
Nr 2 • 2013
En tidning för våra hyresgäster

LKAB Fastigheter gör hela tiden förbättringar av servicen till sina hyresgäster. Det senaste  
exemplet på detta är Mina sidor på fastighetsbolagets hemsida. Birgitta Stål i Kiruna har  
testat den nya funktionen där besökarna, bland annat, kan göra felanmälan.  s i dA N  6 – 7
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Siv Aidanpää Edlert, 
vd LKAB Fastigheter
siv.aidanpaa-edlert@
lkab.com

efter en lång och härlig som-
mar är det speciellt en dag 
som jag tar med mig. Vi hade 
en gårdsfest på ullspiran 

under kirunafestivalen. initiativet till detta 
kom efter en förfrågan av författaren ann-
helen laestadius. hon vill skriva en bok 
och till denna ville hon ha berättelser från 
människorna som bott på ullspiran genom 
åren. hennes idé var att samla så många 
som möjligt under den hemvändarhelg 
som kirunafestivalen blivit. 

det BLev eN gårdsFest med en helt 
speciell stämning. före detta grannar som 
inte träffats på många år träffades och 
tänkte tillbaka tillsammans. de som ville 
samlades för gruppfoto framför sina gamla 
entréer. det bjöds på fika och fantastisk 
musik med tony björkenvall från Willy clay 
band och marcus fagervall. det var ve-
modiga men starka toner som ljöd genom 
hela ullspiran.

JAg träFFAde måNgA hyresgäster som 
ville berätta om sina minnen men också 
om sin oro för framtiden. Just den dagen 
kom vi överens om att ta framtiden vid ett 
annat tillfälle och använda tiden tillsam-
mans för att vara lite ledsna och vemodiga. 

Att Få sAmLAs för att tillsammans min-
nas och vara vemodiga och sörja det som 
varit är jätteviktigt och något vi behöver för 
att få ett avslut och för att lättare kunna 
lyfta blicken in i framtiden.  i malmberget 
har omflyttningen pågått i många, många 
år – och de ligger före kiruna. när jag är i 
malmberget träffar jag också alltid många 
som vill berätta om hur det var när malm-
berget blomstrade och jag ser framför mig 

hur vackert det var. Vackra hus och fan-
tastiska björkallèer men också den otroligt 
fina sammanhållningen i samhället som 
beskrivs. fina berättelser som jag hoppas 
ni fortsätter berätta så 
minnena tas med in i 
framtiden. 

deNNA sommAr har 
varit ovanligt lång och 
varm. Vi har i som-
mar tagit ett krafttag 
om skötseln av våra 
grönområden. till-
sammans med niclas 
svanelöv i kiruna och 
elisabeth kurtsdot-
ter i malmberget har vår fastighetschef 
lars-Gunnar uusitalo gjort ett jättefint 
jobb. det har röjts sly, fällts träd och klippts 
gräsmattor som aldrig förr. Jag hoppas 
ni tar en tur på våra områden och ser hur 
fint och ordentligt det ser ut. Jag vill tacka 
alla som jobbat med detta i år. inte minst 
våra skolungdomar som kanske för första 
gången varit ute i arbetslivet och som gjort 
en jätteinsats.

Nu hAr hösteN Kommit på allvar och 
det märks på alla projekt som sätts igång 
och tempot är högre än någonsin. Jag tar 
med mig mina upplevelser från gårds-
festen på ullspiran, mina samtal med 
malmbergsborna och den respekt och sorg 
vi ska ha för minnena från det vi faktiskt 
lämnar när vi nu ska planera för framtiden. 

stort tAcK ann-helen laestadius, niclas 
svanelöv, ylva sievertsson och mikael Wes-
terlund på lkab för Gårdsfesten!

 vi hAr i  
sommAr  
tAgit ett 

KrAFttAg om 
sKötseLN  
Av vårA  
gröN- 

områdeN

”Dags att säga farväl….”

LED
ARE

Fastighetschef Lars-Gunnar Uusitalo 
talar med stolthet i rösten när han 

beskriver sommarens jobb bland bus-
kar, träd, gräsytor och planteringar. Han 
är synnerligen nöjd med hur det hela 
har skötts. På alla sätt och vis.

– Det har varit otroligt bra och lyck-
at. Vi har också fått mycket beröm. 
både från hyresgäster och andra som 
besökt våra områden. Vi har haft rätt 
tänk när det gäller personal och ma-
skinpark vilket känns bra.
Ni har investerat en hel del pengar?

