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Vi vill börja bygga!
Projektchef Tomas Lindgren och vd Siv Aidanpää-Edlert på Luossavaaras sydsluttning. Foto: Fredric Alm
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En tidning för våra hyresgäster

LOKAL
& BOSTAD

På Luossavaaras sydsluttning ska 150 nya bostäder byggas. I en första etapp. 50 nya lägen-
heter byggs också på Jägarskoleområdet.
 – Det finns motsvarande planer i Gällivare, vi har ett inriktningsbeslut om att bygga  
200 bostäder där, berättar Siv Aidanpää-Edlert, vd på FAB. s i d A N  6 - 7



”FAB ska bli ännu bättre”
Ta chansen, tyck till om oss.
 – Vi vill veta vad hyresgästerna tycker att 
vi kan förbättra, säger Margareta Doktare, 
kundservice FAB.

Det händer mycket inom FAB. Nya områden byggs, fler 
projekteras.
Margareta Doktare, kundservice FAB:
 – Vårt mål är att vi inte bara ska ha nöjda hyresgäster – 
utan mycket nöjda hyresgäster! Det kan låta kaxigt, men 
det är viktigt att vi tar hand om företagets kärna, det vill 
säga er hyresgäster.
 De senaste åren har varit väldigt intensiva. FAB har 
bland annat byggt lägenheter i Malmberget och på Jägar-
skolan i Kiruna har ett flertal större ombyggnadsprojekt 
pågått dessutom har FAB övertagit förvaltningen av flera 
fastigheter som LKAB förvärvat.
 – Allt detta under en tid då vi har varit underbeman-
nade då många av våra medarbetare har gått i pension 

- samtidigt som en omorganisation genomförts inom bo-
laget. Nu är pensionärernas  ersättare på plats samtidigt 
som personalstyrkan ytterligare har förstärkts, konstaterar 
Doktare och fortsätter:  
 – Vi har kritiskt granskat vår verksamhet i sömmarna 
– allt för att bli ännu bättre! Det är dock lätt att bli hem-
mablind och därför behöver vi er hjälp. 20 % av bostads-
hyresgästerna och i princip alla lokalhyresgäster får vår 
hyresgästenkät i november. Vad fungerar bra? Vad kan 
fungera bättre?
 Alla som deltar i enkäten deltar i utlottning av trisslot-
ter. Vem vet? Kanske just du bidrar till att få en ännu bätt-
re hyresvärd samtidigt som en slant trillar in på kontot. 
 – Om du inte får enkäten i år – tveka inte att höra av 
dig med dina förbättringsförslag. Det går bra att skriva 
några rader till vår kundservice och du får självklart vara 
anonym.
 FAB, 981 86  KIRUNA eller  
 e-post kundservice.fab@lkab.com

– Tveka inte att höra av dig med förbättringsförslag, säger Margareta Doktare på kundservice. Foto: Fredric Alm
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LED
ARE

Siv Aidanpää Edlert, vd FAB
siv.aidanpaa-edlert@lkab.com

Det var längesen vi såg en byggkran i Kiruna. Det har inte byggts nya bostäder på årtionden. Vi har 
snarare vant oss vid att se hus rivas och försvinna. Nu är vi inne i helt andra tider. LKAB går fantastiskt 
bra och drar resten av samhället med sig. Företag växer, folk vill flytta till Kiruna och det börjar pratas 

