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Smart och hållbart
i nya Kiruna

e

Så byggdes
Bergkristallen

Ska du
bygga nytt?
Få hjälp
av Sigrid från
Bygglovskontoret
lördag 25 mars
i stadshuset

Alf flyttar Malmberget
till Kiruna

en
Härifrån får mant!
riktig wow-utsik
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Boskola för hyresgäster
• Åttorna som återvinner mer
• Gironet växer
• Språkträning det svänger om

Josefine Gadeborg och Elin Hansson
jobbar med det framtida stadstorget.

”Torget ska vara
hemtrevligt
och tryggt”

KIRUNA INFORMATION | Välkommen

Ett händelserikt år
framför oss
Tiden går fort. Det är redan februari och snart är våren
här. Det är mycket som händer under 2017 och då tänker jag
främst på stadsomvandlingen. Det här året kommer att innebära stora och konkreta förändringar i det Kiruna vi är vana att
dagligen se. Jag tänker på alla byggnader som kommer att flyttas
till nya platser, men även på allt det som växer fram i vår nya
centrumkärna. Just nu arbetar kommunen tillsammans med
Tekniska Verken för att lösa drift och teknik på stadstorget kring
Kristallen. Det är viktigt att det blir tryggt och hemtrevligt där.
Läs också längre fram i detta nummer om att Kiruna får
Norrlands största scen och om dem som ska bebygga centrumkärnan.
De duktiga eleverna på Högalidskolan har varit i farten igen.
Den här gången har de byggt nya Kiruna i spelet Minecraft, för
att sedan bygga upp området skalenligt. ”En smart och hållbar
stad” har varit ledorden i arbetet. I januari fick våra folkvalda
möjlighet att titta på verken och prata med eleverna under en
utställning i stadshuset.
Det händer också mycket i våra förskolor. Samtliga har köpt in
material som ska främja barnens språkutveckling. Just nu pågår
även en studiecirkel som arbetar med kvalitetsfrågorna inom
förskolan. Detta för att stärka barnens kognitiva, sociala och
emotionella lärande.
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AKTUELLT | Planering Gruvstadspark 2

Planeringen av Gruvstadspark 2

Vi vill ha dina
kunskaper!

Biträdande planchefen Maria Persson
och planarkitekten Cecilia Nerman är
två av dem som arbetar med planerna
både i Gruvstadspark 2-området och nya
stadskärnan. “Vi vill att Kirunaborna delar
med sig av sina kunskaper och synpunkter.
“De som bor på en plats känner
till den bäst”.

Under våren arbetar planavdelningen med flera viktiga detaljplaner.
Det handlar om att delar av nuvarande Kiruna C ska göras om till
gruvstadspark samtidigt som stora viktiga delar av nya stadskärnan planeras.
Nu uppmanar biträdande planchefen Maria Persson Kirunaborna att dela med
sig av sina kunskaper och synpunkter.
– De som bor på en plats känner till den bäst. Det kan handla om sådant som
vi inte kan hitta i vanliga underlag, platsens historia eller hur den används
i dag. Det är inte säkert att vi känner till det. Text och foto: Ulrika Isaksson
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AKTUELLT | Planering Gruvstadspark 2

>> Kort, Maria Persson, vad händer i nuvarande

centrum?
– Nu arbetar vi med nästa etapp av gruvstadsparken, Gruvstadspark 2. Områden som i dag är
för bostäder och handel måste på sikt göras om till
gruvindustriområde. Vi påbörjar redan nu med att
ändra de gamla detaljplanerna. De områden som
avvecklas ska tas om hand på ett bra sätt, i sinom
tid blir de också otillgängliga för allmänheten.
Hur påverkar det Kirunaborna?
– Området blir inte gruvindustri så fort planen
är färdig. Att ändra detaljplanen är en formell sak.
Till exempel har vi redan Gruvstadspark 1, som
bland annat innefattar Gruvfogdeområdet, Ullspiran och Stadshuset. Som alla vet har folk kunnat
bo kvar ganska länge i de här områdena, samma
gäller verksamheterna. Ullspiran fortsätter att rivas
under 2017. Så Gruvstadspark 2 är nästa steg upp
mot staden. Parken blir en buffertzon mellan gruvan och de boende.
Hur länge kan man bo kvar i Gruvstadspark
2-området?
– Det finns en tidsplan för när man måste
flytta. Olika delar i Gruvstadspark 2 påverkas vid
olika tidpunkter av deformationerna. Samtidigt
jobbar vi med den nya stadskärnan och det är
viktigt att det arbetet föregår flytten.
Hur kommer de nya delarna i gruvstadsparken
att se ut?
– Nu finns möjlighet att diskutera vad som
ska finnas där. LKAB har tillsammans med kommunen tagit fram en gestaltning för Gruvstadspark 1 och nu öppnar vi för att alla ska kunna
lämna in synpunkter på vad som ska finnas. Vi vill
veta vad Kirunaborna har behov av. Till exempel
har det redan kommit in önskemål om hundrastgård, som av praktiska skäl har större möjligheter
att bli verklighet i tvåan än det hade i ettan. Man
kommer att kunna lämna in sina synpunkter
under samrådstiden och vid våra samrådsmöten.
Parallellt med detta är ett gestaltningsprojekt i
startgroparna. Det ska också göras i samråd med
Kirunaborna.
Vad är ett samrådsmöte?
– När vi gör detaljplaner samråder vi med dem
som är berörda. Det innebär en möjlighet att tycka till om planen. Det sker genom att man lämnar
in skriftliga synpunkter när planen är på samråd
och granskning. Vi har ofta också ett öppet möte
eller öppet hus där vi informerar om planen och
där man kan ställa frågor.
Hur kan man påverka processen på ett möte?
– När man träffar oss kan man ställa frågor och
vi tar till oss synpunkter, men vi vill gärna också
att man lämnar sina synpunkter skriftligt, för det
är då vi kan behandla dem rent formellt i processen. Själva mötet är till för kommunikation, en
dialog ska föras och alla ska bli hörda. Generellt
kan man påverka vissa frågor, medan andra är lite
svårare att påverka. I just den här planen kan man
inte påverka att området ska omvandlas till gruvindustri, men man kan påverka själva
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Gruvstadspark 2-området är indelat i olika etapper för att enklare kunna hanteras i detaljplaner.
Etapp 2 och 3 ska ut på samråd under våren, etapp 1 har redan vunnit laga kraft. ”Vi hoppas på stor
uppslutning på samrådsmötena”, säger Maria Persson. Illustration: Cecilia Nerman

ge-

GRUVSTADSPARKEN
- EN MJUK ÖVERGÅNG
Kiruna kommun och LKAB har
tillsammans skapat begreppet
Gruvstadspark. Det är en strategi som
går ut på att skapa en mjuk övergång
mellan gruvan och staden. Det är en
offentlig park som fungerar som buffertzon
och aktivt gränsområde mellan området
som avses för gruvindustri respektive
tätbebyggt område.

nomförandet genom att lämna förslag på vad
gruvstadsparken ska innehålla. För oss är det
mycket viktigt att få in allas kunskap och synpunkter. De som bor på en plats känner till den bäst.
Vad jobbar ni med i nya stadskärnan?
– Just nu planerar vi för området strax ovanför
det nya stadshuset. Det området innehåller både
bostäder, stadspark, gymnasieskola, grundskola
och simhallsbad. Det är de huvudsakliga byggnaderna där. Vi tittar även på områden som kan
vara lämpliga för de byggnader som ska flyttas från
gamla till nya stadskärnan. När byggnaderna väl
ska börja flyttas är det viktigt att ha en plats för
dem, de ska passa in i stadsmiljön och komma till
sin rätt. n

AKTUELLT | Luossabacken
Passa på
att besöka
slalombacken.
Under sportlovet
är det gratis
åkning.

En pärla i stan
Luossabacken är en riktig pärla. Här har du fin utsikt från
toppen, där du kan se ut över fjällvärlden och beskåda norrsken
och midnattssol. Under vintern är det skidåkning som gäller och
sommartid nyttjas backen som utsiktsberg, träningsbacke och
vandringsled. Nytt för i år är att backen håller öppet på fredagar
15.00-19.00
Text: Stina Johansson och Mattias Forsberg | Foto: Mattias Forsberg

Kirunas egen slalombacke bjuder på fin
åkning vintertid och snökanonerna går varma från
oktober, så fort det blir minusgrader. Backen är
öppen från november och så länge det är möjligt
innan vårsolen slutligen tinar snön i början av
maj.
Backen drivs kommunalt och för drift- och
underhåll ansvarar Tekniska Verken. Här finns
fyra nedfarter och en park med hopp och rails
samt ett topptursspår för dig som vill gå med
stighudar under skidorna. Den totala pistlängden
är 2 500 meter och fallhöjden är 156 meter.
Backarna prepareras dagligen så att alla
besökare får en så fin åkupplevelse som möjligt.
Kommunen har beslutat att 2017 investera i en
kapacitetshöjning av systemet med snökanoner
vilket innebär att det framöver kommer att gå
fortare att producera snö och bygga upp ett bra
underlag i backen.
Den välbesökta barnbacken har en egen lift
och här är åkningen gratis. Intill barnbacken
finns även ett markerat område som är avsett för
pulk- och kälkåkning. Här finns allt för familjen,

en värmestuga
och en toalett.
En nyhet för i år
är också fyra nya
grillplatser som
finns intill barnbacken – allt för
att göra det enkelt och smidigt
för barnfamiljen
som vill mysa
i vårsolen.
– BarnbackToni Franz och hans
en är mycket
kollegor ser till
populär och det
att besökarna i
är ofta kö till
Luossabacken alltid
liften. Vi hjälper
har ett fint underlag
att åka på.
både barn och
vuxna, turister
och andra besökare att lära sig åka lift och hjälper
till med säkerheten kring skidor och bindningar,
säger Toni Franz, driftledare i Luossabacken.
Säkerheten är viktig och alla som befinner sig
på berget ska kunna känna sig säkra och trygga.

