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KIRUNA INFORMATION | Välkommen

Vi satsar på
återvinning
I mitten av oktober invigdes Fritidsbanken. Där kan
du låna i princip allt som behövs för att prova på olika aktiviteter
och i slutändan kanske få ett rikt och aktivt friluftsliv. Så ta dig
dit om du är sugen på att testa en sport, men inte känner för
eller kan köpa grejerna. Utrustningen har våra kommuninvånare
skänkt – ett fantastiskt sätt att återvinna. Tack för era bidrag!

Ur innehållet nr 5/2018:

Fritidsbanken.......................... sid 3

Kommer ni ihåg branden på avfallsanläggningen som bröt
ut i juni 2017. Den visade sig vara mycket svårsläckt med bara
vatten. Därför täcktes den över med jord och sten. I augusti
inleddes en sanering, som äntligen är klar. Läs mer om detta
på sidorna 6-7.

Insamling av matavfall.......... sid 5
Saneringen på Kiruna
avfallsanläggning................... sid 6
Snöröjning.............................. sid 8

Planeringen för hur den framtida handelsgatan ska
se ut är klar. Det blir fyra mötesplatser inomhus med handel
och upplevelser i en bra mix. I det här numret kan du se
visionsbilderna och läsa vad några av handlarna tycker.

Handelsgatan.......................sid 10
Ett levande bibliotek...........sid 12

Och så är vintern här igen. Läs gärna Tekniska Verkens
tips om hur du ska tänka när det kommer stora snömängder
och det är dags att ploga.

Från pojkspoling till äldst...sid 14

Sist men inte minst hoppas jag att ni kommer och inviger
Kristallen tillsammans med oss den 24 november när vi har
öppet hus.

VR-glasögon.........................sid 18

Ha ett härligt läslov och en fin Alla helgona!

De tar över stafettpinnen... sid 17

Peter Niemi
Kommunchef, Kiruna kommun

En trädgård
i arktisk miljö.........................sid 19
Många synpunkter
om cyklandet.......................sid 20
Ta hand om ditt
uttjänta fordon.....................sid 21
Vi tar emot i Kristallen........sid 22

Följ Kiruna kommun på Instagram
och Facebook.

Notiser...................................sid 23
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Nytt konstverk
på Matojärvi..........................sid 24

AKTUELLT | Fritidsbanken

”Det här är en
kanongrej”
>>

Monica Isaksson plockar i ordning
på Fritidsbanken. Den 14 oktober
var det invigning och nu är det fritt
fram att låna grejerna.

5/2018 KIRUNA INFORMATION 3

AKTUELLT | Fritidsbanken

Det finns allt möjligt att låna, bland annat pjäxor
om någon skulle vara sugen på att åka skidor.

>>

Insamlingskärlen finns just nu på Återvinningscentralen, Stora Coop, sporthallen, Folkets hus och
utanför Fritidsbanken. Samtliga kärl finns i Kiruna. Så småningom placeras även kärl ut vid Lombia
och Matojärvi.

Insamlingen till Fritidsbanken har pågått sedan i våras. Och den har blivit en succé.
”Här finns allt. Från tält och skidor till bollar. Ja, allt man kan behöva vid lek och
friluftsaktiviteter”, säger Monica Isaksson, chef vid arbetsmarknadsenheten.
Text: Heidi Kari och Ulrika Isaksson | Foto: Ulrika Isaksson

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast
med sport- och fritidsprylar. Här går det att låna
utrustning för en aktiv fritid, som till exempel
skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards,
schackspel och mycket mer, men inga kläder.
Utlåningstiden är 14 dagar.
– Vi har bara fått positiv respons. Såväl från
närings- och föreningslivet som från privatpersoner.
Det här är en kanongrej. Nu hoppas vi bara att
Kirunaborna och våra besökare använder sakerna,
säger Monica Isaksson.
För fem år sedan öppnades den första Fritidsbanken i Sverige. Det var i Deje, norr om Karlstad
som diakonen Carina Haak kom på idén. I ett
samarbete mellan kommun, församling och projektet Ett Öppnare Värmland förverkligades idén. På
kort tid har Fritidsbanken gått från en enskild verksamhet till flera. Just nu finns det över 60 fritidsbanker i hela landet och visionen att det ska finnas
minst en i varje kommun är inte längre en utopi.
Det går att dra paralleller till kommun
bibliotekens framväxt under början av 1900-talet.
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Genom dem ökade människors tillgång till kultur och kunskap. Fritidsbanken bidrar till att ge
människor tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa. Likt biblioteken ska det inte kosta
pengar att låna, det finns ingen deponeringsavgift
eller förseningsavgift. Går något sönder syns det
att man har haft kul. Inga böter eller ersättningskrav med andra ord.
– Den gör det enklare att prova på olika sporter
och kanske kan intresset för sport och friluftsliv
överlag höjas. Sedan kanske man köper eget eller
fortsätter låna någon gång då och då.
Fritidsbanken arbetar aktivt med återanvändning för ett hållbart samhälle och för att
minska miljöbelastningen. De flesta sakerna är
skänkta.
– Sakerna kommer från givmilda Kirunabor.
Ett stort tack till alla dem! Vi har insamlingskärl
runt om i Kiruna och kommer att sätta ut fler kärl
på strategiska platser, där man ska kunna
lämna sina saker. Vi tömmer dem med jämna
mellanrum. Så fortsätt att skänka! säger
Monica Isaksson. n

