan jobbet, på sin lunchrast och ta ut sin friskvård.
Under Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB:s gemensamma
företagsbesök diskuterades både samhällsomvandling, den höga
efterfrågan på lokaler och strategier för att möta allmänhetens
uppdämda behov av att fritt få träna tillsammans i grupp när så återigen blir möjligt.
Efter mer än tjugo år som friskvårdsansvarig och massör har Annika
Henriksson under hösten 2020 gått in som ägare av företaget Laponia
Fysiocenter. Curt Edlund som drev företaget redan på tiden det gick
under namnet Malmbergets Fysioterapi och hade verksamhet i Kupan i
Malmberget sitter fortfarande i ledningen. Idag har företaget träningslokaler och gym både i Malmbergets Sporthall och på Folkets hus i
Gällivare.
Att driva en friskvårdsanläggning i Malmbergets sporthall under både
samhällsomvandling och pandemi kräver sin idérikedom och engagemang något Annika berättar att det finns gott om.
– Hela sommaren höll vi alla gruppträningspass utomhus, även
spinningen och det var mycket uppskattat. Vi har infört ett elektroniskt
låssystem till gymmet i Malmberget som nu har öppet 05.00 - 23.00. Vi
har också startat att sända träningspass online via Zoom. Det här är ju
min passion, jag älskar att jobba med det här och våra instruktörer är
fantastiska och kommer med tips och idéer om hur vi kan utvecklas.
Annika berättar om vikten av att få alla att känna sig välkomna.
– Vi jobbar mycket för att alla ska känna sig välkomna att träna hos oss,
både ungdomar och äldre, hela spannet. Tidigare hade vi en ganska stor
pensionärsgrupp som tränade och fredagsfikade hos oss och det är
något vi ser särskilt fram emot att kunna starta upp igen. Efter pandemin hoppas vi även i samverkan med föreningar och företag inom
träning, friluftsliv och friskvård kunna få erbjuda ett större arrangemang. Många längtar ju efter att kunna träffas och träna ihop igen.

Repisvaara
o Nord-Väst 3
o Byggnation av hyreshus á 15 lägenheter åt TOP Bostäder.
o Beräknas klart mars/april 2021.
o Väster om Väster
o 48 st ersättningsbostäder för husägare i Malmberget.
o Första husen klara till sommaren 2021.
o Södra etapp 1 och 2
o 54 st tomter till ersättningsbostäder för husägare i
Malmberget.
o Området är i slutförandefas.
o Repisvaara NO 14 (Blåmesgränd 2/Talltitevägen 4)
o Byggnation av 18 st lägenheter samt verksamhetslokal
åt LKAB fastigheter.
o Planerat färdigställande hösten 2021.
Vassara 11
o Byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter åt
TOP Bostäder vid Föreningsgatan/Tingshusgatan.
o Planerad inﬂyttning februari 2023.
Läs mer om projekten på samhallsomvandling.lkab.com.

– Så intressant att höra om företagets idéer och planer för framtiden,
säger kommunalrådet Birgitta Larsson.

Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och för verksamheter som hör till dem.
Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser från Förskoleklass till åk. 6.
Den är utformad och profilerad med de samiska språken och den samiska kulturen.
Sameskolstyrelsen ska även informera om, samt främja och utveckla samiska undervisningsinslag i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Till uppgifterna hör också att stödja utveckling och
produktion av läromedel för samisk undervisning. SamS får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten för samiska barn. De fem sameskolorna finns i Karesuando,
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Vi har också avtal om samisk förskoleverksamhet i Gällivare,
Kiruna, Jokkmokk och Storumans kommuner.

– Annika gav oss en bra inblick i hur det är att vara och verka i Malmberget under pågående samhällsomvandling, ett mycket givande möte,
säger Jeanette Wäppling kommunalråd.

Sameskolan i Gällivare påbörjar inskrivning till förskoleklass under april månad.
Välkommen med en ansökan för ert barn!

– Imponerande hur företaget tar sig an och anpassar sig både till
restriktioner och samhällsomvandling, säger Monica Johansson,
företagslots Gällivare Näringsliv AB

För inskrivningsblankett –
http://sameskolstyrelsen.se/sv/school-page/blanketter

eller ring 070-332 77 11. Ansökan senast den 2021-04-01

Skierri förskola finns som ett alternativ för er som vill ha samisk barnomsorg,
just nu finns det plats hos oss

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

Se information på –
http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Barn Skierri förskola

För mer information – www.sameskolstyrelsen.se
Vid frågor ring - Inger Helene Fankki, rektor Sameskolan 070-332 77 11
Carina Hotti Lindmark, rektor Skierri Förskola 070-257 27 74
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Topbostäder erbjuder boende i Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.
Topbostäder är en viktig aktör i utvecklingen av Gällivare kommun och vill vara en del i kommunens
vision och medvetna satsning på att kommunen ska öka sin befolkning till 20 000 innevånare.
Företaget är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som ska tillgodose kommuninnevånarnas
behov av lägenheter.
Topbostäder förvaltar drygt 2100 hyresrätter och ett åttiotal kommersiella lokaler. Företagets
verksamhet präglas av klokhet och framsynthet i de olika affärsområdena och arbetet bedrivs i
samverkan med kunder och ägare. Det är närmare 60 personer anställda i dagsläget som arbetar
för att erbjuda hyresrätter med hög servicegrad, flexibelt boende samt goda livsmiljöer för sina
hyresgäster i en naturnära miljö.
Det händer mycket i företaget och under de senaste två åren har drygt 300 nya lägenheter
färdigställts för att ta emot hyresgäster. Ytterligare nyproduktioner planeras under 2021.
Topbostäder har påbörjat resan till att bli ett modernt bostadsbolag med ett starkt kund- och
medarbetarfokus.


