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27 oktober 2021

32

SKOTERNS DAG!
Sid 3 & 27

Berättarkväll!
Sid 6

Öppethus!
Sid 8

TORSDAG 10.00-20.00

20%

20%

PÅ HELA
TEAM SPORTIAS
SORTIMENT

ALLA SKIDOR
& TILLBEHÖR

*Gäller ej Icebug & Fjällräven

Kvällsöppet!
Sid 11

Välkommen på
shoppingdag

Personal sökes!

torsdag 28 okt
10.00-20.00

20-21

Erbjudandena
gäller hela dagen.

Lunch-

guiden

hittar du
varje vecka
i Kometen

Gott kaffe
på jobbet!

20%

20%

PÅ ALLA
JAKTKLÄDER

RABATT PÅ
ALLA LAMPOR
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å
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Vid köp över
500 kr erhålles
en värdecheck
på 100 kr

20%

ALLA TILLBEHÖR
FRÅN RADIO/TVAVDELNINGEN

*Erbjudandena gäller på ordinarie priser.
Gäller ej tobak och spel.

Vi bjuder på fika!
0970-551 70 GÄLLIVARE

Välkomna!

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

TEKNIKAVDELNINGEN INFORMERAR

RE-FORM

VÄ L K O M M E N
att träffa dina lokala politiker på
Re-form i Norrskensgallerian
Kommunalråden
Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling och
Birgitta Larsson finns på plats onsdag 27:e oktober
15.30-17.00 och 17:e november 15.30-17.00.

I vårt vackra, vita vinterland
Vintern är i antågande. Från samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen
vill vi därför påminna om några punkter att tänka på inför vintersäsongen. Vår ambition är att göra ett så bra arbete som möjligt och
med din medverkan ökar möjligheterna.
Tänk på att det är vi tillsammans som möjliggör ett bra resultat på
snöröjning i Gällivare.
Du som fastighetsägare har ett viktigt ansvar
Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt eller
transporteras bort till Kavahedens snöupplag. Inte i vägområdet eller på plogvallar.
Detta gäller även vid beställd infartsöppning. Tänk på att om du som fastighetsägare
skottar ut snö på gatan orsakar du problem för grannar, fotgängare (ofta skolbarn) och
andra trafikanter.

Kontakt
Tel. 0970-818 472
E-post: reform@gallivare.se

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN

Otillåten snödumpning orsakar stora problem och försämrad trafiksäkerhet samt
medför ökade kostnader för entreprenörer och kommunen. Detta är inte tillåtet.
Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade på tomtgräns.
Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att dessa är tillgängliga.
Märk upp staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se
då snödjupet ökar.
Du som fordonsägare bör tänka på
Respektera datumparkering samt de regler som finns för parkering av fordon.
För att snöröjningen skall ha en möjlighet att fungera inom villaområdena krävs
det att det inte står bilar, släpvagnar, båtar, husvagnar mm på vägarna. Parkera därför
inom tomtgräns.
Hur går det till vid snöröjning
Snöröjning startar inte automatiskt när det börjar snöa, utan beror på olika
startkriterier. Hänsyn tas till mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och
tidpunkt på dygnet. Vid långvariga och ymniga snöfall krävs mer resurser och störning
kan uppstå.
Dagarna efter snöröjning följer flera dagar av städning av gaturummet med
bortforsling av snö, siktröjning i korsningar och halkbekämpning då behov finns.
Behöver du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt
gör du detta via vår felanmälan, detta för att vi ska kunna hantera din felanmälan så
smidigt och effektivt som möjligt.
Vid snöfall, avvakta några timmar med din felanmälan så att de som snöröjer hinner
avsluta sitt arbete. Vid snöfall är alla resurser ute.
Du kan felanmäla på tre olika sätt:
www.gallivare.se/felanmalan eller via vår app för felanmälan
(sök på felanmälan Gällivare kommun) eller ring oss på 0970-818 213

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)

Mata inte fåglarna
Fåglar är naturligtvis till glädje för många, men
maten man kastar ut kan tyvärr locka till sig
problem.
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen mottar årligen
flera klagomål om sanitär olägenhet, främst på grund
av duvor. Undvik att mata fåglar från fönster/balkong/
uteplatser eller att lägga ut matrester på gräsmattor eller
i skogsdungar.
Matning av småfågel under vintertid i där för avsedda
fågelmatare på egen fastighet omfattas däremot inte av
denna vädjan.
Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare om
problem med fågelmatning uppstår där du bor.

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

OSS PÅ ÅRETS
ROLIGASTE HELG!”

2022

LÖRDAG 30/10
SÖNDAG 31/10

MODELLER
I BUTIKEN!

KL.11-15

HELGENS GÄSTER:
VI BJUDER
PÅ FIKA!

P E R F R Å N D B C - s n a c k a t i l l b e h ö r,
reservdelar och personlig utrustning
med honom.
M AT T H I A S F R Å N G O L D G R A P H I C S - e x p e r t
på dekalkit. Mattihas har med sig en
m a s k i n s o m h a n ko m m e r ”w r a p p a”
under helgen!
J I L L V I D E K U L L - M J M P o w e r s p o r t s nya
S k i - D o o a m b a s s a d ö r.
L ö r d a g : S a m m a ko f r i t i d s - o c h
s ko t e r f ö r e n i n g s ä l j e r h a m b u r g a r e !

1 5 % R A B AT T PÅ K O N F E K T I O N
F R Å N B R P, S C OT T O C H TO B E
(gäller endast 30-31 okt)
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Kommunsidan
www.gallivare.se • tel 0970-818 000 vx

PÅMINNELSE DATUMPARKERING

Vinter och snöröjning
är på gång - dags för
datumparkering
I Gällivare kommuns tätorter gäller datumparkering under 1 okt – 15 jun
mellan kl 02-08 alla dagar för att underlätta underhåll av gator och vägar.
Detta innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna
husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under
udda datum.
För att underlätta för snöröjning men även framkomligheten för alla
trafikanter är det viktigt att tänka på hur och var du parkerar ditt fordon.
Några parkeringsregler att tänka på:
P-märket utan tilläggstavla betyder att det är ”fri parkering”. Här gäller den
så kallade 24 timmarsregeln. Det innebär att du får parkera i 24 timmar
under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering.
Samma 24 timmarsregel gäller även på gata och allmän väg.
Du får inte parkera
• framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten
försvåras.
• på en huvudled.
Du får inte stanna eller parkera

Tänk om fler
föräldrar hjälptes
åtTänk
att sätta
om fler
gemensamma
föräldrar hjälptes
åt att sätta
gränser
kring
gemensamma
alkohol.
gränser kring
På en väg får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen.
På vägar med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på
vänster sida.

• (med något hjul) i ett cykelfält, på en gångbana/trottoar och på en
cykelbana.
• på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett
övergångsställe.
• på eller inom ett avstånd av 10 meter före en cykelpassage eller en
cykelöverfart,
• på eller inom ett avstånd av 10 meter före en korsande cykelbana
eller gångbana,
• i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans
närmaste ytterkant.
• bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en
väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står
på en väg.

ANSÖKAN TILL FÖRSKOLEKLASS

Ska ditt/dina
barn börja
förskoleklass
hösten 2022

I Transportstyrelsens broschyr, stanna och parkera, hittar du en bra och
lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

För mer information kontakta Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
via vxl 0970-81 80 00 eller via mail: sam@gallivare.se
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

alkohol.
LEDIGA JOBB

Återvinningscentralen, Kavaheden
PåUpplysningar:
tonårsparlören.se
du fakta
tips 000
Enhetschef får
Per-Erik
Suorra och
0970–818
om
tonåringar
och alkohol.
eller
Verksamhetsansvarig
Maria Andersson 0970–818 000
Byggnadsinspektör
Upplysningar:
Avdelningschef Johnny Hatt, 070-252 62 47

Sista
ansökningsdag
2021-10-28

Sista
ansökningsdag
2021-10-31

Vad säger du när din
tonåring ber dig köpa ut?

Ansökan görs via e-tjänst
på webben och denna är
öppen 25/10 – 7/11.

På tonårsparlören.se får du fakta och tips
om tonåringar
och alkohol.
tonårsparlören.se

OBS! Ansökningstiden är
tidigarelagd för att möjliggöra
verksamheternas planering och
förberedelse i ett tidigare skede för barnens bästa.

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

Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna
platser utanför vägen, t.ex. i diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar
eller liknande.

På tonårsparlören.se får du fakta och tips
om tonåringar
och alkohol.
Anläggningsarbetare
till

Nu är det dags att
göra ansökan till
förskoleklass.

Mer information och länk till e-tjänsten
hittar du på följande sida:
www.gallivare.se/forskoleklass/

Tidsangivelser eller andra uppgifter (parkering för rörelsehindrade) som
visar att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och
läsbara utifrån (gäller även för firmabilar).

tonårsparlören.se

Folkhälsomyndigheten i samarbete med

Folkhälsomyndigheten i samarbete med
Folkhälsomyndigheten i samarbete med
Scanna
QR-koden

Kommunhusets öppettider
facebook.com/gallivare.se
Måndag-Torsdag 07.45-16.30
Instagram: @NyaGallivare
Fredag 07.45-16.00
122x178_annonser_tre_budskap.indd 3
youtube.com/GellivareKommun
(lunchstängt 12.00-12.45)

2010-05-19

5

Vecka 43 I Onsdag 27 oktober 2021

ÖPPETTIDER:
TORSDAG 28/10 KL 18.30
Luleå - Färjestad kl 19.00
FREDAGSPUB 29/10
FRÅN KL 19
LÖRDAG 30/10 KL 17.30
Oskarshamn- Luleå kl 18.00
TISDAG 2/11 18.30
Skellefteå- Luleå kl 19.00
Fri entré på
våra pubkvällar

HALLOWEENPARTY
NATTKLUBBEN & SPORTBAREN
LÖRDAG 30/10 FRÅN KL 21
18 år, entré 130 kr inkl garderob

LEDIGT JOBB
GRAND HOTEL LAPLAND
Vi söker en person som gillar att stå i
köket då vi behöver förstärkning till
vårat café & konferenskök.
Arbetsuppgifterna består av att tillreda
sallader, smörgåsar, pajer samt ﬁkabröd.
Ingen erfarenhet av cafékök krävs,
vi utbildar på plats.
Arbetstiderna är oftast mellan kl 06-13.00
varierat under veckans alla dagar.
Svenska/engelska i tal och skrift är ett krav.
Minst 18 år
Anställning omgående
För mer information, kontakta
Anders på anders@ghl.se

BEHÖVER NI BOENDE I PAJALA?