– I runda tal 500.000 kronor i maski-
ner. Och vi har verkligen nyttjat dem 
fullt ut. Entreprenörerna har jobbat på 
sju dagar i veckan så det har inte blivit 
någon spilltid. Precis som under jord – 
fast ovan jord.

Montageteamet, med Daniel Gäll-
man i spetsen, har utfört gräsklipp-
ning och varit handledare för som-
marjobbarna i Kiruna och Malmberget 
även Samhall har dragit sitt stå till 

stacken med skötsel i Malmberget och 
Gällivare och i Luleå har duktiga som-
marjobbare tagit hand om grönytorna. 

– Alla har skött sig med bravur.
Totalt har ett 60-tal personer jobbat 

med den yttre skötseln.
– Det har funkat klockrent. Vi har 

också haft ett jättebra samarbete med 
”Snyggare Kiruna” genom Niklas Sva-
nelöv och ”Snyggare Malmberget” ge-
nom Elisabet Kurtsdotter. 
vad har varit avgörande för att  
det gått så bra?

– Att vi kom igång i tid. Målet var 
att starta första veckan i juni – vi kom 
igång redan i maj, vilket var tur efter-
som sommaren kom så tidigt. Visst 
har vi haft en del problem, exempelvis 
med stenar som sprättat i väg från ma-
skinerna på bilar, hyresgästers blom-
mor som tagits bort av misstag och 
ytor som, helt enkelt, missats. Vi ska 
se över detta till nästa år för att und-
vika att det ska hända igen.

– Men jag är otroligt glad att se våra 
grönytor i dag och vill tacka alla in-
blandade för ett fantastiskt jobb, säger 
Lars-Gunnar Uusitalo avslutningsvis.

 JAg är  
otroLigt 
gLAd Att  
se vårA 

gröNytor  
i dAg

sommAreNs storA KLipp
klippning, röjning och ansning. drygt 60 personer  
har jobbat med detta åt lkab fastigheter  
under sommaren. och det har gått gräsligt bra.

Lars-gunnar uusitalo, fastighetschef, LKAB Fastigheter.  foto: G. rúnar Gudmundsson

Lars-gunnar uusitalo. 
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vad händer på granbacka just nu?
– Just nu är det markarbeten och 

grundläggning med betongplattor på 
mark samt byggande av tak för de nya 
husen som är i fokus. 

– Markarbeten kring befintliga hus 
påbörjades i månadsskiftet augusti-
september 2013. Vi startar med inner-
gårdarna för hus 1, 2 och 4 och fort-
sätter med 13, 14, 15 och 16, så länge 
vädret tillåter utvändiga markarbeten.

hur går jobbet? 
– Det fortlöper på bästa sätt. Vi lig-

ger helt i fas med det vi ska göra.
Tomas Lindgren berättar vidare att 

det inte blivit någon ändring eller 
justering i den tidigare meddelade in-
flyttningstiden som kommer att vara 
under mars-april 2014. 

– Nej, den preliminära inflyttningen 
gäller fortfarande. Inga förändringar 
är aktuella.

JägArsKoLAN här pågår byggnationerna av 
grundbetongplattor, markarbeten som vatten och 
avlopp och terrassering. de första huskropparna 
beräknas komma i slutet av september. 

terrAsseN bygglovet är klart och byggstart 
skedde den 16 september 2013.

gLAciäreN lkab väntar bygglov inom en snar 
framtid.  förhoppningen är att starta bygget 
under september månad – men bygglovet är det 
som styr och avgör i detta fall.

vad har gjorts hittills och vad kommer 
att göras i övrigt på området?

– Vi har börjat med finplanering av 
mark vid entréerna vid de befintliga 
lägenheterna. Detta kommer att fortgå 
fram till vintern och återupptas nästa 
sommar. Då drar också finarbeten av 
mark igång runt de nybyggda husen.

 De första huskropparna till Gran-
backa levereras och börjar monteras 
under oktober månad.

vi Ligger 
heLt i FAs 
med det vi 
sKA görA

tomas Lindgren, 
projektchef LKAB 
Fastigheter.