om villatomter, fastighetsbolagen bygger om och renoverar och ser över alla möjligheter att tillföra fler bostäder och 
– jo, nu ser vi byggkranar igen. Det är något speciellt som en byggkran representerar. Framtidstro javisst, men också 
att planer sätts till verket. Att allt prat och alla idéer faktiskt mynnar ut i något konkret också.
 Vi har massor med visioner och idéer om nya bostadsområden och i Gällivare har vi fått omsätta dem praktiskt 
med nyproduktion på Bäckåsen. I Gällivare byggs det lite här och där och det som är roligt är att det är många 
olika aktörer, både små och större och det byggs på lite olika platser i samhället. I Kiruna har det fram till nu handlat 
mest om ombyggnationer. Kirunabostäder släpper snart 110 lägenheter på Glaciären och vi väntar på bygglov för 
att bygga om kasernerna på Jägarskolan till 24 lägenheter. Vi bygger också om i våra gamla stora hus som idag 
rymmer lägenheter som kan vara upp till 300 kvadratmeter. Allt eftersom de blir tomma gör vi en bedömning om de 
ska byggas om till fler lägenheter och just nu bygger vi om Linnestigen 1 och Gröna villan.
 Men, det var ju det där med byggkranar... LKAB har lämnat in begäran om planbesked på vår mark i Luossavaara  
och vi planerar för 150 bostäder där.  Parallellt med det planeras för ytterligare 50 lägenheter på Jägarskoleområdet 
där vi också har mark. I Gällivare finns också beslut om att bygga 200 lägenheter. För FAB betyder det att vi jobbar 
mycket med visioner och att ta fram målsättningar för varje område. 
FAB har faktiskt sedan 1910 haft uppdraget att bygga bostäder med 
modern arkitektur och modern teknik för LKAB:s medarbetare. Det ser 
vi på våra jättefina gamla byggnader från början av 1900-talet men 
också på t.ex. Ullspiran som byggdes på 60-talet. Den traditionen tar 
vi med oss i planeringen för nya områden. 
 Men, det var ju det där med byggkranar... Våra planer och visio-
ner blir ju bara tomma ord om vi inte snart ser en byggkran på våra 
marker. Det är först då vi vet att det kommer att hända något. Att det 
vi jobbat fram tillsammans faktiskt blir av och att våra samhällen också 
växer. Processen från vision till byggnation är lång. För oss som vill 
bygga känns den ibland oändlig och det är lätt att bli otålig. När 
det känns för långt fram i tiden brukar jag blunda och se framför mig 
inte bara en men två eller tre stora byggkranar eller förresten, varför 
inte fler?

”Nu ser vi bygg-        
 kranar igen”
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Huset byggdes 1919 
och har en gång i tiden 
varit en lärarbostad. 
Gatan Höijers backe 

som ligger i området Johannes i 
Malmberget uppkallades efter förfat-
taren Björn-Erik Höijer som föddes 
och växte upp i huset. Höijer var i 
grund och botten utbildad slöjdlä-
rare, men det var hans författarskap 
som gjorde honom känd. Ingemar 
Bergman regidebuterade 1951 på 
Dramaten med ”Det lyser i kåken” 
och pjäsens författare var faktiskt 
Höijer. I Kiruna hedrades han genom 
att han fick namnge och skriva texter 
till Kiruna stadshus klocktorns 23 
klockor.

HöijeRSHuSeT
- Höijersbacke 2  
i Malmberget

Historiska

HUS

Foto: Fredric Alm

UNDERHÅLL - KIRUNA
– Sommaren 2011 kommer att 
bli ihågkommen som sommaren 
med stort S. Gräsmattornas 
växtlighet överraskade oss alla. 
FAB:s sommarjobbare och vår 
inhyrda entreprenör hade fullt 
upp med både gräsklippning 
och trimning. Till nästa sommar 
kommer ännu mer resurser att 
läggas på uppfräschning av våra 
utemiljöer, säger Ulf Lampa, 
produktionsledare i Kiruna. 

• Det vackra vädret har bidragit till 
att många hus har fått en yttre ge-
nomgång. Panel  och plåtbleck har 
renoverats och  målats om. Utöver 
August Malmsgatan 7 och 9, Broms-
gatan 22, 31, 33 A, 35 A och B och 
37 har även följande hus fått ny 
färg på fasaderna: Schouggatan 9 – 
10, Trädgårdsgatan 14, 16 och 18, 
Ljunggrensg. 5 och 11 samt större 
delen av Gullriset och FAB-kontoret. 

• Många grillplatser har renoverats 
och övriga tar vi oss an nästa sommar.

• Som ni säkert har märkt har en hel 
del asfalteringsarbeten utförts i som-
mar, allt från breddning av infarter 
till beläggning av parkeringsplatser 
samt så klart en del lappande av as-
faltskador. 

• Som ett led i FAB:s miljöarbete 
fortsätter utbytet av äldre motorvär-
mare till motorvärmare med timer-
styrning. Under hösten pågår detta 
på Thuleområdet. 

• Omfattande markarbeten har ut-
förts på Lingonstigen där det tidigare 
var problem med fuktinsläpp till käl-
lare. 

• Några lägenheter har fått vatten-
skador under sommaren, de flesta 
har nu åtgärdats. 

• När vi summerar antalet helreno-
verade lägenheter är 26 färdiga och i 
3 pågår renovering just nu.

