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MÖT LOKALA
FÖRFATTARE!

NYTT MÄRKE
I BUTIK!

Sid 6

SCHLAGER
FEBER!

Introduktionspriser

Sid 11

Säljare på plats
torsdag 5 maj

VÅR SALONGEN
2022
Sid 19

VI FYLLER 90 ÅR!

3 års
garanti

3 års
garanti

Sid 23

3 års
garanti

LEDIGA TJÄNSTER!
Sid 2, 3, 14,
15 & 17

Vi får er arbetsplats
att fungera bättre.

Kontorsmöbler

7995:ord.pris 10495:-

Kontorsvaror

Vestfrost Diskmaskin

Diskmaskin för underbyggnad.
15 standardkuvert. Kolfri motor.
8 program. Justerbar höjd. 42
dB(A). Mått (BxDxH): 598 x 570 x
820-870/870-920 mm

7495:ord.pris 9495:-

Vestfrost Tvättmaskin

Fristående tvättmaskin. 15
program. Kapacitet: 8 kg. Kolfri
motor. 1400 o/min. Mått
(HxBxD): 842 x 596 x 615mm

7995:ord.pris 10495:-

VestFrost Torktumlare

Fristående torktumlare.
Värmepumpsteknologi.
Belysning i trumman. 15
program. Skontrumma.
Kapacitet: 8 kg. Mått (BxDxH):
596 x 610 x 845 mm

Städprodukter

3 års
garanti

3 års
garanti

Dataergonomi

Vestfrost Kylskåp

83,8 cm fristående kylskåp med 3
glashyllor, grönsakslåda, dörrhyllor.
Belysning i höger sida av kylskåp.
Mått (BxDxH): 540 x 595 x 838 mm

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

2795:-

Lunch-

ord.pris 4795:-

guiden

1195:2995:ord.pris 4995:-

hittar du
varje vecka
i Kometen

Vestfrost Frysskåp

83,8 cm fristående frysskåp med
2 fryslådor och en hylla. Kan
dörrvändas. Mått (BxDxH):
540 x 632 x 838 mm

Sharp Mikrovågsugn

Fristående mikrovågsugn. 20 L.
800 W. 20 liters ugnsutrymme.
Liten, smidig och lättanvänd.

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

Valnämnden söker personal för
arbete som röstmottagare
• Förtidsröstning

Anhörigstödet

Förtidsröstning pågår under tiden 24/8 – 11/9.

Gällivare kommun

Som röstmottagare vid förtidsröstning ingår att:
- ta emot väljarnas förtidsröster
- föra förteckning över väljare
- hålla ordning i förtidsröstningslokalen samt
- i övrigt underlätta för väljarna att kunna förtidsrösta.

Titta gärna in, få råd och stöd i anhörigfrågor eller bara vila benen
en stund. Du behöver inte ha något ärende för att besöka oss.
Vi finns för alla anhöriga över 18 år oavsett situation.

Genom valnämndens försorg ordnas utbildning för ändamålet.
Valnämnden ersätter röstmottagare vid förtidsröstning med ett arvode
per arbetad timme.

• Röstmottagare i vallokal

Öppettider Anhörigcenter Maj (med reservation för ändringar)
• Måndag kl. 9.00-11.00
• Tisdag kl. 9.00-11.00
• Onsdag kl. 11.30-12.30 Lunch OBS! föranmälan fr.o.m måndagen
innan (ingen lunch 18/5, 25/5)

Arbete i vallokal sker under valsöndagen 11 september.
Vallokaler håller öppet för röstmottagande under valdagen söndagen
den 11 september. Gällivare har 10 valdistrikt och 7 vallokaler.

• Torsdag kl. 9.00-11.00
Fika finns till försäljning, endast kontant betalning.

Som röstmottagare i vallokal ingår att:
- gå igenom, inom distriktet, avlagda förtidsröster
- ta emot väljarnas röster
- pricka av i röstlängd
- hålla ordning i vallokalen
- underlätta för väljarna att avge sina röster samt att
- efter det att vallokalen har stängts för röstmottagande
genomföra en preliminär rösträkning.

Övrigt på Anhörigcenter

För mer information och anmälan av intresse:
gallivare.se/rostmottagning2022

För information och anmälan:
Anhörigkonsulent Linda Mosesson: 0970-818 242
linda.mosesson@gallivare.se, Hantverkaregatan 9, Gällivare

Byggnadsinspektör

• V.20 Vi uppmärksammar Minoritetsveckan genom filmvisning och
fika till försäljning, inspirerad av den samiska, finska och tornedalska
kulturen.
- Måndag filmvisning kl.10.
- Tisdag filmvisning kl. 10.
- Onsdag filmvisning kl. 14.

LEDIGA JOBB

Sista ansökningsdag: 2022-05-11
Upplysningar: Avdelningschef Johnny Hatt, tel 070-252 62 47
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

Titta in på vår Facebook sida; Anhörigstöd Gällivare Kommun alt.
Hemsida: www.gallivare.se/Stod-till-anhoriga
Varmt Välkomna!

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

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

17 Maj

Behöver du

Scanna
QR-koden

sommarjobb?
Socialförvaltningen söker sommarvikarier under
perioden juni-augusti. Vi kan erbjuda intressanta och lärorika
sommarjobb inom äldreboende, hemtjänst och funktionshinder.
Insatser ges dygnet runt, alla dagar på året, till personer som
behöver stöd för att klara sitt dagliga liv.
Sök jobb via hemsidan:
gellivare.se/ledigajobb
Vi ser fram emot din ansökan!
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ÖPPETTIDER:
TISDAG 3/5 KL 18 .30

Luleå-Färjestad kl 19.30
Burgare & Bärs från kl 18.30

TORSDAG 5/5 KL 18 .30
Färjestad-Luleå kl 19.30
Burgare & Bärs från kl 18.30

FREDAGSPUB 6/5
Från kl 19.00

LÖRDAG 7/5 KL 15

Luleå-Färjestad kl 15.15
Efter hockeyn blir det pubkväll
och premiär för Klubb Grop
med livespelningar

MÅNDAG 9/5 KL 18.30

Medlemsskap och entréavgifter under
Klubb Grops spelningar går till musikföreningen

Färjestad-Luleå kl 19.30
Burgare & Bärs från kl 18.30

KAMPANJDAGAR HOS LUXE!
20% RABATT PÅ ALLA VÄRMEVERKTYG
FRÅN GHD & HH SIMONSEN
Stort urval av plattänger, locktänger & hårfönar!

AFTERWORK
I CAFÉET
FREDAG 6/5
KL 15-18
1 GLAS BUBBEL
& SKAGENSMÖRGÅS 199:ALKOHOLFRITT
& SKAGENSMÖRGÅS 149:-

Vi söker personal till
HOUSEKEEPING
Gillar du att träffa människor, ge service, ha ett roligt
varierat jobb med härliga kollegor och är minst 18 år?
Sök då till vår städavdelning
Kontakta Anna på husfru@ghl.se

GRAND HOTEL LAPLAND // Lasarettsgatan 1 // 982 31 Gällivare // 0970 - 77 22 90 // www.grandhotellapland.se
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Minoritetsvecka 16-22/5
I Sverige finns fem nationella minoriteter:
samer, tornedalingar, sverigefinländare,
romer och judar. Gällivare kommun är
förvaltningskommun för tre av dessa: samer,
tornedalingar och sverigefinländare. Denna
vecka vill vi särskilt synliggöra minoriteternas
kulturer, traditioner och språk. Alla är varmt
välkomna att delta i de aktiviteter som är
öppna för allmänheten.

16-22 Maj - Minoritetsvecka
Kulturen arrangerar
Varmt Välkomna!
Hela veckan 16-22 maj på Gällivare museum
Storgatan 16:
• Utställning: Evakueringen av norra Finland
till Tornedalen 1944. ABF Pajala/Finska klubben
Gällivare, Ellen Lundgren.
• Filmpremiär Unna Saiva med Kerstin Andersson
• Film Romsk historia Berit Kalander
• Utställning: Gugge Tjikkom, Gällivare

Torsdag 19 maj kl 18.30
Gällivare museum, Storgatan 16
Berättarkväll med Ellen Lundgren,
Finska föreningen, Lis-Mari Hjortfors och
Kari Anne Thomassen.
Finska klubben ordnar med fika.
Lördag 21/5 kl. 14.00
Folkets hus Blå forell
Biofilmen om Tove
Jansson.
Söndag 22 maj
kl. 09.00-15.30
Tälja med kniv och yxa:
kurs med Peter Karbin
från Seskarö.
Här får du lära dig grunderna
i att arbeta med trä på ett
uråldrigt sätt. Du får lära dig grunderna inom
form, funktion och hållfasthet.
Obs: Begränsat antal platser, föranmälan till
MuseumADM@gallivare.se, tfn: 0970-818 692
Fika finns på plats!

Gällivare Folkets Hus
konsthallen
Utställning: Sune Uusitalos
färgsprakande kläder
Öppettider:
måndag-tisdag 13.00-18.00
onsdag-torsdag 12.00-16.00
fredag 12.00-15.00
Måndag 16 maj kl. 18.30
Gällivare museum,
Storgatan 16, Naturens
skafferi - en smakföreställning.
Matkreatör och kulturguide Eva Gunnare från
Jokkmokk, Essence of Lapland berättar och delar
med sig av om sin stora passion: ätliga, vilda
växter i norr.
Onsdag 18 maj kl. 14.00
Gällivare museum, Storgatan 16
Föredrag av Bengt Pohjanen om Meänkielins
grammatik och historia.
Meänkieli är ett av världens många hotade språk.
För att språk skall överleva, utvecklas och användas krävs skönlitteratur, ordböcker, grammatik
och språkvård. Fika serveras av STR-T
Tornedalingar i Gällivare/meänkieli.
Onsdag 18 maj kl 18.30
Gällivare museum,
Storgatan 16 - Berättarkväll
med Bengt Pohjanen
Var kommer alla sånger,
berättelser ifrån?
Kom och lyssna!
Fika serveras av STR-T
Tornedalingar i Gällivare/meänkieli.

