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En tidning för våra hyresgäster

LKAB Fastigheter bygger som aldrig förr. Terrassen i Kiruna är ett av de projekt som 
ligger närmast i tiden. Här planeras för återuppbyggnad av två punkthus med totalt 62 
lägenheter.  s i dA N  6 - 7
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Siv Aidanpää Edlert, 
vd LKAB Fastigheter
siv.aidanpaa-edlert@
lkab.com

EN Av årEts höjdpunkter är 
när jag sitter och går igenom 
de enkäter som ni hyresgäs-
ter svarat på vid vår årliga 

hyresgästenkät. för bostäder ska ni få 
enkäten vart femte år och lokalhyresgäs-
terna varje år. det är så roligt och inspire-
rande att läsa och jag är otroligt tacksam 
att ni tar er tiden att fylla i enkäten och 
skicka den till oss. den är till stor hjälp för 
vårt arbete. vi ser vad vi är bra 
på, vad vi behöver förbättra och 
om det är något ni inte alls är 
nöjda med. 

i år sEr vi att vi kan vara 
tydligare med informationen.  
många har önskat att det ska gå 
att felanmäla via internet. det 
gör det faktiskt redan nu efter-
som www.lkabfastigheter.se har 
en länk på första sidan där du 
kan fylla i ett webformulär så tar sedan 
vår kundservice hand om din felanmälan. 

dEt Ni hyrEsgästEr är mest nöjda 
med enligt enkätsvaren är hur ni blir be-
mötta vid kontakterna med vår personal 
och hur snabba vi är på att åtgärda fel 
och brister. det är vi glada för. för många 
är det just det som är lkab fastigheters 
”anda” och vi vill absolut behålla den-
samma. 

dEt som FicK övErLägsEt flest syn-
punkter var skötsel av gårds- och gröny-
tor. det var också den punkt vi var mest 
självkritiska till. Gräsklippningen kom 
igång sent förra året och där har vi redan 
gjort ett omtag till kommande sommar. vi 

har nu utrustning och bemanning i egen 
regi för att komma igång så tidigt som 
möjligt både i malmberget och i kiruna. 
Utemiljöerna är viktiga och när jag pratar 
med hyresgäster om vad som gör om-
råden attraktiva så är det just utemiljön 
som är extra viktig. 

JAg sEr ocKså tyvärr att även förra 
sommaren var det hyresgäster som fick 

sina rabatter nermejade av 
ivriga röjare. vi ska bli bättre 
på att informera om vad som 
ska röjas och vad som inte ska 
röras. många av er har gjort så 
fint utanför husen och det är 
vårt ansvar att se till att det får 
vara så. 

UNdErhåLLEt av lägenhe-
terna får ett hyfsat betyg. vi har 
idag 15 års intervall på de pla-

nerade reparationerna. känner ni att det 
har gått den tiden så kontakta oss på fel-
anmälan så ska vi kika på när det är dags 
för rep. kontakta också felanmälan om ni 
upplever att ni har dragiga fönster eller 
ytterdörrar. nu kommer ju sommartiden 
som är ypperlig för att täta dessa. 

totALt sEtt FicK vi BEtygEt 4,8 av 
6 när jag sammanställer alla frågor. På 
frågan om hur nöjd ni är med lkab fast-
igheter som hyresvärd får vi 5,2 av 6. bra 
siffror men de kan bli bättre! 

i mAJ träFFAs hela personalen för att 
gå igenom resultatet av hyresgästenkäten 
punkt för punkt och ta fram förslag på åt-
gärder så vi just kan bli – ännu bättre!

dEt Ni är mEst 
NöJdA mEd är 

hUr Ni BLir  
BEmöttA vid  

KoNtAKtErNA 
mEd vår  

pErsoNAL

”Tack för er hjälp!”
LED
ARE

Östen Brännström började på 
LKAB Fastigheter 1975. Nu 
går han i pension med bara 
fina minnen.
– Att hjälpa människor har 
varit det trevligaste, säger 
han.