• På Jägarskolan har utemiljön prio-
riterats i sommar. Asfaltskador har 
åtgärdats, sly har röjts och just nu 
pågår en höststädning. Vi ska tillsam-
mans med berörda hyresgäster se till 
att material och annat som har sam-
lats på hög lite här och var utomhus, 
städas undan. – Det blir trevligare för 
alla om det är fint på området säger 
Evert Skillerstedt.

UNDERHÅLL - MALMBERGET
– Det är riktigt roligt att sum-
mera sommarens underhåll. Vi 
har hunnit med mer än planerat 
och det är extra roligt att allt 
har fungerat så bra nu när jag 
har gjort min sista sommar 
som produktionsledare på FAB,  
säger Jan-Erik Aittamaa.
 – Målet i år är att 40 lägen-
heter ska helrenoveras och just 
nu är 24 färdiga och i 8 pågår 
renovering.   

Elisabeth Kurtsdotter har 
under sommaren ansvarat 
för projektet ”Snyggare 
Malmberget”, där ung-
domar i åldrarna 15 – 18 
år har arbetat med allt 
från att plantera blom-
mor till att rensa i lek-
parker. - Som ni kan se så 
går det med enkla medel 

Tredje gången gillt för 
Snyggare Malmberget

att göra det fint. Till och 
med LKAB:s mätplintar 
är en fröjd för ögat. Ung-
domarna har putsat och 
fejat hela sommaren. De 
har gjort ett mycket bra 
jobb som har uppskattats i 
samhället, säger Kurtsdot-
ter och tillägger: 
 – Det har även varit ro-

För tredje året i rad genomfördes projektet 
”Snyggare Malmberget”.
 – Ungdomarna har tillsammans med hyres-
gäster verkligen förgyllt utemiljöerna, säger 
Elisabeth Kurtsdotter, projektledare från FAB.

”Hunnit mer än planerat”
Solen sken och gräset skenade.  
Sommaren bjöd på en hejdlös grönska och omfattande 
uppdateringar av både hus och mark.

• Gårdsplanen på Genvägen 25 i 
Kullen har asfalterats.

• Jämtlandsvägen 7 - 11 har målats om.

• Två skorstenar på Kilen har repa-
rerats. Arbetet med övriga fortsätter 
nästa sommar. 

• Trapphuset på Hermelinsbacken 
7 har renoverats och målning utförs 
under nästa sommar. 

• Brotak på Engelskavägen 20 och 
Häggvägen 2 i Kilen har renoverats.

• Broar är målade och reparerade på 
Puoitakvägen. 

ligt att se vilka fina initia-
tiv hyresgäster har tagit 
för att förgylla utemiljö-
erna, för både sig själva 
och andra.
 Ewy Blombacke frå-
gade för fem år sedan 
om hon fick anlägga en 
blombänk i anslutning 
till sin bostad på Kilen. 

Allt eftersom åren gått 
har blombänken blivit en 
grönskade oas. I oasen 
har hon ställt ut en min-
dre sittgrupp till glädje 
för både henne och gran-
narna. 
 En annan eldsjäl är 
Lars-Göran Hagström 
som fick målarfärg av 

FAB och glatt målade 
bakgårdarnas trappräck-
en.
 – Det var verkligen ro-
ligt att min insats uppskat-
tades så mycket av alla, sä-
ger Lars-Göran Hagström 
då han fick en liten gåva 
från FAB. 

• På Myråsen 10 har två stycken 
uteplatser byggts och utrustats med 
trädgårdsmöbler. Trappnedgången 
på utsidan är också målad.

• På Genvägen 25 har plåttaket reno-
verats och nya rasskydd har monte-
rats. Entrétaket till Brandservice har 
totalrenoverats.

• Tack vare projektet ”Snyggare 
Malmberget” har även en hel del 
asfalteringar utförts på Ringvägen 
27-35, Björkvägen 28 och gångvägen 
från Kilen mot Wallingatan.

Ulf Lampa utlovar än fler resurser till nästa sommars underhållsarbete i Kiruna. Foto: Fredric Alm



Luossavaaras sydsluttning, Svap-
pavaara, Jägarskolan och nya mark-
områden i Gällivare. Nu startar 
byggboomen även ovan jord i Malm-
fälten. Nya bostadsområden ska ut-
vecklas och bebyggas.
 I Kiruna har planerna för Luossa-
vaaras sydsluttning presenterats:
 – LKAB har lämnat in en begä-
ran om planbesked, vi vill ha en de-
taljplan för 150 bostäder. Vi ska ta 
fram en vision för området som ska 
innehålla olika typer av byggnader. 
Hela spektrat, från villor till höghus. 
Vi kommer att be arkitekter titta på 
området och komma fram med för-
slag, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd 
på FAB. 