Söndag den 22 maj kl 14.00
Hårdslöjdsturné -Tälja med kniv och yxa!
Laestadiusvägen 3
Här får du lära dig grunderna i att arbeta med trä på ett uråldrigt sätt. Vi arbetar med material
direkt från skogen och
väljerDansens
ut ett ämne som är hus
rätt för det
och den
form som ska
Musikcafè
på
- föremål
Finsk
folkmusik
slöjdas. Du får lära dig grunderna inom form, funktion och hållfasthet. Slöjdandet görs sedan med
skärande verktyg
så som kniv, bandyxa
och yxa.
Janne
Johansson,
Dragspel
och Susanne
Slöjd handlar också om att skapa skönhet, både till vardag och till fest. För att få en så bred bild
Rantatalo,
Sång
som möjligt så inga även en introduktion av mönsterskärning (karvsnitt).
Gällivare Finska Klubben säljer gott fika.
Kursen riktar sig till dig som arbetar med hårdslöjd på hobby-, semiprofessionell- eller
professionell nivå. Slöjdkursen kommer att äga rum runt om i Norrbotten och ses som en start i
att framgent bygga upp och skapa ett nätverk för personer som arbetar med hårdslöjd i
Norrbotten. Kursdagen kommer att ledas av hantverkaren och träskulptören Peter Karbin som är
boende och verksam på Seskarö, Haparanda.

Arrangemang FÖR DE MINDRE
Minoveckan
16-22 maj
Slöjdkursen är kostnadsfri. Anmälan är bindande, återbud lämnat senast 5 dagar innan kursstart.

Tisdag 17 maj kl 18.00
Gällivare Museum Storgatan 16/
Lilla teaterscenen - Sagostund ”Lilli, Larver
och saivofolket”
Möt bokens författare Elin Marakatt och
illustratören Anita Midbjer
Arrangör: Gällivare Bibliotek
Lilli och lillebror Lávre bor i Sápmi. Text och bild
berättar om samisk kultur för alla sinnen.
Lördag 21 maj kl 13.00
Gällivare museum Storgatan 16/
Lilla teaterscenen - Sagor för barn på
lulesamiska och svenska
Berättare: Lis-Mari Hjortfors o Kari Anne
Thomassen. Fika serveras.
Lis-Mari Hjortfors är lulesame och har sina rötter
i Storlule, och bor i Gällivare. Muntligt berättande
och att skriva är viktiga delar i hennes liv. Kari
Anne Thomassen kommer från Divtasvuodna/
Tysfjord i Norge. En skrivande själ från fjorden
och havet.
Förskolor och grundskolor kommer att
uppmärksamma minoriteterna på flera olika
sätt. Det handlar om aktiviteter och maträtter
med fokus på kultur och traditioner.
Dessutom ska Gällivare kommuns minoritetsavdelning Ahven/Abborren på Älvens förskola
invigas officiellt tillsammans med berörda barn,
deras vårdnadshavare samt inbjudna personer.
Verksamheten startade redan i augusti 2020
och undervisar barnen i språken meänkieli och
finska.

Varmt välkommen att delta! För att anmäla dig, se information nedan.

På kommunens boenden för äldre kommer
minoritetsveckan att uppmärksammas genom
bland annat aktiviteter med sång och musik på
samiska, finska och meänkieli.
Slöjdkursen arrangeras av Länshemslöjdskonsulenten Region Norrbotten i samarbete med Peter Karbin,
TrŠkraft. Kursen Þnansieras med extra statliga medel.

Dessutom bjuds det på mat med tornedalska,
finska och samiska smaker.

Medarrangšrer och samarbetspartners Šr: ABF …verkalix, KKV LuleŒ, Arvidsjaurs Hembygdsfšrening,
Gällivare museum.

Måndag 16 maj kl 10.00
Dansens Hus, Laestadiusvägen,
Skolföreställning ”Kometsvans och
Stjärnglans”
En poetisk berättarföreställning som utspelar sig
mellan himmel och jord. Fantasifullt äventyr där
myten, sagan och vår galax, Vintergatan/
Fågelstegen, bjuder upp till dans.

Anhörigstödet uppmärksammar Minoritetsveckan genom filmvisning och fika inspirerat av
den samiska, finska och tornedalska kulturen.
Vi finns i vår lokal Anhörigcenter Ljusglimten på
Hantverkaregatan 9, Gällivare.
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Besök oss på husmanhagberg.se
Centrum Gällivare
Föreningsgatan 10 A

Nyinkommet

RUM 4
KVM 87.5
AVGIFT 7 490 kr/mån
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

Klarlagt

Centrala Gällivare Klockljungsvägen 7B

Centrala Gällivare Lasarettsgatan 25 B

RUM 1
KVM 44.5 AVGIFT 3 251 kr/mån
VISAS 5/5 & 11/5 Anmälan krävs!
Linda Eriksson / Gällivare 070‑577 21 69

UTGÅNGSPRIS 900 000 kr
RUM 2
KVM 53 AVGIFT 4 029 kr/mån
VISAS Ring vid intresse!
Linda Eriksson / Gällivare 070‑577 21 69

Klarlagt

Porjus
Strömgatan 17

Koskullskulle
Tomt i Koskullskulle

RUM 7
KVM 240+170
TOMT 2 895 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

UTGÅNGSPRIS 650 000 kr
TOMT 4 572 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

UTGÅNGSPRIS 775 000 kr
RUM 5
KVM 97+56
TOMT 1 502 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00
ENERGIKLASS E

Kommande®

ENERGIPRESTANDA 185 kWh/kvm, år
ENERGIKLASS F

Kommande®

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

Gällivare Tel: 0970‑13345 Sandra 070‑266 68 00, Linda 070‑577 21 69 Mail: gallivare@husmanhagberg.se

Fredag 20 maj
PÅ G R A N D H OT E L L A P L A N D

Välkommen till

årets

festligaste
kväll

Kom och var med på kvällen då vi firar alla de
fantastiska Gällivarebor som gör Gällivare till vad det är.

regalan.se
Boka din biljett på galliva
A R R A NG ÖR E R

S P ON S OR E R

Porjus
Turistgatan 8

Gällivare
Centrala Gällivare
RUM 2
KVM 67+65
TOMT 859 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist / Gällivare
070‑266 68 00

6

Vecka 18 I Onsdag 4 maj 2022

Möt lokala författare!
Jan-Erik Nilsson

Boksläpp och författarträff
tors 12/5 kl. 18.30-19.30 på Ávki

Författaren Thomas och fotografen JanErik gästar oss för att presentera sin nya
bok Fjällrand - de krokiga tallarnas land
som är en vacker fotobok
med innehållsrika och kärleksfulla texter om urskogarna i
Sjöfallsområdet.

Skrivarträff
Thomas Öberg

Känd röst från radion!
Naturmorgon i P1

Passa på att få din
bok signerad!
Att skriva om natur (och annat)
Studio Strössel, tors 12/5 kl. 15.30-16.45
Ett föredrag med Thomas Öberg som ger dig
tankar och handfasta råd om hur du kan skriva
informativt men fortfarande intressant! Detta
föredrag passar dig som behöver förmedla
information på ex. skyltar, webbsidor, i
broschyrer mm.

På plats finns föreningen Folket & Falken
samt Studieförbundet som erbjuder skrivarcirklar och bokcirklar!

Spår av skatteland, betesberg och
fisketräsk i källorna från 1553 och framåt

Axel Hamberg-vecka i Bo
BERÄTTARSTUND TISDAG 10 MAJ KL. 18.00

Öppet hus i Hambergstugan 14-17 august

Per Lidström, Gällivare och Anna Rimpi, Laponiatjuottjudus berättar om
kart- och källstudier i Laponia.
Plats: Järnvägsstationen, vån 2, Jiellevárre/ Gällivare
Buorisboahtem! Bures boahtin! Varmt Välkomna!

av Hambergstugan i Boarek,
föreläsningar,
GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Bergströms
Lönebyrå
KometenGrafex
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Fri entré
n
Ingen anmälaka
fi
Vi bjuder på

070-372 17 36
anki@bergstroms-lonebyra.se
www.bergstroms-lonebyra.se
@KometenGrafex

Medlemsmöte
Gällivare Socialdemokratiska arbetarkommun

Torsdag den 5 maj 18.00
Folkets hus Gällivare
Program
• Företagarna besöker oss och ger sin syn på Gällivares viktigaste utvecklingsfrågor
• Presentation och beslut om Socialdemokraternas valprogram för Gällivare
• Information om aktuella nationella frågor (Försvarspolitik och Arbetet mot gängvåld)
• Frågor till AK- styrelsen och förtroendevalda i kommun och region
• Gruppfotografering för alla som står på Kommunfullmäktigelistan

Följ socialdemokraterna i Närradion varje vecka
tisdagar och onsdagar 19.00 – 20.00 97,7 mhz.

Välkommen!