ö sten Brännström började 
sin yrkesbana i måleribran

schen. Den tog honom 1975 till 
LKAB där han började som må
lare. Sedan blev det mesta av det 
mesta i fastighetsskötsel fram 
till den 1 september 1993 då han 
tog steget in på LKAB:s bostads
förmedling – och där kom han 
att bli kvar.

måNdAgEN dEN 25 mArs firades 
Östen Brännström av med smör

gåstårta och kaffe på kontoret 
och trots att det handlade om 
att lämna jobbet och övergå till 
ett liv som pensionär så vill inte 
Östen Brännström göra så stor 
affär av det hela.

– Nej, jag vet inte riktigt. Det 
är väl som vilken dag som helst. 
Egentligen känns det som da
gen då du ska gå på semester. 
Jag känner inget vemod eller 
ångest i alla fall. Det kommer 
att ordna sig. Aktiviteter finns 
det gott om, konstaterar Bränn
ström och nämner pyssel med 
hus och stuga som två av de ak
tiviteter som pensionärstillva
ron kommer att fyllas med.

Att hjälpa människor som 
hamnat ”i nöd” har varit en av 
de trevligaste delarna i jobbet 

på bostadsförmedlingen, me
nar Brännström, som väljer att 
sluta i vårens vackra tid.

– Då hinner du acklimatisera 
dig innan mörkret och vintern 
kommer. Våren är rätt tid för 
det här, påpekar han.

UNdEr dE sENAstE veckorna 
har Östen Brännström ägnat sig 
åt att sätta in sin efterträdare, 
Kerstin Midmo Täckdal i arbetet.

– Jag gillar möten med männ
iskor och att kunna följa dem 
”på färden”. Jag gillar service 
också så det här jobbet passar 
mig alldeles utmärkt. Den stora 
utmaningen blir att lära sig alla 
områden och var allting ligger. 
Det där Östen hade i huvudet, 
skrattar Kerstin.

Östen har lämnat över
 foto: fredric alm

östen Brännström har lämnat över  
sina sysslor till Kerstin midmo täckdal.
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...Margareta Doktare som kan 
berätta att Trygghetsjourens 
service nu finns tillgänglig för 
de boende hos LKAB Fastig-
heter.

Hur känns det i 
dag?

– Bara bra. 
Vi är måna om 
att våra hyres
gäster känner 
sig trygga i sina 
hem och det 

här är ytterligare ett steg.

Vad innebär Trygghetsjouren 
för de boende?

– Att grannen har någon fest 
ibland eller att lekande barn är 
högljudda får du räkna med när 
du bor i hyreshus. Om det däre
mot är ljudnivåer över det nor
mala kan du kontakta Trygg

hetsjouren som gör insatser vid 
akuta och allvarliga störningar.

Vad händer sedan?
– När du kontaktat Trygg

hetsjouren tar personalen från 
Securitas personlig kontakt 
med de eller den som stör och 
meddelar att det förekommit 
klagomål. Om störningen be
döms som allvarlig tillkallas 
polis. Störningsanmälningarna 
meddelas till LKAB Fastighe
ter så vi kan följa upp med ett 
skriftligt påpekande. 

Vad ska hyresgästerna i övrigt 
tänka på?

– Det är viktigt att påpeka att 
det enbart är akuta och allvarli
ga störningar som ska anmälas 
till Trygghetsjouren. Annat ska 
anmälas till oss på LKAB Fastig
heter under kontorstid.

Vid akuT sTörning:
•Ring Trygghetsjouren: 
Malmberget: 0970-301 90 
Kiruna: 0980- 812 86
• Tala om ditt namn, adress 
och telefonnummer. Uppgifter-
na behandlas med sekretess.
• Berätta vad som är störande 
och, eventuellt, vem som stör.
• Securitas personal tar kon-
takt med den som stör. Om du 
inte kan ange vem det är tar 
Securitas själv reda på det vid 
sitt besök
• Trygghetsjouren är öppen 
mellan 15.30 och 07.00 på var-
dagar samt dygnet runt  lörda-
gar, söndagar och helgdagar.
• Övriga tider ringer du LKAB 
Fastigheters kundservice: 
Kiruna: 0771 – 76 03 20 
Malmberget: 0771 – 76 03 40

Trafikskolan flyTTar på sig

Hallå där...