STAY IN PAJALA
Våra rum är utrustade med:
Dusch & Wc, Trinettkök
Köksutrustning, TV, WIFI
Sänglinne & Handduk

Priser:
Dygnspris: 595 kr per natt
inkl städ & sänglinne
Ni bokar enkelt ert boende via webben!
www.stayinpajala.se
Månadspris: 3950 kr per månad
inkl städ & sänglinne varannan vecka
Månadsboende bokas via:
info@stayinpajala.se

GRAND HOTEL LAPLAND // Lasarettsgatan 1 // 982 31 Gällivare // 0970 - 77 22 90 // www.grandhotellapland.se
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Höstlovsfilmer tecknat
för de mindre barnen
Måndag 1/11
Bambi kl. 10.00 (ca 69 min)

RÁDEDIBME

Pinocchio kl. 13.00 ( ca 88 min)

BERÄTTARKVÄLL OM KULTURLÄMNINGAR
Nya spår av tidigare brukare i Laponia, fältsäsongen 21
KL 18:00 TISDAG 2 NOVEMBER 2021
Mer information på

kvarbogatan 11 JOKKMOKK

laponia.nu

Fribiljetter kan hämtas fr.o.m. 27/10
mellan 8.00-10.00, 12.00-14.00
Folkets Hus reception.

BLÅ FORELL
FOLKETS HUS GÄLLIVARE

0971 - 555 00

www.gellivarefolketshus.com

Din bästa vä n för alltid
(*Batteriets livslängd kan variera)

NYA FLYGNINGAR PÅ LINJEN
GÄLLIVARE-STOCKHOLM!
I oktober går direktflyg från Gällivare till Stockholm 5 dagar i veckan och 2 gånger
om dagen*, i november redan 6 dagar i veckan och 2 gånger om dagen**.

> GÄLLIVARE - STOCKHOLM
oktober
ONSDAG
6:00/ 15:00

MÅNDAG
6:00/ 15:00

TORSDAG
6:00/ 15:00

FREDAG
6:00/ 15:00

SÖNDAG
15:00

TISDAG
6:15

ONSDAG
6:00/ 15:00

TORSDAG
6:00/ 15:00

FREDAG
6:00/ 15:00

SÖNDAG
15:00

> STOCKHOLM - GÄLLIVARE
oktober
MÅNDAG
10:00/ 18:50

ONSDAG
10:00/ 18:50

TORSDAG
10:00/ 18:50

FREDAG
10:00/ 18:50

SÖNDAG
18:50

ONSDAG
10:00/ 18:50

TORSDAG
10:00/ 18:50

FREDAG
10:00/ 18:50

SÖNDAG
18:50

november
MÅNDAG

10:00/ 18:50
november

Lördag 30/10 13.00

100:-

Från: 7 år
Längd: 1 tim 46 min

Vill du
DANSA?

Kom till vår nybörjarkurs i

november
MÅNDAG
6:00/ 15:00

©2021 20th Century Studios

TISDAG
17:40

FOLKLIG DANS!!!

Onsdag 27 oktober kl 19-20
PRO:s danslokal, Östra Kyrkallén 2 Gve.
5 onsdag-kvällar före jul. pris 100 kr. Man behöver
inte komma parvis. Tala om vad du helst vill lära dig.
Vi ﬁkar tillsammans omkring kl. 20.00

Obs! Dansvänliga skor är nödvändiga
det duger med vanliga inneskor.
Mer info: Karin Niva, tel 070-522 10 56 eller
gellmakarin@gmail.com

Välkomna! Gellmalaget

* förutom söndagar / ** förutom tisdagar och söndagar

VINNEN
ENRESA
RESA
VINN
FÖR
OCH
FÖRTV
TVÅ
Å OCH
FLYG
FLYGTILL
TILL
STOCKHOLM!
STOCKHOLM!
flynordica.se
flynordica.se

För inbrottslarm & byte av lås
kontakta Roger 072-738 84 00
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Besök oss på husmanhagberg.se

Nyinkommet

Nyinkommet

Centrala Gällivare Malmbergsvägen 10 A

Centrala Gällivare Tingshusgatan 4 C

Centrala Gällivare Rajdvägen 14

UTGÅNGSPRIS 1 295 000 kr
RUM 4 KVM 99
AVGIFT 6 327 kr/mån
VISAS Tors 28/10 & Ons 3/11 Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare 070‑577 21 69

UTGÅNGSPRIS 875 000 kr
RUM 3 KVM 76
AVGIFT 4 684 kr/mån
VISAS Tors 28/10 & Ons 3/11 Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare 070‑577 21 69

UTGÅNGSPRIS 1 950 000 kr
RUM 3 KVM 85+85
TOMT 809 kvm
VISAS Ons 27/10 Anmälan
krävs!

Silfwerbrantshöjden
Luleåvägen
‑kommunalhemmet 8

Vaikijaurvägen 10
UTGÅNGSPRIS 695 000 kr
RUM 7 KVM 180+90
TOMT 950 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Linda Eriksson/ Gällivare
070‑577 21 69

UTGÅNGSPRIS 976 000 kr
TOMT 976 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

ENERGIKLASS B

Silfwerbrantshöjden
Luleåvägen
‑kommunalhemmet 9

Puoltikasvaara
Sjövägen 7
UTGÅNGSPRIS 795 000 kr
RUM 4
KVM 93+67
TOMT 1 040 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Linda Eriksson/ Gällivare
070‑577 21 69

UTGÅNGSPRIS 860 000 kr
TOMT 860 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

ENERGIKLASS C

Gällivare
Centrala Gällivare

Kommande®

Fjällnäs Fjällnäsgränd 1 B
UTGÅNGSPRIS 1 200 000 kr
RUM 3 KVM 72.5
AVGIFT 5 422 kr/mån
VISAS Ons 27/10 Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare 070‑577 21 69

Gällivare
Folketspark

Kommande®

RUM 1
KVM 36.5
AVGIFT 3 354 kr/mån
VISAS Tors 4/11 & Ons 10/11
Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare
070‑577 21 69

RUM 4
KVM 111+35
TOMT 510 kvm
VISAS Tors 4/11 & Ons 10/11
Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare
070‑577
21 69
ENERGIKLASS F

Kommande®

Kommande®

Kommande®

Mellanområdet

Silfwerbrantshöjden Luleåvägen

Koskullskulle

RUM 6 KVM 162
TOMT 898 kvm
VISAS Tors 4/11 & Ons 10/11 Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare 070‑577 21 69

RUM 2
KVM 50.5
AVGIFT 3 403 kr/mån
VISAS Tors 11/11 & Ons 17/11 Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare 070‑577 21 69

RUM 4
KVM 102+100
TOMT 917 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare 070‑266 68 00

ENERGIKLASS E

husmanhagberg.se

Passa på att expressvärdera din bostad, följ prisutvecklingen med Värdebevakaren, se de senast inkomna bostäderna, läs om
nyheter på bostadsmarknaden och boka tid direkt i kalendern hos den mäklare du själv väljer. På vår hemsida finns allt du behöver.

Gällivare Tel: 0970‑13345, Sandra 070‑266 68 00, Linda 070‑577 21 69 Mail: gallivare@husmanhagberg.se
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Varmt välkomna in på Öppet Hus
tisdag 2 nov kl. 10-18
Bildande av ett Bärarlag
Vi vänder oss både till dig som privatperson
eller om det finns någon förening som är
intresserad av ett samarbete.
Är Du dagledig i veckorna, har god fysik samt körkort
och tillgång till bil? Då kanske du är intresserad av att
vara bärare i samband med jordbegravningar i det
bärarlag som församlingen avser att bilda.
Du ingår i ett bärarlag om sex personer som i
samband med jordbegravning bär in kistan innan
ceremonin samt bär ut den från kyrkan/kapellet efter
begravningsgudstjänsten. Om de anhöriga valt att ta
farväl vid graven så följer de efter i procession. Väl
framme vid graven sänks kistan ner med en kistsänkare.
Vi ser gärna att ni har svart kostym och vit skjorta när
ni bär kistan.
Ersättning utgår vid varje tjänstgöringstillfälle.

Välkomna in till oss, stora som små!
Vi bjuder på hembakt fika, kaffe/te, festis
under tisdagen. Ni kan också komma in och
hämta ett gratis livsarkiv och ett gratis gravljus
så långt lagret räcker under hela v. 44.
Vi har även gravlyktor, gravljus m.m. till försäljning.

Carola Stenmark, Marcus Abrahamsson, Helena Larsson

Önskar ni professionell hjälp att ordna en vacker och personlig begravningsceremoni för någon nära,
kontakta oss på 0970-49 89 00.
Vi har Carola som är utbildad borgerlig officiant och har erfarenhet från begravningsbranschen sen
tidigare och Marcus som gått utbildningen yrke begravningsentreprenör och är musiker på byrån.
Men vi har också flera andra musiker och borgerliga officianter som ni kan boka via oss.
Helena Larsson finns nu hos oss som kundrådgivare och representant.
Gällivare Begravningsbyrå är familjeägt och är den enda icke koncernägda byrån i Gällivare just nu.
Mvh en
Carola
Stenmark för
& Marcus
Abrahamsson
Vi är även den enda auktoriserade byrån hos SBF,
trygghet
både
er och oss. Vi försöker anpassa
våra tider för kundbesök m.m. efter era önskemål så långt det går. Ibland måste vi tyvärr hålla kontoret
stängt p.g.a. ceremonier, svepning m.m. men ring oss så kommer vi överens om en tid att ses på, om ni
vill vara säker att vi finns på plats och på en tid som passar er.
www.gallivarebegravningsbyra.se

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse.
Frågor? Ta kontakt med Helena Lillbro 0970-16262
eller Lars-Göran Grelsson 0970-16264.

Gällivare
Begravningsbyrå

Den skördetid
nu kommer
Vi hjälper dig med avverkning och
plantering med föryngringsgaranti. För nästa
generation skog och skogsägare.
Läs mer på sca.com/skordetid eller
kontakta din lokala virkesköpare.

Tonårsliv, KONFIRMATION och
brännande frågor hör ihop; …

välja vilken väg, vad kan vara sant, vem kan man tro på?
DU går i åk 8 eller äldre. Vi ses v.v. onsd 2½ tim inkl. fika,
I Falkenhuset, Lasarettsgat. 25, ingång gaveln, Gällivare.
Kontakt: Diakon Helena Apelqvist 070-852 07 89 smsa

Start onsd. 9/11-21 kl.18-20.

Vi hjälper dig att
tända ett ljus vid
graven i allhelgona

G

AR

E T T S GA

Nº5
ÄL

N
TA

L AS

Berätta för vem, och var, ljuset ska lysa
på ostromsbegravningsbyra.se senast 2/11.
Tjänsten kostar ingenting.