Vi bjuder på ﬁka! / Styrelsen

Lön
Bokföring
Bokslut
Deklaration
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Svensk Fastighetsförmedling
Gällivare
Storgatan 11
T 0970-158 50
svenskfast.se/gallivare

Laestadiusvägen 28 6 rok 160 kvm

Luleåvägen 18A 2 rok 53 kvm

Pris 1 900 000 kr Utgångspris
Tomt 868 kvm EP 94 kWh/kvm/år
Visas Torsdag 5/5 kl. 16.00-16.30
Anmälan krävs
Björkmansheden/Villa

Pris 850 000 kr Utgångspris
Avgift 3 569 kr EP 123 kWh/kvm/år
Visas Torsdag 5/5 kl. 17.00-17.30 och Måndag 9/5 kl.
16.00-16.30. Anmälan krävs
Silfwerbrandshöjden/Bostadsrättslägenhet

Malmbergsvägen 3B 1 rok 56 kvm

Kalixvägen 33 5 rok 138 kvm

Pris 800 000 kr Utgångspris
Avgift 4 011 kr EP 107 kWh/kvm/år
Visas Torsdag 5/5 kl. 18.00-18.30 och Tisdag 10/5 kl.
16.00-16.30. Anmälan krävs
Centrum/Bostadsrättslägenhet

Pris 600 000 kr Utgångspris
Tomt 1 224 kvm EP 154 kWh/kvm/år
Ring för visning!

Tjautjas 1:129 rok kvm

Tjautjas 97 2 rok 48 kvm

Pris 475 000 kr Utgångspris
Tomt 980 kvm EP IU
Kontakta mäklaren för mer information.

Pris 1 895 000 kr Utgångspris
Tomt 2 568 kvm EP Behövs ej
Kontakta mäklaren för mer information.

Gällivare/Tomt

Tjautjas/Fritidshus/Villa

Hakkas/Villa

Varudeklarerat
Smygstart

Sanna Pohjanen
070-101 40 72

Stora vägen 43 rok 70 kvm
Tomt 1 773 kvm EP IU
Kontakta för mer information.

Varudeklarerat
Smygstart

Fastighetsmäklare
Certifierad Nyproduktion
Puoltikasvaara/Fritidshus/Villa
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GÄLLIVARE och MALMBERGETS ALLERGIFÖRENING

ÅRSMÖTE
Onsdag 18 maj kl. 18.00
Grand Hotel Lapland
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter mötet bjuder vi på middag.

Dokkas Samfällighetsförening

ÖPPET HUS

Måndag 9 maj 2022 kl 18.00
Emmaskolan matsalen

Äitien päivä/Mors dag

ÅRSMÖTE
Dagordning enligt stadgarna

Anmälan senast 10 maj Irma 070/319 99 16

Välkomna!

Välkomna! /Styrelsen

Tisdag 20/1
17/5 2022
2020 kl. 18.30
OBS!! Församlingsgården Mbgt

Vi bjuder på smörgåstårta.
Välkomna! / Styrelsen

Gällivare
allmänningsskog

ALLMÄNNINGSSTÄMMA
Torsdagen den 12 maj kl 18.00
Västlaestadianska Bönhuset
Vinbärsvägen 23 i Gällivare

Välkommen att cykla den 49:e

Ingår i
Gällivareklassikern

Söndag den 8/5 kl. 13.00

Dansens hus, Laestadiusvägen 3
Kaikki on tervetulleita viettämään
Suomen Äitien päivää.
Musiikki Reino Krank.
Hinta 50kr,
Tarjoilu sisältyy.
Alla är välkomna att fira Finska Morsdag
Musik Reino Krank
Inträde 50 kr, fika ingår.
Vid frågor, ring Ellen 070-355 65 67
Våran hemsida: www.gallivarefinskaklubb.se

Lördag 11 juni

Info: 0975-100 95, 070-277 07 16

Föranmälan 250 kr vuxen, 150 kr tom 16 år.
Swisha 123 199 96 22 senast 8 juni.
Skriv namn och startplats.
Leipojärvi • Dokkas • Ullatti • Yrttivaara • Hakkas

RIPATS VVO

JAKTSTÄMMA

Måndag 30 maj kl 18.00 2022
ABF Huset Gällivare
Dagordning enligt stadgarna. Stadgeändring om björnjakten
OBS! Bindande anmälan till årets björn och älgjakt

Gällivare Byasamfällighetsförening
kallar delägare till

BYASTÄMMA
Onsdagen den
18/5-2022 kl. 18.00
I Folketshus i Gällivare.
Ärenden enligt stadgarna och ev. markbyte.

senast vid jaktstämman 30 maj 2022

Byåldermannen.

Tervetuloa
Välkomna
Gällivare Strokeförening uppmärksammar

INTERNATIONELLA
STROKEDAGEN
Vi finns på Norrskensgallerian
Tisdag den 10 maj mellan11-14
VÄLKOMNA

Mvh /Styrelsen

Träningstider Tallbacka
F-07
F-08-09
F-10-11
F-12-13
F-14
Damer

mån 18-19 ons 19-20 sön 16-17
tis 18-19 ons 18-19
mån 16:45-18 tors 17:45-19
tis-18-19
mån 20-21:30

P-07
P-08-09
P-10-11
P-12-13
P-14

mån 18:30-20:00 tis 18:30-20:00 tors 18:30-20:00
mån 18-19 ons 18-19 fre 17:-18:30 sön 17-18:30

Mix 15
Mix 16

tors 17-18
tis 17-18 mariaskolan fr.o.m 12/5 tors 17-18 tallbacka

tis 17-18 ons 17-18
18-19

Vi vill starta motionsfotboll för herrar och behöver ledare.
Intresserad, kontakta Kjell-Åke Johansson 070-574 32 01
För mer info, gå in på laget.se /Gällivare SK/våra lag/laget
Där hittar ni kontaktuppgifter till ledarna i respektive lag.

www.gellivaresportklubb.se

HBB ÅRSMÖTE

Måndagen den 30 maj kl. 18.30
i Hakkas bygdegård.
Dessutom information om: Björkebo,
Egenlagade maten, Hakkasmacken och
Nillas backe.
Intresserade hälsas välkomna!
Styrelsen

Nyfiken på
orientering?

Ok Sarven välkomnar dig på träningar måndagar kl 18-19.
Banorna finns i olika svårighetsgrad och längd.
Har du kompass så ta med den,
ett begränsat antal finns att låna.
9/5 Friidrottshallen (både inne och ute)
16/5 Hedskolan/hedspåret
23/5 och 30/5 Abborrtjärn
Inga förkunskaper
6/6 och 13/6 Stallet
krävs,
passar alla mellan
8/8 och 15/8 Lassaspåret
4 -100år!
22/8 och 29/8 Brukshundsklubben
5/9 och 12/9 Hellnerstadion
19/9 Sjöparken eller Nirra
Facebook "OK Sarven Orientering"
Vid frågor kontakta Niklas 0730744760
Hoppas vi ses!

p ut
Klip spara!
och
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LULEÅVÄGEN GÄLLIVARE

FRÅN OCH MED 2 MAJ
05.00

HAR VI ÖPPET
ALLA DAGAR
05.00-23.00

00.50

0VÄLKOMMEN
5.00
0.50
TILL EN MORGONPIGG 0
BUTIK!
LULEÅVÄGEN 6 • TEL 010-74 74 110

1499:
ord.pris 1699:-

Haglöfs Tjärn Jacket

Vattentät regnjacka med
god andningsförmåga

2599:

Haglöfs L.I.M. Gtx Jacket
Superlätt skaljacka i Gore-Tex
som skyddar mot väder och
vind. Dam- och herrstorlekar

499:

Power fleece i stretchig kvalité
ord.pris 599:- med slät utsida och borstad
insida. Dam- och herrstorlekar

Haglöfs Buteo Pant

Funktionell regnbyxa
tillverkad i stretchig,
återvunnen tvålagers
PROOF™. Perfekt när
vädret slår om fort och
extra lager behövs

599:

ord.pris 899:-

NB Bartos

999:

899:

ord.pris 1299:-

ord.pris 1299:Merrell West Rim sport

Stabil vattentät och väldämpad sko
med Gore-Tex membran, greppande
yttersula, snabbsnörning och bra
dämpning. Dam- och herrstorlekar

Salomon Warra Gtx

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

Stabil och mångsidig vandringssko
i Gore-Tex som ger bra skydd ute i
vår härliga natur. Dam- och
herrstorlekar

Gällivare sjukhus är
Malmfältens sjukhus
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4/5–11/5 2022

Möte

om framtiden
GÄLLIVARE för
Nilivaaras församlingshem
Kom och träffa ansvariga politiker, och prata
om framtiden för Nilivaaras församlingshem.
Vi bjuder på fika. Välkomna!

Tisdag 10 maj kl 18.00
Nilivaara församlingsgård

0970-755 30
gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se

Bygg mer
bostäder
GÄLLIVARE

Söndagens tema: Vägen till livet

Allhelgonakyrkan Malmberget
Onsdag 4/5

kl 18.00

Veckogudstjänst – Påskens
psalmer, sånger och texter,

Söndag 8/5

kl 11.00

Högmässa, Anders Bondesson,

Onsdag 11/5

kl 18.00

Tomas Åberg, David Larsson

Anders Näsholm

Veckomässa, Anders Bondesson,

Per Westerlund

Gällivare kyrka
Fredag 6/5

kl 17.30

Lördag 7/5

kl 18.00

Tro och ljus, Maria Smeds,
Rikard Apelqvist, Marke Väisänen

Konsert: Musikhögskolans
kammarkör, Piteå,

Dirigent Erik Westberg

Församlingshemmet Malmberget
Torsdag 5/5 kl 17.00
Tisdag 10/5 kl 19.00
Onsdag 11/5 kl 19.00

Alpha
Bokkafé
Sámegiel sálbmalávlun /
Sámegiel sálmmalávllom /
Samisk psalmsång

Sänds även på webben

Lapphärbärget
Torsdag 5/5
Torsdag 5/5
Måndag 9/5
Måndag 9/5
Tisdag 10/5
Tisdag 10/5

kl 14.00
kl 16.30
kl 09.00
kl 15.00
kl 09.00
kl 14.00

Efter plugget 1–3
Barnkör
Öppen lek
Efter plugget 4–6
Öppen lek
Öppen lek

Soutujärvi kyrka
Onsdag 4/5
Onsdag 11/5
Equmeniakyrkan

MISSIONSFÖRSAMLINGEN

GÄLLIVARE, EN DEL AV EQUMENIAKYRKAN

Tisd kl.10 BARNMUSIK
Tis kl.12-14 ÖPPEN KYRKA,
ta gärna med din lunch och ät den
här så bjuder vi på kaffet.
Tors kl.16 BÖN & SAMTAL
Sön kl.19 BIBELSAMTAL kvällsfika
kyrktorget.se/missionsforsamlingen.gallivare
Info/anmälan sms 070-8520789
Swish 123 312 76 28
Scoutlokalen,
Lasarettsgat.25, Gve

NYTT LIV
Föreningsgatan 9

Måndag - Torsdag kl 17.00 Bön,
Fredag kl 22.00 Kvällsbön
Söndag kl 17.00 Gudstjänst , Johan
Blomkvist, Piteå
FADER VÅR SOM ÄR I HIMLEN.
HELGAT VARDE DITT NAMN.
TILLKOMME DITT RIKE.
SKE DIN VILJA SÅSOM I HIMLEN SÅ
OCK PÅ JORDEN. (Matt 6:9-10)
Varmt välkommen!