LIFTKORT
Dagskort kan köpas i backens kafé.
Säsongskort köps på badhuset
eller sporthallen.
Kirunakortet köps hos Lapland Resorts.
Dagkort ungdom 7-20 år: 60 kr
Dagkort vuxen: 140 kr
Säsongskort ungdom 7-20 år: 720 kr
Säsongskort vuxen: 1 680 kr
Säsongskort familj: 2 600 kr
För Kirunakortet som gäller
i Luossavaarabacken, Björkliden
och Riksgränsen hänvisar vi till
Lapland Resorts.

Det finns regler och föreskrifter som är viktiga att
följa. Bland annat får du aldrig promenera i backen, inte cykla, köra skoter eller andra fordon. Det
är heller inte tillåtet att åka pulka och kälke
annat än på anvisat område. Personalen ser till
att staket och stolpar madrasseras och ser till
att reglerna följs, för allas säkerhet. Den som
vill promenera kan använda sig av vägen som vintertid är preparerad ända upp till toppen.
– Vi uppmanar dig att se över din utrustning
innan du börjar åka. En stav utan truga blir ett
spjut, skidor utan skistopper kan vara farliga
om du tappar dem, fångrem på snowboard
rekommenderas, likaså ser vi gärna att så
många som möjligt använder hjälm, säger
Toni Franz.
I Luossabacken finns även ett kafé
som drivs av en entreprenör och här kan du
köpa liftkort, fika, hyra skidutrustning eller
bara värma dig.
– Spänn på dig skidorna, vi ses i backen!
avslutar Toni Franz. n
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AKTUELLT | FÖRSKOLAN BERGKRISTALLEN NYINVIGD

Så byggdes
Bergkristallen

Anna Kvarnäs, förskollärare och Per Eriksson, projektledare på Kirunabostäder, i förskolan Bergkristallens gemensamma entré. Per värdesätter att
förskolan var med i projektet från början för att påverka utformningen. “Det är personalen som kan verksamheten och som vet vad som krävs”.

Färre kvadratmeter, men ändå mer yta och fler funktioner. Så fungerar Bergkristallen
i dag efter att den rivits och byggts upp igen. Här berättar Kirunabostäders Per Eriksson
om byggprocessen, som sträckte sig över två år. Text och foto: Emma Wodén

I december 2013 visade det sig att
förskolan Bergkristallen hade drabbats av ett
mögelangrepp. Det lönade sig inte att renovera
och kommunen tog beslut om rivning. Kiruna
kommun, som är byggherre för projektet, anlitade Kirunabostäder som konsult för bygget.
Per Eriksson, som är projektledare på Kirunabostäder, har lett arbetet.
– Att bygga nya Bergkristallen hade ett
liknande upplägg som de flesta byggprojekt.
Förutom att vi fick börja med att riva den gamla
förskolan, berättar han.
Kirunabostäder byggde om lokaler på Bolagsskolan, dit verksamheten fick flytta. De flesta av
barnen följde med.
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”Jag tycker att det blev en fin
förskola och jag hoppas att
personal och barn ska trivas”

En referensgrupp med representanter från förskolan, Kirunabostäder och kommunens beställarombud tillsattes. Gruppen samlade in krav
och önskemål kring den nya förskolan och tog in
verksamhetens synpunkter i projektet.
Kraven grundade sig i detaljplanen för tomten
där förskolan skulle byggas. Verksamheten hade
krav på antalet barn och personal på förskolan.

Även lagkrav på ventilation och belysning
behövde uppfyllas.
Gruppens önskemål var lättstädat golvmaterial,
dokumentationsytor för barnens alster och rum
för olika aktiviteter så som våtlek, Lego-bygge,
vila och dans. Allt för att få en så funktionell förskola som möjligt.
Under ett års tid träffades gruppen regelbundet. Med referensgruppens material som utgångspunkt satte Per Eriksson och delprojektledarna
ihop ett förfrågningsunderlag för byggnationen.
Underlaget låg som grund för anbudsprocessen. Den entreprenör som vann bestämde
sedan tillsammans med kommunen bland annat

Här flödar fantasin och du kan bli vem du vill
med hjälp av lite rekvisita.

Stor och rymlig altan som skyddar mot både
gassande sol och vinande vind. Här finns
utrymme för många aktiviteter.

Mysrum. Den härliga tygpoolen är en favorit för
de allra minsta.

Arbetsrum för personalen.

En mysig vrå som inbjuder till lek.

Ateljen. Här finns plats för skapande! Vid fint
väder kan stafflierna flyttas ut på altanen.

BERGKRISTALLENS
FÖRSKOLA
Bakgrund: Den tidigare förskolan
drabbades av ett mögelangrepp
som ledde till ett beslut om att riva
den och bygga en ny.

För ett och ett halvt år sedan började
Bergkristallen byggas.

hur väggarna skulle se ut, hur vatten, avlopp och
ventilation skulle fungera och vilken typ av golv
och fönster som skulle användas.
Utifrån de riktlinjerna ritade arkitekten ett
första förslag, som omarbetades i omgångar. Till
sist hittade gruppen en lösning
som matchade de
2015-12-22
flesta krav och önskemål.
I juli 2015 påbörjades bygget och steg för steg
växte en ny förskola fram på den gamla tomten.
– Det var bra att både förskolan och driften var
med från början för att påverka utformningen,
säger Per Eriksson.
Anna Kvarnäs är förskolelärare på Bergkristallen och har suttit med i referensgruppen, något
hon uppskattat.

RSKOLA

Projekttid: cirka 17 månader
Kostnad: cirka 17 miljoner kronor
Antal kvadratmeter: 724
kvadratmeter
Avdelningar: 3
Antal barn: 55
Antal personal: 9
Illustration: Monarken

– Vi ville ha en förskola som bjuder in
föräldrarna. En gemensam entré gör att de kan
komma in på avdelningen varje dag när de hämtar och lämnar, säger hon.
Där finns även en groventré med vattenslang
för geggiga gummistövlar. Eftersom avdelningarna delar på flera utrymmen har det gett mer
yta till fler funktioner i verksamheten. Även
önskningarna om ett rum för våtlek, en ateljé

och ett dansrum har uppfyllts. Det finns också en
gemensam koja som alla barn kan leka i.
Slutbesiktningen av nya Bergskristallen godkändes i december 2016. Efter besiktningen
lämnade Per Eriksson över förskolan till verksamheten och förvaltningen.
– Jag tycker att det blev en fin förskola och jag
hoppas att personal och barn ska trivas och tycka
om det vi åstadkommit, säger han. n
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Kirunabostäder | Boskola

VISSTE DU ATT …
Yohannes Amdeberhan och Karin Nilsson jobbar med
Kirunabostäders integrationsprojekt Boskolan.

• Du som hyresgäst ansvarar för att
dina gäster inte stör dina grannar.
Tänk på att visa extra hänsyn till dina
grannar mellan klockan 22.00-07.00.
• Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i
toaletten. Övrigt skräp som tops,
bomullsrondeller och tamponger
kan orsaka stopp i avloppet.
• Matolja kan orsaka stopp i avloppet.
Häll inte matolja i avloppet utan
torka bort oljan från stekpannan
med hushållspapper eller häll oljan i
en flaska som du sedan kan slänga i
hushållssoporna.
• Ventilerna i lägenheten rensar bort
fuktig luft, därför är det viktigt att
ventilerna är öppna året om.
• Ett trapphus är en utrymningsväg
och ska därför hållas fri. Barnvagnar,
cyklar och andra saker får därför aldrig
förvaras i trapphuset eller i entrén.

Hur fungerar det
att bo i ett hyreshus?
I januari inledde Kirunabostäder ett integrationsprojekt i form av
en boskola för asylsökande. Syftet är att få en trygg och trevlig
boendemiljö genom att öka förståelsen för regler och rutiner.
Text och foto: Emma Wodén

I somras ordnade Kirunabostäder ett
integrationsprojekt som omfattade utemiljön på
Lombolo backe och strand. Två handledare och
sex asylsökande arbetade med upprustning av
lekplatserna.
– Det blev mycket lyckat. Därför vill vi fortsätta att arbeta med integrationsfrågor. I och med
den fina respons vi fick efter sommaren, bestämde
vi oss för att arbeta vidare med inomhusmiljön,
säger Mikael Fors, fastighetschef på Kirunabostäder.
Boskolan går ut på att personal från Kirunabostäder gör hembesök hos asylsökande i de lägenheter som Migrationsverket hyr. Vid besöket
får hyresgästerna information om regler, rutiner
och funktioner i ett hyreshus. Det finns även
möjlighet att praktiskt visa hur saker fungerar och
för hyresgästerna att ställa frågor.

8 KIRUNA INFORMATION 1/2017

– Vi vill ha en muntlig kommunikation med de
boende på plats i deras lägenheter, för att lättare
kunna visa, förklara och undvika språkliga missförstånd, säger Mikael Fors.
Karin Nilsson och Yohannes Amdeberhan
arbetar med boskolan som pågår till och med
juni. Tillsammans gör de hembesöken hos de
asylsökande.
– Vår ambition är att boskolan ska ge kunskap
om hur man bor i hyreslägenhet. De som får stanna kvar i Sverige ska ha med sig kunskapen när de
sedan flyttar till en egen lägenhet, säger Karin.
– Vi ser det som ett första steg till att integreras
i det svenska samhället, lägger Yohannes till.
Projektet ger även information om tvättstugor
och soprum. I tvättstugorna kan det handla om
hur maskinerna fungerar, dosering av tvättmedel
och vad som gäller kring tvättider. Vid soprum-

men visas det hur soporna ska sorteras.
Kirunabostäder genomför integrationsprojektet
med hjälp av Migrationsverket.
– Eventuella problem löser vi tillsammans. Det
är viktigt med en bra kommunikation och verkligen roligt att vi kan göra det här tillsammans. Jag
ser det som ett fortsatt samarbete för att integrera
våra asylsökande i Kiruna, säger Ulrika Niia,
teamledare på Migrationsverket. n
Kirunabostäders boskola ska öka
kunskaperna om hur det fungerar
att bo i ett hyreshus.