 – Vi beräknar en inflyttning under 
kvartal fyra 2014.

Ni uNdviker Att byggA på 
mAlmeN, vAd fiNNs det 
för ANdrA fördelAr med 
plAceriNgeN?
 – Den nya vägen in till LKAB 
kommer att dras om och den kom-
mer att gå alldeles nedanför det här 
området.  Vi får en naturlig närhet till 
den vägen och det blir nära till jobbet 
för LKAB anställda. 

Ni skA byggA Nytt på 
JägArskole-området också.
 – Stämmer. 50 nya lägenheter i 25 
nya hus. Där har vi kommit långt i 

visionsarbetet. Det blir ett villalik-
nande område med två lägenheter i 
varje huskropp. 
 – Sedan renoverar vi kasern 1 och 
2 och där blir det 24 lägenheter. Här 
väntar vi på att få detaljplanen god-
känd och bygglov. Om allt går enligt 
plan blir det inflyttning kvartal 1 
2013.

Hur ser det ut i gällivAre 
med byggplANerNA?
 – Det finns motsvarande planer 
för Gällvare, vi har ett inriktningsbe-
slut om att bygga 200 nya bostäder. 
Där måste vi förvärva mark först, 
konstaterar Aidanpää-Edlert. 
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”Från villor till höghus”

En inspirationsbild av hur det skulle kunna se ut med terassbygget uppför sluttningen. Exakt hur husen ska se ut är ej klart.

FAB:s vd Siv Aidanpää-Edlert och projektledare Tomas Lindgren på Luossavaaras sydsluttning. Foto: Fredric Alm

Nu startar nybygget av framtidens boende i 
Malmfälten. 400 nya FAB-bostäder är beslutade.
 – Vi väntar på detaljplaner och bygglov, säger 
Siv Aidanpää-Edlert, vd på FAB.



Kontaktuppgifter till hyresgästföreningarna 
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Ombyggnationen hos YIT  
Som vi skrev om i förra tidningen ska YIT:s lokaler byggas om. Ni som har pas-

serat YIT kan inte ha undgått att se att kontorsmoduler har ställts upp på planen. Modulerna 
kommer att vara YIT personalens tillfälliga arbetsplats under den tid då ombyggnationen pågår. 

Järnvägsstationen i Kiruna
Under de senaste åren har FAB vuxit rejält på lokalsidan. Det största lokalbeståndet finns på Jä-
garskolan  i Kiruna. För många är det säkert en nyhet att även järnvägsstationsområdet i Kiruna 
förvaltas av FAB. Hyresgästerna som hyr lokaler på stationsområdet kommer att kunna ha kvar 
sina verksamheter ännu i några år och de kommer att informeras i god tid om när deformations-
prognoserna påverkar området.  

Brandskydd 
Likväl som hyresvärden ska arbeta med systematiskt brandskyddsarbete har hyresgästerna an-
svar för sitt eget brandskyddsarbete. Är till exempel nödutgångarna blockerade? Vilka risker 
finns det i er lokal? Om något händer – var ska exempelvis personalen samlas? 
Vid tveksamheter kan FAB och Räddningstjänsten rådfrågas – det viktiga för er 
är att säkerställa att ni har en säker miljö och tydliga rutiner som är väl kända 
av personalen. 

Skyltning
Har ni behov av att skaffa en företagsskylt eller revidera er skylt vid infarten 
till Jägarskolan? Hör av er till mig för mer information. 

Hyresgästbesök
Jag som lokalansvarig besöker er gärna på plats. Många gånger kan man 
under ett samtal komma på goda idéer till förbättringar eller vem vet? 
Lokalbehovet kanske behöver utökas eller minskas på sikt. Hör gärna av er 
till mig så bokar vi in en dag för ett hyresgästbesök. 

Målet är inte bara nöjda hyresgäster – utan mycket nöjda hyresgäster!

Nina erkki 

Lyckat sommarjippo igen
Sommarjippot i Malmberget har bli-
vit något av en tradition. Sommarjip-
pot är ett samarrangemang mellan 
hyresgästföreningen och FAB, vars 
vd Siv Aidanpää-Edlert invigningsta-
lade tillsammans med hyresgästför-
eningens ombudsman Sten Fors.
 Trots att vädret inte var det allra 
bästa var det mer än 150 deltagare 
som kom till Svanparken i år.  Som-
marjippot lockade med aktiviteter för 
både stora och små. Loppis, under-
hållning och fika.
 Höjdpunkten för de små var utan 
tvekan ansiktsmålning.
 – En lyckad aktivitet som är till 
glädje för många, menade hyres-
gästföreningens ordförande Thage 
Johansson. 