L I VA R

E
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CENTRUM BOSTADSRÄTT

Klockljungsvägen 9B 1 rok 38 kvm
PRIS 780 000 KR UTGÅNGSPRIS
AVGIFT 2 698 KR BYGGÅR 1964
EP 180 KWH/KVM/ÅR HISS NEJ
VISAS ONSDAG 27/10 KL. 17.00-17.30

PURNU FRITIDSHUS

Anmälan krävs till visning!
Sanna Pohjanen
070-101 40 72

ALAVAARA LANTBRUK

Alavaara 2 6 rok 192 kvm
TOMT 54 057 KVM
EP 93 KWH/KVM/ÅR

Ring för visning!
Sanna Pohjanen
070-101 40 72

Kontakta mäklaren för mer info:

Drivhusvägen 19 6 rok 132 kvm

Kontakta mäklaren för mer info:

Sanna Pohjanen

TOMT 946 KVM
BYGGÅR 1969
EP 100 KWH/KVM/ÅR

Sanna Pohjanen

CENTRUM VILLA

TOMT 597 KVM
BYGGÅR 1910
EP BESTÄLLD

PRIS 650 000 KR UTGÅNGSPRIS
TOMT 1 543 KVM
BYGGÅR 1960
EP BEHÖVS EJ

BJÖRKMANSHEDEN VILLA

070-101 40 72

Dahlsgatan 11 4 rok 81 kvm

Purnu 8 5 rok 99 kvm

070-101 40 72

TJAUTJAS TOMT

Kontakta mäklaren för mer info:

Tjautjas 1:233

Kontakta mäklaren för mer info:

Sanna Pohjanen

PRIS 250 000 KR UTGÅNGSPRIS
TOMT 2 653 KVM
EP BEHÖVS EJ

Sanna Pohjanen

070-101 40 72

070-101 40 72

HAKKAS VILLA

Sågvägen 7 5 rok 109 kvm
PRIS 550 000 KR UTGÅNGSPRIS
TOMT 1 360 KVM
BYGGÅR 1946
EP 88 KWH/KVM/ÅR

Kontakta mäklaren för mer info:
Sanna Pohjanen
070-101 40 72

Sanna Pohjanen

Josefine Svanhem

Fastighetsmäklare,
Certifierad Nyproduktion

Fastighetsmäklare

mobil

0701 01 40 72
0970 158 50
sanna.pohjanen@svenskfast.se

mobil

direkt

direkt

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

0701 07 41 41
0970 158 50
josefine.svanhem@svenskfast.se
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Ta chansen att göra
Norrbotten bättre
Nu händer det, Norrbotten kommer att
växa och så även Sjukvårdspartiet!
Sjukvårdspartiet är ett regionalt och lokalt parti med hälso- och sjukvården som
viktigaste fråga. Vi finns representerade i flera kommunledningar samt i region
Norrbottens ledning där vi är största parti.
Valrörelsen har börjat och vi vill gärna välkomna dig, som funderat men inte
tagit steget, att bli medlem i ett växande parti. Vi kommer att behöva dig och
din medverkan i olika sammanhang både före och efter valet nästa år.
Ta chansen och påverka allas vår framtid i Norrbotten.

Anmäl ditt intresse till vårt partikansli: 0921-515 40 eller kansliet@sjukvardspartiet.nu

Ett växande parti med sakfrågorna i centrum
www.sjukvardspartiet.nu

AW med

Nooshi
Dadgostar
Måndag 1 /11 kl 18.30
Folkets Hus, Gällivare
Kom och ställ frågor
till Vänsterpartiets
partiledare.
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Trollihopplördag!

Så långt lagret
räcker.

Välkommen!

12
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6 990:SNÖSLUNGA

8 990:SNÖSLUNGA

REK. PRIS 8 149:-

SnowLine 560-II 5,5 hk. 5+2 växlar.
56 cm arbetsbredd. Snörstart.

SnowLine 620E-II 6 hk. Arbetsbredd 62cm. Elstart.

5+2 växlar. Strålkastare.

11 990:SNÖSLUNGA

REK. PRIS 9 990:-

ger!
snart i la

SNÖSLUNGA

REK. PRIS 16 295:-

REK. PRIS 20 695:-

SnowLine 760TE 13 hk. Extremt bra framkomlighet
med larvfötter. Arbetsbredd 76cm. Elstart. Eluppvärmda
handtag. 6+2 växlar. Strålkastare.

SnowLine 700E 11 hk. Elstart. Strålkastare.

6+2 växlar. Eluppvärmda handtag. 70cm arbetsbredd.

469:-

16 995:-

ger!
snart i la

1 490:-

BYGGFLÄKT

2 495:-

2 kW 230V. Steglös termostat.
3 effektlägen: fläkt/1000W/2000W.

329:KONVEKTORELEMENT

GASOLKAMIN
MED FLÄKT
REK. PRIS 379:-

Fristående element med fläkt för effektivare spridning av värme.
3 effektlägen 750W/1250W/2000W. Justerbar termostat.

VÄRMEPELLETS
REK. PRIS 1 690:-

54:- PER SÄCK

8 mm Småsäck på pall, 832 kg (52 säckar á 16 kg).
Finns även som 6 mm.

4,2 kW Kombinerad el- och gasolkamin med fläkt. Levereras med
godkänd regulator och gasslang.

rrbotten.
o
N
p
o
o
C
v
som drivs a handlar här!
t
s
li
o
B
å
p
21
äng när du
m. 31/10o
.
p
o
.
u
t
d
r
e
r
ll
a
ä
n
G
i Coop tjä
m
le
d
e
m
m
So

Bolist kiruna

Bolist gällivare

Bolist kalix

Österleden 12
981 38 Kiruna

Metallvägen 16
982 38 Gällivare

Parallellgatan 13
952 33 Kalix
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VECKANS
ERBJUDANDEN

25/10–31/10
Ve

s

MEDLEMSKLIPP

29)=
/st
SMÖR

Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter. Gäller ej ekologiskt eller laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

22)=
/st
GRILLKORV

39)=
/kg
MEDLEMSPRIS
MAX 3 KG/MEDLEM.

Nyhléns Hugosons. Välj mellan olika sorter.
240-270 g. Jfr-pris 84:81-95:42/kg.

LÖSVIKTSGODIS

MEDLEMSTISDAGAR

3 FÖR

5% rabatt för dig som
är medlem och handlar
för minst 300 kr.
Rabatten gäller ej tobak, spel, lotter,
presentkort, receptfria läkemedel och
förmedlade tjänster. Erbjudandet kan
ej kombineras med andra erbjudanden
eller värdecheckar. Kassan ger den
rabatt som är mest fördelaktig för
kunden.

Norrbotten

Coop.

89k/kg
MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK KYCKLINGFILÉ

35k
LÄSK
Pepsi/Zingo/7up/Pommac.
Välj mellan olika sorter.
140-150 cl. Jfr-pris 7:788:33/liter. Pant tillkommer.

Sverige/Guldfågeln. Välj mellan kycklingbröstfilé
och kycklinglårfilé. Ca 900 g.

COOPMFILÖJERN
HELA FA

ns
lften av Coop Norrbotte
Visste du att närmare hä
mmer från lokala
färskvaruförsäljning ko
t helt enkelt lätt för dig
producenter? Vi gör de
att handla hållbart.

Co!
Välkn  tl S

KLIPPET!
3 FÖR

59k
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:- SÅ FÅR DU
KÖPA MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE
Coop/Gevalia/Löfbergs/Zoegas. Välj mellan olika sorter och rostningar.
Gevalia: Gäller ej Ecologico.Zoegas: Gäller ej Hazienda, Estanzia.
325-450 g. Jfr-pris 43:71-60:52/kg.
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Vill du
DANSA?

Kom till vår nybörjarkurs i

FOLKLIG DANS!!!

Onsdag 27 oktober kl 19-20
PRO:s danslokal, Östra Kyrkallén 2 Gve.
5 onsdag-kvällar före jul. pris 100 kr. Man behöver
inte komma parvis. Tala om vad du helst vill lära dig.
Vi ﬁkar tillsammans omkring kl. 20.00

Obs! Dansvänliga skor är nödvändiga
det duger med vanliga inneskor.
Mer info: Karin Niva, tel 070-522 10 56 eller
gellmakarin@gmail.com

Välkomna! Gellmalaget

BARNMUSIK!

28/10–3/11 2021
Söndagens tema: Frälsningen

Allhelgonakyrkan Malmberget

Förbönsgudstjänst, Tomas Åberg,
Anders Näsholm
Söndag 31/10 kl 11.00 Högmässa, Berit Kero Jakobsson,
Anders Näsholm

Onsdag 27/10 kl 18.00

Gällivare kyrka
Lördag 30/10 kl 18.00

Temakväll om psykisk ohälsa

Onsdag 3/11 kl 18.00

Veckomässa, Anders Bondesson,

Välkomna!

David Larsson

Nattavaaraby bönhus
Söndag 31/10 kl 14.00

Gudstjänst, Berit Kero Jakobsson,
Anders Näsholm

Nilivaara församlingshem
Måndag 1/11 kl 13.00

Stickcafé

Församlingshemmet Malmberget
Sámegiel sálbmalávlun /
Sámegiel sálmmalávllom /
Samisk psalmsång
28/10 kl 19.00 Ungdomsgruppen

Onsdag 27/10 kl 19.00

Start Tisd 9/11 kl.09.30-11

Föräldrar/vuxna m barn 0-3 år
Föranmälan sms 070-852 07 89
Kostnad 5 ggr 290 kr,
max 5 fam, fika ingår.
Scoutlokalen, Lasarettsgat. 25,
gavelingång, Gällivare

Rikard Apelqvist, Berit Kero Jakobsson m.fl.

Torsdag

Soutujärvi kyrka
Torsdag 28/10 kl 13.00–16.00

Öppen lek

Fredag 29/10 kl 09.00–12.00
Tisdag 2/11 kl 09.00–12.00
Tisdag 2/11 kl 14.00–16.00

Öppen lek
Öppen lek
Öppen lek

Lapphärbärget

Equmeniakyrkan

MISSIONSFÖRSAMLINGEN

GÄLLIVARE, EN DEL AV EQUMENIAKYRKAN

Tisdagar kl.11-13 ÖPPEN KYRKA
Torsdagar kl.19 BÖN & SAMTAL
Söndagar kl.18 GUDSTJÄNST
Tisd 9/11 kl.09.30-11 BARNMUSIKSTART föranmälan sms
Onsd 17/11 kl.18-20.30
KONFASTART föranmälan sms
www.kyrktorget.se/missionsforsamlingen.gallivare.
Info/anmälan sms 070-8520789
Swish 123 312 76 28
Scoutlokalen, Lasarettsgat.25

Klockljungsvägen 6

Onsdag 27/10 kl 14.30
Vi samlas till bön.
Fredag 29/10 kl. 19.00
(UG) se hemsida!
Söndag 31/10 kl 11.00
Gudstjänst.
Söndag 31/10 kl 16.30
KLUBBEN, för dej
6-12 år.
Söndag 29/10 kl 18.00
Andakt och gemenskap.

Välkomna!

Tisdag 2/11 kl 18.00
Vi samlas till bön.