Kultur- och utbildningförvaltningen | Språkträning

Språkträning
det svänger om
Kiruna kommuns samtliga förskolor har köpt in materialet
Babblarna – ett material för språkträning.
– Forskning visar att Babblarna främjar barns språkutveckling
och vi nyttjar detta fantastiska material som gynnar alla barns
språkutveckling i förskolan, säger förskolechefen Anne-Maj
Stålnacke. Text: Anne-Sofie Koivisto
Materialet Babblarna baserar sig på Karlstadsmodellens pedagogik – språkträning för
personer med språk-, tal- eller kommunikationsstörningar. Modellen grundades av professor
Iréne Johansson på 1970-talet och har sedan
dess fortsatt att utvecklas i samarbete mellan
föräldrar, personal och forskare. En stor del
av Babblarna är skapat i samverkan med Iréne
Johansson och riktar sig till mindre barn för
”språkbyggande” insatser i förskolan.
Förskolans vision är att främja ett gott liv för
den enskilde med respekt, delaktighet och lika
värde och ett mer humant samhälle för oss alla.
Alla barn har rätt att få lära, utveckla och använda språk.
Innan barn kan säga sina första ord
kommunicerar de ofta med kroppsspråk och
egna tecken. Det är verkligen inte sämre än att
prata!
– Om talet inte kommer igång måste vi i förskolan mer strukturerat hjälpa barnet att få ett
sätt att kommunicera på, så att barnet ändå kan
göra sig förstådd och uttrycka vad hen vill, tänker och känne, säger Anne-Maj Stålnacke.
Babblarna är mer än bara roliga figurer, de

används till språkträning som det svänger om!
– Babblarnas namn är valda med omsorg så
att de både stimulerar barns ljud perception,
säger Anne-Maj Stålnacke.
Att läsa böcker för barn är alltid språkstimulerande, men Babblarnas böcker kommer med
en extra knorr. “Dadda hälsar på” passar speciellt
bra för de barn som behöver få vara motoriskt
aktiva (och knacka på dörrar) för att hålla koncentrationen. ”I Babblarnas hus” är perfekt för
den som vill börja med 2-ordssatser och med
”Var är Babbas saker?” och ”I Bobbos väska” är
det lätt att jobba med kluriga begrepp som frågeorden var, vem och prepositioner som under,
på och bakom. Längst bak i böckerna finns
också illustrationer för hur man tecknar orden,
eftersom tecken tillsammans med tal är ett mycket bra sätt att stimulera tidig språkutveckling.
– Med Babblarnas plastfigurer kan man leka
allt möjligt! Man inspireras av böckerna eller
hitta på annat som barnen tycker är roligt och
använda dem tillsammans med andra leksaker
som redan finns på förskolan, avslutar
Anne-Maj Stålnacke. n

Fokus på
kvalitetsarbetet
i förskolorna
Förskolan är den första skolform
som de flesta barn möter. Den
lägger grunden för ett livslångt
lärande. Just nu genomförs en
studiecirkel i syfte att utveckla
kvalitetsarbetet.
Studiecirkeln utgår från boken Barns
lärande – kvalitetsarbete i fokus och pågår under
läsåret 16/17. Boken synliggör vad ett systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsarbete
innebär i förskolan. Den 16 januari var författarna till boken, Sonja Sheridan och Ingrid
Pramling Samuelsson, båda professorer i pedagogik vid Göteborgs universitet, i Kiruna och
föreläste för pedagogerna i förskolan.
De två professorernas syfte med boken var
att ge pedagogerna ett verktyg för kvalitetsarbetet.
Barns kognitiva, sociala och emotionella
lärande stärks i förskolor med hög kvalitet
och det är därför viktigt att vi arbetar med
kvalitetsfrågor. De lyfter att lärandet är en
process, det händer hela tider saker som gör
att barn utvecklas, säger förskolechefen Marie
Jonasson.
I boken och under föreläsningen så lyfter
de upp fyra olika dimensioner som man kan
arbeta med i förskolan i kvalitetsarbetet. Dessa
är samhälls-, förskollärar-, barn- och verksamhetsdimensionen.
I arbetet på förskolan kan vi följa de olika
stegen i det systematiska kvalitetsarbetet, säger
Marie Jonasson.
Reflektioner om boken från pedagoger i
verksamheten under studiecirkeln är att boken
har blivit en extra kollega som ger dem tankar
och idéer. Den har gett dem idéer på hur de
kan utveckla sin verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet. n

FÖRSKOLAN STYRS AV
SKOLLAGEN ...
... och läroplanen. Där står det att

Babblarnas hörna på
en förskola.

förskolans verksamhet ska genomföras
så att den stimulerar och utmanar barns
utveckling och lärande. För att detta ska
ske så ska förskolan kontinuerligt och
systematiskt dokumenteras, följas upp och
utvärderas. Detta för att få kunskap om hur
verksamhetens organisation, innehåll och
genomförande kan utvecklas så att varje
barn ges bästa möjliga förutsättningar för
utveckling och lärande.
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S T U D E N T B O S TÄ D E R

S T U D E N T B O S TÄ D E R

8.
TRYGGHETSBOENDE

TRYGGHETSBOENDE

7.

KYRKOGÅRDEN

KYRKOGÅRDEN

6.

GYMNASIESKO

S TA D

1.Kulturcentrum – Kulturhus/Folkets
hus med bibliotek, ungdomsgård,
ideella aktörer, kongresshall med scen.
2. Resecentrum – Trafikverket utreder
placering för ny järnvägsstation
i Kiruna, beslut tas tidigast under 2017.
Kiruna kommun arbetar för ett
resecentrum i nya stadskärnan.
3. Handelsgata – startar vid
Stadstorget och leder österut mot
storhandelsområdet och nya E10.
4. Stadspark - Stadsparken har en
långsmal form och är 50 meter bred.
Den kommer att kantas av bebyggelse
på båda sidor och kopplar samman
den gamla och nya staden.

5. Gymnasieskola –
kommer även att bestå av
kulturskola och lärcentra för
vuxna. Klar 2022.

K U LT U R C E N T R U M

6. Kyrkogården – Kyrkan placeras
alldeles i närheten av kyrkogården.

K U LT

RESECENTRUM

7. Trygghetsboende – Kirunabostäder
bygger ett efterlängtat trygghetsboende på gamla skjutbanan.

RESECENTRUM

2.

8. Studentbostäder – finns redan
på gamla skjutbanan.
9. Ny dragning av Kurravaaravägen –
ny dragning i anslutning till E10.

0

500m
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De ska bebygga
nya stadskärnan
Text: Ulrika Isaksson och Göran Cars | Illustration: Meramedia
9.

Fyra företag har skrivit på avtal om att bebygga den
nya stadskärnan. Det är Kirunabostäder, Skanska,
HSB Norr och K2A som drar igång sina byggen under
2017-2018. LKAB har kommit med en avsiktsförklaring
för två kvarter och planerad byggstart nästa år. Men
även Coop och Scandic står startklara.
Läs mer på följande sidor. >>

GYMNASIESKOL A

5.

S TA D S PA R K
S K O T E R PA R K E R I N G

4.

TURCENTRUM

1.

3.

H A N D E L S G ATA
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STADSOMVANDLINGEN

Bildtext

Illustrationen visar de kvarter för vilka det finns avtal i dagsläget.

>>

I slutet av förra året träffade kommunen
markanvisningsavtal med fyra företag som ska
bebygga kvarteren runt stadstorget. Det innebär
att processen går in i nästa skede.
Nu fortsätter arbetet med bland annat utveckling och precisering av projekten, tidsplaner för
byggstart och kvalitetsprogram. Ambitionen är att
byggstart sker 2017-2018 och inflyttning 2020.
– Med markanvisningsavtalen och avsiktsförklaringen är ett viktigt steg taget för att kunna
förverkliga kommunens
utvecklingsplan för nya
stadskärnan. Arbetet följer
stegen i en normal utveckling
av ett stort utbyggnadsprojekt, säger Börje Klingberg,
som är före detta fastighetsdirektör vid Malmö stad och Börje Klingberg,
nu sakkunnig för Kiruna
sakkunnig.
kommun.

Med markanvisningsavtalen och
avsiktsförklaringen är ett viktigt
steg taget för att kunna förverkliga
kommunens utvecklingsplan för
nya stadskärnan.

Det är kvarteren 1-4 och 8-10 som kommunen
avtalat om (se bilden). Kirunabostäders kvarter
nummer 1 och 8 har blandade verksamheter med
bostäder, kontor och service. Företaget K2A, som
fått kvarter 2, kommer att bygga bostäder – lägenheter för långtidsboende. HSB Norr bygger
bostäder i kvarter 3. Skanska avser bygga kvarter
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10. LKAB planerar att bygga kvarter 4 och 9, med
byggstart nästa år.
Coop Norrbotten tecknade i juni förra året
avtal om den första handelsinvesteringen i nya
centrum. Totalt omfattar byggrätten runt 10 000
kvadratmeter och utbyggnaden kommer att ske
etappvis. Coops etablering ligger i direkt anslutning till den nya E10 och det innebär att den får
en god tillgänglighet.
– Allt går enligt plan. Det känns väldigt roligt
att mer och mer börjar falla på plats. Finansieringen av E10 är klar, markanvisningsavtalen runt
torget är klara, och efter avtalet med Coop ser vi
att det finns ett stort intresse från andra aktörer
att vara med i nya storhandelsområdet och i nya
centrum, säger kommunalrådet Kristina
Zakrisson.
Skanska kommer i samarbete med Scandic
att bygga ett hotell i det torgkvarter där Handelsgatan tar sin början.
– Hotellet blir en profilbyggnad som ger den
nya staden en tydlig Kirunaidentitet, berättar
stadsutvecklaren Göran Cars.
Vid sidan av kvartersbyggena går kommunen
ut med en upphandling för det så kallade Kvarter
5, som ska rymma en rad olika kulturaktiviteter. I
den nya bygganden kommer de verksamheter som
idag finns i Folket Hus att inrymmas, men också
bibliotek restaurang/café och lokaler för föreningsverksamhet och konferenser.
För samtliga kvarter runt stadstorget gäller att
bottenvåningarna ska vara öppna och inrymma
verksamheter som bidrar till stadsliv om möten.
Det handlar om butiker, restauranger, caféer
och andra typer av mötesplatser, säger
Göran Cars. n

Tillgängl
Text: Josefine Gadeborg och Elin Hansson
Illustration: White Arkitekter och Ghilardi +
Hellsten Arkitekter

Just nu arbetar Tekniska
Verken på uppdrag av Kiruna
kommun med att titta på hur
drift och teknik ska lösas på
torget i den nya stadskärnan.
– Vi jobbar med att konkretisera programhandlingen
utifrån utformning, drift och
möjliga tekniklösningar,
säger projektledaren Elin
Hansson.