Fritidsbanken
Det är kommunstyrelsen som har beslutat
att Fritidsbanken ska finnas i Kiruna
kommun. Arbetsmarknadsenheten har
uppdraget att ansvara för verksamheten.
ADRESS:
Arent Grapegatan 29, Kiruna
ÖPPETTIDER:
Måndag – Onsdag kl. 16.00-19.30
Fredag 08.00-12.00
Läs mer på fritidsbanken.se

XX | XX

Klartecken för
insamling av
matavfall

Kommunfullmäktige sade i september ja till Tekniska Verkens
plan för införande av matavfallsinsamling. Det följer
regeringens krav på att kommunerna måste tillhandahålla
insamlingssystem för matavfall från hushåll senast 2021.
Text: Mattias Forsberg & Stina Johansson | Foto: Mattias Forsberg

– Det här innebär att matavfallet ska sorteras ut
och inte längre slängas i soppåsen. Införandet
kommer ske etappvis och först ut blir centrala
Kiruna, säger Alexander Brobäck Nyrén, renhållningsingenjör på Tekniska Verken.
Sopkärlet du har i dag kommer att kompletteras
med ytterligare ett kärl för sortering av matavfallet. Du kommer att få ett informationspaket med
fakta om hur sorteringen går till, när du ska börja
sortera, samt en behållare att montera inomhus.
Till kärlen delar vi även ut särskilda påsar avsedda
för matavfall. En årsförbrukning av påsar kommer
att ingå i ditt renhållningsabonnemang.
Tömning av matavfallskärlet kommer att ske
var fjärde vecka vintertid och varannan vecka
under sommaren. När insamling av matavfall
införs så kommer även tömningsintervallet för
ditt restavfall att förlängas till var fjärde vecka.

Du som bor i flerbostadshus omfattas så klart
också av matavfallsinsamlingen och kommer att
få information, behållare och påsar via din hyresvärd.
– Tänk redan nu på vad du slänger i dina
sopor så blir det enklare att göra rätt även när
matavfallet ska sorteras ut, avslutar Alexander
Brobäck Nyrén. n

Vill du redan nu läsa mer om
matavfallsinsamlingen kan du
hitta allt du behöver på
Tekniska Verkens hemsida:
tekniskaverkenikiruna.se/matavfall
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Tekniska Verken | Saneringen är slutförd

Saneringen på Kiruna
avfallsanläggning
är slutförd
I juni 2017 bröt en stor och svårsläckt brand ut på
Kiruna avfallsanläggning. Det skulle visa sig vara
omöjligt att släcka branden med enbart vatten och
därför blev lösningen att täcka över området med
jord- och stenmassor. Under vintern har man utrett
olika alternativ för att sedan sanera området, ett arbete
som inleddes i början av augusti och nu är färdigt.

Drygt 20 000 ton med delvis bränt avfall, jord
och sten har sanerats från området på Kiruna
avfallsanläggning. Målet har hela tiden varit att ta
tillvara och återvinna så mycket som möjligt av de
olika fraktionerna.
– Det har varit ett omfattande sorteringsarbete
i flera olika steg för att vi ska kunna skilja på de
olika fraktionerna. Vi vill få avsättning för allt
material, säger Andreas Pettersson, projektansvarig
hos entreprenören Swerock.

Text och foto: Mattias Forsberg

Brännbart material och förorenad jord
har körts till respektive specialister för omhändertagande på ett miljöriktigt sätt. Materialet som
användes för att täcka över det brinnande avfallet

Andreas Pettersson, projektansvarig Swerock
och Kiruna avfallsanläggnings driftchef Jörgen
Wallmark är båda nöjda med saneringsarbetet.