I maj 1998 flyttade Malm-
fältens Trafikskola in i sina 
lokaler på Bromsgatan. 15 år 
senare är det dags att flytta.
 – Vi kommer till nyreno-
verade lokaler, så det känns 
bara roligt, säger Malin 
Zakrisson.

Malin Zakrisson är kontorist på 
företaget som har huserat i sina 
nuvarande lokaliteter sedan i 
maj 1998. Nu tvingas Malmfäl
tens Trafikskola att flytta ut på 
grund av samhällsomvandling
en i Kiruna. Bromsgatan ligger 
inom den blivande Gruvstads
parken.

Nya lokaler har ordnats med 
hjälp från LKAB Fastigheter och 
flyttlasset går till en helt nyre
noverad och verksamhetsan
passad lokal på Thulegatan – 

alldeles intill Triangelkiosken.
– Vi har tittat på många lo

kaler på olika ställen men kom 
till slut fram till att den här är 
den bästa. Läget är centralt och 
bra. Inte minst för våra elever 

och de övningsområden vi an
vänder oss av så blev det här 
det bästa tänkbara, säger Ma
lin Zakrisson som gläds över att 
komma till helt fräscha lokaler.

– Det blir som en nystart.

 foto: G. rúnar GUdmUndssonvita vidderna växer
vita viddernas förskola får fler elever och får därför också utökade lokaler.  

Ullspiran ska 
dokumenteras
Innan husen på Ullspiran rivs ska en 
dokumentation av byggnaderna och 
området genomföras.

d et används ett flertal metoder vid 
dokumentationen. Det tittas på 

byggnadstekniska och byggnadshisto
riska värden, områdets historia samt 
etnologiska värden. För att lyckas med 
detta används bland annat foto, video, 
uppmätningar av området och byggna
der och ritningar.

Boende kommer också att intervjuas  
för att få en inblick i hur de upplevt bo
endet. 

Lägenheter kommer också undersö
kas inomhus men det sker i tomma lä
genheter efter utflyttning. 

Parallellt med dokumentationen 
kommer en forskningsgrupp från 
Lunds Universitet att bedriva ett pro
jekt i syfte att utreda hur byggnaderna 
har påverkats genom åren. Fokus kom
mer att läggas på byggnadsmaterial 
och byggmetod. 

Missa inte hemvändardagen!

Birgit Johansson, Mattias Kyrö, Malin Zakrisson, Rolf Kyrö och Jenny 
Lundberg på Malmfältens Trafikskola har fått flytta in i nya lokaler.

LKAB Fastigheter bygger ut på Jägarskoleområdet för 
att tillgodose utökningen av Vita Viddernas förskola. 

Vita Viddernas Barnskola utökar sitt elevantal och kom
mer från höstterminen 2013 ha 22 elever i varje ålders
grupp fördelat på två klasser i varje årskurs. Det betyder 
88 barn mot tidigare 48.

– Vi behöver större ytor och kan nu, bland annat, byg
ga en ateljé och bättre personalutrymmen, säger Gustav 
Sixten Inga, ordförande i Uterummet i Kiruna AB som 
driver Vita Viddernas förskola.

FörsKoLANs LoKALEr UtöKAs med ytterligare ett vå
ningsplan. Våningsplanet byggs om för att passa in i den 
utökade verksamheten. Ombyggnationen startade i fe
bruari och kommer att färdigställas under juni månad för 
att vara i drift till skolstarten i augusti.

 – Skälet till att vi växer så kraftigt är att vi vill möta 
en stor efterfrågan och att vi tillsammans med Frilufts
skolan Vargen vill skapa en mer sammanhållen skol
gång för eleverna. Det handlar, inte minst, om trygg
het, konstaterar Gustav Sixten Inga.