KLOCKTORNET
FLYTTAS
n n Just nu ligger en
förfrågan ute hos tänkbara
entreprenörer för flytten
av klocktornet. Enligt LKAB:s
projektledare Johan Mäkitaavola är förhoppningen att jobbet
upphandlas under mars-april.
Förfrågan är öppen och det är
upp till anbudslämnarna att lösa
själva tillvägagångssättet för att
flytta tornet. Målsättningen är att
klocktornet ska vara monterat
på sin nya plats senast under
oktober 2017.

PROGRAMHANDLING KIRUNA TORG OCH PARK 2015-11-19

ighet viktig på nya torget
Projektet startade hösten 2016 och kommer att fortgå fram till sommaren, sedan påbörjas
en mer detaljerad projektering. Arbetet går bland
annat ut på att säkerställa att det som White
Arkitekter har ritat är tekniskt möjligt. White har
i sitt arbete utgått mycket från invånarnas synpunkter och ambitioner för nya Kiruna.
En mycket viktig fråga i projektet är belysningen.
– Där tar vi bland annat hjälp av ett ljusgestaltningsprogram som ÅF Lighting har tagit fram i
samarbete med White i samband med utvecklingen av stadskärnan, säger Elin Hansson.
Andra viktiga aspekter i programmet är bland
annat identitetsskapande, sociala och rumsskapande förutsättningar. Tanken med torget är

att det ska vara Kirunabornas vardagsrum.
– Därför är det viktigt med en aktiv, trygg och
hemtrevlig känsla när man vistas i centrum. Samtidigt vill vi undvika spilljus och ljusföroreningar.
Trafik och tillgänglighet är också aspekter som vi
arbetar mycket med, säger exploateringsingenjören Josefine Gadeborg.
I projektet kommer även en referensgrupp
med representanter från berörda invånare och
målgrupper att ingå. n
Josefine Gadeborg och Elin Hansson på det
framtida stadstorget, som ska bli en
samlingsplats för kommuninvånarna.
Foto: Ulrika Isaksson

Här kan du läsa mer om programförslagen för torg och stadspark:
www.kiruna.se/torg-och-park
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KÄRNVERKSAMHET
I KVARTER 5:
• Kiruna stadsbibliotek, en utvecklad
mötesplats för dialog kring utbildning,
kulturoch samhälle på olika nivå och i
olika åldrar
• Bio och live på bio.
• Konsert, teater och kulturarrangemang
i lokala, regionala och nationella aktörers
regi.
• Utställningsytor/lokaler, för lokala aktörer
som Kiruna konstgille, Kirunas historia,
stadsbiblioteket men även externt Kiruna
aktörer
• Gymnasie- och grundskolans återkommande samlingar
• Kulturskolans- och andra lokala aktörers
regelbundna uppsättningar.
• Kongress, konferens, mässor och andra
kommersiella arrangemang.
• Ungdomens hus med verksamhet kopplad
till ungdomshandläggare.
• En blandad föreningsverksamhet med K5
som naturlig mötesplats.
• Kafé-/Restaurang verksamhet med dagens
lunch och en utvecklad service mot
husets aktiviteter övriga tider på dygnet.

Kirunas nya kulturcentrum kommer att bli dubbelt så stort
som dagens Folkets Hus och ha Norrlands största scen.

”Vi bygger för alla generati
Ett nytt kulturcentrum. Med den största scenen i Norrland. Kiruna kommun satsar
stort på kulturen i den nya stadskärnan.
– Det ska ge bättre förutsättningar för skolan, kulturen, besöks- och konferensnäringen,
säger styrgruppens ordförande Mats Dahlberg. Text: Ulrika Isaksson | Foto: Moa Strålberg
Kulturcentrum kommer att växa fram i
kvarter 5 i direkt anslutning till stadshuset Kristallen. Byggnaden kommer att ha samma funktioner
som dagens Folkets hus, men blir dubbelt så stort.
Detta innebär att fler verksamheter också kommer
att få plats.
Bland annat byggs bibliotek och ungdomens
hus in. På våning två blir det restaurang- och
kaféområde, som sammankopplas med bio/konsert- och kongresslokalernas mingelområden på
våning två och tre. Det kommer även att finnas
ett område för utställningar av konst och Kirunas

14 KIRUNA INFORMATION 1/2017

historia samt ”forskarrummet” för Lapplandsamlingen.
– Samordningen mellan kommunala verksamheter, ideella aktörer och kommersiell mötesmarknad ställer stora krav på en tydlig strukturerad organisation för styrning och bokning av
fastighetens totala resurser. Vi kommer att vara
mycket noggranna med att titta på detta för att
trygga samtligas behov, säger Mats Dahlberg.
Kongresshallen med den stora scenen kommer
att kunna användas av gymnasieskolan och lärcentra. Även den nya grundskolan kommer att

ligga i närheten och kommer att kunna använda
sig av Stadsbiblioteket på ett enkelt sätt.
– Vi bygger för alla generationer. Det ska bli en
mötesplats för Kirunaborna och skapa ett intresse
för kultur hos barn och unga.
Entréplanet ska vara öppet, inbjudande och
ska upplevas som en del av ett aktivt stadsrum
delat med stadshus, hotell och handelsgata. En
röd tråd genom de allmänna ytorna i samtliga
våningsplan blir de integrerade digitala skärmar
som placerats på väggarna.

Det här händer
under 2017
2017 är ett år av stora förändringar. För en samlad bild av
stadsomvandlingen redovisar vi nedan Kiruna kommuns,
Kirunabostäders och Tekniska Verkens projekt, men också
flera av LKAB:s och Trafikverkets projekt.

JANUARI

SEPTEMBER

Kirunabostäder lägger ut Kvarter 5
på entreprenad.

LKAB flyttar Bolagshotellet till
Luossavaara.

FEBRUARI

OKTOBER-NOVEMBER

Kirunabostäder utvärderar anbud för
Skjutbanan,samt startar projektering för
kvarter 1.
Kommunkoncernen håller öppet hus
under Vintermarknaden och för dialog om
aktuella projekt.
Kiruna kommun upphandlar en totalkonsult, som ska arbeta med simhallen
från planering, projektering och byggande
tills huset är i drift.

LKAB flyttar Länsmansbostaden till nya
stadskärnan.
Klocktornet ska senast oktober vara
flyttat till sin nya placering vid Kristallen.
Ingenjörsvillan byggs om till övernattnings- och konferensbyggnad och flyttas
till Luossavaara av LKAB.

MARS
LKAB startar schakt- och markarbeten runt
de kulturbyggnader som ska flyttas.

APRIL

ioner”
Här kommer gästerna att hitta aktuell
information om till exempel Kiruna som
turistdestination, högteknologiskt gruv- och
rymd samhälle och naturligtvis Kirunas
historia, genom bland annat återkommande
exponeringar av samlingar från bildarkivet
och Borg Mesch.
– Huset blir en smältdegel där professionella, amatörer, kommersiella, ideella har
möjlighet att ta plats och berika huset. Med
sitt breda utbud blir det en reseanledning i
sig, säger Mats Dahlberg. n

Tekniska Verken börjar bygga huvudledningar mellan nya stadskärnan och
skjutbaneområdet.

MAJ-JULI
Trolig byggstart för ny räddningstjänst i
Kirunabostäders regi under försommaren.
Kommunkoncernen deltar i Kirunafestivalen och för dialog om aktuella projekt.
Tekniska Verken sanerar kvarter 5 och 7,
samt del av handelsområdet.
Kirunabostäder börjar bebygga
skjutbanan i juni.
LKAB flyttar Arbetarbostaden B5 till
Luossavaara tillsammans med tre
Bläckhorn.
Garage flyttas från Ullspiran
till Jägarområdet.
Peab monterar stenfasad och fönster
på det nya stadshuset.

DECEMBER
Kirunabostäder lägger ut Kvarter 1 på
entreprenad.
Kommunkoncernen håller öppet hus
under skyltsöndagen och för dialog om
aktuella projekt.

OCH SAMTIDIGT 2017…
Tekniska Verken anlägger en pilotanläggning för öppet dagvatten under hela året.
Trafikverket håller samråd under
vintern-våren om E10:s sträckning vid nya
stadskärnan.
Trafikverket arbetar med vägplan för
gångvägar, cykelvägar och friluftsliv –
skoter, skidor, vandring och hundspann.
Ny granskning kommer att ske under
vintern-våren.
Trafikverket utreder olika lokaliseringssalternativ för permanent järnvägsstation.
Beslut tas tidigast 2017.
Från mars till oktober rivs gamla järnvägsstationen, LKAB:s annex, Järnvägshotellet, Hotell Rallaren, radhusen på
Lingonstigen, Gamla Konsum
(Tusen Toner), Ullspiran gård 6 och 8.
Källa: lkab.com, trafikverket.se

AUGUSTI
Tekniska Verken påbörjar sanering av
stadsparken.
LKAB flyttar Hjalmar Lundbohmsgården
till Luossavaara.