Föreningsgatan 9

info: pingstkyrkangallivare.se

Måndag, Onsdag, Torsdag kl 17.00
Bön
Tisdag kl 18.00 Alpha
Fredag kl 22,00 Kvällsbön
Söndag kl 17.00 Gudstjänst

Veckans Bibelord:

NYTT LIV

HERRE MIN GUD, JAG ROPADE TILL
DIG OCH DU HELADE MIG (Ps 30:3)

Öppen lek startar i Skaulo
Soutujärvi kyrka, torsdagar 13–16
från och med 28 oktober

Ljuständning inför
allhelgonahelgen
FREDAG 5 NOVEMBER
Gällivare-Malmbergets pastorat bjuder
på fika ute på kyrkogårdarna
Hakkas nya kyrkogård
Hakkas gamla kyrkogård
Purnu kyrkogård
Skaulo kyrkogård
Malmbergets kyrkogård
Gällivare kyrkogård
Nattavaara kyrkogård
Nilivaara kyrkogård
Ullatti kyrkogård
Dokkas kyrkogård
Treenighetens kyrkogård*

13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
12.00-15.00
12.00-15.00
16.00-18.00
12.00-14.00
13.00-17.00

*Kaffeservering i minnesstundslokalen i förvaltningsbyggnaden

Öppen lek på Lapphärbärget
Även tisdag eftermiddag 14–16
från och med 2 november

Stickcafé
Måndagar kl 13 00 –15 00

Nilivaara församlingshem jämna veckor
Hakkas församlingshem ojämna veckor

Kvällen avslutas med

Ljusandakter

Treenighetens kapell
kl 16.00 och kl 17.00

Veckans Bibelord: Tjuven
kommer bara för att stjäla,
slakta och döda. Jag har
kommit för att de ska ha
liv, ja, liv i överflöd.
Joh. 10:10

Berit Kero Jakobsson

Varmt välkommen!

VÄSTLAESTADIANSKA
FÖRSAMLINGEN
Du är välkommen att besöka
våra gudstjänster!
Du kan även lyssna till gudstjänsten via telefon eller dator.
För mer info och kontakt se:

vastlaestadianskaforsamlingen.se

SAMISK PSALMSÅNG är en öppen mötesplats
för alla intresserade varannan onsdag klockan 19 i
Malmbergets församlingshem. Vi sjunger psalmer på
nordsamiska, lulesamiska eller andra samiska språk.
Träffarna sänds också via nätet på vår Facebooksida.

Onsdag 27 oktober kl. 19.00
Golggotmánu 27. b. dii. 19.00 • Gålgådismáno 27. b. kl. 19.00

Välkommen • Bures boahtin • Buoris boahtem
Gällivare Bönhus
Gudstjänsthelg, fre 18,
lör 12 och 17, sön 12 och 16
Hjärtligt välkomna!

Gällivare och Malmbergets församlingar
Postadress: Box 98, 982 21 Gällivare
gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget

Behöver du hjälp med ljuständning på
kyrkogården inför allhelgonahelgen?

Vi erbjuder ljuständning vid gravar på våra kyrkogårdar. Ett ljus kostar 80 kr. Ta kontakt med Maria,
0970-755 30, eller Susann, 0970-162 66.
Telefon vxl 0970-755 30, mån–tor 08–15, fre 08–12
Besöksadress: Masgatan 13, Malmberget
Besökstider: Mån, tis, fre 09–12, tor 13–15, ons stängt
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus
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Gott kaffe
på jobbet!

Du ska aldrig
behöva frysa.
Gör dig redo för första frosten, iskalla
vindar och tung slask. Vi har det du
och familjen behöver.

1499:-

1599:-

ORD. PRIS 1999:

SPARA 500:-

0970-551 70 GÄLLIVARE

ORD. PRIS 2499:

SPARA 900:-

RÖHNISCH CANAIMA

Lång jacka i vindtätt yttermaterial med
vattenavvisande egenskaper och dunliknande
fyllning. Damstorlekar.

PEAK PERFORMANCE ERIE/ PYON

Mångsidig, stilren, tunn dunjacka som kan
användas som ytterjacka eller värmande
mellanlager. Dam- och herrstorlekar.

399:-

Låt Krysantemum sätta
färg på hemmet!

ORD. PRIS 599:

599:-

SPARA 200:-

ORD. PRIS 799:

3 FÖR 69 KR

SPARA 200:-

ord. pris 177kr

MCKINLEY ALEX JR

Fodrad, vind- och vattenavvisande jacka med
avtagbar huva, muddar vid ärmsluten och
dold dragsko i nederkant. Juniorstorlekar.

499:ORD. PRIS 699:

SPARA 200:-

ETIREL ANDY VINTERJACKA

Oktober
buketten

Vadderad jacka med hög krage som skyddar
extra mot väder och vind. Två sidfickor med
mjukt fleecefoder. Herrstorlekar.

MCKINLEY MOOSE

Vind- och vattentät overall med 5000 mm vattenpelare och tejpade sömmar. Extra förstärkningar
och reflexdetaljer. Miniorstorlekar.

Erbjudandet
gäller så långt
lagret räcker.

Välkommen
in till oss!

699:-

MCKINLEY MOOSE

ORD. PRIS 1099:

Vind- och vattentät
overall med 5000
mm vattenpelare
och tejpade sömmar.
Extra förstärkningar
och reflexdetaljer.
Miniorstorlekar.

495KR

SPARA 400:-

TREKSTA CLIMB GTX HIGH

Varmfodrad vinterkänga med ovandel i
GORE-TEX®, kardborrestängning och smidig
snabbsnörning. Juniorstorlekar.
*Gäller på ord pris. t.o.m 8/11 kl. 09:45 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Pris i orange gäller för dig som är eller blir medlem i Club Intersport.
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

Öppettider: MÅNDAG - FREDAG 10-18 • LÖRDAG 10-14 Gällivare • Tel 0970-100 15 • www.intersport.se

Säker stil

375KR

Höstrosa
boxen

425KR

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

Mat

Välkommen till

deli-disken

Välkommen till

bageriet

Härifrån:
Norrbotten

!
P
P
I
L
495
K

!
KLIPP 5k
BATT

A
25% R
MINST

TT
RABA

25%
MINST

/Hg

Du sp

/Förp

MINST

5k

1995

LYXBISKVIER
Kvantumbageriet. 2-pack.
Ord pris 34:95/Förp.

Kvantumbageriet. 80 g.
Ord pris 9:95/Förp.

Nyhléns Hugosons. Skivad.
Ord pris 24:95/Hg.

Härifrån:
Norrbotten

!
P
P
I
L
K

T

BAT
5% RA

2

MINST

99k

!

MINST

Härifrån:
Norrbotten

Du sparar

Du sparar

KLIPP

2595

2005

T
ABAT
25% R

/Kg

/Kg

99k

5990

/kg

FÄRSK LAX

/Kg

/Kg

ICA Gott liv. Ca 1200 g. Hel sida.
Max 2 köp/hushåll.

FRANSYSKA

SKINKSTEK

Nyhléns Hugosons. Ca 800 g. i bit.
Ord pris 124:95/Kg.

Nyhléns Hugosons. Ca 1000 g. i bit.
Ord pris 79:95/Kg.

Härifrån:
Norrbotten

Härifrån:
Norrbotten

!
P
P
I
L
K

/F

GRILLARE

JULSKINKA SKIVA

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

Nyhléns Hugosons. 600 g. Naturskinn.
Ord pris 79:95/Förp.

Du sparar

BATT

A
25% R
MINST

1490

25k

JULKORV KOKT
Nyhléns Hugosons. 300 g.
Ord pris 19:95/st.

Härifrån:
Norrbotten

Nyhléns Hugosons. 250 g.
Ord pris 54:95/Förp.

!
KLIPP
MINST

25%

1

BATT

3990

/Förp

PRINSKORV

Du

5% RA

2
MINST

2990

/Förp

2

/Förp

/Förp

!
KLIPP

!
P
P
I
L
K

705

3005

BATT

4990

för

Du sparar

Du sparar

5% RA

2
MINST

2

/Förp

WIENERBRÖD
TOSCA

ALSPÅNSRÖKT
SKINKA

T

BAT
5% RA

25k

/Förp

/hg

människor och Norrland!

!
KLIPP 99

Du sparar

Du sparar

TT
RABA

Du sparar

10k

/Kg

1495

/Kg

PUMPA

Klass 1. Sverige.
Ord pris 24:95/Kg.

!

KLIPP

BATT

A
25% R
MINST

599

GODIS LÖSV

ICA Plocka o Njut
Ord pris 89:95/Kg
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Vi firar 10år och tar
på oss en ny kostym

parar

95

/Förp

Hurra!

Vi är Klara. Endast lite finputsning i butiken återstår.
Vi älskar vår nya butik. Gör du?
Snart kommer din inbjudan till vårat 10-års kalas!
Större frukt
och grönt

Mer plats
för färskvaror

Större
frysavdelning

Bättre
arbetsmiljö och
mindre
miljöpåverkan

Öppnare
och ljusare
butiksmiljö

Välkommen till

6990

deli-disken Ostfrossa

/kg

NÖTFÄRS

Ursprung Sverige. Storpack.
Max 12% fetthalt. Jfr pris 69:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

!
KLIPP 10k

Du sparar

T

ABAT

Härifrån:
Norrbotten

1505

/Förp

/Hg

3995

/Hg

KALTBACH GOLD

0

!
KLIPP 6k

Du sparar

25% R
MINST

u sparar

Emmi.
Ord pris 49:95/hg.

!
KLIPP 6k

Du sparar

MINST

25%

TT
RABA

/Hg

2695

LE ROULE VITLÖK
Rian.
Ord pris 32:95/hg.

Du sparar

25%
MINST

TT
RABA

/Hg

2695

AD

/Hg

FRANSK BONDOST
Tomme Basque.
Ord pris 34:95/hg.

Du sparar

3005

MINST

T
ABAT
25% R

2695

/Hg

MANCHEGO
CURADO
Castillo.
Ord pris 32:95/hg.

!
KLIPP 705

Du sparar

BATT

A
25% R
MINST

/Hg

3190

/Hg

BRILLAT SAVARIN
Brillat.
Ord pris 38:95/Hg.

/Kg

90

/Kg

VIKT

Alltid lite bättre!
Öppet
alla dagar

/Hg

/Hg

!
KLIPP 8k

Förp

t.
g.

Större
konditori och
bageri

7–23

Gäller v43 •27/10–31/10

Gällivare

18

Vecka 43 I Onsdag 27 oktobber 2021

ÖPPETTIDER
Måndag - fredag 7-17

Finns
i lager

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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byter sortiment

PASSA PÅ 25% REA
på NYA utgående
lagersängar 90 -120cm
Flertal utställningssängar
ska bort! Först till kvarn!

Information ang COVID-19
Vi har öppet som vanligt men vi har respekt för
coronaviruset och dess framfart, därför jobbar vi
enligt folkhälsomyndighetens direktiv i vår butik.

Sortimentet kan variera mellan butikerna

www.mobelhuset.nu

Se fler erbjudanden & övrigt sortimentet.

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

#mobelhusetskinnmobler

20 % på alla böcker hela veckan!
Giellavahkku! Samiska språkveckan 25-31 oktober och
läslovet i antågande! Då vill vi självfallet erbjuda dig en
massa god läsning! Vi har många titlar, även böcker på
samiska och meänkieli. För stora och små! Kom in till oss och
upptäck vår bokhylla med lokala författare och ämnen som
hör till vår kultur och vårt område.

