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En tidning för våra hyresgäster

Jägarskoleområdet i Kiruna fortsätter att växa. 24 nyproducerade lägenheter står klara 
för inflyttning och jobbet med att förbereda för nästa etapp av bostadsbyggande är i full 
gång. Projektledare Tomas Lindgren berättar att arbetena ligger i fas med tiden.  s i dA N  3
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Siv Aidanpää Edlert, 
vd LKAB Fastigheter
siv.aidanpaa-edlert@
lkab.com

som du vet Bytte vi i 
FeBru Ari NAmN från fastig-
hets ab malmfälten till lkab 
fastigheter. bytet gick smidigt 

även om vi, och våra hyresgäster, har svårt 
att släppa fab-förkortningen. att vi skulle 
heta lkab fastigheter var självklart och 
det accepterades snabbt. vi heter lkab 
fastigheter, inte lkab bostäder och det 
finns en viktig skillnad, eftersom bostäder 
bara är en del av vår verksamhet.

som du ser så heter  
FoLderN du Läser LoKAL & 
BostAd eftersom vi har både 
kommersiella lokaler och 
bostäder i vårt bestånd. vad är 
då kommersiella lokaler? ja, vi 
har hela jägarskolan där vi hyr 
ut lokaler till, bland annat, skola, 
dagis, kontor och läkarmottagning.  vi 
förvaltar också lokaler för lkab- koncer-
nens räkning som koncernkontoret i luleå 
och bolagshotellet men också många 
andra lokaler utanför stängslet. vi kommer 
framöver att även förvalta lokaler inne på 
lkab:s industriområde. 

vi hAr ocKså FLerA hoteLL i vår för-
valtning. gullriset och rallaren driver vi i 
egen regi och järnvägshotellet hyr vi ut till 
en entreprenör. dessutom tillkommer en 

inte så oansenlig uthyrning av entrepre-
nörsboende. när vi tömmer bostadsområ-
den hyr vi ut de tomma lägenheterna och 
villorna på korttidskontrakt. 

i dAg verKAr vi i KiruNA, gäLLivAre/
mALmBerget och i LuLeå. i luleå förval-
tar vi även den del av svartön som lkab 
äger. vi har bland annat två hyresfastighe-
ter där och även hamnen där isbrytarna 
lägger till ingår i vårt område. 

Nu sKA vi ocKså ByggA Nytt 
och det är fantastiskt roligt. vi 
har en liten projektorganisation 
hos oss och vi jobbar tätt ihop 
med lkab:s projektavdelning. vi 
är beställare av husen och lkab 
genomför projekten. detta gör 
att vi fortfarande kan vara en 

ganska liten och tight organisation. 

det FiNNs så mycKet ANNAt vi ocKså 
gör. vi sköter kommunalteknik i malm-
berget åt lkab vilket innebär att vi sköter 
om belysning, va-ledningar med mera. vår 
fantastiska personal får jobba med många 
olika saker och vi har många typer av 
hyresgäster och kunder. 

tänk på detta varje gång du hör eller ser 
lkab fastigheter.  

det FiNNs så 
mycKet ANNAt 
vi ocKså gör

Vad gör egentligen 
LKAB Fastigheter? 

På Jägarskolan i Kiruna står 
snart 24 lägenheter klara för 
inflyttning och 46 nyproducera-
de lägenheter ytterligare är på 
gång. i gällivare och malmber-
get är dock inte bygglovet för 
granbacka ännu klart.

S å är läget i korthet när det 
gäller byggandet av nya 
bostäder i Kiruna, Gälliva-

re och Malmberget. Projektchef 
Tomas Lindgren, LKAB Fastighe-
ter, har grepp om läget och ser 
byggena växa fram.

– På Jägarskolan bygger vi 
om två gamla logement till 24 
lägenheter. Vi räknar med att 
det ska vara klart för inflyttning 
i februari 2013. Allt har gått bra 
med entreprenörer som klarat 
tidplanen, säger Lindgren.

På Jägarskolan byggs också 
nya lägenheter. Här är planen 
att bygga 46 lägenheter. 