  

   
        
     
   
  
   
   
    
     
   
   
     
    



   

Topbostäder AB söker personal
Kundmottagare



Då två av våra duktiga medarbetare går vidare till nya utmaningar och företaget är i en
utvecklingsfas söker vi nu ﬂer medarbetare till vår kundmottagning. Idag är vi nio medarbetare
på Marknadsavdelningen som arbetar fokuserat med att bygga upp en modern förmedlingstjänst som ska tillgodose våra kunders behov. God service, tillgänglighet och enkelhet ska prägla
vårt bemötande och kontakter med bostadssökande och övriga kunder.

  
    
           
          
          

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att utveckla det dagliga arbetet för att våra
kunder ska uppleva att Topbostäder erbjuder ett tryggt boende.
Du stöttar våra kunder genom att svara på frågor via mail, telefon och besök i kundmottagningen
samt via våran interna samverkan där vi alltid har kunden i fokus.
Det är viktigt att skapa rätt förväntningar hos våra kunder, det gör vi bland annat genom att vara
tydliga i kommunikationen och att anpassa informationen till mottagaren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för hela uthyrningsprocessen från att en
lägenhet sägs upp till att en ny hyresgäst hämtar nycklarna till sin lägenhet.
I arbetet ingår många personliga kontakter med kunder och hyresgäster där du har ansvar för
köhantering, ansökningar från bostadssökande, upprättande av hyresavtal, hyresjuridik,
kontraktsskrivning, nyckelhantering och dokumentation.









Du har:
• lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete
• trivs i och bidrar proaktivt i en verksamhet som är under uppbyggnad.
• kan förmedla information på ett lättförståeligt sätt, såväl skriftligt som muntligt
• du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat.
Som person tycker du om att ge god service och har ett stort engagemang för att hjälpa
Topbostäders kunder i både stora och små ärenden. Du är lösningsorienterad och ser samarbete
som en naturlig del i din vardag.
Vi söker dig med gymnasiekompetens, god datorvana och goda språkkunskaper i svenska i tal
och skrift.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundkontakt med handläggning av
ärenden. Vi intern utbildar.

LKAB SÖKER
TILL MALMBERGET

UNDERHÅLLSINGENJÖR

Tjänsterna är 100%, vi tillämpar provanställning.

Om tjänsten
Som underhållsingenjör i förädlingsverken
i Malmberget kommer du att arbeta med
underhållsutveckling och problemlösning.
Du kommer att vara en nyckelperson i
arbetet med att öka driftsäkerheten och
tillgängligheten.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av
att leda den strategiska utvecklingen av
underhållet i förädlingsverken genom att
kontinuerligt spåra, analysera och lösa
tekniska problemställningar. Du kommer
också att ansvara för planering och
genomförande av större underhållsstopp.
I det dagliga arbetet ingår också att delta i
och leda förbättringsarbetet.

Sista ansökningsdag 2021-03-15, men vänta inte med din ansökan då rekrytering av tjänsterna
sker löpande. Ange gärna referenser och ev löneanspråk.
Vid frågor om tjänsten kontakta marknadschef Maria Heldeskog, 0970-255 21,
maria.heldeskog@topbostader.se
Ansökan skickas till HR: anneli.johansson@topbostader.se

Birkarlagatan 12 • 982 36 Gällivare Tel 0970-255 00 • www.topbostader.se
För Mycket alkohol i ditt liv?

Dina kvalifikationer
Vi söker en drivande och engagerad
medarbetare med ett utpräglat
teknikintresse. Du är analytisk och tycker
om att samarbeta. Du arbetar med stort
målfokus både i grupp och i självständigt
arbete. Du bör ha en teknisk utbildning
på högskole- eller universitetsnivå.
Anläggningskännedom om förädlingsverk,
anrikningsverk och pelletsverk är
meriterande. Kunskap i engelska samt
körkort klass B är ett krav.
För mer information: Tomas Engström,
telefon 0970-764 38
Sista dag för ansökan: 2021-03-02
Läs mer om och ansök på:
www.lkab.com/karriar

Vi har kunskapen och produkterna
för ett säkrare hem!

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

R

Anonyma Alkoholister
Onsdagar kl 19.00
Söndagar kl 18.00
Norskavägen 3b, ingång från norskavägen

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm
för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa,
resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och
har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och
fastighetsbolag. www.lkab.com
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Vi söker nu en Fordonssäljare med
huvudansvaret i begagnathallen
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna även kvinnliga sökande till den
här tjänsten
golvia golvläggning sedan 1966

BUTIKSPERSONAL
SÖKES
Är du glad, driven, intresserad av inredning
och gillar att sätta kunden i centrum, så är
det jobbet för dig.
Butiksvana är en merit, dock ej ett krav.
Tjänsten gäller heltid.

Vi ser att du:

… är ansvarstagande och självgående
… tar egna initiativ
… har tidigare erfarenhet av
försäljning

Är du den vi söker?

Vill du veta mer om tjänsten eller skicka in din CV?
Kontakta Magnus; magnus@mjmpowersports.se

Lön enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan till golvia@telia.com

NYHET HOS OSS!
WALL & WATER

• Livstids garanti
• Enkel installation
• Vattentäta
• UV-beständiga
• Miljöväniga

Väggskivor badrum

Söker
lärare
Lärare i

SVENSKA/ENGELSKA
och
Vi söker nu dig som vill vara med i vårt
glada/
engagerade
lärarteam.
eller BILD
Huvudsakliga arbetsuppgifter är
MA/NO på mellanstadiet.
Då vi är en liten flexibel åk 4-9 skola så kan
vi säkert anpassa tjänsten efter dina önskemål.
Rekrytering sker löpande så skicka in en ansökan
direkt, dock senast sista mars.

jonas.gustavsson@friskolan.net 070-654 52 85
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Dundrets Förskola IUS söker

VIKARIE

Älskar du att arbeta med barn och vara ute i
naturen? Vi söker dig som vill arbeta som vikarie
på Dundrets förskola I ur och skur.
Vilka är vi?
Dundrets förskola är ett föräldrakooperativ där
verksamheten drivs av vår kompetenta personal
och barnens engagerade föräldrar. Vi utgår från
Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik.