Ansiktsmålning var kul, tyckte Simon Gundmalm, Anna Larsson och Emma Lennelöv.

betala när 
du sover…
Betala hyran via auto-
giro: Kontakta Elisabeth 
Lakso, telefon 0980 - 
728 81 eller e-post: 
elisabeth.lakso.fab@
lkab.com för mer infor-
mation.

ombyggnation
Vi har tidigare berättat att Gröna 
Villan ska byggas om till två 
mindre lägenheter. Nu kommer 
ytterligare ett större enbostads-
hus på Linnéstigen 1 att byggas 
om till två lägenheter. De be-
räknas vara redo för inflyttning 
under februari månad.

röj i skogen i luleå
Vi får hälsa de nya hyresgästerna på 
Svartön välkomna till sina nyrenoverade 
lägenheter. Vi hoppas att ni kommer att 
trivas. 
 – Ni som bor på Svartön har säkert sett 
att vi har gjort en lätt röjning i skogen. 
Bland annat har döda träd och buskar 
rensats bort, säger Lars-Gunnar Uusitalo.

grävningsarbeten pågår!  
LKAB näts kraftledning som har gått från Gruvvägen mot ön-området läggs om. 
Den nya sträckningen går från gruvbron, sneddar över Iggesundsparken, längs 
med Hjalmar Lundbohmsvägen förbi Gruvfogdegatan och ned efter  
Silfwerbrandsvägen och korsar slutligen Bromsgatan vidare till 
transformatorstationen vid FAB-kontoret. Även ny tele- och 
fiberkabel läggs i samma dragning. Entreprenaden pågår 
fram till årsskiftet men grävningsarbetena ska färdigställas 
under oktober månad.

är du utlåst?
Securitas har i uppdrag av 
FAB att sköta om upplås-
ning av lägenheter. Det 
kostar 350 kr i kontant 
betalning och legitimering 
krävs. Securitas nås genom 
LKAB-vakten på telefon 
0980 – 710 01.

LokaL
RUTAN

Vårt traditionella Sommarjippo lockade fram troll och bus i Svanparken. 
Ansiktsmålningen blev en succé.

gällivAre
Lasarettsgatan 38
Tel 0771-11 01 10
www.hyresgastforeningen.se 
hyresgastforeningen.gallivare@
hyresgastforeningen.se

kiruNA
Geologgatan 14 
Tel 0771 - 11 01 10
www.hyresgastforeningen.se 
hyresgastforeningen.kiruna@
hyresgastforeningen.se”Trollet” heter Charlotta Oskarsson.

Med Nina Erkki



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

Bostadsförmedling
Ulrika Oja
0970 – 767 29
bostadsformedling.mbgt.
fab@lkab.com

Fastighetsskötare
Michael Holma

Fastighetsskötare
Sten-Erik Röjlind

VS
Sven-Erik Törnman

Snyggare Malmberget
Elisabeth Kurtsdotter

Projektledare
Kommersiella lokaler
Nina Erkki
0980 – 728 92
nina.erkki.fab@lkab.com

Produktionsledare
Jan-Erik Aittamaa
0970 – 767 23
jan-erik.aittamaa.fab@
lkab.com

Drifttekniker 
Evert Skillerstedt

VS
Ola Nilsson

VS
Anna-Bella Rundqvist

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

Fastighetsskötare
Leif Välitalo

Elektriker
Torbjörn Pingi

Kundservice
Margareta Doktare
0980 – 610 47
kundservice.fab@lkab.
com

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

Administratör Elisabeth 
Lakso
0980 – 728 81
elisabeth.lakso.fab@
lkab.com

Bostadsförmedling
Östen Brännström
0980 – 179 84
bostadsformedling.kra.
fab@lkab.com

Tf Kundservice
Conny Klippmark
0970 – 767 30
kundservice.fab@
lkab.com

Snickare
Jan Salmi

Fastighetskötare/
Elektriker
Kent Grahn

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

Tf Produktionsledare
Sven-Erik Ömalm
0970 – 767 27
sven-erik.omalm.fab@
lkab.com

Produktionsledare 
Ulf Lampa 
0980 – 728 99

Fastighetsskötare
Markus Nilsson-
Springare

Snickare
Christer Asterlund

Fastighetsskötare
Jörgen Bäckström
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PERSONAL
NYTT

KENT GRAHN har börjat på FAB 
som fastighetsskötare/elektriker 
den 29 augusti. Under många år 
har Kent arbetat som elektriker på 
Bravida. 