Boka in den 29 juni i din kalender. Då arrangeras hemvändardag på 
Ullspiran. Ann-Helén Laestadius kommer att finnas på plats för att 
samla in historier om Ullspiran som underlag till sin kommande bok.  
Gör gärna en intresseanmälan på: www.snyggarekiruna@lkab.com  
Kontaktperson: Niclas Svanelöv, 0980-71708. 
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Här byggs den nya Terrassen
Det händer mycket på bygg-
fronten hos LKAB Fastigheter 
just nu. Inte minst under som-
maren och hösten. Samhälls-
omvandlingen ger plats för nya 
projekt allt eftersom och fram-
tida byggplaner växer fram.

Tomas Lindgren är projektchef och 
han ser med tillförsikt hur byggena 
tar form och tas vidare. 

– Det har tagit två år att komma 
från ord till handling och det känns 
skönt att se att vi äntligen kan börja 
bygga, konstaterar han.

Hetaste byggena just nu är  
Jägarskolan i Kiruna där schakt
ningsarbetena startade i april och 

Granbacka, mellan Gällivare och 
Malmberget, där markarbetena star
tar i juni.

 – Vi räknar med grundläggning av 
husen i juni för Jägarskolan och i au
gusti för Granbacka, säger Lindgren.

I övrigt handlar det om nybyggen 
på Glaciären, Terrassen och Luossa
vaara i Kiruna och på Repisvaara i 
Gällivare.  

– Vi planerar även att återupp
bygga två punkthus på Terrassga
tan 3 och 5. Om kommunen medger 
bygglov så planeras byggstart i sep
tember 2013. Markarbeten kan star
tas under sommaren. När alla beslut 
är fattade kommer vi att gå ut med 
mer detaljerad information.

FAKtA JägArsKoLAN

Byggstart: Juni 2013.
Vad byggs: 14 nya hus, 46 lägenheter.
inflyttning: Våren 2014 till september/
oktober då alla hus ska stå färdiga.

FAKtA gLAciärEN

Byggstart: Augusti 2013.
Vad byggs: Fem hus, 30 lägenheter.
inflyttning: Augusti/september 2014.

FAKtA grANBAcKA

Byggstart: Juni 2013.
Vad byggs: Fem hus , 30 lägenheter.
Inflyttning: Mars/april 2014.

Byggstart: Hösten 2013.
Vad byggs: Två punkthus med 62 lägenheter.
inflyttning: Preliminärt november 2014.

FAKtA LUossAvAArA

Byggstart: Preliminärt våren 2014.
Vad byggs: 150 lägenheter.
inflyttning: Oklart. Planprocess pågår.

FAKtA rEpisvAArA

Byggstart: Preliminärt våren 2014.  
Planprocess pågår (i bästa fall i laga kraft 
i september/oktober 2013).
Vad byggs: 200 lägenheter.
inflyttning: Oklart.



ByggEN och UNdErhåLL
gENErELLt UNdErhåLL  
på ALLA ortEr 

reparationer trapphus och 
balkonger

KirUNA

Fasadmålning
Ljunggrensgatan 4, 6 
Lombolovägen 5
Trädgårdsgatan 9
Hjalmar Lundbohmsvägen 14
Hermelinsgatan 82

Nya lägenhetsdörrar
Kyrkogatan 19
Ljunggrensgatan 2, 4
Hjalmar Lundbohmsvägen 13, 15

yttertak
Hjalmar Lundbohmsvägen 14
Schouggatan 13 – 21
Trädgårdsgatan 22
Hjalmar Lundbohmsvägen 71

tErrAssEN
Först och främst vill vi hälsa 
våra nya hyresgäster på Terras
sen välkomna! Vi har i samband 
med förvärvet av Terrassen be
siktigat husen. Stegvis kommer 
husens standard renoveras upp. 
Överst på prioriteringen står 

lkab fastigheter fortsätter att satsa på utveckling av bostadsbeståndet

att byta ut de befintliga ventila
tionssystemen på Terassgatan 1 
och 7 till moderna till och från
luftssystem.  Ett annat priorite
rat område är byte av fönster. 
Arbetet med ventilationssyste
men och fönsterbytena kom
mer att inledas till hösten och 
ni kommer att bli informerade i 
god tid innan ni berörs.