VÄSTLAESTADIANSKA
FÖRSAMLINGEN
Du är välkommen att besöka
våra gudstjänster!
För mer info och kontakt se:

vastlaestadianskaforsamlingen.se
Nilivaara Församlingsgård:
Gudstjänst, sön kl 14

Gällivare, Vinbärsvägen 23
Gudstjänst, sön kl 15.
Barn- & ungdomsverksamhet,
ons kl 18
Hjärtligt välkomna!

Pingstkyrka

Välkommen till oss!
Onsdag 4 maj kl 14.30
Eftermiddagsbön
Fredag 6 maj kl 19.00
UG, se hemsidan!
Söndag 8 maj kl 17.00
Gudstjänst och KLUBBEN
Tisdag 10 maj kl 18.00
Bönekväll

kl 14.00
kl 14.00

Barnverksamhet
Barnverksamhet

Hakkas församlingshem
Måndag 9/5
Måndag 9/5

kl 13.00
kl 17.30

Stickcafé
Kyrkis

svenskakyrkan.se/gallivare

Stickcafé

info: pingstkyrkangallivare.se

Måndagar kl 13 00 –15 00

Veckans bibelord:

Nilivaara församlingshem jämna veckor
Hakkas församlingshem ojämna veckor

Åtta dagar därefter
samlades hans lärjungar
igen där inne, och
Tomas var med bland
dem. Då kom Jesus medan
dörrarna var låsta och
stod mitt ibland dem
och sade:” Frid vare med
er.”
Sedan sa han till Tomas:
”Räck hit ditt finger och
och se mina händer. Och
räck hit din hand. Och
tvivla inte utan tro!”
Tomas svarade honom:
”Min Herre och min Gud!”
Jesus sade till honom:”Därför att du sett mig
tror du. Saliga är de som
tror fastän de inte ser.”
Joh 20:26-29

Canticum Calamitatis

BOKKAFÉ

Tisdag 10 maj kl 19.00
Abdulrazak Gurnah: Paradiset
Välkommen till en kväll med god litteratur,
goda samtal, te och scones framför den
öppna spisen. Vi träffas i församlingshemmet
i Malmberget, 1 tr ner i Storstugan.
För mer info, kontakta Tomas Åberg, 097022179
eller tomas.h.aberg@svenskakyrkan.se
Gällivare församling
Postadress: Box 98, 982 21 Gällivare
gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare

Körkonsert i Gällivare kyrka
Lördag 7 maj kl. 18.00
Musikhögskolans kammarkör, Piteå
Joel Eriksson, orgel
Alvin Vikman, piano
Dirigent Erik Westberg
Kören och solister framför verk av bland andra
Mäntyjärvi, Mahler, Stenhammar och Sandström
fri entré – kollekt

ÖPPEN LEK
BARNVERKSAMHET

Verksamheterna i Gällivare och Skaulo
har delvis nya tider från 1 maj

Öppen lek, Lapphärbärget
Måndagar 09.00–12.00
Tisdagar 09.00–12.00, 14.00–16.00
Barnverksamhet, Soutujärvi kyrka
Onsdagar 14.00–16.00

VÄLKOMNA

SOMMARKUL

Går du i fyran, femman eller sexan? Vill
du träffa nya kompisar, hitta på massa
spännande saker och grubbla kring det
mystiska temat WWJD? Då är Sommar
kul något för just dig! Vi träffas under fyra
dagar från klockan 10.00 på förmiddagen
till 15.00 på eftermiddagen. Lunch och
fika ingår under dagarna. Kostnadsfritt.
Välj den vecka som passar dig bäst:
Tillfälle 1: v.25 20/6 – 23/6
Tillfälle 2: v32 9/8 – 12/8
OBS! Du kan bara anmäla dig på en av
veckorna, och först till kvarn gäller.
Vid anmälan uppge följande:
Namn, ålder, allergier samt kontakt
uppgifter till vårdnadshavare
Sista anmälningsdag till båda tillfällena
är 3/6, vid för få anmälda ställer vi in.
Anmälan sker till Jan Ziewersson via mejl:
jan.ziewersson@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Masgatan 13, Malmberget
Besökstider: Mån, tis, fre 09–12, tor 13–15, ons stängt
Telefon vxl 0970-755 30, mån–tor 08–15, fre 08–12
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus
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Bibliotekets
öppettider

Tiden går fort när man har roligt...

Från 1 Maj 2022
Måndag 10-19
Tisdag

10-19

Onsdag 10-19
Torsdag 12-16
Fredag

12-16

Välkommen!

Jag firar 20-års jubileum som företagare
och det vill jag fira med mina fina kunder!

TISDAG 10 MAJ 18.00
bjuder jag in er till min salong
Frisör Ann-Sofi på mingel.
Wellas försäljare Erik Lidén är med
under kvällen och erbjuder rabatter
på Wellas produkter.

Välkomna!

Gör någon glad - ge bort en bukett!

Majbuketten

Omtanke

495KR

445KR

Schlagerfeber är gruppen som underhållit Sverige under 10 års tid
med sin fartfyllda och alltid lika självironiska show. Ni har bl.a. sett
dom i Melodifestivalens huskör dom senaste 10 åren, Melodifestivalen på Turné, Pridefestivalen, mellanakten i Melodi
Grand Prix i Norge och mycket mycket annat.
Pastellboxen

Gruppen kommer nu till Gällivare och
bjuder på en fantastisk show

Torsdag den 19 maj kl 19.00
Folkets Hus
Biljettpris vuxen 250:-, Barn och ungdom upp till 19 år 125:Förköp från och med måndag den 9 maj kl 12.00 på Biblioteket
Överblivna biljetter säljes föreställningskvällen från kl 18.00

495KR

Olivträd

445KR

Mera blomsterglädje
KR

645

Kram

Varmt Välkomna!

450KR
Öppet: Vard 9.30–18.00 • Lör 10.00–15.00 • Norrskensgallerian, Gällivare • Tel 0970-101 76
Handla när det passar dig på irisblomsterhandel.interflorabutiker.se
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Vi älskar

Mat

!
P
P
I
L
K

6990

2

för

/st

LAXFILÉ

människor och Norrland!

BATT

5% RA

2
MINST

65k
FRYST VEGO

Oumph. 280 g. Fryst. Gäller ej smoky bits.
Jfr pris 116:07/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Pacific. 500 g. Fryst.
Jfr pris 139:80/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Härifrån
Norrbott

Du sparar

8k

/förp

3490

6990

7990

/frp

KASSLER

GRILLSKIVOR

ICA. Ursprung Sverige. 452 g. Av nöt.
Jfr pris 77:21/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Ursprung Sverige. Ca 600 g.

Scan. Ursprung Sverige. Ca 1000 g.
Marinerade. Av picnicbog.

5990

3290

/kg

BABY BACK RIBS

2

för

/frp

EKOLOGISK
FLÄSKYTTERFILÉ

ICA. Ursprung Sverige. 475 g.
Slow cooked. Med glaze.
Jfr pris 126:11/kg.

VARMKORV

NyhlenHugosons. 900 g.
Ord pris 64:95/förp.

129k

/st

/förp

/kg

/kg

FÄRSKA HAMBURGARE

5695

KEBABSPETT

ICA. Ursprung Sverige. 360 g. Av nöt.
Jfr pris 91:39/kg.

Ursprung Sverige. Ca 700 g.
Av benfri kotlett.

30

FÖRKOKTA MAJ
2-PACK

ICA. Spanien. 4
Jfr pris 33:33/

Storpack

2

för

15k

SVENSK GURKA
Odlarna.se. 250–500 g. Klass 1.
Jfr pris 15:00–30:00/kg.

2

för

10k
AUBERGINE

ICA. Nederländerna. 225 g. Klass 1.
Jfr pris 22:22/kg.
Max 2 köp/hushåll.

2990
/st

AVOKADO I NÄT

ICA. Chile, Sydafrika, Colombia, Spanien.
700 g. Klass 1.
Jfr pris 42:71/kg.

25k
/st

BABYPLOMMONTOMATER I ASK
ICA. Marocko. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 50:00/kg.

4

för

20

CIT

ICA. Spanien
Jfr pris 2
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Välkommen till

köket

Härifrån:
Norrbotten

Härifrån:
Norrbotten

Du sparar

!
P
P
I
L
K

/förp

23k

2

/förp

för

TOASTMASTER

25%
MINST

35k

5

+pant

för

Jfr pris 8:75/liter +pant.

Olofssons Bageri. 650 g.
Ord pris 26:95/förp.

