
Nr 1 • 2014
En tidning för våra hyresgäster

Byggprojekten i Kiruna och Malmfälten rullar på med oförminskad kraft. Granbackas lägen
heter besiktas och inflyttning väntas kunna ske under våren. På Glaciären har de första husmo
dulerna ställts på plats och på Jägarskolan löper byggnationerna på enligt plan. S I DA N  4 - 5 - 6
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VISST RÖR DET PÅ SIG
På Granbacka närmar det sig inflyttning i de nya lägenheterna som just nu besiktas.  FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
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Får man säga så när 
det ännu är massor av 
snö ute och vi troligen 
har några köldknäp-

par framför oss?  Ja, det tycker jag. 
Vårvintern för oss i Malmfälten är ju 
helt underbar.

PÅ LKAB FASTIGHETER råder febril 
aktivitet denna vinter och vår. Vi har 
flera nyproduktionsprojekt på gång 
och planerar för framtiden. Vi fortsät-
ter omflyttningen av hyresgäster från 
de områden som påverkas av gruvan 
och framförallt så har vi ett befintligt 
bestånd som vi tar hand 
om.  

I TIDNINGEN KAN NI 
LÄSA om den hyresgäs-
tenkät vi skickar ut varje 
år. Som hyresgäst ska 
du få den i din brevlåda 
var 5:e år men tveka 
aldrig att komma med 
förbättringsförslag eller 
idéer,  vi blir bättre och 
ni blir nöjdare. Jag läser 
alla enkäter och jag blir glad att se 
att ni uppmärksammar vår personal 
så mycket.  Just den personliga kon-
takten är så viktig för oss och vad jag 
kan läsa av enkäterna så är det just 
det som ni är mest nöjd med.  

I ÅR SATSADE VI mycket på våra ute-
miljöer och det har också uppmärk-

sammats och uppskattats. Vi deltar i 
två projekt Snyggare Malmberget och 
Attraktiva Kiruna där vi får möjlig-
heten att göra extra insatser i vår 
gemensamma utemiljö. Det märks 
också i enkäterna att ni sett det. Jät-
tekul! Projekten jobbar för fullt under 
ledning av Elisabeth Kurthsdotter i 
Malmberget och Niclas Svanelöv i 
Kiruna. 

NU KRAFTSAMLAR VI för att fär-
digställa våra nyproduktionsprojekt 
och vi planerar redan för kommande 
etapper. Som ni säkert har sett så 

planeras det i Malmberget 
för flytt av hus och i Kiruna 
är det avtalat att bl a flytta 
en del av de Bläckhorn som 
finns på Bolagsområdet. 
Det känns bra i hjärtat även 
om en förvaltare av hus 
tittar på energiförbrukning, 
yteffektivitet m.m. Det blir 
härligt att se våra gamla 
kända omtyckta hus i de nya 
stadsdelarna.

TILL SIST VILL JAG önska er en 
härlig vårvinter med förhoppningsvis 
mycket sol, skidåkning och pimpling. 
Åk gärna förbi och kika på våra nya 
projekt. Även om jag ser mig själv 
som en huskramare av rang och 
värnar vår gamla bebyggelse så är 
det läckert med nytt!

DET BLIR  
HÄRLIGT ATT SE 

VÅRA GAMLA 
KÄNDA OM-

TYCKTA HUS I 
DE NYA STADS-

DELARNA

”Vår i luften”
LED
ARE

I Malmberget är ett välbekant ansikte 
åter på plats. Camilla Söderström 

Johansson, som tidigare varit vikarie, 
bemannar kontoret tillsammans med 
Ulrika Oja. 

I Kiruna började Petter Kero sitt nya 
jobb efter årsskiftet och tillsammans 
med Kerstin Midmo Täckdal tar han 
sig nu an att styra förmedlingen. 

– Det är otroligt skönt att Kerstin 
och Ulrika har fått sina nya arbets
kamrater på plats. Det är efterlängtat 
och välbehövligt. Det händer otroligt 
mycket på båda orterna och det abso
lut viktigaste är att vi tar hand om de 
hyresgäster som måste flytta från om
råden som påverkas av samhällsom

vandlingen, säger Nina Erkki, mark
nadschef på LKAB Fastigheter. 