mALmBErgEt, gäLLivArE

Fasadmålning
Häggvägen 4
Engelska vägen 22, 24

Fönsterbyten
Furuvägen 14, 16

Byte av källardörrar
Kilen

grANBAcKA
I samband med att de nya husen 
byggs på Granbacka kommer 
befintliga gårdsmiljöer att få en 
rejäl ansiktslyftning. Det kom
mer att bli upprustade entréer 
och bättre belysning. Carportar 
kommer att byggas på befintliga 
asfaltsytor och fler parkerings
platser kommer till. Ni kommer 
att bli inbjudna till en infor

mationsträff där bland annat 
LKAB:s projektavdelning berät
tar mer om bostadsbyggandet.

Utöver det arbetar vi konti
nuerligt vidare med att reno
vera upp det befintliga lägen
hetsbeståndet. Lägenheterna 
helrenoveras och får nya yt
skikt, nya vitvaror, ny köks
och badrumsinredning samt ny 
ventilation.  

Vi har sedan vi förvärvat 
Granbacka helrenoverat 20 lä
genheter. Eftersom det inte 
finns några lediga lägenheter i 
dag kommer vi att påbörja reno
vering av bebodda lägenheter.

Tyvärr kvarstår problemet 
med sophanteringen på områ
det. Vi ser över en ny lösning 
för att så snart som möjligt ha 
en fullt fungerande hantering. 

LULEå  

På Svartön fortsätter arbetet 
med gallring och slyröjning.
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Carina - ny lokalförmedlare

 foto: G. rúnar GUdmUndsson

Stallvägen 16
stallvägen 16 ligger mittemot lkab 
fastigheters kontor i malmberget. 
fastigheten användes från början 
som stall. stallvägen 16, byggdes 
1892 för de kuskar som arbetade i 

samhället. när stallet så småningom avvecklades  
byggdes huset om till brandstation och den tidigare 
kuskbaracken på stallvägen 16 blev då hem för 
brandförmännen. 

Historiska

HUS

Efter fem år på HSB tar nu Carina 
Niemi plats som lokalförmedlare på 
LKAB Fastigheter.
 – En spännande utmaning, säger hon.

vem är hon då, carina Niemi, som tar plat-
sen efter Nina Erkki?

– Innan jag började på HSB var jag på 
CSN. På HSB var jobbet väldigt brett med 
allt ifrån ekonomi till kundservice. Nu blir 
det betydligt smalare men också med för
handling på schemat vilket är helt nytt. 
Närmaste tiden kommer jag att lägga fo
kus på att besöka hyresgästerna. Det är 
viktigt att få ett ansikte för dem att rela
tera till.

Att sKApA EN öppen dialog och närhet 
till hyresgästerna är 
två av Carina Niemis 
tydliga mål. Att skapa 
trygghet är en annan. 

– Vi ska vara anträff
bara och det ska hyres
gästerna veta om.

cAriNA NiEmi konstaterar att hon blivit 
synnerligen varmt mottagen på sin nya 
arbetsplats och att det känns extra tryggt 
att Nina Erkki kommer att finnas kvar i 
kulisserna som stöd. 

– Hon kommer att överlämna pågående 
ärenden allt eftersom så att jag får komma 
in i min nya tjänst på ett lugnt och struk
turerat sätt. Jag är förväntansfull och kän
ner verkligen för det här på alla sätt, kon
staterar hon.  

carina niemi har 
tagit plats som ny 
lokalförmedlare hos 
lkab fastigheter.

HEMSIDAN www.lkabfastigheter.se utvecklas 
med ”Mina sidor”. Till sommaren rullar ”Mina si-
dor” igång. Då kommer ni kunna logga in och se 
era avier, era avtal och vid behov, lägga in tillfällig 
adress under exempelvis en semesterperiod. Mer 
information kommer att skickas ut.