Jord, sten och avfall sorterades i flera
olika steg med hjälp av stora siktmaskiner
som effektivt kunde fördela materialet i
olika fraktioner.

Ända in i det sista brann det under jordmassorna
och man var tvungen att vidta stor försiktighet för
att inte några större bränder skulle blossa upp.

SÅ MYCKET
HAR SANERATS:
Brännbart: 3 157 ton
Jord: 7 416 ton
Sten: 12 927 ton

Eftersom det fortfarande brann under
jordmassorna var man tvungen att bespruta
högarna med vatten allt eftersom avfall
och jord skulle separeras i siktmaskinen.
I de brandhärjade massorna var både
sten, jord och delvis brunnet avfall samlat.

innehöll också mycket sten. För att slippa onödiga
transporter har man kunnat återanvända stenmaterial på Kiruna avfallsanläggning. Bland annat
bygger man skyddsvallar och förstärker diken.

ordentlig riskanalys och var väl förberedda. Allt
var därför under kontroll och alla visste vad de
skulle göra, säger Jörgen Wallmark, driftchef på
Kiruna avfallsanläggning.

Saneringsarbetet tog ungefär nio veckor
att slutföra och trots att det hade gått mer än ett
år sedan branden startade så brann det fortfarande
under jordmassorna. Det ledde till att sanerings
arbetet komplicerades eftersom det krävdes stor
försiktighet för att inte några nya bränder skulle
blossa upp.
– Vid två tillfällen har det börjat brinna när
man grävt i högarna, men det har inte varit någon
fara för spridning tack vare att vi hade gjort en

I början av oktober färdigställdes saneringen och därefter har besiktning av den asfalterade
ytan genomförts för att se hur mycket skada
den tagit.
– Nu tar vi ett omtag och kan börja placera om
lagrat avfall som vi har på anläggningen. När vi
har en ren yta blir det lättare att hantera avfallet
på plats, säger Jörgen Wallmark.
Jord- och stenmassor har visat sig vara

effektivt att använda vid släckning av bränder
på en avfallsanläggning men det är svårare att ta
hand om allt efteråt.
– Det hade varit ett bra sätt att spara massor
för framtida användning men hittills har proverna
som vi tagit på de olika massorna visat på för hög
grad av olika föroreningar som bildas i samband
med ej fullständig förbränning. Därför har vi
inte kunnat spara material på anläggningen, säger
Andreas Pettersson.
Projektet har därför tittat på att ta tillvara
på jord från andra områden – där föroreningen
inte är lika hög – för att eventuellt kunna ha i
beredskap att använda om en liknande situation
skulle uppstå i framtiden. n
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Tekniska Verken | Dags för snöröjning

Vintern är här –
nu ska snön röjas
När det snöar jobbar vi hårt för att skapa en god framkomlighet
och under en vinter flyttas enorma mängder snö.
Tekniska Verken eller någon av våra entreprenörer
utför snöröjningen i kommunen och följer Kiruna
kommuns riktlinjer och prioriteringar som du kan
läsa mer om på kommuns webb. För att snöröj
ningen ska bli enklare att utföra och bättre för dig
som bor i Kiruna så är det viktigt att hjälpas åt.
• Tänk på hur och var du parkerar dina fordon
så underlättar du snöröjningen. Parkera på din
tomt eller på avsedd parkeringsyta – inte på
allmän gata.
• Om du anlitar privat snöröjning får inte snön
tippas på kommunens mark eller på gator och
trottoarer.
• Frakta inte ut snö så du blockerar brandposter,
gångvägar, skoterleder och skidspår.
• Skotta inte snön från din tomt så att den hamnar på vägen. Risken finns att din snö hamnar
hos grannen och det är inte så roligt för dem.
Vägen blir smal och sikten skymd.

MER OM
RIKTLINJERNA
kan du läsa i kommunens
kvalitetsdeklarationer på
kiruna.se/kommun

• Som fastighetsägare ansvarar du för det som ligger på taken. En stor mängd snö eller fallande is
kan vara livsfarligt om den träffar en människa.
Sanda och röj snö från gångbanan i anslutning
till din fastighet.
• Röj, klipp och ansa de buskar och träd som
finns på din tomt så att de inte når utanför din
tomtgräns. Märk även upp låga staket och buskar du är rädd om.
• Respektera datumparkering och parkeringsförbud. Titta en extra gång på skyltarna innan du
parkerar.
• Av säkerhetsskäl är all snötippning i och intill
lekplatser förbjuden. Lekplatserna är till för
lekande barn och inte för snön från din gård.
• Håll koll på era barn när de leker i snöhögarna.
Det är svårt för maskinförarna att se lekande
barn i snön. Använd reflexer!