Förutom arbetet med att erbjuda 
nya bostäder åt de berörda tillkommer 
nya hus att förvalta och hyra ut. Under 
2013 har LKAB köpt in ett antal privata 
hus och i många fall bor ägarna kvar 
som hyresgäster. De hus som blir tom
ma besiktas innan de hyrs ut. 

Men det är inte bara en fråga om 
avveckling. Det byggs även nytt på 
flera olika platser i Kiruna samt på 
Granbacka i Gällivare och det krävs en 
hel del administration innan de nya 
hyresgästerna kan börja göra sig hem
mastadda. 

Under 2014 kommer även uthyr
ningsprocessen att förfinas med hjälp 
av ett nytt marknadssystem. 

– Allt detta sker för att effektivisera 
hanteringen av alla som söker bostä
der och även tilldelningen av lägenhe
ter, konstaterar Nina Erkki.

DET HÄNDER 
OTROLIGT 

MYCKET PÅ 
BÅDA  

ORTERNA

Förstärkta förmedlingar

Petter Kero, ny 
bostads förmedlare i 
Kiruna.

Ett välbekant ansikte och en ny-
komling. Nu har bemanningen på 
bostadsförmedlingarna i Kiruna 
och Malmberget förstärkts.

Bostadsförmedlingarna i Kiruna och Malmberget förstärks. Här ser vi Camilla Johansson Söderström, Ulrika Oja, Petter Kero, Kerstin Midmo 
Täckdal och Nina Erkki på plats i Malmberget. FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
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Jägarskolan växer sig allt större. Inflyttning på den första etappen sker från och med i september och samtidigt är en ny etapp som sträcker sig rakt    österut på gång.  FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON. 

LKAB:s byggprojekt går vidare med 
Granbacka som är närmast att bli  
färdigställt. Projektchefen Tomas 
Lindgren ser också fram emot nya 
projekt – exempelvis en fortsatt  
utbyggnad av Jägarskoleområdet.

– Vi har lyckats hålla planeringen i 
de flesta fall. På Terrassen ställde dock 
kylan till det under gjutningarna som 
blev lite försenade men vi hoppas kun
na ta igen det längre fram i projektet, 
säger Lindgren.

I övrigt görs en hel del lokalanpass
ning och renovering i befintligt be
stånd. Som exempelvis Jägarköket där 
kylanläggningen gjorts om och nya 
personalutrymmen iordningställs.

På Glaciären har de första huskropparna nyligen 
ställts på plats.

– Vi kommer även att bygga nya lo
kaler för LKAB Fritid som måste lämna 
Ullspiran. Det blir i Kiruna Taxis 
gamla lokaler. Projektet startar under 
våren och ska stå klart i höst, berättar 
Tomas Lindgren.

Ett framtida projekt är en utvidg
ning av Jägarskoleområdet rakt öst
erut mot Kurravaaravägen. För detta 
krävs dock en detaljplaneändring för 
området som kommer att rymma 150–
250 nya lägenheter beroende på vilken 
typ av hus som LKAB väljer att bygga.

– Detaljplanen kan vinna laga kraft 
i januari 2015 vilket betyder att vi tidi
gast kan komma igång med nyproduk
tion under våren, sommaren 2015.

VI HAR  
LYCKATS  
HÅLLA  

PLANERINGEN 
I DE FLESTA  

FALL

Nybyggena växer upp som svampar ur jorden 

De första husmodulerna på Glaciären började 
nyligen att monteras på grundplattorna. 
Huskropparna lyftes på plats och byggjobbarna 
justerade sedan in dem på exakt rätt plats. 
Inflyttning är beräknad till oktober.

Husmodulerna anlände till Glaciären på lastbil…  FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON. 

… för att sedan lyftas av med hjälp av en kraftfull kran…

… och slutligen ställas på plats på grundplattan.



Fastighetschef  
Fredrik Bergström.
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DET KÄNNS 
BRA ATT  
VI KAN  

FÖR BÄTTRA  
MILJÖN  

FÖR VÅRA  
HYRESGÄSTER

LKAB Fastigheter bygger två nya 
punkt  hus på Terrassen. Men det  
repas också för fullt i två av de  
befintliga punkthusen.
 – Ventilation och fönsterbyte,  
berättar fastighetschefen Fredrik 
Bergström.