PAKETPRIS
6.395:-

Badrumsmöbel + Spegelskåp
ord. pris 7.795:-

4295:-

IFÖ OPTION LED
BAS 60 SPEGELSKÅP

Läs mer på www.dfsk.se

3500:-

IFÖ SPIRA BADRUMSMÖBEL

TVÄTTSTÄLLSSKÅP+ TVÄTTSTÄLL
Exl. Blandare och bottenventil

Metallvägen 16, 982 38 Gällivare • Tel. 010-74 74 175 • www.bolist.se
Måndag-Fredag 07-21 • Lördag - Söndag 10-18

Vem är du?
Vi tror att du känner stor glädje över och har
erfarenhet av att arbeta med barn. Kanske är
du till och med utbildad barnskötare eller
förskolelärare? Du gillar frisk luft och att följa
barnen i sina upptäckande lekar.
Hör av dig!
tel. 0970-142 10 / 072-244 88 12
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LKAB SÖKER
TILL MALMBERGET

BERGMEKANIKER DRIFT
OM TJÄNSTEN
Malmbergets underjordsgruva har många
bergmekaniska utmaningar framför sig och
vi har nu börjat vår resa där målet är att
skapa en bergmekanisk ingenjörsverksamhet
i världsklass. Vi söker dig som vill vara med
och bygga upp det strategiska arbetet i den
bergmekaniska verksamheten så att vi kan
arbeta mer förebyggande med alltifrån
brytningsplanering till bergförstärkning och
ortdrivning.
Arbetsuppgifterna bestäms av gruvans behov
och din kompetens men viktiga delar är bland
annat numerisk modellering av bergmassan
inför brytning, uppföljning och utveckling av
bergförstärkningssystemen samt analyser
av brytningens påverkan på våra ortsystem
och anläggningar under jord. Du kommer
att ha en viktig roll i det bergmekaniska
arbetet i Malmberget och arbetet sker i
samarbete med gruvans planerings- och
produktionsavdelningar samt med interna och
externa specialister.

DINA KVALIFIKATIONER
I denna roll måste du ha en god samarbetsoch initiativförmåga samt förmåga att
arbeta strukturerat och självständigt. Vidare
kräver befattningen en högskole- eller
universitetsutbildning inom området. Detta
kan exempelvis vara av inriktning jord och
bergbyggnad, berg och anläggningsteknik eller
motsvarande.
Du bör ha grundläggande kunskaper inom
numerisk modellering samt inom arbete
med CAD. Vi är öppna för sökande med
både erfarenhet inom området såväl som
nyutexaminerade. Arbetsplatsen är förlagd
under jord och arbetet bedrivs på dagtid.
Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
samt körkort klass B är ett krav.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Fredrik Thyni, telefon +46 (0)73 801 78 31

Topbostäder erbjuder boende i Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.
Topbostäder är en viktig aktör i utvecklingen av Gällivare kommun och vill vara en del i kommunens
vision och medvetna satsning på att kommunen ska öka sin befolkning till 20 000 innevånare.
Företaget är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som ska tillgodose kommuninnevånarnas
behov av lägenheter.
Topbostäder förvaltar drygt 2100 hyresrätter och ett åttiotal kommersiella lokaler. Företagets
verksamhet präglas av klokhet och framsynthet i de olika affärsområdena och arbetet bedrivs i
samverkan med kunder och ägare. Det är närmare 60 personer anställda i dagsläget som arbetar
för att erbjuda hyresrätter med hög servicegrad, flexibelt boende samt goda livsmiljöer för sina
hyresgäster i en naturnära miljö.
Det händer mycket i företaget och under de senaste två åren har drygt 300 nya lägenheter
färdigställts för att ta emot hyresgäster. Ytterligare nyproduktioner planeras under 2021.
Topbostäder har påbörjat resan till att bli ett modernt bostadsbolag med ett starkt kund- och
medarbetarfokus.

SISTA DAG FÖR ANSÖKAN: 2021-03-09
LÄS MER SAMT ANSÖK PÅ:
www.lkab.com/karriar

BERGMEKANIKER SEISMIK
OM TJÄNSTEN
Det bergmekaniska arbetet i Malmbergets
underjordsgruva har många utmaningar
de kommande åren. Malmbrytningen sker
på allt större djup, vilket innebär ökande
bergspänningar. Detta i kombination med
en komplex geologi ställer höga krav på
våra möjligheter att förutspå den seismiska
aktiviteten i samband med skivrasbrytningen.
I denna befattning kommer du att ha en
nyckelroll i gruppen som arbetar med drift
och övervakning av gruvans seismiksystem.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att ligga
på analys och uppföljning av den seismiska
aktiviteten i gruvan. Tjänsten innehåller en
stor del självständigt arbete där du förväntas
arbeta med utveckling av vårt arbete inom den
gruvnära seismiciteten. Även andra uppgifter
kopplade till drift och utveckling av själva
seismiksystemet kan vara aktuellt.