Tomas Lindgren berättar vi-
dare att det pågår detaljplane-
arbete för Luossavaaraområdet 
men att tidsplanen är oklar. 
Orsaken är att vägsträckningen 
för väg E10 ännu inte är fastlagd 

av Trafikverket och hur E10 där-
med kommer att påverka detalj-
planen för bostäder.

– Planarbetet utförs tillsam-
mans med kommunen och i 
dagsläget går det inte med sä-
kerhet säga när detaljplanen 
kan vara klar, konstaterar Lind-
gren.

I Gällivare väntar LKAB på ett 
ja till bygglov för Granbacka. 
Här är planen att börja bygga 
till våren 2013. Det befintliga 
bostadsområdet på Granbacka 
kommer dock att genomgå en 
omfattande utvändig uppfräsch-
ning under sommaren 2013.

– Det blir markytor, entréer, 
uteplatser och belysning som i 
första hand åtgärdas.

I övrigt så pågår detaljplanear-
betet för de 200 lägenheter som 
planeras byggas på Repisvaara. 
Här ska den demokratiska pro-
cessen löpa på för detaljplan, 
samråd med mera samt att avtal 
tecknas med kommunen. Lind-
gren hoppas att detaljplanen 
har vunnit laga kraft till somma-
ren 2013 och därefter ska mark-
arbetena kunna påbörjas.

nybyggena växer vidare 

Projektchef tomas Lindgren.
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genheter i punkthus på Terassen plus 30 
på Glaciären i tvåvåningshus. Vi börjar 
bygga sommaren 2013 och det ska vara 
inflyttningsklart sommaren 2014.

Från Kiruna kommuns sida ser man 
mycket positivt på fastighetsaffären. 
Den kortar bostadskön och kan snabbt 
ge nya bostäder.

Byggkostnaderna avskrivs
– Det är ett nödvändigt ansvarstagan-

de från LKAB:s sida, säger Niklas Sirén, 
vice ordförande i kommunstyrelsen.

LKAB bygger på områden där påver-
kan av framtida gruvbrytning kommer 
att ske. Men eftersom LKAB bygger 
själva så kan byggkostnaderna avskrivas 
innan fastigheterna, så småningom, av-
vecklas.

Skulle någon annan bygga på dessa 
områden i dag skulle LKAB tvingas be-
tala det fulla marknadsvärdet på fastig-
heterna den dag en avveckling sker.

– Behovet av att snabbt ordna nya bo-
städer är stort. På detta sätt kan vi sä-
kerställa kontroll över hela processen, 
säger LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.   

F ör första gången har 
LKAB Fastigheter kört 
gräsklippning i helt 

egen regi. Det drog dock 
ut lite på tiden innan pro-
jektet kom igång i Kiruna. 
Men när väl maskiner hade 
inhandlats och personal an-
ställts visade det sig snabbt 
bli ett mycket uppskattat 
inslag hos de boende i de 
olika områdena. 

– Vi tog ett beslut att köpa 
in egna maskiner när vi såg till 
behov, effektivitet och kvalitet. 
Vi anställde också två maskinfö-
rare i Kiruna. Till nästa sommar 
köper vi in maskiner också till 

Malmberget. Där 
kommer vi fort-
sättningsvis att 
sköta gräsklipp-
ning i egen regi 
i samarbete med 
Samhall, fortsät-
ter Lars-Gunnar 
Uusitalo. 

I Kiruna anlita-
des Bröderna Pu-

das Specialtransporter AB med 
deras arbetsledare Daniel Gäll-
man för att arbeta med sly- och 
trädröjning samt trimning av 
gräsytor. I Malmberget anlitades 
de för att trimma gräsytor. Detta 
fungerade mycket bra med skift-

jobb sju dagar i veckan. 
– De ska ha en stor eloge. De 

har gjort ett fantastiskt jobb. Vi 
hade inte klarat oss ensamma 
– så enkelt är det, konstaterar 
Lars-Gunnar Uusitalo som också 
vill hylla de sommarjobbare som 
under Karin Ojas arbetsledning 
hjälpt till att ytterligare bättra 
på utemiljön i Kiruna.