FAKtA: öVriGa byGGproJekt

I oktober kommer 
de första husen till 
Granbacka. Arbetena 
går helt enligt plan, 
meddelar projektchef 
Tomas Lindgren.

snickarna har full huggning på granbacka.

eN visioN BLir sNArt verKLighet
entréerna till de befintliga bostadshusen görs om.det byggs för fullt på granbacka och projektchefen tomas Lindgren meddelar att allt går enligt planerna.  foto: fredric alm

markarbeten med grundläggning ingår i etapp 2.

så här kommer nya granbacka att se ut. 
 

arkitekthuset monarken
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conny Klippmark.

i sommAr  
hAr vi märKt 

eN öKAd  
AKtivitet på 

hemsidAN

”Mina sidor” är en ny funktion på 
LKAB Fastigheters hemsida. Inga kon-
stigheter, egentligen, utan den ger 
hyresgästen möjligheten att själv göra 
en felanmälan. 

– Hyresgästen går in i samma felan-
mälningsprogram som vi använder. 
Här får han eller hon fram lägenheten, 
klickar på, exempelvis, badrummet 
och skriver in att toalettstolen rinner. 
Sedan skriver jag ut webbformuläret 
och ger detta till aktuell reparatör. Det 
blir en snabbare och enklare hante-
ring genom processen, säger Marga-
reta Doktare, produktionschef skötsel, 
Kiruna. 

Funktionen har precis börjat använ-
das men redan kommer det positiva 
reaktioner. Birgitta Stål som bor på 
Hjalmar Lundbohmsvägen har testat 
Mina sidor och hon gillar den nya 
funktionen.

– Jag har provat på lite och det är 
ju ett enkelt sätt att göra en felanmä-
lan eller om jag vill se mitt avtal. Det 
känns jättebra att den här tjänsten har 
tillkommit, säger hon.

Mina sidor är höstens nyhet från 
LKAB Fastigheter som allt mer aktivt 

LKAB Fastigheters kundservice gör allt för att hyresgästerna ska få bästa 
möjliga service. Senaste greppet är ”Mina sidor” på nätet.
 – Det är jättesmidigt eftersom du inte behöver passa telefontiderna, 
säger Birgitta Stål som testat den nya funktionen.

jobbar med att få fler av sina hyres-
gäster att använda datorer i kontak-
terna med kontoren i Malmberget och 
Kiruna.

– Det är fortfarande så att de flesta 
ringer men i sommar har vi märkt 
en ökad aktivitet på hemsidan, säger 
Conny Klippmark, produktionschef 
skötsel i Malmberget.

En uppfattning som delas av Marga-
reta Doktare.

– Det kommer mer och mer. Det är 
ju ett enkelt sätt att göra en felanmä-
lan, säger hon.

många är säkert lite nyfikna på vad 
som händer under de tider kundser-
vice inte är öppet. Så. Vad sker där 
bakom kulisserna?

– Fakturahantering och administra-
tion av olika slag. Skrivelser, utred-
ningar och uppdatering av underhålls-
statusen på fastigheterna är några 
exempel, säger Margareta Doktare.

– Besiktningar och kontroller av 
fastigheter och ytterområden för be-
slut om eventuella åtgärder, säger 
Conny Klippmark.

birgitta stål har testat mina sidor på www.lkabfastigheter.se

”det känns Jättebra    
 att den här tJänsten  
 har tillkommit”

Birgitta stål har provat mina sidor som är en 
ny funktion på LKAB Fastigheters hemsida. 
där kan du som hyresgäst, bland annat, 
göra felanmälan. foto: G. rúnar Gudmundsson

margareta doktare.
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Jerusalem, eller B227
huset färdigställdes 1927 som ett ungkarlshotell för gruvarbe-
tare. 1954 gjordes en ombyggnad där planlösningen anpassa-
des efter gruvarbetarfamiljer. Jerusalem består av två våningar 

plus källare och vind och huset är vinkelbyggt. sedan den 30 november 2001 är 
huset kulturmärkt som byggnadsminne av länsstyrelsen. namnet Jerusalem 
kommer av att det, på grund av de många hyresgästerna, fördes ett sådant 
oväsen att det kunde liknas med Jerusalems förstörelse. att det var många 
barn i huset, kan vara en annan förklaring till namnet Jerusalem.

Historiska

HUS

– Det viktigaste för mig i Kiruna är 
att hela tiden bevaka om de lägenhe-
ter som sägs upp i vårt övriga bestånd 
kan vara lämplig för någon familj som 
bor kvar på Ullspiran, berättar Kerstin 
Midmo Täckdal i Kiruna.