1/2017 KIRUNA INFORMATION 15

STADSOMVANDLINGEN

Kirunabostäder ska bygga kvarter 1 som kommer att innehålla bostäder.
kontor, restauranger och parkeringshus. De blir den första aktören som
bygger i nya stadskärnan.

”Vi måste skapa vår nya
stad tillsammans”
Den 7 november 2016 beslutade kommunstyrelsen att Kirunabostäder
blir den första aktören som bygger i den nya stadskärnan.
– Det känns positivt att vi får vara en av dem som visar vägen i nya
Kiruna, men jag är övertygad om att vi inte klarar det själva utan
att vi måste skapa vår nya stad tillsammans, säger Annelie Vinsa, VD
på Kirunabostäder. Text: Emma Wodén | Illustrationer: Monarken
Det var vid kommunstyrelsens sammanträde i början av november förra året som beslutet
togs om markanvisningsavtalet på tomt 1 i nya
Kiruna. Kirunabostäder blir därmed först ut med
att bygga i kvarteren runt Kristallen. Annelie Vinsa är positiv till beslutet men menar samtidigt att
fler måste med i arbetet.
– Vi måste ha med oss handeln, fastighetsägare,
restaurangnäringen med flera.
Intresset för markanvisningsprocessen
var stort och totalt 30 bidrag lämnades in. Bidragen utgick från utvecklingsplanen, som beskriver
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vad som ska byggas på ett kvarter till exempel
hotell, bostäder och handel. Kirunabostäder lämnade bland annat in ett förslag på kvarter 1 och i
december 2014 tilldelades de kvarter 1 och 8.
Efteråt har delar av förslaget omarbetats utifrån
juryns önskemål. Omarbetningen har till störst del
berört det arkitektoniska och mängden kontorsyta
som nu har utökats till 1 500-2 000 kvadratmeter
kvadratmeter.
– Vi är en stor fastighetsägare i nuvarande Kiruna och vi blir en stor ägare framöver också, vilket
är viktigt för att kunna driva en kostnadseffektiv
förvaltning. Vi har erfarenhet och god kompe-

tens i att förvalta handelsytor och centrumnära
verksamheter och jag tror att det är en viktig
framgångsfaktor. De utmaningar som vi kommer
att ställas inför är att balansera ytor, hyror och
personella resurser, men det måste vi klara av, säger
Annelie Vinsa.
I det nya kvarteret kommer det att byggas
bostäder, kontor, restauranger och parkeringshus.
I bottenvåningarna ska det finnas plats för butiker.
Byggytan beräknas bli cirka 9 000 kvadratmeter.
Byggstarten är beräknad till våren 2018. n

Bygglovskontoret informerar | Planritningar

Funderar du på att bygga
nytt, till eller om?
Läs då igenom detta först!
Inför ett nybygge eller en till- och ombyggnad behöver du
lämna in ritningar till bygglovskontoret. När du ansöker om
bygglov ska ansökan innehålla ritningar som beskriver vad
som ska byggas.
Ritningarna ska alltid:
Vara skalenliga
Vara måttsatta
Visa vilka rum som utgör vad
Om ärendet berör tillgängligheten ska
det tydligt framgå:
Dörrmått
Mått på korridor
Utrymme för rullstol i hygienutrymmen
För tillbyggnad och ombyggnad ska
ändringarna märkas med färg. Obs!
Rita aldrig på original!
På situationsplan ska det framgå bland annat
avstånd till fastighetsgränser, strandlinje, väg/
gata, från den tilltänkta åtgärden.
Ritningar lämnas på A4 eller A3 vitt papper och
kan ritas för hand - med hjälp av linjal - eller
ritprogram.
Kolla alltid om din fastighet styrs av detaljplan
innan du börjar planera bygga nytt, bygga om
eller ändra användningen av din byggnad. n

TRÄFFA OSS
LÖRDAG 25 MARS
I STADSHUSET

Vi kan hjälpa dig med ritningar och
bygglovsprocessen!
Lördagen den 25 mars, klockan 12.00-15.00
har bygglovskontoret öppet för information och rådgivning kring
bygglovsprocessen och ritningar. Plats: Kiruna stadshus, entréplan
Vi kommer att informera om bygglovsprocessen och jag kommer att
hjälpa dig som har funderingar kring
dina ritningar.
• Ska du bygga en komplementbyggnad, ett garage, ett fritidshus, en
tillbyggnad? För enklare åtgärder kan
du rita själv. Men det är inte alltid lätt
att rita det man tänkt.
• Vi kan sitta tillsammans och titta på
exempelritningar eller dina ritningar/
skisser.
• Jag kommer att visa dig hur du kan
rita ditt projekt så att din ansökan blir
godkänd.

• Har du funderingar kring
situationsplan, översiktskarta,
planritning, fasadritning,
sektionsritning, skalenliga
ritningar, mått, väderstreck,
tillgänglighetsredovisning, mått till
fastighetsgräns med mera ? Kom så
förklarar jag!
•Ta med dig underlag som bilder,
gamla ritningar, fastighetskarta, så blir
det ännu enklare.
Vi bjuder på fika. Välkommen!
Sigrid Vestling
Byggnadsinspektör / Arkitekt MSA

Du kan besöka eller ringa
följande tider:
måndag, tisdag och fredag
09:00 – 12:00
onsdag och torsdag
13:00 – 16:00

BYGGLOVSKONTORET
FINNS I STADSHUSET PÅ PLAN 2
Tel: 0980 - 701 40,
epost: plan.bygg@kommun.kiruna.se
Ha alltid din fastighetsbeteckning till
hands när du kontaktar oss. För stora
fastigheter kan vi även behöva
koordinater.

KOM IHÅG!
Du kan alltid kontakta
oss om du
har frågor kring ritnin
gar.
/Hälsningar Sigrid
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Kiruna kommun och Tekniska Verken | Smart och hållbart Kiruna

TVÅ STORA PROJEKT
Kiruna kommun har fått
finansiering för att genomföra
två projekt som ska fånga
de affärsmöjligheter och den
tillväxtpotential inom hållbarhet
som stadsomvandlingen skapar.
Tekniska Verken projektleder och
utför projektet i samverkan med
Kiruna kommun, Rise och Luleå
Tekniska Universitet. Projekten startade
hösten 2016 och pågår till 2019.
n Projekt 1: Innovationsplattform
Kiruna ska arbeta för att utveckla
nya metoder, arbetssätt och
beslutsmodeller för att fånga de behov
stadsomvandlingsprocessen identifierar.
Utgångspunkten är hur kommun,
näringsliv, forskningsaktörer och
medborgare kan samverka för att ta
fram innovativa och hållbara lösningar,
tjänster och produkter. Huvudfinansiär
är Vinnova.
n Projekt 2: Kiruna Sustainability
Center ska ge små och medelstora
företag en arena för att ta fram och
utveckla nya lösningar, tjänster
och produkter inom hållbarhet.
Huvudfinansiär är Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
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Joakim Norman och Maja Nilsson tycker att
det är värdefullt att få ta del av de kunskaper
och erfarenheter som forskarna på Luleå
Tekniska Universitet och Rise tar med sig in
stadsomvandlingsprojekten.

Utmaningarna som kommer med en stadsomvandling innebär även möjlighet till tillväxt
och utveckling inom en ny näring för Kiruna,
hållbarhetsnäringen. Nu ska Kiruna sättas på
kartan som utvecklingsoch teststad för smarta
och hållbara stadslösningar.
Text: Åsa Haapasaari | Foto: Åsa Haapasaari

Kirunas arktiska klimat gör staden attraktiv för att
utveckla och testa nya lösningar inom hållbarhet.
		
Illustration: White Arkitekter

Smart och hållbart
i nya Kiruna
Det är Kirunas arktiska klimat
som gör staden attraktiv som testbädd
för företag och organisationer som
vill utveckla nya lösningar inom
hållbarhetsområdet. Om en mer
miljövänlig transportlösning fungerar i
Kirunas tuffa vinterklimat fungerar den
även i andra städer som har vinter. Med
start 2017 ska det lokala näringslivet samt
företag från andra orter eller länder få
möjlighet att i mindre skala utveckla och
testa nya lösningar, tjänster och produkter
inom hållbarhet. De ska sedan kunna
marknadsföras och säljas.
– Vi ska involvera och stötta både
befintliga och framtida företag för
att ge dem en chans att prova sina
tankar och visioner om en produkt
eller tjänst de har. Stadsomvandlingens
behov är utgångspunkten. Vi kommer
även att undersöka om det går att få
in hållbarhetstanken än mer i den
kommunala planeringsprocessen, säger
Joakim Norman, projektledare på
Tekniska Verken.
Smart och hållbar stadsutveckling

innebär att infrastruktur och lösningar
ska underlätta för invånare att minska
sin egen negativa miljöpåverkan. Några
exempel är transporten till och från
jobbet, hur mycket energi som används
i våra bostäder eller hur noggranna
hushållen är med att återvinna.
I framtiden kan de gröna
containrar som står uppställda på
återvinningsstationerna ersättas med
insamlingsbehållare under jord. Den del
som står ovan jord tar då mindre plats.
– Det blir mer öppet och tillgängligtkring återvinningstationerna och vi tror
att tryggheten ökar. Först ska vi testa i
liten skala och se hur det fungerar när
det är kallt och snö, säger Maja Nilsson,
miljö- och energiingenjör på Tekniska
Verken.
– Framför oss står nu att välja ut
fler områden vi ska arbeta med. En
av utmaningarna är att hitta optimala
tekniska lösningar som är hållbara över
lång tid. I Kiruna ska vi skapa ett bra
och hållbart samhälle för kommande
generationer, avslutar Joakim Norman. n

“Nu får företag chansen att
testa sina hållbarhetsidéer”
Ann-Christin Samuelsson
arbetar på tillväxtavdelningen
på Kiruna kommun. Hon är en
av deltagarna i arbetet med den
smarta och hållbara staden. Som
näringslivsutvecklare vill hon att
satsningen på hållbarhet ska ge fler
jobb och fler företag.
– Det här skapar möjlighet att
Ann-Christin
testa
olika idéer, både tjänster och
Samuelsson.
fysiska produkter. Det är många
som sitter på en bra idé men som inte har förutsättningar
i form av resurser och kunskap för att testa den. Nu
kan små och medelstora företag få chansen att testa sina
hållbarhetsidéer, säger hon.
Ann-Christin Samuelsson ser stor potential i att idéerna
kan bli affärer som även kan exporteras. Framför allt finns
det möjlighet att behålla affärsmöjligheterna lokalt och
regionalt så att det gagnar Kiruna och närområdet.
– Jag hoppas att lokala företag ser möjligheterna till
kommersialisering som ett smart och hållbart Kiruna
innebär, säger Ann-Christin Samuelsson. n

1/2017 KIRUNA INFORMATION 19

Elever bygger nya Kiruna

Politikerna Ann-Kristin Nilsson och Kristina Zakrisson fick se elevernas framtidsidéer. På bilden syns eleverna Tage Eliasson
och Agnes Forsström.