– Nästa år kommer vi att ha 
sommarjobbare med heltids-
handledare också i Malmberget. 
Vi måste ge ungdomarna rätt 
stöttning och mentorskap. De 
ska ha de bästa av förutsättning-
ar, säger Lars-Gunnar Uusitalo 
bestämt. 
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Sommarens gräsklippning 
fick en lite seg start men 
projektet slutade med succé.
 – Nästa sommar är vi 
igång ännu tidigare, säger 
fastighetschef Lars-Gunnar 
Uusitalo

Ett klipp som blEv succé
 FOTO: RúNAR G GUDMUNDSSON

Lars-gunnar uusitalo, 
fastighetschef på LKAB 
Fastigheter AB.

Det är kommunalägda fastighetsbolaget 
Kirunabostäder som nu säljer mark på 
Terassen och Glaciären där LKAB Fastig-
heter kommer att bygga 100 nya lägen-
heter. Samtidigt köper LKAB Fastigheter 
också 141 lägenheter i två fastigheter på 
bostadsområdet Terassen. Dessa kom-
mer ett genomgå viss renovering.

– Det blir fönsterbyte plus att vi un-
dersöker vilket behov av åtgärder som 
ventilationssystemet i två av fastighe-
terna har. Ett av husen är totalrenoverat 
sedan tidigare, säger Lindgren.

Inom några år ska drygt 300 lägenhe-
ter ha avvecklats på grund av stadsflyt-
ten och bostadbehovet är i dag stort. 
LKAB har också gett ett löfte om att 200 
nya lägenheter ska finnas till hands i Ki-
runa år 2015.

– Det här är fördelen med att bygga på 
ett område med en färdig detaljplan. Då 
kommer vi igång snabbt. Det blir 70 lä-

LkaB bygger 100 nya bostäder
Kirunabostäders Anneli Winsa, kommunstyrelsens vice ordförande Niklas sirén, LKAB:s vd Lars-eric Aaro och siv Aidanpää edlert, LKAB.
 foto: rúnar g gudmundsson

LKAB Fastigheter bygger 100 nya lägenheter i Kiruna. 
Dessutom köps 141 lägenheter.
 – Vi får möjlighet att skapa en buffert för kommande 
omflyttningar, säger Tomas Lindgren, LKAB Fastigheter. 

vi BörJAr Att 
ByggA uNder 

sommAreN 
2013

tomas Lindgren, 
projektchef LKAB 

Fastigheter
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Nu ska de 24 nybyggda lägen-
heterna på Jägarskolan fördelas 
ut. Boende på Ullspiran har 
förtur till de nya lägenheterna.

Det sista putsen läggs just nu 
på de 24 nyproducerade lägen-
heterna i de före detta kasern-
husen på Jägarskoleområdet i 
Kiruna. Inflyttning kommer att 
ske etappvis och hyresgästerna 
på Ullspiran har förtur och för-
delningen sker efter hur lång tid 
respektive sökande har bott på 
Ullspiran.

– Sista anmälningsdag är den 
1 december så de som är intres-
serade ska höra av sig till mig 
med önskemål om storlek på 
lägenheten innan dess, säger 
Östen Brännström, LKAB Fastig-
heters bostadsförmedling.

De nya lägenheterna är mo-
derna ettor till fyror, samtliga 
har egen balkong och de större 
lägenheterna är utrustade med 
egen bastu. I källaren på varje 
hus finns välutrustade tvättstu-
gor samt, också här, bastu.

Utflyttningen från Ullspirans 
gård 2 och 4 ska vara genomförd 
senast den 1 juli 2014 och från 
gård 6 och 8 senast den 31 de-
cember 2014.

– Vi utgår ifrån att allt kom-
mer att gå smidigt. Vi kan er-
bjuda fantastiskt bra boende i 
de nya lägenheterna, säger Öst-
en Brännström som påpekar att 
det finns parkeringsplats med 
motorvärmare reserverad till 

varje lägenhet men att de som 
lämnar Ullspiran har möjlighet 
att behålla  garageplatserna de 
har i dag, fram tills dess att ga-
ragen rivs.

De nyproducerade lägenhe-
terna får en hyra på 1 350 kro-
nor per kvadratmeter.  Detta 
innebär att en trea på 77 kvadrat 
kommer att kosta 8 779 kronor 
i månaden att hyra. Hushållsel 
och varmvatten tillkommer.