D et är på Terrassgatan 1 och 7 som 
renoveringsarbetena just nu pågår 

för fullt. Det handlar om byte av venti
lation och byte av samtliga fönster.

– Vi byter ventilation och sätter in 
till och frånluftsaggregat. Det kom

Det repas  
på Terrassen

mer att förbättra inomhusmiljön. Vi 
sätter också in fläktkåpor som tidigare 
saknats. Nu blir det bättre ventilation 
och energimässigt är det också mycket 
gynnsammare eftersom frånluften 
återvinns, konstaterar Bergström.

Samtliga fönster byts också ut. Ett 
jobb som beräknas vara klart i septem
ber. Då har de tre befintliga fastighe
terna på Terrassgatan samma standard.

– Terrassgatan 9 har fått dessa åtgär
der gjorda tidigare så det känns bra att 
vi kan förbättra miljön för våra hyres
gäster på det här sättet.

Arbetena utförs med hyresgästerna 
kvar i sina lägenheter vilket ställer sto
ra krav på planering och varsamhet.

– Det är otroligt viktigt att visa hän
syn och att utförarna hela tiden är tyd
liga med information till de boende. 
Städning och allmän försiktighet är 
också mycket viktigt. Vi har ännu inte 
fått några större klagomål och så ska 
det fortsätta. Samtidigt är jag överty
gad om att hyresgästerna uppskattar 
den standardhöjning som nu sker och 
därför gillar läget. 

På Terrassen pågår inte bara nybyggen av två punkthus. 
På Terrassgatan 1 och 7 är LKAB Fastigheter i full färd 
med att förbättra ventilationen. Alla fönster kommer 
också att bytas.  FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON

GRANBACKA
Besiktning av lägenheterna pågår. 
Inflyttning beräknad till våren 2014. 
Hyresförhandlingar ska genomföras 
innan inflyttning kan börja. Målning plus 
markarbeten utförs under sommaren. 
Projektet har gått helt enligt projekt- 
och tidsplan.

TERRASSEN
Stomresning av de två punkthusen 
pågår med betonggjutning. Besvär med 
sträng kyla har för senat projektet något.

JÄGARSKOLAN
Fortlöper enligt plan. Produktion i takt 
som det är tänkt med inflyttning från 
och med september 2014.

GLACIÄREN
Den 11 februari började husmodulen 
på den första grunden att monteras. 
De närmaste månaderna ska de fem 
huskropparna komma på plats. Projek-
tets tidplan ligger i fas och inflyttning 
beräknas till oktober 2014.

ÖVRIGT
Luossavaaraområdet väntar på beslut 
från kommunen om ny detaljplan.  
Uppförandet av Repisvaaras 200 lägen-
heter i Gällivare är ute på anbudsför-
frågan.

Så är läget vid 
byggprojekten

Så här kommer lägenheterna på Granbacka att  
se ut på insidan.
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Har ni sett att det finns besöksdatorer i entréerna? 
På dessa kan ni komma åt ”Mina sidor” och ställa 
er i bostadskö.  På ”Mina sidor” kommer ni även åt 
att se avtalsuppgifter, era avier, ocr-nummer och 
här kan ni även ange tillfällig adress inför semes-
ter på annan ort. 

Besöksdatorer på plats 

Företagens lokalbehov växer
En av LKAB Fastigheters viktigaste uppgifter  
är att hitta lokaler till den växande företags-
marknaden. Det handlar inte sällan om att 
lägga ett pussel.
 – Visst kan det vara lite trix och fix ibland, 
säger Carina Niemi, lokalförmedlare, LKAB 
Fastigheter.

M almfälten och Kirunas arbetsmarknad är 
mitt inne i en kraftig expansion. Fler och 

fler företag vill etablera sig på gruvorterna och 
de redan etablerade företagen växer och har då, 
naturligtvis, behov av nya eller större lokaler –  
anpassade för verksamheten.
 Carina Niemi är lokalförmedlare för LKAB Fast
igheter i Kiruna och något av spindeln i nätet när 
det gäller att lägga det ibland tämligen komplice
rade pussel som att förmedla lokaler innebär.