Elever lär sig återvinna
och bygga hållbart
Högalidskolans åttor har gjort modeller av sin framtida stad i
spelet Minecraft, för att sedan bygga upp dem skalenligt.
I januari träffade de unga samhällsbyggarna våra folkvalda.

Länk till
Högalidskolans
temaarbete:
rovastefan.wixsite.
com/hallbarutv

Text: Marianne Nordmark | Foto: Ulrika Isaksson och Marianne Nordmark

I förra numret av Kiruna Information
berättade vi om Högalidskolans åttor som
jobbade med skoltemat En hållbar framtid i
Kiruna i samarbete med tjänstemän på Kiruna
kommun och Tekniska Verken.
– Det har varit enomt roligt att jobba med
eleverna i årskurs 8 på Högalidskolan, säger
Göran Cars, stadsutvecklare, Kiruna kommun.
Själva stadsplaneringen har eleverna gjort
i spelet Minecraft. Därefter har de byggt skalenliga modeller av sina framtidstäder i storleken 60x40 centimeter, som ställts ut i Kiruna
stadshus.
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– Det var väldigt bra att skolan använde sig
av Minecraft för då kunde man omsätta
elevernas tankar om hur Kiruna kan byggas
som en smart och hållbar stad, fortsätter
Göran Cars.
Vid varje modell finns en beskrivning där
eleverna förklarar vad de vill ha i sin framtida
stad och varför.
– Målsättningen har varit att använda så
mycket återvunnet material som möjligt,
berättar läraren Carina Lidberg.
Eleverna har även skrivit uppsatser om
sina framtidsvisioner samt gjort kampanj-

filmer om återvinning.
– Det var väldigt spännande att se hur eleverna tänker sig att ett nytt hållbart Kiruna kan
se ut och fungera, säger Kirunas kommunalråd
Kristina Zakrisson.
Högalidskolans elever deltar även i
tävlingen Future City tillsammans med skolor
från hela Sverige som alla jobbar med tävlingsuppgiften Kiruna i framtiden. Den 22 mars
presenteras de skolor som nomineras till finalen
26 april på Tekniska museet i Stockholm. n

Ökad kunskap gav
tydligt resultat
Eleverna på Högalidskolan har blivit bättre på att sortera ut återvinningsbart material efter att de fått mer kunskap om återvinning och hållbarhet. Det visar en enkät som eleverna fyllt i före och efter genomförandet
av temat En hållbar framtid i Kiruna.
Enkätfrågorna handlade bland annat om hur eleverna tror att man kan göra
för att få fler att sortera bättre och hur de själva återvinner där hemma.
Resultaten för materialåtervinning ligger i linje med andra undersökningar
i Kiruna kommun.
– Det är mycket glädjande att eleverna återvinner mer med ökad kunskap.
Vi behöver alla bli bättre på att återvinna i Kiruna, framför allt tidningar och
förpackningar av till exempel plast och papper, säger Alexander Brobäck-Nyrén,
renhållningsingenjör på Tekniska Verken.
Text: Åsa Haapasaari
Vad av följande återvinner du och din familj alltid eller nästan alltid?
100 %

82 %

81 %

77 %

80 %

Målsättningen har varit att använda så
mycket återvunnet material som möjligt. Här
syns eleverna Tintin Lundström, Johanna Oja
Mikkola, Axel Lassi och Tage Eliasson.
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Förpackningar
av papper
som t ex
mjölkpaket

Förpackningar
av metall som
t ex konservburkar eller
aluminiumformar från
hämtmat

Förpackningar
av glas som
t ex glasburkar eller
glasflaskor

Förpackningar
av plast, t ex
kvargburkar
eller
smörbyttor

Papper och
tidningar

Batterier

Glödlampor

2016

2017

Victor Majbäck och Isak Kemi i 8B tycker att de
har lärt sig mycket om hur man återvinner.

På två månader ökade
återvinningsgraden hos
eleverna mellan två och
tolv procent.
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Socialförvaltningen | Digitalteknik för trygghet

Nattkamera ger
större trygghet
Behovet av vård och omsorg i Kiruna beräknas öka
med 35 procent fram till 2025. Detta samtidigt som
tillgången till personal minskar. För att klara denna
utmaning behöver socialförvaltningen införa nya och
andra arbetssätt. Socialförvaltningen behöver öka
fokus på införandet och användandet av ny teknik.
Text: Ulrika Karlström

Ett av socialnämndens mål för 2016 var
att införa IT-teknik, som ska öka brukarmedverkan och kvalitetssäkra vården och omsorgen.
Digital teknik har stor potential att bidra till
att äldre personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan bo kvar hemma längre och
känna sig trygga och delaktiga i verksamheten.
Digital teknik kan även användas inom de särskilda boendeformerna, för att hjälpa personalen
att säkra vården och omsorgen, där brukarna har
behov av detta.
Nattkamera är en teknisk lösning att
använda för tillsyn nattetid. Främst hos personer
som enbart har tillsyn och inte någon annan insats som kräver att personalen kommer hem till
brukaren.
Under drygt ett år, med start i december
2015 genomfördes ett projekt på hemstödsavdelningen med syfte att få kunskap om hur
en teknisk lösning med webbaserad nattkamera
skulle fungera, om brukarna skulle uppleva större

Digital teknik har stor potential att bidra till att
äldre personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan bo kvar hemma längre
och känna sig trygga.

trygghet och om personalen tycker att tekniken är
hanterbar på ett enkelt sätt. Det visade sig att de
berörda grupperna var nöjda, att det skapade en
trygg och lugn nattsömn för brukarna. Tekniken
frigjorde personalresurser i verksamheten och
förbättrade arbetsmiljön.

De som bor på äldreboenden är några av samhällets mest utsatta och behövande personer.
Att säkerställa en god, värdig och för individen
anpassad vård och omsorg på särskilt boende
för äldre tillhör därmed en av samhällets allra
viktigaste uppgifter. Med start från augusti i år
leder Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
ett arbete med att ta fram rekommendationer för
att stärka kvaliteten på de särskilda boendena för
äldre. Målgruppen är kommunerna och i fokus är
omsorgen om de äldre nattetid. De områden som
särskilt kommer att uppmärksammas är teknik,
arbetsmetoder och bemanning”. I detta landsomfattande arbete är Kiruna kommun en aktiv
deltagare. n

En nattkamera kan öka
tryggheten och ge bättre
sömn för brukarna.

Fullt hus när Movägen fyllde år
n n Hela vardagsrummet och foajén

på äldreboendet Movägen var fullt
när 150 personer samlades för att
fira boendets ett årsdag. Alla
anhöriga och brukare var inbjudna.
– Vi hade tårta och kaffe och lite underhållning. Det var väldigt uppskattat, säger
enhetschefen Britt Lund.
Det var kökspersonalen som gjort tårtorna
och ordnat hela festen. Födelsedagskalaset är
dock inte det enda på Movägen. En aktivitetsgrupp håller i en massa olika aktiviteter
som gympa, bingo, andakt.
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– Vi har jättemånga fester, hos oss händer
det mycket varje månad.
Enligt Britt Lund har det första året gått
över förväntan.
– All planering, ja, allt har klaffat till
hundra procent. Stämningen är god och
allt känns bra. Vi jobbar mycket med brukarmedverkan, vilket betyder att brukarna
får vara med och göra bland annat genomförandeplaner. De anhöriga är också delaktiga i allt det vi gör, säger hon.
		
Text: Ulrika Isaksson

Movägens äldreboende firade ett årsjubileum
i januari.

Ta del av det
förmånliga
erbjudandet när
Gironet byggs ut i
ditt bostadsområde!
På www.gironet.se kan du ta del
av driftinformation samt de senaste
nyheterna om GIRONET.

Missa inte att det nu går att
beställa GIRONET med hjälp av
e-legitimation direkt på:
www.gironet.se.
Här går det blixtsnabbt att göra en
beställning eller en intresseanmälan.
Tillhör din fastighet ett område som
innefattas av Gironet utbyggnadsplan kan du som fastighetsägare göra
beställningen direkt.