DINA KVALIFIKATIONER
För befattningen krävs högskole- eller
universitetsutbildning inom bergmekanik
alternativt teknisk fysik. Erfarenhet av
bergmekanik i gruvmiljö samt utbildning i
eller praktisk erfarenhet av seismik eller
signalbehandling är meriterande. Goda
kunskaper i engelska i tal och skrift är
nödvändiga.
Viktiga personliga egenskaper är god
samarbets- och initiativförmåga samt förmåga
att arbeta strukturerat och självständigt.
Arbetsplatsen är förlagd under jord och
arbetstiden är dagtid. Kunskap i engelska
samt körkort klass B är ett krav.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Fredrik Thyni, telefon +46 (0)73 801 78 31
SISTA DAG FÖR ANSÖKAN: 2021-03-09

Topbostäder AB söker personal

LÄS MER SAMT ANSÖK PÅ:
www.lkab.com/karriar

Kundkommunikatör

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm
för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa,
resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och
har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och
fastighetsbolag. www.lkab.com

Som kundkommunikatör arbetar du självständigt men också som en del i ett team där vi skapar
en verksamhet och kultur som gör att våra hyresgäster upplever oss som en god hyresvärd. Du
har även en viktig roll i kundupplevelsen då du i många fall är den första personliga kontakten
kunden har med oss
Vi söker dig som:
• Har förmåga att bemöta kunder och agera professionellt
• Är serviceinriktad och en god kommunikatör samt har lätt för att skapa goda relationer.

Kan naturen hjälpa dig med stressrelaterad ohälsa?
Har du erfarenhet av stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom? Är du intresserad av
att delta i en forskningsstudie om naturbaserade aktiviteter för att främja hälsa hos
personer med stressrelaterad ohälsa?
Naturbaserade aktiviteter innebär guidade aktiviteter i naturen för att främja hälsa. Det
kan handla om trädgårdssysslor, att sköta om djur eller att vistas i skogen. Du kan delta
i studien även om du inte har erfarenhet av naturbaserade aktiviteter.
Deltagande i studien innebär att medverka på en intervju online eller via telefon. För att
medverka behöver du vara minst 18 år. Är du intresserad av att delta eller veta mer,
kontakta doktorand Gunilla Johansson, gunilla.1.johansson@ltu.se , 0920-492446
eller 0725230565.
Studien är del av ett större projekt för att studera och utveckla
naturbaserade aktiviteter i nordliga naturförhållanden för att
främja hälsa. Studien är granskad av Etikprövningsmyndighet.
Ansvarig för studien är Institutionen för hälsa, lärande och
teknik, Luleå tekniska universitet, Luleå.

• Är ordningsam, har god samarbetsförmåga och stark initiativförmåga.
• Ett positivt förhållningssätt och har en öppenhet inför förändringar.
• Brinner för att ge god service och har erfarenhet av att möta kunder både via besök, telefon
och e-post.
Som kundmottagare är du en servicekanal mot Topbostäders interna och externa kunder, samt
agerar som länk till bolagets övriga avdelningar i kundtjänstfrågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att stötta Topbostäders kunder via telefon och e-post. Vanligt förekommande
uppgifter är hantering av felanmälan, övrig administration som riktar sig internt och externt.
Tjänsten är en visstidsanställning som fortlöper fram till 2021–12–31. Topbostäder strävar efter
en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Sista ansökningsdag 2021-03-15, men vänta inte med din ansökan då rekrytering av tjänsterna
sker löpande. Ange gärna referenser och ev löneanspråk.
Vid frågor om tjänsten kontakta marknadschef Maria Heldeskog, 0970-255 21,
maria.heldeskog@topbostader.se
Ansökan skickas till HR: anneli.johansson@topbostader.se

Birkarlagatan 12 • 982 36 Gällivare Tel 0970-255 00 • www.topbostader.se
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Privatkund!

eller mail
Beställ hos oss via Telefon 0970-55170
se.
info.gellivare@kontex.
butiken.
Vi levererar till parkeringen utanför
50:Hemleverans inom tätorten
lle)
(Gällivare- Malmberget- Koskullsku
.
tant
Betalning via Kort/Swish/ Kon

Toapapper
Toalettpapper Katrin Basic 360
Artikelnr 10293

2-lager / 51,2m/rle 42rle/bal

250:-/bal

Naturfärgat, återvunna fibrer. Svanenmärkt
Hushållspapper Katrin Basic 90
Artikelnr 23475

2-lager /26,6m/rle 32rle/bal

265:-/bal

Naturfärgat, återvunna fibrer. Svanenmärkt 265:-/bal
Hushållspapper Katrin Classic 360
Artikelnr 2467

594:-/bal

1-lager / 100,2m/rle / 2rle/fp /12rle/bal

Vitt ny/återvunna fibrer . Svanenmärkt 594:-/bal

Toalettpapper Katrin Basic 640
Artikelnr 11150

1-lager / 80m/rle 42rle/bal

230:-/bal

Naturfärgat, återvunna fibrer. Svanenmärkt
Toalettpapper Katrin plus 360
Artikelnr 18100

2-lager /50m/rle 42rle/bal

399:-/bal

Vitt nyfiberpapper, extra mjukt & starkt. Svanenmärkt

LULEÅ 0920-257 980 | BODEN 0921-551 70 | GÄLLIVARE 0970-551 70 | www.kontex.se
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Förnya
hemmet
med vårens
trendigaste
färger

Perfekt och
supermatt
med LADY
Pure Color

MEDLEMSERBJUDANDE!

20%
Gäller t.o.m. 3/3-21

Vårens färgnyheter Alcro är här. Kulörerna i den
nya kollektionen STIL går i en harmonisk färgskala
inspirerande av naturen.

Lätta blåtoner, matta pasteller, varma beige nyanser
eller mjuka bruna kulörer - det är några av årets
färgnyheter från Jotun.

STIL är Alcros vackraste och mest exklusiva inomhusfärg någonsin. Färgerna är tåliga, avtorkningsbara
och ger en fulländad helmatt finish. Våra experter
hjälper dig att hitta rätt kulörer för att ditt hem ska
få just den känsla du är ute efter.

LADY Pure Color är en serie av supermatta, stilrena
färger som kan kombineras med varandra. Färgerna
är slitstarka och ger garanterat bra täckning. Är du
nyfiken på vilka kulörer som passar bäst hemma
hos dig? Våra inredningsexperter hjälper dig att hitta
rätt färg för just ditt hem.