– Vi kommer att börja kartlägga hur 
våra hyresgästers behov ser ut med 
tanke på den kommande samhällsom-
vandlingen. Det är viktigt för oss att 
våra hyresgäster känner sig trygga, 
säger Ulrika Oja i Malmberget.

   
det finns säkert en hel del andra saker 
att pyssla med?

– Lägenhetsbesiktningar tar en del 
tid och vi samordnar detta med hyres-
gästerna och vår fastighetsavdelning. 
Vi håller oss även uppdaterade om 
statusen på lägenheter som genomgår 
reparationer så att vi vet när de kan 
delas ut, fortsätter Kerstin. 

är ni även ute på fältet och arbetar eller 
blir det mest att sitta på kontoret?

– Är vi osäkra på hur det ser ut på 
ett område eller hur en lägenhet ser 
ut så sätter jag mig i bilen och åker ut 
och orienterar mig om allt från hur 

tvättstugor ser ut till var parkerings-
platserna finns, säger Kerstin. 

– Finns det tid så försöker jag åka 
med på besiktningar så jag kan se i 
vilket skick lägenheten är, då är det 
lättare att svara på frågor som den 
kommande hyresgästen har, berättar 
Ulrika.  

har ni märkt av något ökat tryck just nu 
med tanke på nybyggena som pågår?

– Absolut! Det är ett stort intresse. 
Det som är markant är att vi ser att 
det är många par i medelåldern som 
funderar på att sälja sina hus och hyra 
en lägenhet i stället, säger Kerstin. 

har ni infört några nya rutiner eller  
annat som är nytt?

– Vi arbetar bland annat intensivt 
med att säkerställa våra rutiner för att 
vi ska bli ännu bättre på att få ut lä-
genheter snabbare efter de reparerats.  
Framöver kommer vi att lägga ut ledi-
ga lägenheter på hemsidan, så ett hett 
tips är att de som söker bostad ska 
kika in på vår hemsida varje måndag 
då de lediga lägenheterna läggs ut. 

de som  
söKer BostAd 

sKA KiKA iN  
på hemsidAN  

vArJe  
måNdAg

ulrika oja.

ulrika oja försöker ta sig ut i bostadsområdena så ofta hon kan. inte minst i samband med besiktningar. här träffar hon på conny Klippmark, 
produktionschef skötsel LKAB Fastigheter, på granbacka där det byggs nya carportar.  foto: fredric alm

Nu när vår nye fastighetschef för kommer-
siella lokaler, niklas nordin, har börjat så kom-
mer mycket fokus ligga på att besöka de lokalhy-
resgäster som finns på lkab:s industriområden, 
främst i kiruna och Vitåfors i malmberget. detta för 
att vi ska skapa oss en bild av statusen på loka-
lerna samtidigt som vi knyter personliga kontakter 
för framtida diskussioner. det är alltid så mycket 
lättare att lyfta luren när man väl har träffats. för 
som alltid, det är vid besöken på plats hos hyres-
gästerna de bästa förbättringsförslagen kommer 
fram. därför kommer jag även att fortsätta mitt 
arbete med hyresgästbesök hos er andra också. 
om er verksamhet förändras och därav även ert 
lokalbehov eller om ni har något annat som är an-
geläget att diskutera, tveka inte att ta kontakt med 
mig och boka in ett möte. Jag besöker er gärna!
 
Vakanta lokaler
i lilla kontorshotellet på Jägarskolan finns i dag två 
mindre kontor lediga, om ni är intresserade ta kon-
takt med mig för visning.

Kerstin midmo täckdal.

vi hAr FrågAt 
uLriKA och  KerstiN

Vad gör bostadsförmedlaren 
    när det inte är besökstid?

bästa hälsningar
carina niemi, lokalförmedlare

Lediga lägenheter kommer att läggas ut på 
hemsidan varje måndag. Lediga objekt ligger 
sedan kvar på hemsidan i en veckas tid.  
Då går det att komma in med intressean-
mälningar. Lägenheterna tilldelas utifrån 
hyrespolicy och kötid.

När du BetALAr hyrA
Fyll i korrekt ocr-nummer!

Vinnare  
av tävlingen 
gissa antal skruvar 
på jobba och bomässan 
under Kirunafestivalen.

Stefan Nilsson gissade 
rätt antal som var: 257.