Östen Brännström går, själv-
klart, att nå via telefon men det 
går också utmärkt att mejla in 
intresseanmälningar till: 
bostadsformedling.krn@lkab.com. 

Nu fördelas de nya lägenheterna på Jägarskolan

1) förfrågan från 
lkab:s personal-
avdelning.

2) hyresgäster som 
berörs av samhälls-
omvandlingen i den 
turordning respektive 
bostadsområde  
påverkas.

3) plats i kön via 
intresseanmälan. 
köplats prioriteras 
utifrån: A) lkab-
anställd, B) hyresgäst 
hos lkab fastigheter 
ab, c) tid i kön.

lkAb:s policy 
för tilldelning 
av bostäder

östen Brännström på LKAB Fastigheters bostadsför medling i en av de nyproducerade lägenheterna på Jägarskolan i Kiruna  foto: rúnar g gudmundsson

 

det finns bastu i de nyproducerade treorna 
och fyrorna på Jägarskoleområdet.

Nu hAr du chANseN. Bostadshyresgäster som lämnar in för-
bättringsförslag, antingen via hyresgästenkäten eller genom 
att skriva till kundservice, har möjlighet att vinna en månads-
hyra! Förslag kan lämnas in till och med den 31 december. 
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Historiska

HUS
hus Nr B 10 är en tolvknutad timmerbyggnad, inköpt av 
lkab den 3 mars år 1900 från selets järnbruk i luleå. 
huset köptes för 2 000 kronor och monterades ner för att 
flyttas till kiruna.

byggmästare knut harling fick uppdraget att leda arbe-
tet. delarna märktes och monterades ned för att fraktas på 
järnväg för att sedan monteras på gruvfogdegatan 8. 

huset stod färdigt i augusti 1900 och bestod av två 
våningar med fyra rum på varje våning. de som först bodde 
i huset var länsman c a olsson, överfogde j a andersson, 
schaktmästare j a olsson och sågmästare j olsén. 

senare inrättades lkab:s byggnadskontor i huset och en 
stor ombyggnation gjordes 1942.  
i dag, 112 år senare, fungerar fastigheten fortfarande som 
bostadshus och ingår i lkab fastigheters bestånd. i huset 
finns fyra lägenheter om vardera två rum och kök.  

Inte första husflytten

Snart är det dags igen. 
Den årliga hyresgäs-
tenkäten kommer 
inom kort att skickas 
ut till 20 procent av 
alla bostadshyresgäs-
ter och, i princip, till 
alla lokalhyresgäster. 
De lokalhyresgäster 
som inte får enkäten 
är de som enbart hyr 
kallförråd.

Tillhör du den ska-
ra som får enkäten 
i år så ber vi dig att 
fatta pennan. Med din 
hjälp kan vi fokusera 
på rätt förbättrings-
områden och nå vårt 
mål att bli Sveriges 
bästa hyresvärd. Det 
är ett långsiktigt mål 
men för att komma 
dit tar vi allt steg för 
steg – och med din 
hjälp går vi åt rätt 
håll!

Populära skolor!  vi har tidigare berättat 
om hur friluftsskolan vargen, årskurs fyra till 
nio, har vuxit, både gällande antalet elever och 
ytmässigt. arbetet med vargens nya slöjdlokal 
löper på som det ska och efter årsskiftet får de första eleverna 
premiärsnickra i den nya salen. det går även bra för vår andra 
skola på området, vita vidderna, som har elever från sexårs-
verksamhet till årskurs tre. här finns det långt framskridna 
planer på hur skolan ska byggas ut för att fler elever ska kunna 
erbjudas plats. övervåningen i vita viddernas fastighet har stått 
tom sedan militärtiden i väntan på en lämplig intressent – och 
en lämpligare intressent än skolan själv går ju inte att hitta.  

Fler lokaler i beståndet.  lkab renodlar sin kärnverk-
samhet och överlåter därför förvaltningen och uthyrningen av 
de kommersiella lokalerna på lkab:s industriområden till lkab 
fastigheter.  berörda hyresgäster har fått information och vi 
hoppas att ni kommer att trivas med oss som hyresvärd!
 