/hg

TT
RABA

SMÖRGÅSTÅRTA

75k

Kvantumköket. Med ost & skinka.
Ord pris 24:95/hg.

Välkommen till

deli-disken

+pant

Jfr pris 7:50/liter +pant.
Max 1 köp/hushåll.

LÄSK
Coca-Cola, Fanta, Sprite. 2 liter.

n:
ten

Härifrån:
Norrbotten

Härifrån:
Norrbotten

!
KLIPP 30k
MINST

25%

Härifrån:
Norrbotten

Du sparar

Du sparar

20k

/förp

5k

/kg

/förp

5995 7995 3495
/förp

FALUKORV
NyhlenHugosons.
1300 g. Storpack.
Ord pris 89:95/förp.

0k

JSKOLVAR
K

/kg

KARRE
MARINERAD
NyhlenHugosons.
Ca 1200 g. I bit.
Ord pris 99:95/kg.

TRONER

n. 175–200 g. Klass 1.
25:00–28:57/kg.

MINST

25%

TT
RABA

!
KLIPP 695

Du sparar

/hg

MINST

2695

25%

TT
RABA

/hg

15k

/hg

/hg

/förp

PALT
Nordchark. 800 g. Utan fläsk.
Ord pris 39:95/förp.

SALAMI MAGRO

SKINKA

Bonivini.
Ord pris 36:95/hg.

Charkuterifabriken. Rökt, kokt, Skivad.
Ord pris 21:95/hg.

Välkommen till

bageriet

!
KLIPP 495

Du sparar

MINST

25%

TT
RABA

5k
/st

25k
/st

FÄRSKA DADLAR I ASK
ICA. Iran. 400 g. Klass 1.
Jfr pris 62:50/kg.

3990

KANELSNÄCKA
Kvantumbageriet. 106 g.
Ord pris 9:95/st.

/st

BLÅBÄR I HINK

ICA. Spanien, Marocko, Portugal.
300 g. Klass 1.
Jfr pris 133:00/kg.

450 g.
/kg.

0k

!
KLIPP 10k

Du sparar

Du sparar

TT
RABA

/hg

20k

Du sparar

395

495

5990
/st
MASKINDISKMEDEL
ALL IN 1 MAX
Finish. 35–46 pack, 900 ml.
Jfr pris 66:56/liter: 1:25–1:71/disk.

2290

/kg

PÄRON CONFERENCE
ICA. Nederländerna, Belgien. Klass 1.

Alltid lite bättre!
Öppet
alla dagar

7–23

Gäller v18 • 4/5–8/5

Gällivare

/st
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BUTIKSSÄLJARE TILL
OKQ8 GÄLLIVARE, DELTID
Projektchef Gällivare
Vi söker dig som har känsla av affärer och produktionsledning
inom maskinintensiva industriprojekt.
GENOM ÅREN HAR VI SKAPAT ALLT I FRÅN MILSLÅNGA VÄGAR SOM BINDER IHOP
LÄNDER TILL ATTVARA EN DEL AV FRAMTIDENS ENERGI FÖRSÖRJNING DÄR VI
ANLÄGGER VINDKRAFTSPARKER. VILL DU VARA MED PÅ VÅR FORTSATTA RESA OCH
TILLSAMMANS MED OSS BYGGA FÖR FRAMTIDEN?

Det händer mycket i Gällivare och för att
möta marknaden behöver vi stötta upp
organisationen med fler affärsdrivna
projektchefer. Som projektchef på BDX
har du en central och viktig roll där du har
en stor påverkan och möjlighet att vara
en viktig faktor för projektens framgång.
Rollen är bred och innebär att du har det
övergripande ansvaret för ledning,
samordning och uppföljning. Du arbetar
från anbud med ansvar för resurs- och
produktionsplanering, ekonomistyrning,
kvalité samt arbetsmiljöfrågor. Vidare
planerar och styr du framdriften av
produktionen, samtidigt som du trivs
med att motivera, skapa arbetsglädje och
utveckla ditt team så att vi tillsammans
når uppsatta mål!
Vem är du?
För att lyckas i rollen som projektchef är
det viktigt att du besitter både kunskap
och erfarenhet av ekonomisk uppföljning,
planering och tidplaner, detta då du
kommer att ha det övergripande
ansvaret inom projekten. Du är trygg i din
kunskap och arbetar strukturerat mot
uppsatta mål.
Vi söker dig som trivs i mötet med andra
människor och skapar trovärdighet och
förtroende i yrkesmässiga sammanhang
genom att bygga relationer med både
kunder, medleverantörer och andra
utförare. Du är tydlig i din kommunikation
med andra och hanterar frågor som
uppkommer på ett öppet och direkt sätt
samtidigt som du drar lärdom av
erfarenheter och feedback från din
omgivning. Eftersom en stor del av ditt
arbete handlar om att upprätta och
bibehålla goda kundrelationer, söker vi
dig som tillämpar affärsmässighet. Du
ser prioriteringar inom verksamheten och
använder denna kunskap för att hitta
bättre hållbara lösningar som ger
mervärde.
Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?
Vi tror att det är avgörande för ett
företags lönsamhet, hur väl chefer och
medarbetare trivs på sin arbetsplats och
att vi når våra mål tillsammans! Lyckas vi
med detta skapas en drivkraft att nå
resultat genom nyskapande lösningar för
våra kunder och deras behov.
BDX erbjuder tjänster inom entreprenad-,
anläggning-, industri- och logistiksektorn. Koncernen har ca 600 anställda,
med 275 kontrakterade medleverantörer
som i sin tur har 1 900 anställda med
totalt 1 600 fordon.

Vi tror att den fysiska närvaron skapar
en stark företagskultur, men vi jobbar
även med flexibla arbetsplatser för att
möjliggöra distansarbete vid behov. Vi
kan erbjuda ett omväxlande och
utmanande arbete. Din insats kommer
vara viktig och göra skillnad för BDX
framtida tillväxt. Hos oss har du ett stort
eget ansvar i ditt arbete, vilket också ger
dig stor frihet.
Vi tror att kontinuerlig träning ger friska
medarbetare, därför är friskvård ett givet
inslag hos oss.
På BDX kan vi erbjuda dig goda
möjligheter till att utvecklas och växa
som medarbetare, vi är en del av en
organisation som erbjuder interna
karriärvägar och utbildningar. Förutom
detta har vi ytterligare ett antal
löneförmåner som ger en guldkant på
en anställning hos oss.

Är du en serviceinriktad lagspelare?
I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete
i en spännande miljö där ingen dag är den
andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. På våra stationer är det
ofta ett högt tempo där du och dina
kollegor tar hand om våra kunder
och deras önskemål.

Vi söker

Vi värdesätter din personlighet framför
tidigare erfarenhet och utbildning. Du
är en positiv person som gillar att träffa
nya människor. Du tycker om att arbeta
i högt tempo och ser fram emot att
vara en del av ett sammansvetsat team
som tillsammans löser det arbetsdagen
har att bjuda på. Det är meriterande om
du tidigare jobbat med service eller
försäljning. Det enda formella kravet är
att du ska vara 18 år fyllda.
Just nu finns 3 vakanta tjänster
på 27 till 36 timmar i veckan.
Anställning sker löpande.

Vid frågor, kontakta:

Johanna Oskarsson, 0970-550 45
Johanna.Oskarsson@station.okq8.se

Läs mer och ansök:

https://emp.jobylon.com/jobs/128251-ok-norrbottenekonomisk-forening-butikssaljare-till-okq8-gallivare-deltid/

Kvalifikationer
• Du har minst 4 års erfarenhet av
produktionsledning inom industrin
eller mark och anläggning.
• God kommunikativ förmåga i svenska
och engelska i både tal och skrift.
• B-körkort. Meriterande
• Högskole- eller YH utbildning inom
industrin, gruva eller bygg- och
anläggning eller annan utbildning som
bedöms likvärdig.
• Vi ser det som meriterande med att
drivit större projekt.
• Eftersom en del av ditt arbete handlar
om att leda medarbetare ser vi tidigare
ledarskapserfarenheter som
meriterande.
Övrigt
• Anställningsform: Anställningen är en
tillsvidareanställning.
• Sysselsättningsgrad: Heltid 100%.
• Arbetsort: Gällivare
• Lön: Enligt överenskommelse.
• Tillträdesdatum: Enligt
överenskommelse
• Resor inom jobbet förekommer.
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande,
sista ansökningsdag 15 maj, 2022
För närmare information kontakta:
Regionchef Magnus Hedman,
070-284 98 53 alt.
magnus.hedman@bdx.se

Bli en stolt och efterfrågad
behandlingspedagog
Ta chansen och plugga på hemmaplan

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster.
Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad.

Läs mer på Lapplands Lärcentra eller
www.campusnynashamn.se/behandlingspedagog
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SÖKER

SOMMARVIKARIE

med möjlighet till fortsättning.
Du ska vara glad, utåtriktad och gilla att arbeta med människor

Välkommen med din ansökan
till robert@bjlek.se
För mer information: 070-3056999 (Robert)

SEMESTERVIKARIER FÖR

COOP GÄLLIVARE

Malmfälten står inför många stora investeringar och
KM Däckservice väljer därför att expandera sin verksamhet
i Gällivare.

är meriterande. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi söker dig som får energi av
mötet med människor, som
brinner för att hjälpa och vara
vårt ansikte utåt. I rollen som
säljare i våra butiker har du
varierande arbetsuppgifter
såsom försäljning, varuplock,
exponering, kassaarbete samt
post och spel.

Skicka din ansökan till andreas@kmdack.com redan idag.

Sista ansökningsdag är 8 maj.

