Samhällsomvandling & Bostäder – för ett attraktivt och modernt samhälle
Samhällsomvandlingen har under de gångna åren tagit fart. Det grävs för fullt, lyftkranar tornar upp mot
himlen, nya kommunala verksamhetslokaler samt bostadsområden tar form. Detta är något som borde
kommit igång många år tidigare, men ingen kan längre säga att ingenting händer eller ställa frågan när
spaden sätts i backen. Det nya Gällivare tar form och vi bygger nytt och för ett sammanhållet samhälle som
ska finnas och utvecklas lång tid framöver.
Samhällsomvandlingen skapar möjligheter men även många utmaningar. Möjligheterna består i
samordningsvinster och skapandet av liv och rörelse i ett förhållandevis slumrande centrum. Ett skapande
av attraktion och en förnyelse av verksamhetslokaler som har många år på nacken varav många är kraftigt
eftersatta. Denna möjlighet Gällivare kommun har är få kommuner förunnade.
När det kommer till utmaningarna så är tidsaspekten en faktor trots att kommunen idag ligger i bra fas med
avveckling kontra utveckling. Tidsplaner måste ses till att hållas för att minimera risken för förseningar och
eventuella fördyringar. Att få fram detaljplaner för ett varierat utbud av nya bostadsområden som gör att
kommuninvånarna är nöjda är ett måste.
Den kanske viktigaste frågan är ändå frågan som rör påtvingad flytt på grund av gruvverksamhet och det ur
ett rättviseperspektiv. Att de som tvingas att flytta på grund av gruvornas utbredning blir rättvist
behandlade och kompenserade. Detta är en viktig förutsättning för att kunna trivas och se en framtid i
kommunen. Där är det viktigt att kommunen har en tydlig och bra dialog med de som berörs samt lyssnar
på dem. De folkvalda politikerna ska och måste stå på samma sida som sina uppdragsgivare
kommuninvånarna. Gör vi det så har vi alla möjligheter att skapa ett attraktivt och modernt samhälle.
Malmfältens Väl jobbar för att:

•

principen om "Nyckel mot nyckel" ska gälla.

•

de som drabbas av gruvverksamhetens utbredning ska bli rättvist behandlade och gå skadeslösa vid
påtvingad flytt.

•

kommunen tar över som huvudman av Repisvaara Mitt.

•

Malmsta ska klassas som ett avvecklingsområde och att de boende ska få "Nyckel mot nyckel" eller
få en ersättning som motsvarar att deras hus stod i Gällivare plus 25% i ersättning.

•

kommunen engagerar sig mer gällande de boende i Sakajärvi och Liikavaara och deras
boendesituation i och med gruvans utbredning.

•

bostäder inom allmännyttan inte säljs ut.

- det lokala alternativet