– Olika företag har olika krav och ibland så kan 
det väl köra ihop sig lite. Men oftast lyckas vi lösa 
allt till det bästa. Vi har ett väldigt bra samarbete 
med våra hyresgäster och det finns ett stort mått 
av förståelse från båda håll, säger hon.
 MCC och Sweco är två företag i Kiruna som vuxit 
till sig över tid och båda hyr sedan länge in sig på 
Jägarskoleområdet där de nu fått större lokaler. 
 MCC är ett kompetenscentra inom underhålls
utveckling och tillståndskontroll med fokus på 

Övervägande positivt. 
Och mest uppskattat var 
den tidigarelagda gräs-
klippningen. Det visar, 
bland annat, Hyresgäs-
tenkäten för 2013 som 
nu sammanställts.

D en hyresgästenkät 
för år 2013 som 20 

procent av LKAB:s bostads
hyresgäster och alla lokal
hyresgäster har fått fylla 
i har nu samlats in och 
sammanställts. Hyresgäs
terna har fått sätta betyg 
och tycka till om allt från 
servicegrad till bemö
tande och fastighetschef 
LarsGunnar Uusitalo kan 
glädjas över en till stora 
delar positiv respons.

Inte minst satsningen på 
tidigare start av gräsklipp
ningen har uppskattats, enligt 
enkätsvaren.

 – Ja, det är roligt att hy
resgästerna framför allt har 
uppmärksammat och uppskat
tat den storsatsning vi gjorde i 
somras med tidig start av gräs
klippning. Vi känner att vi har 
hittat rätt koncept för skötseln 
av våra grönytor. 

Den gemensamma satsning
en med LKAB i projekten Snyg
gare Malmberget och Attrakti

vare Kiruna kommer också att 
fortsätta.

– Vi fortsätter vårt goda sam
arbete för att nå ännu längre 
och till ytterligare förbätt
ringar.
Vilka andra positiva delar 
sticker ut i svaren?

– Vi får mycket feedback 
att vi snabbt tar hand om in
komna felanmälningar och att 
dessa utförs omgående. Det har 
även mottagits positivt att det 
går att göra felanmälningar via 
hemsidan.

Positiva svar från hyresgästerna
Vad ser då hyresgäs-
terna för förbätt-
ringsområden? 

– Snöröjningen 
kan på sina håll 
förbättras, men 
samtidigt får vi ofta 
bekräftelser från 
hyresgäster att de är 
nöjda. Men självklart 
så jobbar vi konstant 
med våra entrepre
nörer för att nå bästa 
möjliga resultat och 
förbättringar.
Något annat på 
förbättrings listan?

– Fler grillplat
ser, utemöbler och 
blomsterarrang
emang är önskemål. 
Vi ser också själva 

och via enkäten att det finns 
ett behov av att se över våra 
parkeringsytor i Malmberget, 
Gällivare och Kiruna. Vi kom
mer att jobba med detta under 
sommaren.
Hur viktig är enkäten för er?

– Responsen från hyres
gästerna är otroligt viktig ef
tersom enkäten är ett viktigt 
instrument för oss i vårt för
bättringsarbete. Vi hoppas att 
alla som är i tur att få enkäten 
nästa gång prioriterar att fylla i 
densamma, säger LG Uusitalo.

gruv, mineral och cementindustri som tillhör 
SKFkoncernen. De var en av de första hyresgäs
terna på området när de tog plats i lokalerna i juli 
2003. SKF etablerar nu ytterligare två affärsenhe
ter, SKF Lubrication Business Unit och SKF Mecha
nical Services i Kiruna. 

– Det här medför att vi fått möjligheten att ha 
alla SKFenheter i bra och fina lokaler nära varan
dra på övre och nedre plan. Vi känner oss nöjda 
och bra behandlade av LKAB Fastigheter, säger 
Magnus Mäki, Managing Director MCC.
 Sweco har också vuxit stadigt sedan 2008 då 
fem personer var anställda. I dag är den siffran 
uppe i 25 vilket det gör att det behövs mer plats i 
Kontorshotellet på Jägarskolan.
 Magnus Lindmark är gruppchef, vilket passar väl 
in på det anrika militärområdet, för en av Swecos 
grupper i Kiruna och han har bara gott att säga 
om samarbetet med LKAB Fastigheter.