Vi söker nu 3 däckmontörer
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och flera skiftformer. Vi kan ev. hjälpa till med
boende vid behov. Vi ser att du som sökande har minst B-körkort och behärskar det
svenska språket i tal och skrift. Ingen tidigare erfarenhet krävs då vi utbildar dig på
plats. Andra körkortsbehörigheter, fordonsintresse och språkkunskaper i fler språk

Intervju och anställning sker löpande.

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: 40:- /10
ord inkl moms. Loppisannonser 100:-.
Personlig annons + foto 120:- inkl moms.
Manusstopp: Personliga annonser och
radannonser senast fredag innan
utgivningsvecka. Övriga annonser tisdag
kl 12.00 om ej annat anges.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto.
Faktureringsavgift 20:-.
Efter förfallodagen debiteras ränta med
gällande diskonto + 8%.
Annonsgranskning:
Kometen förbehåller sig rätten att
avböja olämpliga annonser.
Reklamation och fel:
Reklamationer beträffande införda
annonser skall göras inom 3 dagar.
Beträffande fakturor inom 10 dagar.
För fel i annonser, som avlämnats till
Kometen per telefon, är tidningen utan
ansvar. Kometen är likaledes utan
ansvar för eventuell skada på grund av
uteblivet eller felaktigt införande eller
fördröjda annonssvar.
Kometens ansvar för fel är begränsat
till högst annonskostnaden.

COPYRIGHT © :

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

Läs mer och ansök på:
coop.se/jobb

BUTIKSPERSONAL
SÖKES!
GÄLLIVARE

Tjänsten är 100%
Dagtid, mån-fre 9-18, lediga helger!
Arbetsuppgifterna för denna tjänst
är förekommande uppgifter inom
kassa och butik. Lön enligt ö.k.
Vi söker dig med hög servicekänsla
och gott ordningssinne.
Välkommen med din ansökan,
vi anställer så snart vi hittat
rätt person.

Gäller i följande butiker i Gällivare kommun: Coop Gällivare Centrum, Coop
Gällivare Luleåvägen, Stora Coop Gällivare och Stora Coop Gällivare Bolist.

Melodikrysset
Melodikrysset v.18 - 7 maj
1
5
Melodikrysset lördag kl.10.03 i P4.
Lösningen ska vara inne senast
onsdag i nästa vecka.
Adress:
Melodikrysset, Sveriges Radio P4,
109 12 Stockholm
Namn:

Mail till sandra@erikssoncenter.se

2

3

4

6

7

8

9

10

11
12
13

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

Adress:

14

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

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

.......................................................................................
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VÅREN

DUKA UPP

MED

Termoskanna
Silhouett, finns
i många färger
.ord pris 1399:-

Nu

699:-

/st

BB kvar i
Gällivare

Karaff
Recycled

249:-

/st

Glas
Recycled 25cl 4-pack

349:-

349:-

Visste du att psykisk ohälsa är den största
orsaken till sjukskrivning i arbetslivet idag?
Visste du att de två främsta riskerna för stress i arbetslivet är hög
arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet på
arbetsplatsen? Visste du att ett gott ledarskap främjar hälsan?
Våra psykoterapeuter har lång erfarenhet och kompetens om hur människan påverkas
psykisk av och i vår arbetsmiljö, hållbarhets- och riskfaktorer gällande den psykiska
hälsan i arbetslivet.
De har kunskaper om och kan ge stöd i hur du som arbetsgivare kan förbygga psykisk
ohälsa och hur du kan anpassa i samband med rehabilitering. De genomför kartläggningar
om psykisk hälsa på individ och gruppnivå, kartläggningar av den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön, kognitiva funktionsbedömningar, sambandsanalyser, tar fram
åtgärdsförslag i syfte att inringa problemområden likväl som att förebygga psykisk ohälsa
och att anpassa vid sjukdom och psykisk ohälsa.

Vi vill mer

Vi arbetar enligt de riktlinjer som gäller för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på
arbetsplatsen.

GÄLLIVARE

GÄLLIVARE

Behöver ditt företag hjälp och stöttning gällande den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön för att minska ohälsa, skador eller olycksfall i arbetet?

To Go Cup finns i många färger

Från

Vecka 18 I Onsdag 4 maj 2022

/st

Välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon.

Modernisera
329:-

Den gröna industriomställningen pågår

Vinglas

/st

mera

GÄLLIVARE

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

GÄLLIVARE

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

Samhällsutveckling
inte bara omställning
GÄLLIVARE

Skoter
till
Nu
snackar
närmsta
led

Gällivare sjukhus är
Malmfältens sjukhus

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

vi BREDA

Privatkund
Genom Seniorarbetskraft hyr du en pensionär som hjälper
dig med allt från städning, hemservice, snöskottning,
hantverksjobb, läxläsning till att transportera material till
återvinningsstationer mm. Med ROT- och RUT avdraget
betalar du bara 70% respektive 50% av timkostnaden.
Vill du veta mer? Kontakta oss på
seniorarbetskraft.nu eller på
telefon 070-678 80 80

SKYLTAR, DEKALER, KLISTERMÄRKEN, BANDEROLLER.

Oavsett hur krävande ochGÄLLIVARE
detaljerat
en grafik skall printas med är PRO4 XR-640
en optimal lösning med en materialbredd på
hela 160 cm! Roland XR-640:s
färgbredd, med sju färger CMYKlclm &
ljust svart ger även det ett brett spectrum

Vi vill satsa
på Dundret!

som kan användas till produktion av olika typer av
applikationer såsom klistermärken, skyltgrafik,

banderoller, affischer, canvas och folie till carwrap.
Stort urval av material finns att välja på, bl a vinyl,

Bygg mer
bostäder

spinnacker, solfilm, ljuslådefilm med mera.
GÄLLIVARE
Passar allt från lastbilar till
cd-skivor.

GÄLLIVARE

ALLT I FÄRG OCH I OLIKA FORMER, RUNDA, FYRKANTIGA,
ELLER UTSKURNA HELT EFTER EGET ÖNSKEMÅL!

Tel: 0970-248 60 • Fax: 0970-215 50 • Järnvägsgatan 13, Malmberget
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Funderar du på att byta jobb?
Vi expanderar och förstärker
med en till butikssäljare!

Nu har du chansen att få arbeta i ett trevligt gäng, i ett företag som ständigt växer!
Vi söker ytterligare en butikssäljare till vår butik som bl. a säljer arbets- och fritidskläder,
reservdelar, tillbehör, cyklar, skogs- och trädgårdsprodukter samt snöslungor. Hos oss behöver
du inte arbeta helger, endast vardagar mån-fre kl. 08-17.
Arbetsuppgifter: Vår butik ska vara levande så en av dina arbetsuppgifter är att jobba med att
exponera produkter och skyltmaterial smart och skapa en kreativ miljö. Du kommer även ha
kassatjänst, hjälpa kunderna att hitta rätt produkter samt packa upp varor m.m.
Produktutbildning får du av oss.
Kravproﬁl: Du är en sälj - och serviceinriktad person! Som butikssäljare hos oss arbetar du i team
med övrig butikspersonal. Du kommer till viss del samarbeta med fordonssäljare, lager, verkstad
och marknad varav god samarbetsförmåga är nödvändigt. Du kommer även sätta upp egna mål,
förväntas ta egna initiativ och ansvara för dina individuella resultat. God datavana krävs.

MJM Powersports har 23 anställda, omsätter 140 miljoner kronor per år och är en av Sveriges
största återförsäljare av snöskotrar och släpvagnar.

” Tycker du som många andra att det är krångligt att skriva CV och

personligt brev? Lägg inte onödigt mycket tid på det, det viktigaste är
att du ﬂaggar för intresse av tjänsten! I slutänden är det ändå din
personlighet och attityd som är avgörande, inte dina meriter!

”

Varmt välkommen att posta din ansökan snarast möjligt till vår butiksansvarige
Marcus Edlund edlund@mjmpowersports.se
Har du frågor om tjänsten? Marcus nås på mejl alt. tel. 076-775 12 01.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

Individuell lönesättning och tillträde enligt överenskommelse.
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Lunchguiden
10-14
0970 - 170 30 • Malmbergsv. 1
Buffé alla vardagar med flera varmrätter samt
salladsbuffé. Bröd, smör, kaffe/te & valfri dryck ingår.
Onsdag Kyckling pasta
Gratinerad fläskfilé med bacon och potatis
Torsdag Köttsoppa med klimp
Pytt i panna med ägg
Fredag Pasta med skinksås
Kycklinggryta med ris
Måndag Palt black and white, fläsk, smör & lingonsylt.
Gratinerad falukorv med potatis
Tisdag Panerad alaska med potatis och citronsås
Köttfärslimpa med potatis och brunsås

Vi gör även matlådor för avhämtning
RING OCH BESTÄLL 0970-170 30
MÅN-FRE 10:00-20:00
LÖRDAG 12:00-20:00
SÖNDAG STÄNGT

110:-

kinamat

0970-176 85 • Storgatan 21
Onsdag: Fläskkött rödcurry kokosmjölk grönsaker (stark)

Wokad kyckling med ostronsås grönsaker. Stekt biff med
bambuskott. Vårrullar med fläskfärs. Stekt ris med räkor,
ägg. Wokade glasnudlar med ägg, grönsaker. Friterade
vegetarisk vårrullar
Torsdag: Kyckling grön curry kokosmjölk grönsaker (stark)
Wokad fläskkött med rödcurry bambuskott. Wokad
fläskkött med grönsaker. Wokade gul nudlar med
grönsaker. Friterad fläskfilé. Friterade vegetarisk vårrullar
Wokade fisk med grönsaker
Fredag: Nötkött rödcurry kokosmjölk bambuskott (stark)
Wokad kyckling med grönsaker. Fläskkött med lök
Wokad fläskkött med chilipasta. Friterade kyckling
Friterade vegetarisk vårrullar. Wokade äggnudlar
grönsaker
Måndag: STÄNGT
Tisdag: Wokade kyckling rödcurry bambuskott(stark)
Wokade fläskkött med grönsaker. Szechuan kyckling
Wokad kyckling med thai sweet chilisås grönsaker
Wokade risnudlar med soja ägg, grönsaker. Friterade
vegetarisk vårrullar. Friterade kyckling