Välkommen till vår butik eller colorama.se
för massor av inspiration.

Välkommen till vår butik eller colorama.se
för massor av inspiration.

DEALS

T A O NA

JUST NU!
UPP TILL

25%

1-4 st

INREDNING & FÖRVARING

35%

FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR

25% 30%

SP Fönster, Traryd fönster
Kampanjpriser på hela beställningssortimentet av
fönster och fönsterdörrar.

11st

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller tidigare offerter.
2% i bonus när du handlar
med XL-BYGG kortet hos oss.

5-10 st

> 35%

Kampanjerbjudandena gäller 25/2–22/3 2021.

ELFA
Rabatt på inredning och förvaring.
OBS! Rabatten gäller på leverantörens bruttoprislista och ej på inredningsserie
Decor och Graphite.

2% i bonus när du handlar
med XL-BYGG kortet hos oss.

xlbygg_colorama

Kampanjerbjudandena
gäller 25/2–22/3
2021.
Måndag - Fredag
06.30-17.00

Lördag 10.00-14.00
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Lunchguiden
10-14

0970-100 90 • Storgatan 4

0970-176 85 • Storgatan 21

0970 - 170 30 • Malmbergsv. 1

(stark). Wokade kyckling med ostronsås grönsaker
Stekt biff med bambuskott. Stekt ris med räkor, ägg
Wokade glasnudlar med ägg, grönsaker
Friterade vegetarisk vårrullar
Torsdag: Kyckling gröncurry kokosmjölk grönsaker
(stark). Wokade fläskkött med rödcurry bambuskott
Wokade fläskkött med grönsaker. Wokade gulnudlar
med grönsaker. Friterade vegetarisk vårrullar
Wokade fisk med grönsaker
Fredag: Kyckling rödcurry kokosmjölk bambuskott
(stark). Wokade nötkött med grönsaker
Wokade fläskkött med sött sur sås. Friterade kyckling
Friterade vegetarisk vårrullar
Wokade äggnudlar grönsaker

Onsdag Moussaka
Pasta med skinksås
Torsdag Köttsoppa med klimp
Panerad kycklingfilé med ris
Fredag Råraka med stekt fläsk
Kebab gryta med ris
Måndag Palt black and white med stekt fläsk, smör
och lingonsylt
Kåldolmar med potatis och brunsås
Tisdag Grekisk pytt i panna med potatis
Panerad rödspätta med potatis och citronsås

Måndag: Stängt
Tisdag: Kyckling rödcurry bambuskott(stark)

Obs! Lördag & Söndag håller vi stängt!

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

www.pekingpalace.se

Lunch Buffe serveras måndag - fredag
kl. 10- 14 Inkl. sallad, bröd, dryck 33 cl och kaffe.

Onsdag: Fläskkött rödcurry kokosmjölk grönsaker

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

10-15

kinamat

100:-

Wokade fläskkött med grönsaker. Wokade kyckling
med thai sweetchilisås grönsaker
Wokade risnudlar med soja ägg, grönsaker
Friterade vegetarisk vårrullar
Friterade kyckling

Onsdag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Chili fisk,

Friterad kyckling, Biff med grönsaker, Kyckling i curry sås,
Fläsk i soyabönor sås, Nudlar med ägg och grönsaker
Torsdag: Vegetariska vårrullar, Köttfärs i soyabönor sås,
Kyckling spett, Friterad fläsk, Biff med grönsaker i
barbecue sås, Hakka chili kyckling, Fläsk med bambu,
Pasta med ägg och grönsaker
Fredag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Stekta blandade
grönsaker, Friterad kyckling, Wuhan biff, Kyckling i röd
curry sås, Fläsk med yakiniku sås, Nudlar med ägg och
grönsaker
Måndag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Szechuan fisk,
Friterad kyckling, Chili biff med grönsaker, Spenat kyckling
i curry sås, Fläsk med lök, Risnudlar med ägg och
grönsaker
Tisdag: Stängt

105:-

100:-

10-14
ÖPPETTIDER
Mån-fre 7-16
Lunch 12-13

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

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

Onsdag: se hemsidan
Torsdag: se hemsidan
Fredag: se hemsidan
Måndag: se hemsidan
Tisdag: se hemsidan

10-14

100:-

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

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

Ytterdörr
till de
300 första*

Just nu

30%

på montagekostnaden.*

FÅ ETT VERKTYG PÅ KÖPET!
VID KÖP AV FYRA ARTIKLAR UR ZERO DROP-STÄLLET
SÅ FÅR DU DET BILLIGASTE PÅ KÖPET.

FÅ ETT
VERKTYG PÅ KÖPET

Läs mer på mockfjards.se

VID KÖP AV FYRA ARTIKLAR UR ZERO DROP-STÄLLET

Fönstermästare nära dig!

SÅ FÅR DU DET BILLIGASTE PÅ KÖPET.

Vi tar hand om hela ditt fönsterbyte,
från måttagning till färdigt montage.
*

Se fullständiga villkor på mockfjards.se

Boka ett kostnadsfritt hembesök
mockfjards.se / 020-43 00 00

0970-644 50 | Bilvägen 1, 982 38 Gällivare | gallivare@cramo.com
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ERIKSSON CENTER Upplagsvägen 17 Gällivare. 0970-669 66 • Öppettider: Mån- fre 10-18 • Lör Stängt • www.erikssoncenter.se

LUFTVÄRMEPUMP
GRATIS!

Vi kan komma hem
till er för konsultation
om placering mm.

PASSA PÅ
23
900:efter rot. monterat
och klart.

HERO LN35

HERO är värmepumpen som dominerar
värme och kyla. Denna värmepump är här
för att styra över ditt hems komfort efter
dina behov.

NU STARTAR
VI MED
MONTERINGAR
IGEN

FT25

FT25 har en rad unika funktioner för bästa energibesparing
och hälsosammare inomhusklimat. Mitsubishi Electric FT25
är testat av SP med toppresultat.