Vi hälsar följande 
glada nyförvärv 
välkomna till FAB

JÖRGEN BÄCKSTRÖM har 
börjat på FAB som fastighetsskötare 
den 1 augusti. Jörgen har tidigare 
arbetat på ER-Bygg samt Icehotel 
som fastighetsskötare, guide och 
ishotellsbyggare.

mikael mämmi 
som har börjat på LKAB.

susanne szerwinski-schäfer fortsät-
ter sina studier till fastighetstekniker 
efter sommarens praktik på FAB.

tack till…

ELISABETH KURTSDOTTER 
har börjat på FAB. Hon kommer att 
ansvara för Snyggare Malmberget.

Per Holma är  
ny ekonomichef  
på FAB.

Utbildad civilekonom på LTU i botten, 
via jobb på en revisionsfirma i Kiruna, 
controller på LKAB och ekonomichef 
på Kirunabostäder till tjänsten som 
FAB:s nya ekonomichef. En tjänst 
med många spännande utmaningar, 
menar Per Holma: - Det är mycket 
som händer i och med samhällsom-
vandlingen och det känns spännande 
att vara en del av FAB:s arbete.
Vad ser du för utmaningar?
 – För mig handlar det nu om ett par 
interna förändringar. FAB hanterar år-
ligen 8000 leverantörsfakturor, kan vi 
effektivisera det arbetet betyder det 
mycket.
Hur ska ni göra det?
 – Det första är att börja med inscan-

Ekonomin ska
effektiviseras

ning av fakturorna, att gå ifrån pap-
persfakturor, en stor effektivisering för 
oss. Det andra är att göra verksamhe-
ten mer involverad i ekonomin genom 
att anpassa ekonomiprogrammen så 
att det blir enkelt för de som har bud-
getansvar att själva följa upp ekonomin 
för sin avdelning.
Ni ska även följa upp elförbruk-
ningen bättre….
 – På sikt skulle jag vilja ha in el- och 
fjärrvärmeförbrukningarna i ekono-
miprogrammen så att vi ser var vi kan 
göra åtgärder för att minska energiför-
brukningen, vilket är bra, både för mil-
jön och för ekonomin i företaget.

FAB rekryterar just  
nu fastighetsskötare 
till Malmberget.Namn: Per Holma Ålder: 34 år

Familj: gift och tvåbarnsfar
Bor: villa i Kiruna 
Aktuell: Ny ekonomichef

Per Holma är FAB:s nya ekonomichef. Foto: Fredric Alm
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Ekonomichef
Per Holma
0980 – 783 13
per.holma.fab@lkab.com



LOKALFöRMEDLING
kiruNA, mAlmberget ocH luleå
Nina Erkki
E-post: nina.erkki.fab@lkab.com
Telefon: 0980 – 728 92

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

KUNDSERVIcE
kiruNA
Margareta Doktare
E-post: kundservice.fab@lkab.com
Telefon: 0980 – 610 47
Telefontid: 07.00 – 09.30, 13.30 – 15.30
Vid akuta fel: 0980 – 710 01
Besöksadress: Bromsgatan 12, Kiruna

BOSTADSFöRMEDLING
kiruNA
östen Brännström
Telefon: 0980 – 179 84
E-post: bostadsformedling.kra.fab@lkab.com

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

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

KUNDSERVIcE
mAlmberget, luleå
conny Klippmark
E-post: kundservice.fab@lkab.com
Telefon: 0970 – 767 30
Telefontid: 07.30 – 10.00, 13.00 – 15.00
Vid akuta fel: 0980 – 710 01 
Besöksadress: Stallvägen 13, Malmberget

BOSTADSFöRMEDLING
mAlmberget, luleå
Ulrika Oja
Telefon: 0970 – 767 29
E-post: bostadsformedling.mbgt.fab@lkab.com

Telefontid:
Måndag: 13.00 – 15.00
Tisdag och onsdag:  09.00 – 10.00, 13.00 - 15.00
Torsdag och fredag: 09.00 – 10.00

Besökstider: 
Måndag: 08.00 – 11.00
Torsdag: 13.00 – 15.30

www.fabmf.se
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