– De är flexibla och har hela tiden klarat av att 
anpassa sig till våra behov utan stora störningar. 
Vi har nära kontakt och att ha personal i samma 
byggnad gör att det hela tiden finns resurser och 
eventuella problem kan lösas snabbt. Vi är verkli
gen nöjda och glada, säger Lindmark.

– Klart att det är roligt att höra att hyresgäster
na är nöjda och vi jobbar hela tiden målmedvetet 
för att utveckla och förbättra, säger Carina Niemi.  

Fastighetschef Lars-Gunnar Uusitalo kan glädja sig över goda 
betyg från hyresgästerna enligt Hyresgästenkät 2013, som nu är 
sammanställd.  FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON. 

Carina Niemi är lokalförmedlare på LKAB Fastigheter och har, bland andra, hjälpt Magnus Lindmark, Sweco och 
Magnus Mäki, MCC med nya och större lokaler på Jägarskoleområdet.   FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON. 
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Fastighetskötare/ 
Elektriker
Kent Grahn

Fastighetsskötare
Markus Nilsson-
Springare

Fastighetsskötare
Jörgen Bäckström

Fastighetsskötare
Karin Oja

Fastighetsskötare
Kjell Krekula

VD
Siv Aidanpää-Edlert
0980 – 728 84
siv.aidanpaa-edlert@
lkab.com

Ekonomichef
Per Holma
0980 – 783 13
per.holma@lkab.com

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

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

Marknadschef
Nina Erkki
0980 – 728 92
nina.erkki@lkab.com

Fastighetschef  
kommersiella lokaler 
Niklas Nordin 
0980 – 726 72 
niklas.nordin@lkab.com

Fastighetstekniker
Michael Holma

Byggledare 
Evert Skillerstedt
0980-728 93
evert.skillerstedt@
lkab.com

VS
Ola Nilsson

Fastighetschef
Fredrik Bergström
0980 – 531 06
fredrik.bergstrom@
lkab.com

Elektriker
Torbjörn Pingi

VS
Anna-Bella Rundqvist

Fastighetsskötare 
Jonas Mosesson

Fastighetsskötare 
Uffe Stridfelt

Fastighetsskötare 
Peter Juntti

Snickare
Jan Salmi

Snickare
Christer Asterlund

Snickare
Håkan Martinsson

Bostadsförmedling
Kerstin Midmo Täckdal
0771 – 760 310
bostadsformedling.krn 
@lkab.com

Bostadsförmedling
Petter Kero
0771 – 760 310
bostadsformedling.krn 
@lkab.com

Lokalförmedlare
Carina Niemi
0980 – 531 60
carina.niemi@lkab.com

Fastighetsskötare
Leif Välitalo

Beredare 
Ulf Lampa 
0980 – 728 99

Produktionschef skötsel
Margareta Doktare
0771 – 760 320
kundservice.fastigheter 
@lkab.com

Produktionschef  
underhåll 
Kjell Johansson 
0980 – 622 08 
kjell.johansson@lkab.com

Produktionschef skötsel
Conny Klippmark
0771 – 760 340
kundservice.fastigheter 
@lkab.com

Ekonom 
Susan Ekman
0980 – 728 83
susan.ekman@lkab.com

Bostadsförmedling
Ulrika Oja
0771– 760 330
bostadsformedling.mbgt 
@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

Bostadsförmedling
Camilla Söderström-
Johansson 
0771– 760 330
bostadsformedling.mbgt 
@lkab.com

Fredrik Bergström är ny fastighetschef hos LKAB Fastigheter 
i Kiruna. Han behövde inte fundera speciellt länge innan han 
tackade ja till tjänsten.

Bergström byter stol
Lars-Gunnar Uusitalo lämnar över ”stadens nyckel” till den nya fastighetschefen i Kiruna 
Fredrik Bergström.  FOTO: FREDRIC ALM

41årige FREDRIK BERGSTRÖM 
kom till projektavdelningen på 
LKAB Fastigheter i november 
2012 och har sedan dess job
bat med projektledning – i hu
vudsak för nyproduktion och 
ombyggnationer av fastigheter 
och lokaler. Nu tar han tag i att 
ansvara för också befintligt be
stånd med underhåll, renove
ringar och skötsel.