20 900:-

VARFÖR HANDLA HOS OSS?

efter rot. monterat
och klart.

För snabb beställning
ring 070-585 59 90
Curt-Lennart

Lokal aktör, handla på orten - det tjänar du på. Certifierad montör = 5års garanti.
Allt ingår - inga överraskningar när fakturan kommer. Snygga perfekta monteringar.
Även hjälp efter köpet. Monteringar löpande efter beställningar.

REN- OCH ÄLGKÖTT!
Vi kommer till Gällivare fredag 26 februari, kl 10-18.
Ni hittar oss på Vassaratorget brevid stora scenen.
Renstek med ben ................189:80/kg Rensida & bringa soppkött..129:80/kg
Renstek Benfri ....................239:80/kg Renhjärta ........................149:80/kg
Renskav 5 kg låda ............. 159:80/kg Älgstek benfri .................... 179:80/kg
Renbog ................................139:80/kg Hjorthjärta ........................ 79:80/kg
Renkotletter ....................129:80/kg Älgbringa ............................ 49:80/kg
Renfärs ............................... 129:80/kg Älgskav 5 kg låda................ 149:80/kg
Välkommen till vår rullande kötthall!

✓ Föreslagen gallring
✓ Skapa trevligare fritidsmiljö
✓ Föreslagen avverkning
✓ Höj pensionen

Skogens
”att göra”
lista

Karesuando tel 0981-200 48. www.renvilt.com

Melodikrysset
Melodikrysset v.8 - 27 februari
1

Med en skogsbruksplan från SCA får
du en bra beskrivning av din skog. Planen
ger dig förslag på åtgärder anpassade efter
din skogs förutsättningar. Den är ett bra
hjälpmedel för att nå dina mål.

4
Melodikrysset lördag kl.10.03 i P4.
Lösningen ska vara inne senast
onsdag i nästa vecka.
Adress:
Melodikrysset, Sveriges Radio P4,
109 12 Stockholm

Läs mer och kontakta oss på
sca.com/skogsbruksplan

Foto @ Jonna Jinton

Adress:

6

7
9

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

8

10
11

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

Postadress:

3

5

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

2

12

13
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
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Köpes

Erik Suorra
8 år den 28 februari

Hus/tomt köpes
Hej! Vi är ett yngre par som
söker ett hus att köpa inom
Gällivare/mellanomr./kos
(ej parhus eller stora
renoveringsobjekt). Eventuellt
byte då vi har en hyreslägenhet som ligger centralt i gve
på bottenplan (utan balkong)
på 70kvm, hyra på ca 5700kr.
Byggklar tomt även av
intresse.Vid intresse ring eller
smsa
073-0932537 alt.
076-8214328

Hamilton 9 år

MANDEL OCH RUND, KAFFEOST,
ÄGG, SUOVAS OCH RENSKAV

FREDAG 26/2

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

Tel 070-647 11 40
Välkomna!

Körschema finns på Facebook

Öronhåltagning

Ring och
boka tid!

HERRKLIPPNING
SOLARIUM

Curteliusvägen 22 • 070-514 98 89

Färsk
kaffeost!

PLUSRADISAR
BJÖRKVED

Långved. Transport med
timmerbil ordnas
076-761 31 88

SÖMMERSKA

Du är bäst. Vi älskar dig!
Grattiskramar
Mamma, pappa,
Saga & Ville

Vårt lill

Lykke fyller 1 år
den 25 februari

Jag reparerar kläder, byter
dragkedjor, syr gardiner mm
073-820 50 57 Larisa

Den dagen då du föddes känns
nästan som igår och nu är det
dags igen för dig att fylla år
Stort grattis på 9 års dagen från
Mormor, Moster ,Morbror och
Lisen Gammelmormor och Ove

Gällivare:

Fredag 26/2
Gällivare, Torget kl. 10.00-11.00
Gällivare, ICA Kvantum kl.12.00-16.30

KLUVEN VED
SÄLJES!
Veden är torr,
förvarad
under tak.

Grattiskramar till våran coola kille

Hugo som fyller 5 år
den 28 februari

40 literssäckar.
Nordvall Gällivare

070-314 55 61

Skrei i mån av tillgång

GÅ IN PÅ www.ronnbacksfisk.se

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!”

FREDAG 26 FEBRUARI

Grattis på födelsedagen önskar
Mommo, Anders och Ruben

från
Mommo, moffa,
fammo & faffa.

Vår älskade

Minna Winsa 4 år

Malte 2 år

Böle rundpotatis • Böle Mandelpotatis • Böle Morötter
Gårdens egna nötkött & lyxköttfärs • Gårdens egna korvar • Ägg Kaffeost

Gårdens köttlåda: 3KG lyxköttfärs, Innanlår, Ryggbiff, Högrev, Ytterlår Pris: 1250:-

Köldgräns
-25°C

4 år den 1 mars

den 26 februari

GÄLLIVARE:
Färghuset (bakom skinnmöbler) 09.30-11.30
Torget Arcaden 12.00-12.30
PORJUS: Porjuskiosken kl 13.30-14.00

Nästa tur
26/3

Säljare lastbil 0702418372 www.bolepotatis.se

BOENDE FÖR FÖRETAG NÄRA LKAB
Hyr ut ett hus i Koskullskulle vid uppfarten till LKABvakten med 6 sovrum, kök, vardagsrum med TV,
bastu, badrum, 2 duschar, möblerat, internet,
tvättmaskin med torkmöjligheter, braskamin, stor
tomt med parkeringsmöjligheter.
Kontaktuppgifter för info. lapwo@hotmail.com
Mobiltfn: 070 20 50 567 (Thomas)
Grattiskramar från storebror
Aaron, mamma och pappa