Lediga kontor.  avalon minerals viscaria ab har flyttat sitt 
kontor till luleå – de kontor de hyr på jägarskolan 
blir vakanta efter årsskiftet. för visning, kontakta 
nina erkki, telefon 0980 – 728 92.
 
Avslutningsvis,  nya som gamla lokal-
hyresgäster som kanske har idéer på hur 
just er lokal behöver anpassas eller som 
behöver mer eller mindre yta på sikt;  
hör av er så besöker jag er!

”tryggheten är viktigast” Vi behöver 
din hjälp för 
att bli bäst

Nu är vintern här och vi vill alla, givetvis, ha 
bra snöröjning och att sopkärlen ska tömmas 
varje vecka och utan kråkornas hjälp.

Långtidsuppställda, eller till och med, avställda 
bilar och släp på besöksparkeringar gör det svårt 
för hyresgäster och deras besökare att hitta någon-
stans att parkera lagligt. 

Det har i sin tur har lett till att det ibland inte 
har gått att röja snö och att renhållningen tvingats 
lämna kärlen åt sitt öde -  till kråkorna. 

Det allvarligast problemet är dock att utryck-

ningsfordon hindras att ta sig fram. Därför tar vi 
nu hjälp av parkeringsbevakare.

Redan idag är p-bevakning i gång på Ullspiran, 
Gruvfogde och Granbacka och vi förbereder även 
på fler områden.

Nästa område på tur är Thule som hann få alla 
skyltar i backen innan tjälen infann sig.

Ungefär 20 nya parkeringsplatser har skapats 
på Thule och vi för diskussioner med Kiruna kom-
mun om mer markyta för ytterligare 20 – 25 parke-
ringsplatser. Hyresgästerna kommer att informe-
ras innan p-bevakningen startas upp.

Utökad parkeringsBevakning

 foto: rúnar g gudmundsson

Med Nina Erkki

 foto: mauritz magnusson

Leif Boström, styrelseord-
förande, LKAB Fastigheter, 
menar att det viktigaste för 
fastighetsbolaget är att skapa 
trygghet för hyresgästerna.
 – Det är extremt viktigt i 
den omvandlingsprocess som 
vi står inför, säger han.

Leif Boström påpekar att LKAB 
Fastigheter är ett helägt dotter-
bolag till LKAB. Detta möjliggör i 
sin tur en satsning på nyproduk-

tion av fastigheter tack vare att 
LKAB står för finansiering och 
säkerhet. Detta i en tid när ex-
terna företag ibland kan ha svårt 
att kunna låna pengar.

– LKAB stöttar till 100 pro-
cent både när det gäller eget 
och lånat kapital. Det är absolut 
nödvändigt när vi just nu satsar 
intensivt på nyproduktion, kon-
staterar Leif Boström.

LKAB Fastigheter står i dag in-
för samma problematik som när 

bolaget startade för cirka 100 år 
sedan. Då fanns det inga bostä-
der alls för de som skulle jobba 
i gruvan. I dag är det likadant – 
det råder akut brist på bostäder 
både i Kiruna och i Gällivare/
Malmberget. En intressant histo-
risk koppling.

förstår oron
– Bolaget kom till för att att-

rahera arbetskraft och locka 
dem till Malmfälten och Kiruna. 
Grunden i dag är precis den-
samma. Vi har ett uppdrag att 
se till att våra anställda har bra 
boenden. Det är en del i att i för-
längningen bygga ett attraktivt 
LKAB. I dag är detta en otroligt 
viktig del i omvandlingen av 
gruvsamhällena. Vi måste skapa 
en trygghet för våra hyresgäster. 
Det är av yttersta vikt.

Leif Boström har full förståel-
se för att omvandlingen i Kiruna 
och Malmberget oroar och rör 
upp känslor.

– Jag är full av förståelse för 
detta. Det är en svår och mycket 
komplicerad fråga – men vi tar 
på den absolut på fullaste allvar, 
fastslår han.  