GIRONET växer med
nya områden 2017
Nya kunder har nyligen blivit inkopplade på det supersnabba
fiberstadsnätet, Gironet. Projektet fortsätter under 2017 och
förläggning av fiber kommer att ske i flera nya områden.
Text och foto: Mattias Forsberg

2016 blev året då anslutningsarbetet
med Gironet drog igång på allvar. Delar av Lombolo och Tuolluvaara anslöts och Kaalasjärvi blev
den första byn i Kiruna kommun att kopplas upp
på fibernätet. Under byggsäsongen lades fiberkabel ned i flera andra områden som kommer att
anslutas under 2017.
Ny teknik har installerats i två nya datahallar
och sex olika noder som förser alla nya kunder
med en toppmodern fiberanslutning. För inte
länge sedan kunde cirka 500 kunder i Luossavaara, Norrmalm och delar av Högalidområdet
börja använda sin anslutning aktivt. De kunder
som ännu inte har fått ett bekräftelsebrev från
Gironet uppmanas att ha is i magen.
Brevutskick med instruktioner kommer att
skickas ut få fort anslutningen har aktiverats
och är redo att börja användas.
Byggsäsongen 2017 kommer att innefatta
flera stora områden så som bland annat Triangeln,
Östermalm, Jägarområdet, Solvinden, Västra in-

Fritidshusägare
PASSA PÅ!
I samband med att Gironet byggs ut i
Kurravaara och Jukkasjärvi ges även
fritidshusägare möjlighet att ansluta
sig. Hur mycket det kostar beror
på var fritidshuset är placerat.
Skicka därför e-post till:
fritidshus@gironet.se
för en icke bindande intresseanmälan.
Det är viktigt att fastighetsbeteckning,
samtliga ägare, kontaktuppgifter samt
en karta över den byggnad som ska anslutas finns med i e-postmeddelandet.
Gironet lämnar sedan en offert för just
din anslutning. Skicka in din anmälan
senast 31 mars.

dustriområdet samt Kurravaara och Jukkasjärvi.
I dessa områden kommer fiber att börja förläggas
under sommaren 2017 och arbetet färdigställs
2018.
– Vi börjar bygga så fort vädret tillåter men vi
har bara 120 dagars grävperiod och det är svårt
att få tag i tillräckligt många entreprenörer för att
hinna med. Därför kommer arbetet att fortsätta
även 2018, säger Björn Fors, nätutvecklare på
Tekniska Verken.
Bor du i Jukkasjärvi eller Kurravaara bör
du inte gå miste om erbjudandet att ansluta din
fastighet till Gironet.
Väljer du en passiv anslutning är installationen
helt gratis men då går anslutningen inte att använda förrän den aktiveras. En aktiv anslutning
direkt från start kostar 2000 kronor i startavgift,
plus 50 kronor per månad i nätavgift. n
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”Vi kom därifrån med
ordet wow i munnen”
Kirunas nya stadshus ska
präglas av samma varma
känsla som det nuvarande.
Både invånare och besökare
ska känna sig välkomna att
ströva fritt runt i byggnaden.
En del Kirunabor kommer att
ha Kristallen som arbetsplats.
Under januari och februari
har de som jobbar
i dagens stadshus besökt
bygget.
Text och foto: Ulrika Isaksson

Peabs kommunikatör Helena Sjöholm gjorde en mycket uppskattad guidning både inne i Kristallen
och på dess tak för Ann-Sofie Reineström, Anders Teledahl, Tanja Töyrä, Lena Eriksson, Jonna
Eriksson och Heidi Kari från personalavdelningen. Besöken är ett samarbete mellan Kiruna
kommun, Lkab och Peab.

Just när den lilla gruppen på sex personer
från personalavdelningen kommer till Kristallen
håller Peab på att plocka ned en av de skyhöga,
gigantiska lyftkranarna, som stått där sedan början av bygget. Den är färdig med sitt arbete och
ska vidare. Det är kallt och Peab:s kommunikatör
Helena Sjöholm varnar för halkan.
– Tänk på att det är en byggarbetsplats och att
ni håller er nära mig, säger hon.
Gruppen har tagit på sig hjälmar, reflexvästar
och skor med stålhätta inne på besökskontoret
innan den gett sig ut bland traktorer, truckar och
byggnadsarbetare. Det hamras och borras och
dras el. Arbetet är frenetiskt. Mycket ska hända
samtidigt och allt ska klaffa.
Det nya stadshuset blir inte bara en stor arbetsplats, utan framför allt en viktig plats för
de folkvalda som ska fatta beslut enligt den
demokratiska processen. Det är också en viktig
symbol för det nya Kiruna och stadens utveckling.
– Vi är väldigt stolta över att få bygga Kirunas
nya stadshus, säger Helena Sjöholm och leder
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”Det här besöket har gett mig en
känsla av sammanhang. Det
som förut har varit information,
diskussioner och lite overkligt blir
väldigt påtagligt.”

gruppen in genom entrén till det pågående
bygget.
Byggnadens skelett är färdigt. Det går bland
annat att se var kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sessionssalar hamnar. Gruppen går
en trappa upp och får se hur kontoren kommer
att se ut.
– Det här ger en bättre bild över hur det kommer att se ut. Det blir nog riktigt bra. Jag ser fram
emot att flytta hit, säger systemförvaltaren Tanja
Töyrä.
Under 2018 öppnar länskonstmuseet i Kristal-

len. Museet är en länsövergripande verksamhet
med bas i Kiruna. När personalavdelningen är där
går det att se museet, men inte att gå in.
Färden går vidare med bygghiss upp på taket.
Gruppen promenerar en liten sträcka på taket för
att njuta av utsikten. Det går inte att ta miste på
förtjusningen.
– Vilken utsikt, utropar folkhälsostrategen
Heidi Kari.
– Det är en fantastisk utsikt ner mot Jukkas
och mot Aptas och flygfältet, säger Tanja Töyrä.
Mobiltelefonerna tas fram och ögonblicket
bevaras. Strax nedanför växer torget och vägarna
fram. Helena Sjöholm pekar ut var hotellen och
handelsgatan ska ligga.
– Det här besöket har gett mig en känsla av
sammanhang. Det som förut har varit information, diskussioner och lite overkligt blir väldigt
påtagligt, säger Heidi Kari.
Väl hemma reflekterar Tanja Töyrä.
– Det var ett superhäftigt besök. Vi kom
därifrån med ordet wow i munnen! n

Årets taxor
Tekniska Verken levererar vardagsnytta till dig i Kiruna kommun.
En del av verksamheterna utförs på uppdrag av Kiruna kommun och de
taxorna fastställs av kommunfullmäktige. Taxor behöver ibland justeras
för att förnyelse samt drift och underhåll av anläggningar
och ledningsnät även i fortsättningen ska kunna genomföras.
Långsiktigt, smart och hållbart.

TRANSPORTTAXA

FJÄRRVÄRME

Transporttaxan avser hyra och
tömning av container, lastväxlarflak,
komprimator med mera. Tjänsterna
kan nyttjas av privatpersoner och
företag. Taxan för 2017 är oförändrad.
Taxan är fastställd av Tekniska Verken.

Slamtaxan för 2017 höjs med
3 procent och bygger från och
med i år på tömd volym samt
tar hänsyn till tankstorlek.

Fjärrvärmetaxan sänktes inför 2016
och taxan för 2017 förblir oförändrad.
Taxan är fastställd av styrelsen i
Tekniska Verkens dotterbolag
Kiruna Kraft AB.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige
i Kiruna kommun.

TAXA KIRUNA
AVFALLSANLÄGGNING

RENHÅLLNING
Renhållningstaxan för 2017 höjs med
2 procent. Har du det vanligaste
abonnemanget för egnahem med
tömning varannan vecka innebär det
en ökad kostnad med 5,50 kr/månad
(inkl. moms). Som privatperson ingår
nyttjande av återvinningscentralen i
avgiften du betalar för renhållningen.
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige
i Kiruna kommun.

SLAMTAXA

Taxan avser behandlingsavgifter på
Kiruna avfallsanläggning och reglerar
avgifter för sådant som inte ingår i
sorteringsrampen på återvinningscentralen. I taxan finns även
avgifter för behandling av avfall
från näringsidkare.

VATTEN/AVLOPP

Taxan är fastställd av Tekniska Verken.

VA-taxan för 2017 är oförändrad,
vilket innebär att den ligger kvar
på samma prisnivå som 2016.
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige
i Kiruna kommun.

Fullständiga taxedokument hittar du på www.tekniskaverkenikiruna.se eller på www.kiruna.se/kommun

ABC
blir 123

Nu blir det siffror
i stället för bokstäver
Ursäkta stöket på Kiruna stadsbiblioteks fackavdelning! Vi flyttar om böckerna till Deweyhyllor,
vilket innebär att ABC blir 123! Bokstäver blir siffror
i katalogen, på hyllor och bokryggar.
Dewey, eller Dewey klassifikationssystem, är ett sätt att sortera
bibliotekets böcker med ett system som bygger på siffror. Det uppfanns i
slutet av 1800-talet av Melvil Dewey. I Sverige har de flesta folkbibliotek
använt SAB-systemet som består av olika bokstäverskombinationer, men
Dewey använder sig av siffror i stället för bokstäver.
Det är det mest spridda bibliotekssystemet i välden. Det finns på över
200 000 bibliotek
i över 130 länder och är översatt till över 30 språk.
KIRUNA
Vi kommer attKOMMUNPARTNER
kunna hitta böcker på bibliotek iAB
hela världen! Till exempel
i Shanghai. New
York
eller
Paris!
EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB
Systemets huvudavdelningar:
000 Allmän kunskap – böcker om datorer, uppslagsverk
100 Filosofi & Psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskap –
böcker om ekonomi, juridik, utbildning, handel
400 Språk
500 Naturvetenskap - böcker om fysik, kemi, matematik,
växter, djur, astronomi
600 Teknik – böcker om teknik, medicin, hälsa, 		
tillverkning, hem och hushåll
700 Konst & Fritid – böcker om konst, konsthantverk, 		
arkitektur, film, musik, idrott, spel
800 Litteratur – böcker om litteraturhistoria, retorik
900 Historia & Geografi – böcker om historia, geografi,
resor
Välkommen in och fråga gärna personalen
om hjälp om du inte hittar vad du söker!

ÄNTLIGEN TRÅDLÖST PÅ
BIBLIOTEKEN I KIRUNA
Nu finns gratis wifi på Kiruna
stadsbibliotek och på filial/
skolbiblioteken i Karesuando,
Svappavaara och Vittangi.
Äntligen!