Gör ditt eget bokmärke
Pyssel i källaren söndag kl. 12-14

Nominerad till
Augustpriset!

NYA TIDER!

Sagostund
Vi läser Plupp söndag kl. 14

Helgerbjudande
Kaffe, te eller saft & pralin 35 kr

Mån-Fre 8-17
Lör-Sön 12-15

Kontor, butik och coworkingspace på Malmbergsvägen 4, Gällivare.
0970-141 02 - butiken@avki.se- Följ oss på @avkibolag på Instagram och Facebook.
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ÄR DU ADVIVAS NYA
MEDARBETARE?

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

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 torsdag till samtliga hushåll och
företag i Gällivare kommun samt Porjus.
Grafisk produktion:
Grafex, Malmberget.
Tryck: Norran, Skellefteå.
Ansvarig utgivare: Ola Johansson.
Upplaga: 13.000 ex.
Annonspris: Privatannonser: 20:- /10
ord inkl moms. Loppisannonser 100:-.
Personlig annons + foto 100:- 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.

ENTREPRENADFÖRETAG

Annonstidningen Kometen utkommer varje torsdag till samtliga hushåll och
företag i Gällivare kommun samt Porjus.

Adviva företagshälsa behöver förstärka organisationen
Grafisk produktion: Grafex, Malmberget.
med ytterligare en företagssköterska/sjuksköterska.
Tryck: Norran, Skellefteå.

Ansvarig
utgivare:
Johansson.
Vi söker dig som är legitimerad
sjuksköterska
ochOlasom
brinner för att
Upplaga: 13.000 ex.
Privatannonser:förebyggande
20:- /10 ord inkl moms. Loppisannonser 100:-.
arbeta med arbetsmiljöfrågor.Annonspris:
Vi jobbar hälsofrämjande,
Personlig annons + foto 100:- inkl moms.
och rehabiliterande både på individ-,
grupp-Personliga
och organisationsnivå
Manusstopp:
annonser och radannonser senast fredag innan
utgivningsvecka. Övriga annonser tisdag kl 12.00 om ej annat anges.
mot både små och stora företag.
Du ska vara intresserad
av att jobba
Betalningsvillkor:
20 dagar netto.
20:-.
både självständigt och i teamFaktureringsavgift
och
vilja
utvecklas
tillsammans
med
Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto + 8%.
Annonsgranskning:
dina kollegor. Vi kan ha möjlighet
att anpassa anställningsgrad och
Kometen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.
arbetstider efter dina önskemål.
Reklamation och fel:

Söker

Administratör / Kontorist

Reklamationer beträffande införda
annonser skall göras inom 3 dagar.
10 dagar.
Verkar detta intressant är du Beträffande
välkommenfakturor
att hörainom
av dig
till oss via
För fel i annonser, som avlämnats till
Kometen
per
telefon,
är
tidningen
mail eller telefon senast 19 november. fhv@adviva.se ellerutan
till vår
ansvar. Kometen är likaledes utan
VD Marie Ågren Johansson 070-829
80 skada på grund av
ansvar för 45
eventuell
uteblivet eller felaktigt införande eller
fördröjda annonssvar.
Kometens ansvar för fel är begränsat
till högst annonskostnaden.

Heltid alt. deltid

Du ska jobba med tidrapportering, bokföring (lättare)
Blandade uppgifter i ett trevligt gäng, du kommer
att ha stor frihet under ansvar.
Skicka din ansökan med brevsvar till:
kometen@grafex.se alt.
Kometen Järnvägsgatan 13, 982 31Malmberget

COPYRIGHT © :

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

COPYRIGHT © :

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

Vi bryr oss! Adviva Företagshälsa arbetar hälsofrämjande, förbyggande,
rehabiliterande och systematiskt med arbetsmiljö för att förebygga ohälsa
och olycksfall. Adviva Företagshälsa erbjuder personlig, omtänksam och
trygg expertkunskap inom hälsa och arbetsmiljö.
Kontakt: fhv@adviva.se telefon 0970-24880

DAGS ATT BYTA TAK?

Elitfönster På Plats

KONTAKTA OSS: 073-041 21 68

Elitfönster
med
montage
Ett bekvämt, enkelt och
tryggt fönsterbyte

VI HAR
VERKTYGEN SOM
GÖR RENOVERINGEN
ENKLARE!

KIRUNA

0980-669 70
kiruna@cramo.com

GÄLLIVARE

0970-644 50
gallivare@cramo.com

LULEÅ

0920-23 35 80
lulea@cramo.com

www.cramo.com | Öppettider: 07.00–16.00

PITEÅ

0911-23 27 50
pitea@cramo.com

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

EPP 2020 1_8 annons - Dagspress_26v5.indd 5

2021-01-27 08:52:02
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- VENTILATION - BYGGNADSPLÅT - SERVICE -

Sedan grundandet 1909 av Oscar Fredrik Lindström har vi leverat, tillverkat och monterat
ventilationsanläggningar och byggnadsplåt av högsta möjliga kvalité.

Vi på Lindströms plåtslageri i Gällivare AB är i behov av mer medarbetare.
I dagsläget är vi 14 st medarbetare på ventilation och byggnadsplåt
Vi behöver utöka vår personalstyrka med:

FRAMTIDENS TEKNIKER

Ventilationsmontör

Tekniker tunga maskiner och fordon, distans (Gällivare), 300 yhp

Vi söker dig som har:
• Erfarenhet inom ventilation.
• Erfarenhet inom service & felsökning i ventilationssystem är meriterande.
• Erfarenhet inom injustering av ventilation är meriterande.
• Goda kunskaper i det svenska alt engelska språket i tal och skrift.
• B-körkort

Vill du utbilda dig till framtidens tekniker idag? Vill du jobba med
teknisk service, felsökning, reparation och underhåll av tunga
maskiner och fordon inom många olika branscher?
Sök YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon!
Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder
till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter.
Branschen behöver fler tekniker i framtiden och idag är efterfrågan
större än tillgången. Utbildningen har en unik kombination av teori
och praktik. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete.
Läs mer och ansök idag via vår hemsida ya.se/yrkeshogskola

Byggnadsplåtslagare
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet inom tillverkning.
• Erfarenhet inom byggnadsplåtslageri.
• Goda kunskaper i det svenska alt engelska språket i tal och skrift.
• B-körkort

• Distans med ett antal fysiska träffar i Gällivare
• Heltid
• Kostnadsfri utbildning
• CSN-berättigad
YrkesAkademin YH utbildar för framtidens jobb!

För mer information, Referenser och CV, Kontakta:
Johan Lindström: 0970-130 11, johan@lindplat.se
Emil Björk: 0970-130 14, emil@lindplat.se

Yrkeshögskolan

Medlem i:

Nu söker vi:

Produktionschef för
godsvagnstillverkning
Resan från idé till en ny godsvagn är spännande tycker vi. Under
en relativt kort produktutvecklingscykel på cirka ett år utvecklar
vi koncept och konstruktion samt tillverkar den första prototypen.
Parallellt utvecklar produktionsledningen tillverkningsprocesser och
leveranskedja inför kommande serietillverkning.

Meriterande

Nu söker vi en produktionsledare med erfarenhet från mekanisk tillverkning i små och
stora serier. I rollen ingår personalansvar för vår verkstadspersonal och kvalitetsansvar för
våra svets- och tillverkningsprocesser. Du kommer att ha stort inflytande över utveckling
av organisation, processer och teknik i vår tillverkning. Bland dina närmaste medarbetare
finns företagets vd, svetsansvarig, underhållschef, konstruktionsansvarig och inköpare.

Vårt erbjudande

En positiv och lösningsorienterad attityd är viktig för rollen. Du har god hand med
människor och coachar och stöttar dina medarbetare i deras arbete. Erfarenhet av
järnvägssektorn är meriterande.

•
•
•

EN 1090/ISO 3834 och EN 15085
Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Lean som arbetsmetod

Kiruna Wagon är ett globalt varumärke som utvecklar och tillverkar vagnar för
godstransporter på järnväg. Vi har licensavtal med säljpartners runt om i världen och
erbjuder en innovativ arbetsplats med såväl lokala som internationella uppdrag. Med korta
beslutsvägar har du möjlighet att påverka både produkternas utveckling och din egen
roll inom företaget. Hos oss får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar
personlig och professionell utveckling samt månar om trygghet och balans i livet. Kiruna
Wagon är certifierade enligt ISO 3834-2:2005 och har målsättningen att vara en kvalitativ
partner för våra kunder och en attraktiv arbetsgivare i Norrbotten.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Kiruna. Vi ser fram
emot att välkomna dig i ett trevligt och jordnära arbetslag.

Läs mer om tjänsten och arbetsuppgifterna på vår hemsida.

Kvalifikationer

Vid frågor, kontakta:

Vi söker dig som har:
•
•
•
•
•
•
•

Det är önskvärt att du har kunskap om:

Relevant ingenjörsutbildning
Goda lednings- och projektledningsegenskaper på senior nivå
Genuint intresse för kvalitetssäkring i serietillverkning
God förmåga att självständigt driva frågor framåt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Bostad i Malmfälten

Fredrik Kangas, Vd
070-575 70 56
fredrik.kangas@kirunawagon.com

Axel Malmström, Sales Manager Norden
070-269 52 20
axel.malmstrom@kirunawagon.com

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV till:
axel.malmstrom@kirunawagon.com senast den 15 november.
www.kirunawagon.com

Vi avböjer oss vänligt men bestämt all hjälp med rekrytering och annonsering.
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Ont? Obalans?
Stress?

..

Vark?

Vi Erbjuder

Mycket kraftfull healingmetod som löser
fysisk och psykisk ohälsa på ett djupare
plan. Kan bl a tillämpas på smärta,
sjukdom, emotionella blockeringar och
brist på energi. Kan ge lindring och
vara mycket avslappnande.

• Ansiktszonterapi
• Accessbars
• Reikihealing
• Medicinsk laser
• Massage
• Triggerpunktsbehandling
• Biomagnetism
• Allergibehandling
Delägarna Carola Stenmark och Marcus Abrahamsson och kundrådgivare Helena Larsson
på Gällivare Begravningsbyrå AB

Mer info på facebook
Th-TransHealing

Mer info på facebook
Må bra Hörnan
Info och bokning 070-313 69 38

”Med minneslådan kan arbetsplatser
uppmärksamma på ett fint sätt”
Om att möta kunder i sorg, om värdet av att
det på arbetsplatser finns en förberedelse
vid medarbetares bortgång och om att ställa
om och hitta nya former för begravningar
under pandemi var några av de ämnen som
diskuterades under Gällivare kommun och
Gällivare Näringsliv AB:s gemensamma
företagsbesök hos familjeföretaget Gällivare
Begravningsbyrå AB.

– Inspirerande att lyssna till hur företaget
tacklat restriktioner på ett innovativt sätt och
utvecklat sina tjänster under
pandemin. Att hitta sätt för att kunna erbjuda
en bra blandning av nya och traditionella
mötesformer är värdefullt, säger Jenny
Eriksson näringslivsutvecklare Gällivare
Näringsliv AB.