LAPLAND WOOD o TURISM

Puss o Kram
Farmor o Farfar

Gratulera

GRATTIS på födelsedagen
Postadress: Box 16, 983 21 Malmberget
Besöksadress: Järnvägsgatan 13
Telefon: 0970-248 60 vx. Telefax: 0970-215 50. e-mail: kometen@grafex.se
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
Observera att annonser där
Kometen per telefon, är tidningen utan
layouten gjorts av
ansvar. Kometen är likaledes utan
Kometen/Grafex
ansvar för eventuell skada på grund av
uteblivet eller felaktigt införande eller
innefattas av Copyright
fördröjda annonssvar.
och får EJ införas i annat
Kometens ansvar för fel är begränsat
media utan tillstånd.
till högst annonskostnaden.

nära och kära

i Kometen.
MANUSSTOPP:

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

COPYRIGHT © :

Grattiskramar från Mamma,
pappa, storebror , Harry & farfar

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

BÄRGNING • STARTHJÄLP • LÅSÖPPNING

Gällivare

För radannonser och
övriga personliga annonser
gäller detsamma.

Anton 0970-155 50

Hakkas

Ingemar 0975-102 00

Godkänd av alla försäkringsbolag.

TRANSPORTER • JOURREP • 24 TIMMAR
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NY TV INFÖR SKID-VM
SMART-LED

12-220V

24’’

SMART-LED

32’’

SALORA (ord: 2.499:-) Nu

2.299:-

SMART-LED

43’’

SALORA (ord: 3.595:-) Nu

2.995:SAMSUNG (ord: 3.995:-) Nu 3.495:-

SMART-LED

50’’

PHILIPS (ord: 4.495:-) Nu

SALORA (ord: 3.995:-) Nu

3.995:3.495:-

SAMSUNG (ord: 6.995:-) Nu
PHILIPS (ord: 6.495:-) Nu

SMART-LED

55’’

SMART Q-LED

65’’

PANASONIC (ord: 6.995:-) Nu

6.495:SAMSUNG (ord: 7.995:-) Nu 6.995:SAMSUNG Q-LED (ord: 9.995:-) Nu 8.995:-

75’’
SAMSUNG (ord: 9.995:-) Nu

8.995:12.995:-

SAMSUNG Q-LED Bild i bild (ord: 14.995:-) Nu

Hos oss får du sakkunnig hjälp
och service även efter köpet

5.995:5.995:-

SAMSUNG Q-LED (ord: 19.995:-) Nu

16.995:-

Eriksson Center Upplagsvägen 17 GÄLLIVARE, 0970-66970,

ÖPPETTIDER: Mån–f re 10–18 • Lördag Stängt

Hitta din nya
2021 modell
hos oss
ÖPPETTIDER
M å n d a g - F r e d a g : 0 9 : 0 0 -1 7 : 0 0
Lördag, söndag: Stängt
L u n c h s t ä n g t : 1 3 : 0 0 -1 4 : 0 0

Vi har även tillbehör & personlig
utrustning för att uppfylla
just dina behov
Kontakta oss
för mer information

0970-66699 Metallvägen 12, Gällivare www.mjmpowersports.se
©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

MJM Powerspor ts AB

mjmpowersports
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Ronja 4 år
den 25 februari

Grattispussar från
Farmor, farfar, faster
och farbröder.

Massor med grattiskramar

ENNI 4 år
den 23 februari

Önskar
farmor och farfar

Ronja 4 år
den 25 februari

Ronja 4 år
den 25 februari

Grattis Mommos
prinsessa

Hamilton 9 år
den 26 februari

Grattis älskade unge på
födelsedagen!Många kramar
och pussar från Storebrorsan,
mamma &pappa.

Vår fina

Olle Dahlin

fyllde 10 år den 22 /2

Enni 4 år

den 23 februari

Grattis önskar
mamma, pappa & Erik

Världens bästa

Agnes fyller 7 år

den 25 februari

Grattis på födelsedagen önskar
Alice, mamma och pappa.

Våran prinsessa

Stort grattis vår älskade prinsessa

den 26/2

På din 4 års dag den 1/3

Stella blir 4 år

Grattis pigan,
vi älskar dig. Kramar
Aron, mamma, pappa,
mommo och moffa

Grattis vår underbara

Jakob som fyller 6 år
den 23 februari

Minna Winsa

Massor av grattiskramar från Mamma,
Pappa & Lillebror Milton

Saga fyllde 6 år
den 21 februari

Vårt varma tack
till alla som hedrat minnet
av vår mamma

Karin
Johansson
vid hennes bortgång
och begravning
Tack till
Hemtjänsten Södra och
Specialteamet
Barnen med familjer

Grattis våran favorit
tjej på födelsedagen!
Älskar dig! Hälsningar
Mamma, pappa och Oskar

Elliot 8 år
den 24 februari

Många grattiskramar
från familjen!

Stort grattis till

Elliot som fyller 8 år

Många grattiskramar från Isak,
Arvid, mamma och pappa

Grattis i efterskott till
vår stora tjej!
Massor med kramar
från familjen

Hjärtligt

TACK

för alla gratulationer
och uppvaktande på min
80 årsdag.