Mina sidor

Vi förenklar för dig
som är kund hos oss!
För att göra det enklare för dig som kund hos Tekniska Verken kommer
du inom kort få en överblick över dina abonnemang och tjänster när vi
lanserar Mina sidor på vår webb. Mina sidor är din personliga Kundservice – öppen dygnet runt, årets alla dagar. Där kan du som kund se
dina fakturor, vatten- och fjärrvärmeförbrukning, göra en felanmälan
och mycket mer. Du kommer på ett enkelt sätt kunna logga in med
mobilt BankID eller ditt kund- och personnummer på:
www.tekniskaverkenikiruna.se/minasidor
PÅ MINA SIDOR KOMMER DU KUNNA:
• Titta på dina fakturor

• Uppdatera dina kunduppgifter

• Se alla dina anläggningar
och tjänster

• Se förbrukning för vatten
och fjärrvärme

• Se din tömningsdag
för renhållning

• Göra en felanmälan och
följa ärendet

Fler självservicetjänster kommer

Tekniska Verken jobbar aktivt för att förbättra servicen och kommer
eftersom öka antalet självservicetjänster och förbättra upplevelsen på
Mina sidor för att göra din vardag enklare. Håll utkik!
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På Tekniska Verkens
webb hittar du förutom
MINA SIDOR information
om allt från öppettider på
våra återvinningscentraler till
avfallssortering, driftstörningar
och avbrott. Du kan även läsa
om hur vi arbetar för
ett hållbart Kiruna.

Följ oss på Facebook och Instagram för
att ta del av de senaste nyheterna.
fb.com/tekniskaverkenikiruna
instagram.com/tekniskaverkenikiruna

Hämta sand!
Är det halt? Som privatperson kan
du hämta mindre mängder sand för
halkbekämpning kring din fastighet.
Sand finns att hämta i en låda utanför
Tekniska Verken på Jägaregatan 15
i Kiruna. Ta med dig en hink! Bor du
utanför Kiruna kan du ta kontakt med
Tekniska Verken i din by.

Tryggare färd på upprustade leder
Tekniska Verken har beviljats 1,8 miljoner kronor av Europeiska jordbruks
fonden, Region Norrbotten och Jordbruksverket för ett projekt med skoter- och
åretruntleder i Kiruna. Under sommaren har arbetet med slyröjning och komplettering
av kryssmarkeringar inletts i området Soppero-Lannavaara-Viikusjärvi.
– Fokus har varit att börja med lederna i östra kommundelen där behovet
bedömdes vara som störst, säger Mikael Nilsson, projektledare Tekniska Verken.
Cirka tre mil led har röjts och fyra mil har fått nya kryssmarkeringar med
reflexer för ökad synlighet. Även hänvisnings- och ortsnamnsskyltar monteras upp.
I Svappavaara har en mindre bro restaurerats. Fortsatta arbeten pågår även under
senhösten mellan Lannavaara och Saivomuotka. Även på flera andra platser i kommunen genomförs arbeten för att höja säkerheten, exempelvis vid korsande av vägar.

I området kring Soppero-Lannavaara-Viikusjärvi har
det under sommaren och hösten arbetats med röjning
kring lederna och komplettering av kryssmarkeringar.
Foto: Mikael Nilsson / Tekniska Verken
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Kirunabostäder | Plan för handelsgatan

”Som att göra
bordsplacering
till ett bröllop”
Flera mötesplatser inomhus, som alla har en egen stil och utformning, mindre
aktörer i kombination med de stora kedjorna ska skapa starka kundstråk i och
runt de nya handelskvarteren. ”Framtidens stadskärna kräver att vi siktar framåt
och inte tittar så mycket bakåt”, säger Christina Blomberg från WSP.
Text och foto: Emma Wodén | Illustrationer: Wester + Elsner Arkitekter