110:-

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

Lunch Buffe serveras måndag - fredag
kl. 10- 14 Inkl. sallad, dryck 33 cl och kaffe.
Onsdag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Chili fisk,

Friterad kyckling, Wuhan biff, Kyckling med grönsaker
i barbecue sås, Revben i sötsur sås, Nudlar med ägg
och grönsaker
Torsdag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Kyckling

vingar, Friterad fläsk, Tandoori biff, Szechuan
kyckling, Grillad fläsk, Pasta med ägg och grönsaker
Fredag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Köttbullar i

soyabönor sås, Friterad kyckling, Garlic biff, Kyckling i
curry sås, Kanton fläsk, Nudlar med ägg och
grönsaker

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

Onsdag:
Fish and chips

Torsdag:
Suovasrulle

Fredag:
Hamburgertallrik

Måndag:

Måndag: Vegetariska vårrullar, Stekta blandade

Köttbullar och mos

grönsaker, Kyckling spett, Friterad kyckling, Biff i
curry sås, Samurai kyckling, Fläsk med bambu,
Nudlar med ägg och grönsaker

Tisdag:

Tisdag: STÄNGT

105:-

10-14

Pyttipanna med ägg

10-14

100:-

Godaste kaffet på jobbet
Vi vill att alla ska kunna dricka riktigt gott kaffe på sin
arbetsplats. Med gott kaffe menar vi inte bara god smak,
utan också ett ansvar för en hållbar utveckling.
Hör av dig så berättar vi mer!

Beansincup.se

NU SATSAR VI VIDARE!
Nya ägare tar vid

VI HAR
VERKTYGEN SOM
GÖR RENOVERINGEN
ENKLARE!

Vi utför
beställningstrafik
• Företag
• Föreningar
• Privatpersoner
(ex vis vid bröllopp)

Välkommen med din förfrågan på
tel 0980–124 00 • info@kirunabuss.se

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
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MANDEL OCH RUND
KAFFEOST OCH ÄGG
ÄLG OCH RENSKAV, SUOVAS

FREDAG 6/5
Torget i Gve kl 10 - 11
Malmheden OBS! Ny plats mittemot
Lekia infart havator. kl 11.30-16.30

Dante Kontio
18 år 5 maj

Tel 070-647 11 40

Lördag 4 juni

Välkommen

Körschema finns på Facebook

ÖPPETTIDER
Öronhåltagning

Ring och
boka tid!

HERRKLIPPNING
SOLARIUM

Curteliusvägen 22 • 070-514 98 89

Grattis Alma 5år!

Vår älskade kille
Dante fyller 18 år.
Grattiskramar i
massor från oss alla

Önskar mamma och pappa.

Den 9 maj blir Olivia 10 år!
Grattiskramar till
världens bästa
tjej från Mamma,
Pappa och Nils.

Vår älskade

Göta Maria
Hansson
* 3 maj 1930
† 30 mars 2022

Sanna Stefansson

21 april 2022

Grattis önskar Farmor & Farfar
och lycka till med körkortet

Stort tack till BM Barbro på
Gällivare HC Samt all fin personal
på förlossningen & BB

fyller 18 år den 6 maj

Sanna Köhler & Joakim Lund

har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Bred dina vida vingar
o Jesus över mig
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig
Tack lilla Mor för åren
som gått
tack för all kärlek
och omsorg vi fått
tack för all ömhet och
vänlighet stor
tack för allt vår älskade Mor

Nette
Kjell och Lena
Anna med familj
Övrig släkt och vänner

Begravningen har ägt rum.

Den 7/5 fyller vårat
barnbarn Leia 1 år
och hennes morbror
Emil 25 år.

Grattiskramar i massor

Vårt varmaste tack
till alla er som på
olika sätt hedrat minnet
av vår älskade

Sanna Stefansson
18 år den 6/5

Tiden rusar fram med en rasande
fart,Våran lilla piga blir stor snart.
Nu du tar det stora klivet,
Och susar ut i vuxenlivet.
Körkortet kirrar du galant utan att
yra, sen kan du Kian på gatorna
styra.
Småbrorsorna vill nog sen med sin
syrra få, Hänga med på en åktur
eller två.
Massor med grattiskramar från
oss, och lycka till med körkortet
förstås.

Vi älskar dig!
Mamma, Pappa och syskonen

BJÖRKVED

Kapad och klyven i 30 cm
i 1,5 kubiks säck Transport i
närområdet ingår.
Pris 1300 kr eller 5 st för 6000 kr
Telefon 070-677 00 56

Välkommen till världen
vår älskade dotter

Vårat barnbarn

PLUSRADISAR

Göta
Hansson
vid hennes bortgång
och begravning.

LOPPIS

Lördag 7/5 kl. 11-15
Dansens Hus. flera säljare
Kom och fynda

Säljes
Däck och fälg
4 st Renault Megan 5-bults,
2 helt nya sommardäck, 2
bättre begagnade. 2000:073-052 88 19

Diverse
Borttappat
Någon som hittat en nyckelknippa i Gällivare?
Nyckelringen består av tre
nycklar och en nyckeltagg.
Nyckelringen har en rund
silverbricka och i silverbrickan är det ett guldtorn har jag
för mig. (fast kan vara 2-3
guldtorn i den runda
silverbrickan). Har någon
hittat en sådan nyckelknippa.
Hör av er till kometen.
Lämna in den till polisstationen eller till kometen om ni
skulle råka hitta denna
nyckelknippa. Min pojke har
råkat tappa den pga hål i
fickan.

KLUVEN VED
SÄLJES!

Mån-fre 7-16
Lunch 12-13

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

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

BÄRGNING • STARTHJÄLP • LÅSÖPPNING

Gällivare

Godkänd av alla försäkringsbolag.

TRANSPORTER • JOURREP • 24 TIMMAR

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

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

Transport
kan ordnas

1 kubiks säckar.
alt. 40 literssäckar.

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

070-314 55 61

Gå in på bds.se och klicka dig vidare

Nordvall Gällivare

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

till samtliga bilmärken & Släpvagnar

Dela upp din betalning ▸ Upp till 24 månader räntefritt

Varmt tack till
Anders Bondesson

bärgningstjänst

Varmt tack till
Gällivare Begravningsbyrå

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

Varmt tack till all fantastisk
personal på Enen, Norrskenet
Nette och Kjell

Hakkas

Anton 0970-155 50 Ingemar 0975-102 00

@KometenGrafex

GÄLLIVARE
0970-107 00

JOKKMOKK
0971-103 00

KIRUNA
0980-101 00
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DEALS
Ag 10-125 ek

749:-

M18 FDD2-502X

3295:-

M18 FHIWF12-0X

2995:-
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Tisda
kl. 06.30-09.00

JOURÖPPET DYGNET RUNT
UNDER REPSTOPPET
7/5-22/5

Tel: 010-405 20 83
Avgift vid utringning 500:t
e
p
p
ö
s
ördag

Fotograf Fredric Alm / LKAB

Åter l

xlbygg_colorama

Måndag - Fredag 06.30-17.00
Lördag 10.00-15.00
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Tuva 6 år
den 4 maj

22-04-12 föddes vår son

Einar Persson

TACK
för alla
gratulationer
på min födelsedag

Gunnel Harnesk
Vår pappa

Bo Lindmark fyller 80 år!
Välkomna att fira denna minnesvärda stund tillsammans med oss.
Vi inbjuder till Öppet hus lördagen
14 Maj mellan 14.00- 20.00.
Vi bjuder på mat och dryck!
Anmälan till Helene
sapmi.pathfinder@gmail.com /
070-229 57 03.
O.S.A senast den 8 maj

Grattis våran finaste

Elvira på 8 års dagen
den 6 maj

GRATTIS

Kramar från mamma pappa
och lillebror. Vi älskar dig

Herman 6 år
Önskar Ada, Mamma och Pappa

Grattis på födelsedagen älskade
gumman. Många
kramar från
Pappa, Mamma,
Hilde och Siri

Emmie 8 år
den 8 maj

Vårt varma
Tack
Stort tack till
bm Chitchanok Phromson,
Ulla-Maarit Merta samt usk
Jing Tian och all övrig berörd
personal på förlossningen
och BB.
Hälsningar
Einar med familj.

TUSEN TACK
Till killarna som hjälpte
mig den 21/4 när jag
ramlade och ni körde
mig till akuten Tack.
Grattis vår lilla busunge

Grattis

Alice 11 år 2/5
Många grattiskramar
från mamma och pappa

Många kramar från
Elsa, mamma, pappa,
mormor, farmor & farfar
och Smulan & Sötis!

Vince som blir 1 år
den 8 maj

Pussar & kramar från
Mamma, Pappa & Neo

Vince 1 år 8/5
Grattis lill

Önskar Mommo,
Wilma, Moffa,
Ante, Thilde & Matte

Eddie 6 år
den 9 maj

Barnbarnet

Världens bästa

Eddie Kultima fyller 6 år
den 9 maj

Grattiskramar i massor
från mommo å moffa.

Grattis våran bästa
Eddie på din dag.
Önskar Pappa,
Mamma
och lillebror Sammy.

Vilhelm fyllde
2 år den 11/4

Världens bästa

Julie fyller 6 år den 7 maj
Grattis till vår virvelvind
Puss och kram från oss alla!