– Det har varit en annorlunda tid men nu går
yngsta sonen på förskola och vi har anställt
Helena Larsson och det känns som att världen
har börjat landa i det nya normala, säger
Marcus.
Pandemin har varit krävande och rutiner har
snabbt behövt förändras till att arbeta
förebyggande utifrån myndigheternas
rekommendationer. Gällivare Begravningsbyrå
AB har följt rekommendationerna och t ex
möten har skett ute i solen med avstånd,
digitalt eller via telefon. Reserestriktionen på två
timmar och att endast ett fåtal personer tillåts
deltaga på plats under begravningar gjorde att
företaget började erbjuda möjligheten för
anhöriga att kunna delta online.
– Vi har som andra företag fått ställa om och
anpassa oss efter pandemin. En del av
arbetssätten kommer vi fortsätta med och
utveckla vidare. Vi utgår ifrån anhörigas
önskemål när vi planerar och responsen på våra
digitala lösningar har varit väldigt positiv, säger
Marcus.

*Gäller bokningar
gjorda t.om 14/11.

FÖR BOKNING
Boka direkt: Th-TransHealing
Eller ring på 076-7647768

Gott kaffe
på jobbet!

Auktoriserad skrothandlare
Korjaamontie 13, Kemi, Finland

Vintern närmar sig!

Vi hämtar skrotbilar och annat metallskrot!
Vi har tillstånd för skrotning av sanerade bilar
från ESS-länder, bl.a svenska bilar, samt annat
metallskrot.. Vi hämtar kostnadsfritt, minimimängd 1000 kg.
Korjaamontie 13, Kemi, Finland
För mer info ring! tel: +358 400 280 494, vi
pratar svenska.

– Vi möttes här i mitten, i stan. Här har vi nära
till allt, säger Marcus och fortsätter:
– Det är en positiv utveckling i Gällivare och det
är mycket som händer, det är väldigt intressant
att verka i kommunen nu.

Paret startade 2019 Gällivare begravningsbyrå
AB, en privat begravningsbyrå auktoriserad av
SBF. Där erbjuder de rådgivning, planering och
omhändertagande i samband med dödsfall.
Carola är borgerlig officiant och Marcus solist
och musiker. 2020 bjöd förutom på tillökning i
familjen från 4 barn till 5, även en pandemi.

(ord.pris 850:-)

Välkommen till oss! Schaktmästaregatan 7 (ingång baksidan)

Carola Stenmark och Marcus Abrahamsson
flyttade från byarna in till Gällivare och startade
företag. Markus från Sammakko, Hakkas-hållet
och Carola från Skaulo.

– Vi bor på en villagata utan genomfartstrafik,
som tidigare bybor passar det oss bra, det är
lite Bullerbykänsla, säger Carola med ett
leende.

599:-

0970-551 70 GÄLLIVARE

Öppettider 07 - 15.00 Svensk tid
e-post info@ran.fi Hemsida www.ran.fi

I minneslådan finns en fotoram, ljus,
ljushållare, duk och minnesbok.
Förberedelse med minneslåda
skapar trygghet
I minneslådan finns en fotoram, ljus,
ljushållare, duk och minnesbok.
Gällivare Begravningsbyrå AB säljer också
minneslådor, något som efterfrågats av
lokala företag. I minneslådan finns bland
annat en fotoram, ljus, ljushållare, duk och
minnesbok att skriva i. Carola beskriver att
när det sker ett dödsfall på en arbetsplats
så är det en trygghet att det finns en
förberedelse, att den avlidne får uppmärksammas på en fint sätt och att arbetsplatsen genom minnesboken kan förmedla vad
personen betytt på sitt arbete.
– Att få höra om företagets start,
utmaningar och positiva syn på framtiden
har varit väldigt bra, säger Birgitta Larsson
(S) kommunstyrelsens ordförande, Gällivare.
– Intressant att få ta del av Carola och
Marcus upplevelse av att driva företag i
Gällivare, säger Jeanette Wäppling (V)
kommunalråd, Gällivare.
– Två företagare med ett imponerande driv,
ett givande möte med många goda idéer,
säger Monica Flodström, kommundirektör
Gällivare kommun.
– Gällivare Begravningsbyrå gör ett väldigt
viktigt arbete och 2020 nominerades de
också till Årets kundbemötande. Att de
hjälper anhöriga i sorg både före, under och
efter en begravning tror jag uppskattas av
många säger Monica Johansson, företagslots Gällivare Näringsliv AB.
Källa: Gällivare näringsliv.

Förening, företag och organisationer i byarna!
Har ni ett projekt eller en investering
som gynnar utvecklingen i landsbygden
som ni behöver ekonomiskt stöd till att
förverkliga?
Fram till fredag 19 november 2021 kan ni
söka medel ur landsbygdsbudgeten. Så
snabba på med er ansökan!
Bidrag kan lämnas till organisationer,
föreningar och företag med allmännyttigt
syfte som verkar på Gällivares landsbygd
och fjällvärld (definition enligt ÖP 2014).
Investeringar från landsbygdsbudgeten går
ej till driftstöd.
Anmäl ert intresse för ansökan här;
monika.nilsson@gallivare.se eller
Gällivare kommun, Tillväxt och attraktivitetsavdelningen, Att. Monika Nilsson,
Tingshusgatan 8–10, 98232 Gällivare

Så skickar vi en formell ansökningsblankett för er att ansöka via. Ange
Förening/organisation eller företag samt
era kontaktuppgifter så får ni en
ansökningsblankett i vändande
mail/post att fylla i.
Observera! Sista ansökningsdag
19 november 2021.
Bedömningsgrunder är projektets/verksamhetens utvecklingspotential, allmännyttiga syften, jämställdhet /jämlikhet och
projektägarens egna resurskapacitet.
Välkomna och sök!

Källa: Gällivare kommun
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2199:

1999:

Icebug Metro2
En klassisk vattentät promenadsko med
dubbar och reflexdetaljer som är lätta att
ta på och av. Herrstorlekar

2199:

Icebug Ivalo3
Favorit nu med ännu bättre synlighet och ökad
komfort i en redan lätt, varm och skön känga. 16
ståldubbar som ger grepp på isiga gator.
Damstorlekar

1199:

Icebug Newrun
Dubbad löparsko med Gore-Tex. Utvecklad för
att din vinterlöpning på isiga underlag ska
kännas lika trygg som en höstrunda i parken.
Herr- och damstorlekar

2199:

Halti Lynx
En lätt, smidig och vattentät känga
med dubb för vintervandring.
Herr- och damstorlekar.

999:

Icebug Boda
Varma kängor för vinterpromenader med
vattenavvisande överdel i mocka. Utrustad
med marknadens bästa odubbade grepp.
Damstorlekar

Kuoma Kauno
Rymliga kängor med lågt skaft och bred läst.
Enkla att ta på och av. Varmt och mjukt teddyfoder. Tjock sula med bra grepp. Damstorlekar

1599:
Icebug Nirak2
Mångsidig sko som är lätt, varm och
utrustad med marknadens bästa odubbade grepp. Dam- och herrstorlekar

199:

Halti Shoecover
Överdrag till dubbade skor när man går
på ex. trägolv. Passar både Haltis och
Icebugs dubbade modeller

1099:

Kuoma Trekking
Lätt och varm vinterkänga med dragkedja.
Passar utmärkt i kallt klimat tack vare
teddyfoder samt vattenavvisande material.
Herrstorlekar

ERIKSSON CENTER Upplagsvägen 17 Gällivare. 0970-669 66 • Öppettider: Mån- fre 10-18 • Lör Stängt • www.erikssoncenter.se
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Vi får er arbetsplats att
fungera bättre.

Kaffe, varma och kalla drycker,
kaffemaskiner, kaffebryggare,
vattenkylare.
Kontorsmöbler, arbetsstolar,
belysning, ergonomiprodukter,
solskyddsgarndiner.
Kontorsvaror, skrivblock, pennor,
bläck och toner, säkerhetsskåp,
skrivare, kalendrar.
Städprodukter, mjukpapper,
emballage, desinfektionsmedel,
engångsprodukter.
Dataergonomi, ståmattor,
tangentbord, rollermouse,
datorväskor.
Hem & design, porslin, köksredskap,
resväskor, ramar, presentartiklar.

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

DROP-IN ALLA DAGAR
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INFORMERAR

Årets
INFLUENSAVACCINERING

startar 9/11 (vecka 45)
Vecka 45 och 46 vaccineras de som är 65 och äldre
samt alla i riskgrupperna


    

Vecka 47 och 48 får även vård-och omsorgspersonal
vaccinera sig
Vecka 49 och framåt får alla övriga vaccinera sig








(Pris ink moms: 3744:-)

För att minska risken för spridning av pandemi/infektioner
har vi bokade tider.
Ni får hämta vaccinationsunderlaget med färdigt angivna
vaccinationstider från vår mottagning. Ni fyller i namn och
personnummer i vaccinationsunderlaget vilket ni tar med
er när ni kommer och får ert vaccin.
Viktigt att alla följer angivna tider-Då minskar vi risken för
spridning av pandemi/infektioner.
Vaccinationsunderlag för vecka 45 och 46 finns nu att
hämta på vår mottagning.
Gratis till 65 år och äldre samt alla i riskgrupperna.



Stallarvägen 9
Telefon: 130 05
E-mail: nkl@nklc.se

Öppet: Mån-tors 7.00-15.15
Fredag
7.00-12.00
Lunch: Mån-tors 11.15-12.30
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Lunchguiden
10-14

kinamat

0970-176 85 • Storgatan 21

0970 - 170 30 • Malmbergsv. 1

Onsdag: Kyckling rödcurry kokosmjölk bambuskott

Buffé alla vardagar med flera varmrätter samt
salladsbuffé. Bröd, smör, kaffe/te & valfri dryck ingår.
Onsdag Lasagne.
Hel stekt fläskkarré med potatis.
Torsdag Laxsoppa.
Kyckling teriyaki med ris.
Fredag Kebabgryta med ris.
Raggmunkar med stekt fläsk.
Måndag Potatispalt med stekt fläsk, smör & lingonsylt.
Blodpalt med stekt fläsk, smör och lingonsylt.
Gratinerad falukorv med potatismos.
Tisdag Panerad rödspätta med potatis och
citronsås.
Pannbiff med potatis och brunsås.

Obs! Lördag & Söndag håller vi stängt!