Hemsidan vidareutvecklas 

dEt är EN 
späNNANdE 
UtmANiNg

I nästa nummer är Gran-
backa i fokus! Ni som bor på 
Granbacka, inkom gärna med 
synpunkter på förbättrings-
åtgärder ni önskar.



Projektchef 
tomas lindgren
0980 – 728 96
tomas.lindgren@lkab.com

marknadschef
nina erkki
0980 – 728 92
nina.erkki@lkab.com

vd
siv aidanpää-edlert
0980 – 728 84
siv.aidanpaa-edlert@
lkab.com

fastighetschef
lars-Gunnar Uusitalo 
0980 – 728 86
lars-gunnar.uusitalo@
lkab.com

ekonomichef
Per Holma
0980 – 783 13
per.holma@lkab.com
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fastighetsskötare
leif välitalo

fastighetskötare/ 
elektriker
kent Grahn

fastighetsskötare
markus nilsson-
springare

fastighetsskötare
Jörgen bäckström

fastighetsskötare
karin oja

fastighetsskötare
kjell krekula

fastighetstekniker
michael Holma

byggledare 
evert skillerstedt
0980-728 93
evert.skillerstedt@
lkab.com

vs
ola nilsson

Projektledare
fredrik bergström
0980-531 06
fredrik.bergstrom@
lkab.com

elektriker
torbjörn Pingi

vs
anna-bella rundqvist

E vert Skillerstedts steg från 
sin tidigare roll som drift

tekniker och driftansvarig till 
byggledare på Jägarskolan är 
lika naturlig som självklar. Efter 
att under 13 år jobbat med områ
dets utveckling blir övergången 
till att sköta alla de byggprojekt 
som pågår och som kommer i 
framtiden inte det minsta dra
matisk.

– Nej, jag har slussats över 
lite eftersom och knappt märkt 
av det själv. Det jag märkte var 
att jag hade svårt att hinna med 
de dagliga rutinsysslorna – så 
därför tar Kjell nu över dessa.

 Just nu är det högtryck på 
byggandet och utvecklingen 
av Jägarskoleområdet så det är 
full huggning för Evert i de oli
ka projekten.

– Det är markjobb som är 
igång just nu. Dels vägarbeten 
men också förberedelser för 

grundsättningen av husen. Det 
är 46 lägenheter som byggs.

vad lägger du extra fokus på?
– Jag vill se till att det blir ett 

lättskött område och här har 
jag bra hjälp av min goda lokal
kännedom.  

Kjell Krekula är den som nu 
tar över rollen som ansvarig för 
den dagliga skötseln på Jägar
skolan. Kjell har under en läng
re tid jobbat vid sidan av Evert 
Skillerstedt för att sätta sig in i 
sina nya arbetsuppgifter och för 
att lära känna området, lokaler 
och hyresgäster.

– Skillnaden på Jägarskolan 
mot de fastigheter jag skött ti
digare är att det är modernare 
teknik här. Ventilation och vär
me styrs av driftdatorer som 
larmar om någonting är fel. Det 
blir mindre spring i trapphus 
och källare, säger Kjell Krekula.

Evert skillerstedt kan Jägarskolan utan och innan. Nu tar han 
platsen som områdets byggledare och släpper därmed rollen 
som ansvarig för den dagliga skötseln till Kjell Krekula.

NäR Du BETALAR HyRAN…  
var noggrann med att fylla  
i korrekt OCR-nummer!

Observera att på hemsidan 
www.lkabfastigheter.se 
finns uppdaterad informa-
tion och planritningar på 
samtliga av våra omfattande 
bostadsprojekt. 

 foto: G. rúnar GUdmUndsson

Produktionschef skötsel
margareta doktare
0771 – 760 320
kundservice. fastigheter 
@lkab.com

bostadsförmedling
kerstin midmo täckdal
0771 – 760 310
bostadsformedling.krn 
@lkab.com