Kramar
Moffan &
Faffan

Grattis Sally 6 år
den 9 maj

Grattis

Vera & Lova fyller 1år den 4 maj

Stort grattis från Mormor, Moster, Tobias & Elis

Sally 6 år den 9 maj

Önskar
Många
grattiskramar
mamma,
pappa
från
mammaAlbin
och pappa
och lillebror

Kramar från
mommo, moffa
och morbror
med familj

Glömde jag en plastmugg i bilen? slå gärna
en signal 070-355 01 72

till er alla som på olika
sätt hedrat minnet av
vår älskade

PER NYBERG
vid hans bortgång
och begravning.
Ett särskilt tack till
Marie Kamikazi och den
manlige vårdaren på
Skogsbackens särskilda
boende för deras
empati natten 31/3 när
Per somnade in.
GUN
Barnen med familjer
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Vecka 18 I Onsdag 4 maj 2022

Vi fyller 90 år!
Välkommen på familjefest hos Bilbolaget
lördag 7 maj klockan 10-15

I 90 år har vi haft förmånen och förtroendet att visa vägen och ge människor vad de vill
ha och behöver: Rörelsefrihet i livet och enkelhet i vardagen. Vi har gjort det från generation
till generation. Från häst till kärra. Från PV 651 till C40.
För oss handlar det alltid om samma sak, då som nu: Om att hitta rätt väg och bil för dig.
Det har vi gjort sedan 1932. Det är vi stolta över. Det fortsätter vi gärna med.

Välkommen att fira med oss på lördag den 7 maj kl. 10-15,
fina jubileumserbjudanden och aktiviteter för hela familjen
FÖR ALLA BARN:

Måla en bil med
vattenfärger!

20% RABATT PÅ
ORIGINALTILLBEHÖR

49 KRONOR FÖR
3 L SPOLARVÄTSKA

SKAFFA CARPAY OCH
FÅ EN TRISSLOTT

Gäller 7 maj 2022 när du betalar med
CarPaykort, Volvokort eller Renaultkort.

Färdigblandad. Max 2 per kund och gäller
endast 7 maj 2022 så långt lagret räcker.

Gäller endast 7 maj 2022 hos
Bilbolaget Gällivare och Kiruna.

Volvo V90 jubileumsbil

Volvo V90 Recharge T6 Core Edition
Jubileumspris

Vi bjuder
på kaffe och
jubileumstårta!
Gäller så länge det finns tårta och kaffe.

Vi bjuder på varmkorv!

Volvo XC60 jubileumsbil

Volvo XC60 Recharge T6 Core Edition

559 900 kr

Jubileumspris

589 900 kr

Billån*

6 390 kr/mån

Billån*

6 690 kr/mån

Volvo Business Lease**

6 290 kr/mån

Volvo Business Lease**

6 590 kr/mån

Serviceavtal 90-års erbjudande***

90 kr/mån

VÄLJ TILL JUBILEUMSPAKET - KUNDVÄRDE UPP TILL 47 800 KR
Läderklädsel........................... +1 932 kr Ljuspaket och metallic ... +1 932 kr
Motorstolspaket ................ +1 932 kr Dragkrok .................................... +1 932 kr

Serviceavtal 90-års erbjudande***

90 kr/mån

VÄLJ TILL JUBILEUMSPAKET - KUNDVÄRDE UPP TILL 47 800 KR
Läderklädsel........................... +1 932 kr Ljuspaket och metallic ... +1 932 kr
Motorstolspaket ................ +1 932 kr Dragkrok .................................... +1 932 kr

WLTP vid blandad körning (prel). Förbr: 0,8-1,0 l/100 km. CO₂: 18-23 g/km. *Billån: 20% kontant eller inbyte, 36 månader, restvärde 50% efter 36 månader, ränta 4,75% (effektiv 4,85%). Kostnad för Serviceavtal och
försäkring tillkommer. Prisexempel beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. **Volvo Business Lease: Första förhöjd hyra 10%, restvärde 50%. 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. ***Erbjudandet gäller 36 månader, 1500 mil/år samt i kombination med finansieringserbjudande. Den statliga klimatbonusen är ej inräknad i priserna. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal och
rabatter samt gäller till och med 31 juli 2022. Reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Bilen på bild kan vara extrautrustad.

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

Denna annons är av en ideell förening i syfte att väcka opinion mot främst en beslutad ”Snabbutredning av Jakt- & Fiskerättigheter”

UPPROP!!

VALET NÄRMAR SIG!!

Exempel på hur denna yrkesgren under lång tid nyttjat helikopter som ”Stress-Fläkt” för rendrivning…

SKA SVENSKA MEDBORGARE FORTSÄTTNINGSVIS
FÅ VISTAS I SKOG & FJÄLL PÅ STATENS MARK??

• Kommitténs juristgrupp om 5 st har, efter
granskande av ett annat juristbeslut i Girjasdomen, presenterat ett arbetsmaterial om 30 PM,
inalles 700 sidor, där det kan tolkas att juristgruppen kommer att föreslå stärkta rättigheter
för renskötare/Samebyar alt. kollektivet
Sametinget.
• Jägareförbundet, som representerar i
kommitténs expertgrupp, har i sitt organ anfört
att man i princip börjat i fel ände med en snabbutredning! Först borde den uppenbart felaktiga
Girjasdomen nagelfarits då den ej kan anses
prejudicerande för att gälla alla samebyar i hela
Norrland och Jägarefärbundets slutsats är att all
Jakt & Fiske på statens mark tillhör rätten för alla
svenska medborgare! Precis som VSFF skulle ha
anfört via Snofed eller VSFF om vi blivit inbjudna
till Renmarkskommittén...
För annonsläsare utanför Norrland ska klargöras att ”Samebyar” är sammanslutningar av
renskötselföretagare som bedriver renskötselverksamhet! Det handlar i princip om något
hundratal företagare med egna renhjordar där
det även kan ingå koncessionsskötsel för andra
mindre renägare som ej bedriver egen renskötsel,
totalt kan det alltså beräknas beröra ca 2500
renägare i Sverige men uppskattningsvis alltså
bara ca 250 direkta renskötselföretagare på en yta
motsvarande halva Sverige!
• Domen i Girjas-målet baseras på ”Urminneshävd” men denna hävd kan faktiskt ej fastslås!
Är egentligen denna Urminneshävd det som
uppstod efter ISTIDEN, dvs stenåldersfolket som
jagade vildren & mammutar?? Eller är verkligen
Urminneshävd en sentida enl. dagens boskapsskötsel med från början annekterad vildren där
en sådan utvecklad renskötsel importerats från
det mongoliska folket i Öster??

• Men även Näringen & Staten står inför
stora miljardinvesteringar i Norrbotten som är
viktiga för hela riket, det handlar ju om enorma
miljöinvesteringar i nya stålverk och kraftig
energiutbyggnad på statlig mark med tusentals
arbetstillfällen över lång tid!
• Slutsatsen är att nu bör alla väljare fråga sig
om inte statens mark tillhör medborgarna i detta
land? Vill vi medborgare ha en totalt reglerad
fritid där en liten grupp renskötselföretagare
ska diktera villkor med bara periodvist möjligt
tillträde till statens land & vatten och dessutom prisreglerat? Statens Land & Vatten tillhör
svenska folket och VSFF anser att alla vi medborgare ska ha ”Lika Rättigheter & Skyldigheter”!
Vi har ett system där statens förlängda arm, dvs
Länsstyrelser, förvaltar Jakt & Fiskerätter och i
demokratisk anda! Hur avser den politiska eliten
behandla och besluta i dessa tillsatta utredningar?

Foto: Henrik Montgomery/TT

• Efter HD-domen i GIRJAS-målet där EN
Sameby fick förvaltningsrätt av Jakt & Fiske har
dåvarande Regering med MP & S under 2021 utsett en ”Renmarks-Kommitté” för utredning om
ev. ny Rennäringslagstiftning, utredningen avses
klar 2025. I kommittén ingår parlamentariker
från olika partier samt en expertgrupp och en
grupp sakkunniga dvs till merpart Samer.

Exempel på dagens stordrift, årliga motordrivna tvångsflyttningar.

Foto: Henrik Montgomery/TT

• TKL-utredningen har pågått i några år med
klara remissrundor, beslut är föreslaget ske i juni
2022.

• Betr Vildren så finns denna alltså ej kvar i
Sverige och bara en lite spillra kvar i NordNorge!
Och den stora frågan idag är ju om naturen i
Norrland verkligen är anpassad efter dagens industriella drift med jättelika hjordar, finns renbete
överhuvudtaget kvar i den svenska fjällregionen
där återväxten av ex.vis renlav rör sig om 10 år
eller mer? Är rendriftens köttmarknad på väg till
inhägnad boskapsskötsel med ren utfordring?

Motoriserad Året-Runt rendrift med Snöskoter, Terränghjuling, Mc,
Helikopter & Gyrokopter, alltså även på barmark och våtmarker!

Ta reda på var Ditt parti står
innan Du lägger Din röst i
valurnan!
RENMARKSKOMMITTÉN,
http://www.sou.gov.se/
n-202102-renmarkskommitten/
ARTIKEL AFFÄRSVÄRLDEN,
https://www.affarsvarlden.se/
kronika/en-ren-konflikt
JÄGAREFÖRBUNDET,
www.jagareforbundet.se/fjalljakten

Foto: VSFF

Två stycken långa utredningar står nu inför beslut
planerat under 2022, dels ev. ny Terrängkörningslag och dels en snabbutredning om förvaltningsrätt av Jakt & Fiske som ska vara klar senast
november 2022...

Där borta kan det nu bli helt stopp för oss vanliga medborgare!

FRIHET under ANSVAR

Stöd föreningslivet - BLI MEDLEM!

Snowmobile Organization Sweden (SOS)

www.vinterstaden.org