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

10-15

110:-

(stark).Vårrullar (köttfärs, lök, glasnudlar). Wokade
fläskkött med grönsaker. Wokade kyckling med sötsur
sås. Wokade glasnudlar med ägg, grönsaker
Friterade kyckling. Friterade vegetarisk vårrullar
Torsdag: Kyckling gröncurry kokosmjölk grönsaker
(stark). Wokad fläskkött med rödchilifrukt (stark)
Wokade kyckling med ostronsås lök grönsaker
Wokade gul nudlar med grönsaker. Marinerad
kyckling serveras med jordnötssås. Friterade
vegetarisk vårrullar. Wokade fisk med ingefära
Fredag: Nötkött rödcurry kokosmjölk bambuskott
(stark).Wokade fläskkött med grönsaker. Rostat rött
fläskkarré. Szechuan biff. Friterade kyckling /fläskfilé
Friterade vegetarisk vårrullar. Wokade äggnudlar
grönsaker
Måndag: Stängt
Tisdag: Kyckling panangcurry kokosmjölk (stark)

Wokade fläskkött med chilipasta. Stek biff med
bambuskott. Wokade kyckling med grönsaker
Wokade risnudlar med soja ägg, grönsaker
Friterade vegetarisk vårrullar
Friterade kyckling

105:-

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

Lunch Buffe serveras måndag - fredag
kl. 10- 14 Inkl. sallad, dryck 33 cl och kaffe.
SCHAKTMÄSTAREGATAN 5 • 0970-121 00
Inkl. Salladsbuffé, Bröd, Smör, Dryck och kaffe.

Onsdag: Vegetariska vårrullar, Stekta blandade grönsaker,
Kyckling vingar, Friterad kyckling, Biff med lök, Spenat
kyckling i curry sås, Mongolian fläsk, Pasta med ägg och
grönsaker
Torsdag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Köttfärs i
soyabönor sås, Friterad fläsk, Szechuan biff, Kyckling a la
Peking, Tokyo fläsk, Risnudlar med ägg och grönsaker

Fredag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Spring chicken,
Friterad kyckling, Biff med grönsaker i soyabönor sås,
Hakka chili kyckling, Fläsk med grönsaker, Nudlar med ägg
och grönsaker

Onsdag:
Potatispalt med fläsk

Torsdag:
Kycklingspett med kall sweetchilisås

Fredag:
Schweizerschnitzel med svampsås

Måndag: Vegetariska vårrullar, Stekta blandade grönsaker,
Kyckling spett, Friterad kyckling, Biff med lök, Kyckling i
röd curry sås, Manchurian fläsk, Risnudlar med ägg och
grönsaker

Måndag:

Tisdag: Stängt

Grekiska biffar med gräddsås

Korv och ägg

Tisdag:

100:-

10-14

100:-

10-14

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

HUS MED KRYPGRUND
Har du problem med fukt i krypgrunden?
Unken lukt i bostaden? Vi har marknadens bästa
och mest prisvärda lösningar!
· Besiktningar av krypgrunder
· Fuktmätningar
· Förebyggande åtgärder
· Fukt-och luktsaneringar
· Byte av rasskydd
· Byte av blindbotten

25 års erfarenhet
15-års trygghetsgaranti
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på

www.hussaneringarinorr.se

FÖ
IN R EN
OM
HU BÄTT
SM RE
ILJ
Ö!

Julbord

onsdag-lördag 26 nov - 18 dec

Vi öppnar kl.17:30, ankomst senast 19:00 alla kvällar
Pris: 645:-/person (576:- ex. moms) glögg, 1 julmust och kaffe/te.
Barn 1-12 år 30:- per år man är gammal

Julbordslunch

tisdagar

30/11, 7/12, 14/12 och 21/12. Ank.11:30 - 12:30

Pris inkl. 1 julmust o kaffe/te:Vuxen: 495:-/person
(442:- ex. moms)
Barn 1-12 år 30:- per år man är gammal
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

RING OSS IDAG!

Boka på tel 0970-106 10

Varmt välkomna!

www.glada-kocken.se | Mail: info@glada-kocken.se

KAMPAN

GRATIJS!
besiktnin
g
åtgärdsfö &
rslag

30%

NYTTJA
ROTAVDRAGET
AV ARBETSKOSTNADEN

VI HAR EN UNIK PATENTERAD LÖSNING
MOT FUKT, MÖGEL OCH LUKTPROBLEM
Andreas Waaranperä
Mob: 070-223 38 29
Tel: 0920-25 18 00
andreas@hussaneringarinorr.se
Odlingsvägen 9, 954 42 Sunderbyn

Julen ligger oss varmt om hjärtat. På
vårt julbord fattas intet. Råvarorna är
de bästa. Allt är lagat med omsorg och
fantasi. Huset är pyntat, brasan
sprakar, glöggpannorna puttrar och
julstämningen går inte att ta miste på.

Melodikrysset
Melodikrysset v.43 - 30 oktober
1

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

2

3

6

4

7
8

Adress:
Melodikrysset, Sveriges Radio P4,
109 12 Stockholm

9

10
11

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

5

12

Adress:

13

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

Postadress:

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

14
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
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SNÖSKOTERNSDAG 30-31 OKT.
Lördag 10-15 Söndag 11-14
Första gången i nya lokaler!

10% PÅ

50 FÖRSTA BETALANDE KUNDERNA AV POLARIS TILLBEHÖR
ELLER KLIM KLÄDER FÅR EN

Gäller endast kläder i lager.
Endast Lördag och Söndag

TREENIGHETENSVÄG 6. TEL 0970-101 56

BÄRGNING • STARTHJÄLP • LÅSÖPPNING

Gällivare

Hakkas

Godkänd av alla försäkringsbolag.

TRANSPORTER • JOURREP • 24 TIMMAR

STARTA SÄSONGEN MED OSS! VÄLKOMMEN
För inbrottslarm & byte av lås
kontakta Roger 072-738 84 00

ÖPPETTIDER

Mån-fre 7-16
Lunch 12-13

Anton 0970-155 50 Ingemar 0975-102 00

GOODIEBAG PÅ KÖPET!

Gällivare Bilteknik
Cellulosavägen 11, 98238 Gällivare
0970-175 50
facebook.com/gallivarebilteknik
Instagram: gallivarebilteknik
gallivarebilteknik.se

Fredrik Björkenwall tillsammans med
Heedmarks vd Daniel Kangas.

En reklambyrå med särskild
kompetens inom industri
För teknik- och industriföretag i Nya Malmfälten som säljer
business to business erbjuder Heedmark ett erfaret team med
genuin kunskap om industrisektorn.
Med praktisk erfarenhet av både de mindre leverantörernas
säljutmaningar och de stora bolagens kommunikationsbehov
hjälper vi er med allt från reklam till platsannonsering och strategisk
employer branding.
Vi har särskild kompetens inom Barentsregionen och vår egen
personal kommunicerar på bland annat finska och ryska.

Vi förstärker teamet inom
industrikommunikation!
Under oktober har vi välkomnat Fredrik Björkenwall som ny
kommunikatör och PR-specialist på Heedmark. Fredrik stärker
upp vårt befintliga erbjudande inom industrikommunikation med
särskild kompetens inom medierelationer och kriskommunikation.
Fredrik kommer närmast från LKAB där han har arbetat som
kommunikatör och pressansvarig.
Vi är mycket glada över denna rekrytering som kommer att gynna
hela vårt kundsegment och särskilt våra kunder inom industrin
i Norrbotten och Stockholm.
Välkommen Fredrik!

För alla era behov inom kommunikation
Vi hjälper er med:
•
•
•
•
•
•

Annonsering & platsannonsering
Skyltar & bilstripning
Foto & film
Tekniska illustrationer & manualer
Digitala kanaler
Kampanjer & strategier

Daniel Kangas
Grundare & Brand Manager
070-226 26 56
daniel.kangas@heedmark.com

Ring oss!

Axel Malmström
Delägare & platschef Kiruna
070-269 52 20
axel.malmstrom@heedmark.com

www.heedmark.com
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Uthyres
LÄGENHET
3 RoK uthyres till endast
företag! Ring/smsa för mer
info!
070-3432866

PLUSRADISAR

FÄRSK MANDEL OCH RUND
KAFFEOST OCH ÄGG
ÄLG OCH RENSKAV, SUOVAS

FREDAG 29/10
Torget i Gve kl 10 - 11
Lekia kl 11.30 - 16.30

Tel 070-647 11 40
Välkommen

Körschema finns på Facebook

BJÖRKVED

Långved. Transport med
timmerbil ordnas
076-761 31 88

LOPPIS PÅ SAMARITEN

Lördag 30 Okt, kl 10.30-1400.
Kvarterslokalen Samariten.
Luleåvägen 14 B.
Välkomna att fynda kläder,
skor, julsaker, hushållsartiklar,
bakverk.

TÄNK PÅ ATT HÅLLA AVSTÅND!

LOPPIS

Lördag 11-14. Aftonstigen 1.
Malmberget. En massa nytt
framtaget och det fylls på
eftersom. Kontant eller Swish
Välkomna!

Öronhåltagning

Ring och
boka tid!

HERRKLIPPNING
SOLARIUM

Curteliusvägen 22 • 070-514 98 89

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

40 literssäckar.
Nordvall Gällivare

070-314 55 61

Fjäll & Ishavsprodukter

På väg in!

Löjrom/ Sikrom

Fredag 29/10
Gällivare, Torget
kl. 10.00-11.00
Gällivare, ICA Kvantum kl. 12.00-16.00
GÅ IN PÅ www.ronnbacksfisk.se

Lasarettsgatan 25 Gällivare
Färsk
kaffeost!

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!”

ÖPPETTIDER
FRÅN NOVEMBER

Måndag
Tisdag-Fredag
Lördag
Söndag

STÄNGT
10.30 - 21.00
12.00 - 21.00
12.00 - 20.00

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

Välkommen!

Storgatan 9, Gällivare • Tel 0970-123 80

DAGS ATT BYTA KÖK?
KONTAKTA OSS: 073-041 21 68

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

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

Maria
skapar bästa
värde för dig

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

Genom att planera för rätt åtgärder i rätt tid, skapar Maria
bästa förutsättningar för din
skog att växa och utvecklas
som du vill.
Ring Maria Lidberg
073-277 15 54

Lokal uthyres
Ca. 145 kvm
Tillgänlig omgående
Tel. 070-33 66 990

LOKAL/KONTOR UTHYRES
Bästa läget i Gällivare!
Flexibel utformning, f n arbetsplats för
ca 12 tekniska konsulter. Kan delas.
Invid resecentrum, bilplatser m motorvärmare.

Välkommen! Per@Turdell.se
 Industrisanering
 Isblästring
 Högtrycksspolning
 Byggstäd m.m.

sanering@labro.nu

076-109 55 15

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
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VÄLKOMMEN PÅ MÄSSA
3-4-5 NOVEMBER KL. 09.00-15.00!
20% PÅ

15% PÅ GOLV,
KAKEL, KLINKERS

20 % PÅ TAKSÄKERHET

MASSOR AV SUPERDEALS OCH TÄVLIGAR!

.
Vi bjuder pa varmkorv!

