
Kultur och Fritid – för en trivsam kommun

Jobb och bostad är viktigt för de flesta, men det räcker inte för att skapa en trivsam kommun. För att 

man ska kunna må bra där man bor så behöver man även en meningsfull fritid. Något intressant, bra, 

roligt och avkopplande i vardagen – en stimulans i tillvaron.

När man hör ordet kultur så tänker många på olika konstformer, men det är mycket mer än så. Kultur

är även det sociala levnadsmönster som vi människor skapar.  Gällivare kommun erbjuder en hel del 

på kulturområdet genom bland annat den återkommande Kulturfestivalen och Polarvinternatten 

samt olika aktiviteter under sommaren. Från början var Kulturfestivalen mest fokuserad på kultur 

utifrån olika konstformer, men har successivt blivit bättre genom att öppna upp för ett mer 

nytänkande och även omfatta annat. Vi anser dock att det finns mer att göra.

I Gällivare kommun har vi exempelvis ett stort motorintresse, med såväl ”jänkare” som den 

återkommande motorcykelträffen. Vi har även ett stort intresse för snöskotrar och det både som 

rekreation för att ta sig ut i naturen, men även för tävlingsbruk. Det gedigna motorintresset som 

finns i kommunen är en del av det sociala levnadsmönstret, en del i den moderna kulturen. Något 

annat som kan betecknas som modern kultur är skateboard och snowboard, vilket är minst lika 

mycket livsstil som sport/idrott. Dessa borde ha en lika naturlig del i kulturarbetet som de 

traditionella konstformerna. Vi ser det som en självklarhet och något som det bör satsas på.

Ett annat stort fritidsintresse i kommunen är fiske och vi har potential att bli norra Europas bästa 

område för sportfiske. Det gedigna arbete som gjorts genom åren måste fortsätta och för att 

utvecklas så krävs det att kommunen målmedvetet arbetar med såväl ekologisk fiskevård som med 

marknadsföring. Gör vi det så kan det öppna upp för ökad turism samt företag inom branschen.

När det kommer till kommunens arbete och organisering så ser vi fram emot det nya 

multiaktivitetshuset samt den tilltänkta Kultur & Fritidsförvaltningen som även omfattar 

ungdomsverksamheten. Under många år har verksamheterna periodvis varit föremål för 

neddragningar och försämringar då de ofta drunknat i skol- och teknikfrågor vilket inte varit bra. 

I och med en egen förvaltning så ges kultur och fritid bättre förutsättningar och en högre status.

Om ett samhälle ska hänga med i tiden så krävs det nya tankesätt för att vara attraktiv!

Malmfältens Väl arbetar för att:

• kommunen aktivt ska stödja initiativ från föreningar runt om i kommunen.

• inom kommunen bredda arbetet med kulturfrågor.

• skidbackarna på Dundret kan nyttjas av kommuninvånare och föreningar på ett 

tillfredsställande sätt. 

• skidspår och skoterleder hålls efter och att man fortsätter med utvecklandet av dem inom 

tätorten.

• fiske- och vattenfrågor prioriteras med målet att kommunen på sikt ska bli norra Europas 

bästa sportfiskeområde.

• kommunen ska hålla efter och utveckla såväl Sandvikens badplats som parker och 

strövområden.

• att den tilltänkta Kultur & Fritidsförvaltningen blir verklighet.

                                            - det lokala alternativet