Nemi 11 år
den 28 februari

Ingrid Olausson

STORT GRATTIS
tillönskas

Rune Hannu
på hans 95-årsdag
den 26 februari
Barnen med familjer
Paula & Bosse
Grattis på födelsedagen Önskar
farmor och farfar

Grattiskramar på
din dag från Pappa,
mamma och Melissa

Grattis på födelsedagen
önskar mommo, moffa
& moster m. familj

Gratulera nära
och kära i
Kometen
MANUSSTOPP
fredagar kl. 16

Maila in din annons till:
kometen@grafex.se
så får du svar på pris
och kan betala till vårt
Plusgiro alt. Swisha.
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Kampanjpris på Volvo V60 och V90 Cross Country

Volvo V60 och V90 Cross Country låter dig upptäcka mer. Högre markfrigång, högkvalitativa materialval och fyrhjulsdrift (AWD). Just nu kampanjpris på ett antal Volvo V60 och V90 Cross Country med Momentum Advanced Special Edition som ger dig en 12” digital förardisplay, IntelliSafe Assist,
elektriskt infällbara ytterbackspeglar samt klimatpaket med fjärrstyrd bränslevärmare och Volvo On Call. Välkommen in på en provtur!
Volvo V60 Cross Country B4 AWD Diesel Momentum
Advanced Special Edition automat
Kampanjpris.......................................................................................................................379 500 kr
Billån* ........................................................................................................................................4 249 kr/mån
Business Lease** ..........................................................................................................5 273 kr/mån

Advanced Special Edition automat
Kampanjpris.......................................................................................................................414 500 kr
Billån* ........................................................................................................................................4 641 kr/mån
Business Lease** ..........................................................................................................5 758 kr/mån

Just nu! Parkeringsupport för 0 kr
Det ger dig parkeringssensorer fram och bak samt en backkamera. Det gör
det enkelt att parkera och utökar ditt ”synfält” runt bilen (ord pris 5 900 kr).

Just nu! Vinterhjul för 9 900 kr
Vinterdäck monterade på Volvo Original aluminiumfälg
för 9 900 kr (ord pris ca 24 000 kr).

Erbjudandet gäller nya Volvo V60 och V90 Cross Country Advanced Special Edition modellår 2021.

V60 Cross Country B4 AWD aut).
V90 Cross Country B4 AWD aut). Miljöklass Euro 6D Temp. *Billån: 20%
kontant eller inbyte, 36 månader, 50% restvärde, ränta 4,95% (effektiv 5,06%). Inga uppläggnings- eller aviseringsavgifter tillkommer. Prisexempel beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. **Business Lease: Första förhöjd hyra
10%, restvärde 50%, förmånsvärde netto vid 55% marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 månader och totalt 6 000 mil. Kostnad för Originalservice
samt försäkring via Volvia företagsförsäkringar tillkommer. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Bilen på bild är extrautrustad. Samtliga priser kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

Nu har de kommit!

Nu har de kommit!

CLIO OCH CAPTUR

CLIO OCH CAPTUR

Välkommen in på provkörning!

Välkommen in på provkörning!

Prisexempel Captur

Nya CLIO Hybrid Zen E-TECH 140

Plug-in hybrid 160

Privatleasing från

Privatleasing från

3 220 kr /mån

*

Inkl. 3 års service & 3 mån leasingskydd*

5

års
garanti

3 180 kr /mån

*

Inkl. 3 års service & 3 mån leasingskydd*

5 års
garanti

Renault Relax Privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde.
Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Försäkring tillkommer. Körsträcka 10 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privat leasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Kimatbonus är inräknad i kalkylen. Gäller kundorder med registrering av
bil senast den 31/3 2021.Lokala avvikelser kan förekomma. Alla priser är inklusive moms. Bränsleförbrukning vid blandad
körning, Captur E-TECH Plug-in hybrid 160: 1,5 l/100 km, CO2-utsläpp 33 g/km (WLTP). Extrautrustning kan påverka
förbrukning och CO2. Bilen på bilden är extrautrustad. Bilbolaget reserverar sig för eventuella felskrivningar.

*

Renault Relax Privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde.
Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Försäkring tillkommer. Körsträcka 10 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privat leasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Kimatbonus är inräknad i kalkylen. Gäller kundorder med registrering av
bil senast den 31/3 2021.Lokala avvikelser kan förekomma. Alla priser är inklusive moms. Bränsleförbrukning vid blandad
körning, Captur E-TECH Plug-in hybrid 160: 1,5 l/100 km, CO2-utsläpp 33 g/km (WLTP). Extrautrustning kan påverka
förbrukning och CO2. Bilen på bilden är extrautrustad. Bilbolaget reserverar sig för eventuella felskrivningar.

*

Bilbolaget Luleå

Bilbolaget Luleå
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

UNDER SAMMA TAK
Solrosfrön

Bumbo
Babysitter

Liten, maxad drönare
med smarta funktioner som är enkel
och rolig att köra

199:-

SPARA 200:-

349:-

(ord.pris 269:-)

599:-

(ord.pris 399:-)

Brett sortiment av

hästfoder
och tillskott

stars
NYHET! Nebulous
pennskrin

169:-

Lammskinn

Lammskinn är lika skönt året om, det värmer på vintern
och svalkar på sommaren. Finns i olika färger och modeller.

(ord.pris 349:-)

Brogaarden, Dodson &
Horell, Equifarmab,
Krafft, St Hippolyt.

EVER CLEAN
KAMPANJ
:A 149
SPAR

Bumbo Babysitter är en
babystol som är
ergonomiskt anpassad till
små barns ryggar.
Babystolen kan användas
såväl utomhus som
inomhus. Lämplig för barn
3 – 12 månader.

299:-

Allfoder och
värpfoder
Allfoder Fjäderfä är
ett helfoder för alla
typer av fjäderfä

Metallvägen 14, tfn 0970-665 02

Drönare Syma

15KG

Hönsfoder

Mån-Fre 10-18 • Lördag 10-15

10L kattsand +
Acana kattmat
340g
Gäller utvalda sorter

POP IT

Påfyllt utav populära POP IT
Fidget. - Välj bland olika
modeller och färger.
Tryck till på bubblorna
och hör det poppande
ljudet, vänd och börja
om igen! Den perfekta
anti-stressleksaken som
kan användas diskret utan
att distrahera andra

Stort utbud utav
Voksi-åkpåsar i
olika färger och
modeller!

Lokalproducerat vatten från Kallkällan
vid foten av berget Hirvasåive.

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