För att skapa de bästa förutsättningarna för
en väl fungerande handel har Kirunabostäder låtit
göra en omfattande utredning av handeln i samarbete med Kiruna kommun, LKAB och WSP.
LKAB kommer, enligt sin ersättningsprincip, att
stå som byggherre för tre av de fyra handelskvarteren. Kirunabostäder kommer därefter att ta över,
äga och förvalta fastigheterna. Det fjärde kvarteret
byggs av Base Property.
WSP:s uppgift har varit att ta fram marknads
analyser och sammanställa en så kallad masterplan
över handelskvarteren i den nya stadskärnan.
Masterplanen visar utformningen av handeln i de
fyra kvarteren, bland annat hur butikslokaler och
entréer är placerade, kundstråkens dragning och
var det finns parkeringsplatser i närheten.
Individuella möten med alla handlare i centrum
pågår, för att alla nuvarande hyresgäster ska få
information och kunna framföra önskemål om
storlek och placering av sina nya lokaler.
– Redan i dag ser vi att handeln går mer mot
konsumtion i samband med upplevelser. Därför
har vi tagit fram flera invändiga mötesplatser
längs den nya handelsgatan, som alla får sin egen
stil och utformning för att skapa intresse och lust
att besöka fler kvarter längs gatan. I varje kvarter
planeras till exempel en restaurang eller ett café
som utgör en naturlig mötesplats, säger Christina
Blomberg, som är varumärkes- och konceptutvecklare vid WSP.
Ambitionen med handeln i den nya stadskärnan är att bryta konkurrensen mellan centrumhandeln och externa handelsområden. I det
nya Kiruna blir delar av externhandeln integrerad
i centrumhandeln för att dra nytta av varandra.
– Nu får vi till exempel Stora Coop i slutet av
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handelsgatan vilket kommer att skapa ett flöde av
människor mellan handelsgatan och livsmedelshandeln, säger Tomas Stålnacke, projektledare för
stadsomvandlingen på Kirunabostäder.
– Att få ihop alla butiker i de fyra nya kvarteren
har varit som att göra en bordsplacering till ett
bröllop, där stora kedjor blir ett bra komplement
till mindre aktörer. De stora kedjorna har i masterplanen placerats på strategiska platser i de fyra
kvarteren för att skapa en mix mellan större och
mindre aktörer och starka kundstråk i och runt
handelskvarteren, säger Christina Blomberg.

Parkeringar i närheten av handeln har varit
en annan stor fråga att lösa. Nu finns parkeringsplatser planerade bland annat längs tvärgator,
i parkeringshus och både i början och slutet av
handelsgatan.
Det viktigaste i arbetet har varit att ge Kirunas
handlare ett så bra kommersiellt läge som möjligt
för att stärka handeln i den nya stadskärnan.
Invigning av Kirunas nya handelsgata är
planerad till hösten 2022. n

Den första planen över Kirunas nya handelsgata. De gulmarkerade ytorna är hotell/restauranger,
de ljusblå är mindre aktörer och de mörkblå större aktörer.

Så här kan Kirunas nya handelsgata se ut
med exempel på lokala aktörer i fronten.

Så här tycker
handlarna om
masterplanen:

Johanna Olovsson, Kvadrat
– Jag tycker att masterplanen är jättebra. Det
blir en mycket bättre utformning på centrumhandeln än vad det är i dag med bland annat
tydligare gångstråk. Det känns spännande
och kul att flytta, något att se fram emot.

Keijo Lahdenperä, Vildmarkshörnan
Visionsbild för en av de invändiga
mötesplatserna med café och
aktivitetsvägg.

– Utformningen av den nya handelsgatan
är bra, framför allt att handeln blir mer
koncentrerad. Nu vill vi se att det
kommer igång och händer något.

Johanna Stålnacke, Jeansbolaget
Jag tror att storleken på handelsytan och den
inbjudande utformningen kommer att leda till
en bättre kundtillströmning. Det bästa är att
butikerna hamnar närmare varandra och att vi
får ett nytt och fräscht centrum.
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Stadsomvandlingen | Nytt bibliotek

Ett levande bibliotek växer fram
Under hösten 2020 är det nya stadsbiblioteket med adress Kulturhus/Folkets hus klart
för inflyttning. Biblioteket blir en levande plats och kommer att utvecklas i takt med
den nya stadskärnan.
Text och foto: Petra Sternlund | Illustration: Meramedia