Söker du tidningar
och tidskrifter på engelska,
arabiska , tigrinja, somali,
persiska eller något annat
språk ?
Kom till biblioteket och upptäck Press
Reader! En internationell databas med cirka 5800
olika tidskrifter från 100 länder och på 60 språk.
Ladda ner det du vill läsa på din telefon, läsplatta
eller laptop och nedladdat material kan
även läsas offline.

Premiär!
Nu gör Kiruna Stadsbibliotek
ett programblad där du kan se vad som
händer hos oss. Vårt första program,
för våren 2017, finns att ladda ner på vår
hemsida: www.bibblo.se eller på
vår facebooksida: Kiruna Stadsbibiliotek
Välkommen till Stadsbiblioteket i vår!
Följ Kiruna Stadsbibliotek på Facebook. Här får du de senaste
nyheterna och aktuella uppdateringar direkt!

Foto: Henrik Molin

Lena Häggström tilldelades 2016-års
Hjalmar Lundbohmsstipendium
n n Sedan 1993 delar Kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna ut Hjalmar

KIRUNA KOMMUN

Lena Häggström med Hjalmar
Lundbohmstipendiet.
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Lundbohmsstipendiet i syfte att stimulera och utveckla det pedagogiska arbetet.
I samband med nämndens lunch den 15 december 2016 fick Lena Häggström, lärare och förstelärare på Nya
Raketskolan, ta emot stipendiet på 10 000 kr, diplom och blommor.
Nämndens motivering till att Lena Häggström fick stipendiet är: ”För sitt systematiska och strukturerade
utvecklingsarbete tilldelas Hjalmar Lundbohmsstipendiet 2016 läraren Lena Häggström. Lena har omsatt skolans
bärande idéer i det dagliga arbetet. Hon har med stor passion utvecklat arbetslaget och det kollegiala lärandet.
Lena är en lärare och ledare som gör skillnad för sina kollegor och elever utöver det förväntade.”
2016 kom det in 11 nomineringar så Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade en utmaning när
de utsåg stipendiaten. Det är rektorer och förskolechefer som nominerar.
Text: Anne-Sofie Koivisto

Notiser
Miljö- och byggnadsnämnden informerar

Tyck till om tjänstegarantierna
n n Miljö- och byggnämndens tjänstegarantier har varit i bruk sedan i juli förra året.
Nu är det dags att hämta in åsikter om garantierna.

Tjänstegarantierna har skapats för att klargöra vad invånarna har rätt att vänta sig i kontakter
med nämnden, som nu gärna vill veta om de anser att Miljö- och byggnämnden lever upp till det
som utlovats. Gör din röst hörd via en webbenkät: www.kiruna.se /tjanstegarantier
Enkäten är öppen till 28 februari.

Simhallsbadet

Roligt att ge järnet
i vattnet!
n n Den 14 januari ordnade personalen

Minnen utbyttes när
Svappavaara skola fyllde 50 år
n n Lärare och elever vid Svappavaara

skola firade att skolan är 50 år den 6 december
2016 med tårta och fika i samband med öppet
hus på kvällen. Samtliga klassrum var öppna för
allmänheten och det var ett välbesökt tillfälle.
Drygt 120 personer kom.
Besökarna fick bland annat se gamla VHSfilmer, diabilder och foton från gångna tider.
Dessutom hade eleverna gjort en utställning
av sina arbeten. Ett klassrum var inrett som ett
nostalgirum med skolmaterial från förr.
Besökarna uppskattade kvällen och upplevde
att det fanns mycket att titta på. De tyckte att
skolan var sig lik och att den var välbevarad och

fräsch trots 50 år på nacken. Många positiva
minnen utbyttes den kvällen.
Historik:
• Första skolan byggdes 1900 och revs 1941
för att den var sliten. Elevantalet var högt och
behovet av en ny modern skola fanns.
• Andra skolan fanns mellan 1941 och 1962, då
den brann.
• Tredje skolan, tillika dagens skola, var
inflyttningsklar hösten 1966.
1979 påbörjades en utbyggnad som var klar till
höstterminen 1980.
		
Text: Anne-Sofie Koivisto

på Simhallsbadet ett träningskonvent för att
uppmärksamma vattenträning för nya gäster och
även för att göra något speciellt och roligt för
nuvarande gäster.
Fyra instruktörer höll vattenträningspass och
en körde ett pass på land för de 17 deltagarna.
– Vi har gjort det här konceptet några gånger
förut och efter att tagit del och lyssnat på
gästernas synpunkter från föregående konvent
så kändes det riktigt lyckat denna gång. Allt
fungerade som planerat och vi fick sådan otroligt
bra feedback och utvärdering av gästerna efteråt,
berättar instruktören Sofi Jernelöf.
Målet är nu att öka ha konventet två gånger
per år.
– Vi vill att fler ska få prova på vattenträning.
Det är en motionsform som passar alla.
Det är de mjuka rörelserna som är skonsamma
mot kroppen, samtidigt som vattnets motstånd
och olika redskap gör träningen riktigt jobbig.
– För något år sedan jobbade vi mycket för
att få bort ordet vattengympa. Ordet har fått en
stämpel på att träningsformen bara passar vissa,
men efter att ändrat namnet till olika Aqua-pass
ser vi ett stort upplyft med deltagare på våra pass.
Det är otroligt roligt att stå som instruktör på
land och se cirka 30 personer kämpa och ge järnet
i vattnet, säger Sofi Jernelöf.
		
Text och foto: Sofi Jernelöf
Nytt år – nya tag!
Här kan du se vattenträningens tider:
ww.kiruna.se/simhallsbadet

Nya vallabodar på Matojärvi
n n I ett led i en större upprustning av Matojärvi idrottsplats har

Nya vallabodar på Matojärvi

Kiruna Kommun, förutom brandåtgärder och rustning av isladan, uppfört fem
nya vallabodar. Dessa är slutbesiktade och klara att tas i drift. En av bodarna är
till för allmänhetens vallning och den kommer att förses med vallabänk. Bodarna
är utrustade med ventilation och värme. Förutom detta har det byggts ett förråd
för friidrotten. Under våren ska befintliga skidstadion byggnaden rivas och en ny
uppföras.
						Text: Gert Mörtvik
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Maria Ragnestam tog emot Rotary och Sparbanken Nord stipendium ”Ung & Lovande Ledare” för
år 2016, med motiveringen att ”Maria har som projektledare visat prov på gott ledarskap och har
med ungdomlig iver och glöd tillsammans med projektgruppen slutfört och kommit i mål med ett
länskonstmuseum i Kiruna.” Prisutedelare var Jörgen Svonni, Sparbanken Nords kontorschef i Kiruna
och president för Rotary Kiruna.

Verket Eugenia with Woven Belt har som första
konstverk i samlingen skänkts till länskonstmuseet
av konstnärerna Cooper & Gorfer.

Ett länskonstmuseum
i stadshusets hjärta

Maria Ragnestam är projektledaren som i flera år drivit ett konstmuseum utan en byggnad. Men snart finns en plats – i hjärtat av
Kristallen. Nu har hon prisats för sitt jobb av Kiruna Rotaryklubb.
En liten grupp personer har samlats på Ferrum.
De är där för att dela ut stipendiet ”Ung & Lovande Ledare” för år 2016. Den här gången är det
Konstmuseet i Norrs projektledare, Maria Ragnestam, som får det.
– Det är verkligen jätteroligt och hedrande. Det
ger också en extra push att veta att ens arbete uppskattas, säger hon.
Maria Ragnestam kommer ursprungligen från
Malmberget och är utbildad konstvetare, curator
och projektledare. 2011 flyttade hon från Stockholm till Kiruna för jobbet som projektledare för
Konstmuseet i Norr.
– Det har gett mig så många bra erfarenheter.
Något som jag tar med mig nu när vi tar nästa steg
i arbetet med det blivande länskonstmuseet.
Vid årsskiftet avslutades projektet Konstmuseet i Norr, ett samverkansprojekt mellan Kiruna
kommun och Region Norrbotten (tidigare Norrbottens läns Landsting) för att efter ett politiskt
beslut övergå till kommunalförbundet med samma
namn, och en permanent verksamhet.

– Det är spännande att få vara med och bygga
upp en verksamhet från början. Det händer inte så
ofta att man öppnar nya konstinstitutioner. Tankarna om hur det ska fungera är många. Det finns
i dag en framtagen avsiktsförklaring och budget,
just nu är det mest omfattande arbetet fokuserat
på färdigställandet av länskonstmuseets ytor i det
nya stadshuset, att ta fram anpassade administrativa funktioner och så förstås på rekryteringen
av personal, nu närmast en chef för det blivande
länskonstmuseet.
Enligt Maria Ragnestam är det viktigt att hitta
en balans och en bra blandning mellan konstarvet
och framtiden.
– Det är viktigt att bygga upp en konstsamling
som speglar den här regionen. I dagsläget finns
ingen konstinstitution som har just det uppdraget.
Ett museum är en kunskapsgenererande institution
och en av uppgifterna framöver är att spegla de
historier som hittills har berättats och fylla på med
dem som saknats.

Även fortsättningsvis kommer konstverksamheten att närvara i hela Norrbotten, med skillnaden att det nu också finns en byggnad att utgå
ifrån.
Verksamheten med nyskapade konstprojekt,
olika konstnärliga uttryck och det pedagogiska
arbetet som under de senaste åren utvecklats
kommer även framöver att fortsätta ta plats både i
Kiruna och i länet.
Under 2018 öppnar Konstmuseet i Norr,
Norrbottens länskonstmuseum i hjärtat av
Kristallen.
– Det ser jag verkligen fram emot. Ju fler som
får en känsla och förståelse för vad konst kan vara
och göra, desto bättre. Konsten har en förmåga att
få människor att se på sin omgivning ur olika och
nya perspektiv genom att vara en del av samhällsdebatten, säger Maria Ragnestam.

Text och foto: Ulrika Isaksson