VI HAR LEVERANTÖRER PÅ BESÖK
ONSDAG Essve & Thomée
TORSDAG Milwaukee & Berry alloc
FREDAG Plannja & Berry alloc

20% KITCHEN WALL
OCH WALL & WATER

25% PÅ
..
.. ag sta
ngt!
d
OBS! Lor
xlbygg_colorama

Måndag
- Fredag06.30-17.00
06.30-17.15
Måndag
- Fredag
Lördag
10.00-14.00
Lördag Stängt
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Grattis till våran stora kille
som blir 5 år
den 1 november

Isak

Börje Josefsson 80 år

Grattis älskade

Ralf 8 år

Elvira 9 år
den 27 oktober

.JOÅMTLBEFNBNNB
7ÇSLÅSBNPSNPS

(VESVO5BOP

n

Många grattiskramar från
Jakob, Arvid,
mamma &
pappa

Manfred 3 år
den 31 oktober

IBSFGUFSFO
UJETTKVLEPN
MÅNOBUPTTJTUPS
TPSHPDITBLOBE

(ÅMMJWBSF

Stort grattis till vår tuffa tjej!
Många kramar från mamma,
pappa och Oliver
Grattis önskar
Mari, Stefan,
Marcus & Linus.

Önskar mamma,
pappa & Putte
Ett Jätte GRATTIS till Våran gulliga
Lilly Som fyllde 8 år 21/10

Grattis till vår älskade
som fyller år
den 31 oktober

Siri

4

Grattiskramar till våra solstrålar

Stefan och Anneli
Christer och Cecilia

Ask 1 år & Idunn 8 år
Från farmor och Börje.
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Grattiskramar från
lillebror Melker,
mamma och pappa

Grattiskramar till våran

Agne 6 år

Kramisar i massor från
Fammo, Faffa, Pappa & Agnes

Tilde 10 år
den 28 oktober
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Massor av kramar
från mamma
och pappa
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Grattis

AMELIA 4 år
den 1 november

den 28 oktober

till er som på olika sätt hedrat

Arne Henriksson
vid hans bortgång och
begravning, för telefonsamtal
telegram och blommor och
personlig närvaro.

Önskar Mamma,
Pappa och Eira.

Många grattiskramar
från mamma, pappa,
Theo och Tindra samt
nära och kära

Vi vill gratta

Lucas som fyller 8 år
Den 8 november fyller våran
älskade Lea 5år grattis önskar
pappa, mamma Sandra med
familjer. vår så älskade solstråle

Världens bästa storasyster!Grattiskramar
från Mamma, pappa
och Johan

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.

Hoppas du får
en fin födelsedag.

För radannonser och
övriga personliga
annonser gäller
desamma

Ett särskilt tack till
Mysingebacke i Kiruna för god
och kärleksfull omvårdnad av
Arne under den tid han bodde
där. Lotta Östman på Öströmsbegravningsbyrå för att
begravningen blev ljus, och fin
Veronika Martinsson Luspa för
de fina Solistsångerna.
Brodern Ove med familj,
Mikael och Payao, Patrik

Vårt varma TACK!
till alla er alla som på olika
sätt visat värme & omtanke
vid vår kära pappa

SVEN EDMAN´s
borgång
Vi vill också rikta ett stort
TACK till Lotta på Öströms
Begravningsbyrå för all hjälp.
Anders Bondesson för den fina
cermonin. Niklas Engman för
den jättefina sången
Varma kramar till er alla!
Barnen med familjer
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Nya Volvo
XC60 Recharge
Nu upp till 78 km* räckvidd
på enbart el

Nu kommer du längre på el
med Volvos laddhybrider
Nu har Volvos laddhybrider i 60och 90-serierna fått högre batterikapacitet och avsevärt längre räckvidd
på enbart el. Som exempel kommer
du med XC60 T6 upp till 78 km*
och med V60 T6 upp till 88 km*
på en laddning. Det ger dig chansen
att utföra vardagsärenden och
helgens utflykt helt på el.
Läs mer på volvocars.com

Volvo V90: upp till

Volvo V60: upp till

VolvoXC60: upp till

räckvidd på
enbart el

räckvidd på
enbart el

räckvidd på
enbart el

87 km*

88 km*

78 km*

Volvo V90 T6 AWD laddhybrid

Volvo V60 T6 AWD laddhybrid

Volvo XC60 T6 AWD laddhybrid

Billån från
kr/mån**
Pris från 586 500 kr
Business Lease 6 507 kr/mån***

Billån från
kr/mån**
Pris från 512 500 kr
Business Lease 5 686 kr/mån***

Billån från
kr/mån**
Pris från 610 500 kr
Business Lease 6 773 kr/mån***

7 337

5 727

7 637

*Preliminära data. Volvo MY22. Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0-9,2. CO2, g/km: 0-207. Miljöklass Euro 6D Temp.**20% kontant eller inbyte, 36 månader, 45% restvärde, ränta 4,95% (effektiv 5,06%). Inga
uppläggnings- eller aviseringsavgifter. Prisexempel beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ***1:a 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. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal tillkommer. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre
första åren. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Originalservice ingår i 36 månader (max 1500 mil/år). Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Bilarna på bild kan vara extrautrustade. Reservation för eventuella tryckfel.

Allt för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Gällivare, Bilvägen 2, 0970-69 93 00.

ELEKTRISKA VECKOR MED
MAGISKA ERBJUDANDEN
En del skapar magi med illusioner, vi gör det med nyskapande teknik. Just nu har vi elektriska
veckor för våra laddbara bilmodeller som alla ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.
Välkommen in och ta del av unika erbjudanden och spännande tävlingar för hela familjen!

TÄVLINGAR
FÖR HELA
FAMILJEN

EXPLORER PLUG-IN HYBRID

7 sittplatser, intelligent AWD och 457 hk
Ford Leasing från 4 995 kr/mån exkl. moms 3
Förmånsvärde från 3 542 kr kr/mån ²
Inkl. fria vinterhjul. Värde upp till 56 745 kr ⁴

HELT ELEKTRISKA MUSTANG MACH-E
Upp till 610 km elektrisk räckvidd
Privatleasing från 5 645 kr/mån ¹
Förmånsvärde från 2 565 kr/mån ²

KUGA PLUG-IN HYBRID

Upp till 56 km elektrisk räckvidd.
Privatleasing från 3 995 kr/måd ¹
Förmånsvärde från 2 252 kr/må ²
Inkl. fria vinterhjul. Värde upp till 31 690 kr ⁴

Förbr. bl. körn: 1,4-3,1 l/100 km, CO₂ 32-71 g/km. Energiförbrukning: 16,5-20,0 kWh/100 km (WLTP). Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. 1 ) PL erbjudandet gäller Kuga Titanium
Plug-In Hybrid (rek.pris 453 200 kr) resp. Mustang Mach-E RWD, standard Range. (rek.pris 584 900 kr). Månadskostnaden baserat på 1000 mil/år, max period 36 mån. Nationellt serviceavtal ingår.
Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Återförsäljaren garanterar restvärdet. 2 ) Förmånsvärde: skatt som föraren ska betala per månad för bilförmånen,
baserat på en marginalskatt på 50 %. 3 ) FordLeasing. Månadskostnad exkl. moms. Finansiering baserat på Explorer ST-Line Plug-In Hybrid, 795 146 kr (ord. pris 845 900 kr) inkl. moms, 36 mån, 4 500 mil,
rörlig ränta 4,95 % (juni-20), särskild leasingavgift 30 % samt restvärde 50,6 %. Admin avgift 60 kr och uppläggningskostnad 695 kr (engångskostnad) tillkommer. 4 ) Fria vinterhjul gäller endast för Kuga Plug-In Hybrid och Explorer
Plug-In Hybrid. För Kuga, ej vid privatleasing. Samtliga erbjudanden gäller bilar som är ordertecknade av kund senast 30 november 2021. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

Allt för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Gällivare, Bilvägen 2, 0970-69 93 00.

TACK FÖR ATT NI
HANDLAR LOKALT

UNDER SAMMA TAK

Hurtta extreme warmer

Täckte med värmereflekterande laminering
som skyddar hundens viktigaste muskelgrupper.
Ett måste i vinter!

25%
RABATT

*Erbjudandet gäller Brit Care 1-3 kg samt
Pure Natural valfri storlek (ej grain free)

Vi säljer allt du behöver för nosework!

Vi har allt du
behöver inför
halloween såsom
masker, smink,
linser, utklädnad,
blod m.m.

Leksakskök med en
spishäll, ugn, diskho,
förvaringsskåp samt
två förvaringshyllor
med gott om plats till
alla kökstillbehör. En
julklapp eller
födelsedagspresent
som ditt barn
kommer att älska!

399:ord.pris 599:-

BIG Bobby Car

ENDAST
HOS
LEKIA

Nya Lego
Stuntpark
Sätt ihop din egen stuntpark!
Använd den fyrhjulsdrivna
motorcykeln
för att göra
stunts i
parken.

Bedårande interaktiv
gorilla-duo med mamma
och unge som sjunger,
fnissar, smaskar, snarkar
och kan rapa. Lyssna när
de snackar och sjunger
för varandra.

Renfor 20 kg

Denna nya bärsele är det
perfekta valet om du vill ha
en mjuk, följsam och
ergonomisk bärsele med
lyxig känsla. Avlastande
midjebälte, vadderade
axelband och ett vadderat
ryggstöd gör bärselen
otroligt bekväm. Kan
användas från ca 3,2-15 kg.

Äntligen är snön här!

Tiki & Toko

Hönsfoder
och tillskott

Metallvägen 14, tfn 0970-665 02

Hos oss hittar du snörävar, åkmadrasser
och annat roligt att leka med i snön.

Hydrolat och tillbehör som tex magnetburkar och
möbeltassar med mycket bra fäste.

Vi har brett sortiment av
hästfoder och tillskott

Mån-Fre 10-18 • Lördag 10-15

- den klassiska
sparkbilen för
barn från 1 år.
Ergonomiskt
säte, extra
utrymme för
knäna för äldre
barn och maxvikt
på 50 kg.

KID PEEK A BOO
Söt hundvalp som går,
leker tittut och har
massor av knappar för att
lära ditt barn! När valpen
täcker ögonen med
öronen aktiveras
peek-a-boo-funktionen;
när öronen åker upp igen
kommer valpen att fly,
jaga honom!

Ta robotiken och
roligt lärande till
nästa nivå! Med
ljussensorer och
interaktion, lätt
att använda.

Max Way Plus

3495:ord. pris 3995:-

Allfoder

Allfoder Fjäderfä är
ett helfoder för alla
typer av fjäderfä

För ren, hjort
samt rådjur.

Renfor kan tack vare sin
sammansättning användas
som enda kraftfoder

Solrosfrön

Erbjudandet gäller
endast denna färg.

Stolen gör det möjligt
för ditt barn att åka
bakåtvänt längre – det
säkraste sättet att
resa. En säker,
plustestad, bekväm och
kompakt bilbarnstol
som lämnar gott om
plats till bilens övriga
passagerare.

JULEN NÄRMAR SIG!

Vi har flera olika fina adventskalendrar
att välja mellan

20 kg

Axkid Dallas

En framåtvänd bilstol med
bekväm design, sju lägen
på nackstödet och tjock
fyllning. Kan även
användas som
bälteskudde
senare!

699:ord. pris 899:-

Följ oss gärna på

Djurmagazinet Gällivare, Lekia Gällivare

lekiababyagallivare för att inte missa våra nyheter.