KJeLL KreKuLA anställdes 
som fastighetsskötare i Kiru-
na 13 augusti. Kjell har dess-
förinnan arbetat som fastig-
hetsskötare åt Riksbyggen i 
nästan 32 år.

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

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

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

fastighetstekniker
michael holma

fastighetsskötare
kjell krekula

vs
sven-erik törnman

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

drifttekniker 
evert skillerstedt

vs
ola nilsson

vs
anna-bella rundqvist

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

fastighetsskötare
leif välitalo

elektriker
torbjörn pingi

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

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

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

bostadsförmedling
östen brännström
0771 – 760 310
bostadsformedling.krn 
@lkab.com

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

snickare
jan salmi

fastighetskötare/ 
elektriker
kent grahn

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

tf produktionsledare
sven-erik ömalm
0970 – 767 27
sven-erik.omalm 
@lkab.com

produktionsledare 
ulf lampa 
0980 – 728 99

fastighetsskötare
markus nilsson-springare

snickare
christer asterlund

fastighetsskötare
jörgen bäckström

fastighetsskötare
karin oja

ekonomichef
per holma
0980 – 783 13
per.holma@lkab.com
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fastighetsskötare 
jonas mosesson

projektledare
fredrik bergström

fastighetsskötare 
peter juntti

FredriK Bergström
har börjat som projektledare 
den 1 november. Under de se-
naste 13 åren har Fredrik ar-
betat som platschef på NCC.

v i tAcKAr ... 
... Staffan Jernelöf, snickare 
hos LKAB Fastigheter, som 
lämnat oss och startat egen 
firma.

reKryteriNgAr På gåNg:
• Lokalförmedlare, Kiruna.
• Bostadsförmedlare, Kiruna.

Efter att ha jobbat som fastig-
hetsskötare åt LKAB Fastigheter 
sedan 2007 bestämde sig Conny 
Klippmark att byta fältarbetet 
mot kontorsstolen som 
ny ansvarig på företa-
gets kundservice i sep-
tember 2011. Han fick en 
förfrågan och valde att 
ta chansen.

trivs med det nya
– Tyckte det kunde vara 
kul att prova på något 
annat. Det har funkat 
jättebra från början och jag trivs 
verkligen, säger Klippmark som 
i sin roll tar emot felanmälning-
arna som kommer in från hyres-
gästerna för att sedan styra ut 
fastighetsskötare för att åtgärda 
problemen.

Det betyder ett stort antal 
besök och telefonsamtal dagli-
gen och eftersom Klippmark ser 

möten med människor som det 
mest tillfredsställande i jobbet 
så har det onekligen blivit rätt 
man på rätt plats.

 – Visst är det så. Vis-
serligen var det mer rör-
ligt jobb tidigare men 
det är ändå kontakten 
med hyresgästerna 
som är det viktigaste 
och mest tillfredsstäl-
lande för mig. Att vara 
spindeln i nätet är inget 
problem, bara roligt, 
konstaterar han.

Jobbet innebär trots allt både 
ros och ris men Conny Klipp-
mark menar att det bara na-
turligt att det finns hyresgäster 
som ibland kan vara lite irrite-
rade när någonting har fallerat.

– Allt går att lösa på något sätt 
och det är efter detta vi jobbar. 
Jag har otroligt duktiga medar-
betare där ute, påpekar han. 

Nöjd med sitt sidbyte
conny klippmark bytte sida. från fältarbete till 
kontorsjobb. men han ångrar sig inte.
– nej, det här är kanonkul, säger han.

FÖR ALLT OCH LITE TILL:  
www.lkabfastigheter.se

tycKte det 
KuNde vArA 

KuL Att  
ProvA På  

Något ANNAt

 foto: rúnar g gudmundsson



LOKALFöRMEDLING
KiruNA, mALmBerget och LuLeå
Nina Erkki
E-post: nina.erkki@lkab.com
Telefon: 0980 – 728 92

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
östen Brännström
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

KUNDSERVIcE
mALmBerget, LuLeå
conny Klippmark
Felanmälan: webbformulär på 
www.lkabfastigheter.se
Telefon: 0771 – 760 340
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: 0771 – 760 330
E-post: bostadsformedling.mbgt@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.lkabfastigheter.se
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