Produktionschef skötsel
conny klippmark
0771 – 760 340
kundservice. fastigheter 
@lkab.com

beredare 
Ulf lampa 
0980 – 728 99

lokalförmedlare
carina niemi
0980 – 531 60
carina.niemi@lkab.com

fastighetsskötare 
Jonas mosesson

fastighetsskötare 
Peter Juntti

snickare
Jan salmi

snickare
christer asterlund

vs
sven-erik törnman

snickare
Håkan martinsson

bostadsförmedling
Ulrika oja
0771– 760 330
bostadsformedling.mbgt 
@lkab.com

bostadsförmedling
camilla söderström-
Johansson. 0771– 760 330
bostadsformedling.mbgt 
@lkab.com

ekonom 
susan ekman
0980 – 728 83
susan.ekman@lkab.com

administratör 
elisabeth lakso
0980 – 728 81
elisabeth.lakso@lkab.com

Produktionschef underhåll
sven-erik Ömalm
0970 – 767 27
sven-erik.omalm 
@lkab.com

Evert och Kjell i nya roller

kjell krekula och evert skillerstedt får 
nya roller på Jägarskoleområdet. 

cAriNA NiEmi har tillträtt på 
tjänsten som lokalförmed
lare och började den 18 mars.  
Carina kommer närmast från 
HSB.

KErstiN 
midmo 
täcKdAL
började som 
bostadsför
medlare den 
4 mars. Ker
stin har tidi

gare jobbat på CSN och HSB.

håKAN mArtiNssoN började 
som snickare den 18 mars. 
Håkan kommer närmast från 
en anställning på LKAB.

 foto: G. rúnar GUdmUndsson



LOKALFÖRMEDLING
KirUNA, mALmBErgEt och LULEå
Carina Niemi
E-post: carina.niemi@lkab.com
Telefon: 0980 – 531 60

VD
LKAB FAstighEtEr
Siv Aidanpää Edlert
E-post: siv.aidanpaa-edlert@lkab.com
Telefon: 0980 – 728 84

KUNDSERVICE
KirUNA
Margareta Doktare
Felanmälan: webbformulär på 
www.lkabfastigheter.se
Telefon: 0771 – 760 320 
Telefontid: 07.00 – 09.30, 13.30 – 15.30
Vid akuta fel: 0980 – 710 01
Besöksadress: Bromsgatan 12, Kiruna

BOSTADSFÖRMEDLING
KirUNA
Kerstin Midmo Täckdal
Telefon: 0771 – 760 310
E-post: bostadsformedling.krn@lkab.com

Telefontid: 
Måndag och torsdag: 09.00 – 11.00
Tisdag: 14.00 – 16.00

Besökstider:
Måndag och Torsdag: 14.00 – 16.00
Tisdag: 09.00  – 11.00

www.lkabfastigheter.se

Redaktör: Nina Erkki. Telefon: 0980 – 728 92 
E-post: nina.erkki@lkab.com

REDAKTIONSRUTA Ansvarig utgivare: Siv Aidanpää Edlert
Telefon: 0980 – 728 84
E-post: siv.aidanpaa-edlert@lkab.com
Produktion: Vinter 
Tryck: Luleå Grafiska AB

LKAB Fastigheter

KUNDSERVICE
mALmBErgEt, LULEå, Conny Klippmark
Felanmälan: webbformulär på 
www.lkabfastigheter.se
Telefon: 0771 – 760 340

Telefontid och Besökstid:
Måndag och tisdag: 07.30 – 10.00
Onsdag:  13.00 – 15.00
Torsdag: 07.30 – 10.00, 13.00 – 15.00
Fredag: 07.30 – 10.00
Vid akuta fel: 0980 – 710 01 
Besöksadress: Stallvägen 13, Malmberget

BOSTADSFÖRMEDLING
mALmBErgEt, LULEå, Ulrika Oja
Telefon: 0771 – 760 330
E-post: bostadsformedling.mbgt@lkab.com

Telefontid och Besökstid:
Måndag och tisdag: 07.30 – 10.00
Onsdag:  13.00 – 15.00
Torsdag: 07.30 – 10.00, 13.00 – 15.00
Fredag: 07.30 – 10.00