LedigA LägeNheter på  
www.lkabfastigheter.se

sKriver BoK om uLLspirAN 

Författaren Ann-helén Laestadius ska skriva en bok om 
ullspiran och passade på att samla in material under 
sommarens gårdsfest.  foto: G. rúnar Gudmundsson
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fastighetsskötare
leif Välitalo

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

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

elektriker
torbjörn pingi

Vs
anna-bella rundqvist

fastighetsskötare 
Jonas mosesson

fastighetsskötare 
peter Juntti

snickare
Jan salmi

snickare
christer asterlund

Vs
sven-erik törnman

snickare
håkan martinsson

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

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

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

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

beredare 
ulf lampa 
0980 – 728 99

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

För Niklas Nordin är inte 
LKAB någon främmande 

arbetsplats. Han har nämligen 
varit LKAB trogen genom hela 
sitt yrkesverksamma liv.

– De senaste åtta åren har 
jag varit på projektavdelningen 
och tidigare har det handlat om 
totalkvalitetsavdelningen och 
rollen som produktionschef på 
mekverkstaden, berättar Nord-
in som kliver in som fastighets-
chef för kommersiella lokaler.

– Det känns som en natur-
lig fortsättning på jobbet på 
projektavdelningen och väldigt 
spännande. Att vara en aktiv 
del i samhällsomvandlingen 
och därmed en liten, liten pus-
selbit i det stora att skapa det 
nya samhället känns som en 
fantastisk möjlighet.

vad blir det första du tar dig an?
– Vi har tagit över ett antal 

externa hyresgäster inne på in-
dustriområdena och här gäller 
det att skapa struktur. Det här 
är helt nya områden för LKAB 

Fastigheter, vilket är spän-
nande. 

Kjell Johansson började sin 
yrkeskarriär 1974 som drift-
elektriker på LKAB:s kulsin-
terverk där han blev kvar i 12 
år. Efter det har han varit hiss-
montör, elgrossist, enhetsan-
svarig hos en elentreprenör, 
elplatschef på YIT innan han, 
2010, återvände till LKAB som 
byggledare.

– Jag är glad att jag får chan-
sen att sluta cirkeln på bestäl-
larsidan. Det ska bli intressant 
att vara en del i samhällsom-
vandlingen. Det tror jag de fles-
ta skulle vilja vara med om.

vilka förväntningar har du?
– Att kunna använda min er-

farenhet fullt ut och att utveck-
las. Vi är en ny avdelning med 
ett nytt tänk och det är spän-
nande att vara med från början. 
Man taggar upp, säger Kjell 
Johansson, ny produktionschef 
underhåll, LKAB Fastigheter.

Den ene har varit LKAB trogen hela arbetslivet. Den andre  
sluter cirkeln med en utvecklande utmaning. Möt Niklas 
Nordin och Kjell Johansson – nya på LKAB Fastigheter.

utmaningen lockar
Kjell Johansson och Niklas Nordin är nya chefer hos LKAB Fastigheter. foto: G. rúnar Gudmundsson

evert  
skillerstedt,

Har allt gått enligt plan så  
här långt?
– Ja, det ser bra ut. Visserli-
gen har vi stött på lite berg 
här och där men det flyter på 
som det ska.

Vad händer just nu?
– Fem grundplattor är gjutna 
och vecka 39 är det tänkt att 
det första huset ska börja re-
sas. Vi har byggt en trottoar 
från Vaktgatan till Kasern-
gatan med ny belysning och 
en ny uppfart med trottoar 
till de 24 lägenheterna på 
Kaserngatan 4 och 8. Utanför 
lägenheterna har gräsytor 
färdigställts och allt asfalte-
ringsarbete är klart.

Hur ser det ut med utemiljö-
erna vid bostadshusen?
– Det ska tas fram förslag 
och ritningar och vi räknar 
med att vara i gång med 
jobben till våren, somma-
ren 2014. Det gäller främst 
Jägarparken där vi kommer 
att hitta på någonting riktigt 
roligt för de boende.

Annat som händer?
– Vi har byggt nya utbild-
ningssalar för Vita Vidderna 
som glada har flyttat in, vi 
har lagt nytt golv i Vargens 
matsal och vi håller på att 
planera och projektera  
för en om- 
byggnad av  
Jägarkökets  
kylanläg- 
gning. 

Läget är,  
med andra  
ord bra..?
– Det är  
mycket 
bra!

byggledare på 
Jägarskolan.

vi tAcKAr 
Camilla Söder-
ström Johansson 
för den tid du 
vikarierat hos oss!
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