– Jag förväntar mig en utma
ning. Inte minst att komma in 
i rollen och lära känna fastig
hetsgruppen och hela organisa
tionen. Jag har väl hyfsad koll 
men många detaljer fattas na
turligtvis, säger Bergström som 
har en bakgrund som gått via 
snickare till yrkesteknisk hög
skola, arbetsledare och plats
chef på byggföretag.

Inledningsvis handlar det om 
att se över underhåll och status 
på det totala beståndet och se
dan kommer Fredrik Bergström 
att lägga tyngden på det stora 
arbetet med att hålla det befint
liga bostadsbeståndet attraktivt.

VI TACKAR…
…Sven-Erik Törnman, vår rör-
mokare sedan 1990, som har 
gått i pension. Tack för alla år! 

UFFE  
STRIDFELT
började som 
fastighets-
skötare den  
1 oktober. Uffe 
kommer närmast från LKAB 
där han arbetade på den  
mekaniska centralverkstaden.

CAMILLA  
SÖDERSTRÖM-
JOHANSSON
började som 
bostadsförmed-
lare i Kiruna i 
december och kommer  
närmast från Securitas.

Takrastider
Solen börjar visa sig och snart är 
det risk för takras. Vi sopar taken 
men det är ändå bra om du är ob-
servant på var du parkerar bilen.

Felanmälan? 
Anmäl via ”Mina sidor” på www. 
lkabfastigheter.se så blir den  
registrerad direkt i vårt system 
som en serviceorder och kan där-
igenom hanteras ännu snabbare.  
Givetvis fungerar det fortfarande 
att skicka mail via vår hemsida.  

Bostadsprojekten
På www.lkabfastigheter.se finns 
uppdaterad information och plan-
ritningar på våra bostadsprojekt.

PETTER KERO 
började som bostadsförmed-
lare i Kiruna den 2 januari. 
Dessförinnan arbetade han på 
Kirunabostäder AB.

– Vi måste ersätta det som 
försvinner för det råder brist på 
bostäder – vilket inte är någon 
hemlighet. Det är viktigt att vi 
har attraktiva bostäder och ute
miljöer i de områden som blir 
kvar och så småningom kom
mer att tömmas. 

Närmast i framtiden ligger 
projektet att utöka Jägarskole
området, där det just nu byggs 
46 nya lägenheter, med fler  
bostäder.

Samtidigt som FREDRIK 
BERGSTRÖM blir ny fastighets
chef i Kiruna tar LARS-GUNNAR 
UUSITALO, som tidigare ansva
rade för hela beståndet, ansva
ret för fastigheterna i Svappa
vaara, Malmberget, Gällivare 
och Luleå. 

– Bolaget har vuxit så pass 
mycket att det krävs mer resur
ser för att kunna ge mer på alla 
orter. Jag har haft de här om
rådena tidigare så jag kommer 
att känna mig lite som hemma, 
säger LG Uusitalo.



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, FELANMÄLAN
KIRUNA
Margareta Doktare
Felanmälan: webbformulär på 
www.lkabfastigheter.se
Telefon: 0771 – 760 320 
Telefontid:
Måndag – torsdag: 07.30 – 09.00, 13.00 – 14.30. 
Fredag: 07.30 – 09.00.
Vid akuta fel: 0980 – 710 01
Besöksadress: Bromsgatan 12, Kiruna

BOSTADSFÖRMEDLING
KIRUNA
Kerstin Midmo Täckdal, Petter Kero
Telefon: 0771 – 760 310
E-post: bostadsformedling.krn@lkab.com
Telefontid: 
Måndag och torsdag: 09.00 – 11.00
Tisdag: 14.00 – 15.30
Besökstider:
Måndag och Torsdag: 14.00 – 15.30
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 AB
Tryck: Luleå Grafiska AB

LKAB Fastigheter

KUNDSERVICE, FELANMÄLAN
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,  
Camilla Söderström-Johansson
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