Stadsbiblioteket blir helt nytt, både vad
gäller utseende och funktion. Hela verksamheten
kommer att finnas på ett och samma plan, vilket
ger större tillgänglighet, flexibilitet och möjlighet
till fler aktiviteter.
Planerna för det nya biblioteket började för
ett par år sedan. I juli 2017 tog kommunstyrelsen
beslut om bygget av ett nytt kulturhus/Folkets hus
i Kiruna som även ska inrymma stadsbiblioteket.
Byggnaden ligger vid stadstorget i en miljö med
stadshus, hotell, boende, butiker, gymnasieskola
och simhall.
– Vi är otroligt nöjda över de förutsättningar
som biblioteket kommer få i den nya byggnaden.
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Det blir en flexibel lokal som borgar för en än
mer utåtriktad verksamhet, säger bibliotekschefen
Carina Bergsten.
Tillsammans har all personal på Kiruna
stadsbibliotek arbetat med planering för det nya
biblioteket och det har gett dem ett, som de själva
uttrycker, unikt tillfälle att tänka igenom dagens
verksamhet och ta fram en vision för det nya.
– Vi har gått igenom hela vår verksamhet och
formulerat hur vi vill ha det i framtiden. Vi har
hämtat inspiration från andra bibliotek och fått
input på olika arbetssätt och aktiviteter, det har
varit oerhört inspirerande, säger bibliotekarierna

Carina Kreku, Anders Pudas och Mari Norberg.
Malene Jensen, barn- och ungdomsbibliotekarie,
håller med.
– Det är bra att få genomlysa allt, vad vi gör
och hur vi arbetar här på nuvarande stadsbibliotek
och formulera vad vi vill ta med oss till det nya
och forma för framtiden.
Som exempel nämner Malene Jensen att
jobba mer med läsfrämjande insatser för barn
och ungdomar.
– Hur kan det nya se ut, både vad gäller hur
och vad målgruppen upplever i miljön i nya
biblioteket, till vad vi gör för aktiviteter för dem.

Från vänster bibliotekarierna Malene Jensen,
Mari Norberg, Carina Kreku och Anders Pudas.

Biblioteksverksamheten, har under de
senaste åren utvecklats med allt fler aktiviteter
och arrangemang, ofta genom samverkan med
föreningar och andra aktörer.
– Biblioteket ska än mer bli en given plats för
människor att mötas på, ta del av olika aktiviteter,
utställningar, lära sig saker av och inspireras av
andra människor. Vi ser det som självklart att vi
kommer ha än fler samarbetspartners, framöver,

eller aktörer som själva nyttjar stadsbiblioteket för
sina aktiviteter och att fler ser biblioteket som en
naturlig samlingsplats, säger Carina Bergsten.
Det nya biblioteket kommer även att förberedas för “meröppet” i den nya lokalen. Det innebär
att låntagarna kan besöka biblioteket även när inte
personal finns på plats, som exempelvis tidig morgon och senare kväll.

Ny konsthall
till Kiruna
Den framtida konsthallen i kulturhuset är
placerad intill entréhallen och biblioteket
med förråd. Ytan blir flexibel och kan
delas av med flyttbara skärmväggar eller
provisoriska regelväggar. Hallen kan
användas även när biblioteket är stängt.

– Vi kommer att se verksamheten utvecklas i
takt med att den nya stadskärnan utvecklas. Eftersom lokalerna är så synliga och centrala kommer
vi att vara med på resan när det nya växer fram
och då allt fler aktörer tar plats i nya centrum.
Det kommer bli många spännande år framöver
med ett stadsbibliotek i ständig förändring,
säger Carina Bergsten. n

Just nu pågår bygget av nytt kulturhus/Folkets hus alldeles vid Kristallen.
Den nya byggnaden kommer bland annat att husera en konsthall.

Kultur- och utbildningsförvaltningen | Från pojkspoling till äldst

Han började jobba på kommunen som 24-åring.
Efter 41 år som anställd trappar den före detta
kultursekreteraren Lennart Lantto ned. ”Jag har fått
träffa kreativa människor med otroliga tankar och
idéer och så många föreningsmänniskor som gör
ett fantastiskt jobb”, säger han.
Text: Ulrika Isaksson

Masugnsbyns Eilert Isaksson i kamp om bollen med
kommunpolitikern Lars Johansson vid invigningen
av byns gräsfotbollsplan. Det var då flaggstängerna
vid planen fick namnet Lennart och Frans.

Från pojkspoling till äldst

Fritids- och kulturkontoret i nya tjänstemunderingar i
väntan på Nordkalottkonferensen i slutet av 1980-talet.
Från vänster: Kenneth Hagström, Bo-Anders Johansson,
Bo Eklinder och Lennart Lantto.
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Kultursekreteraren Elin
Andersson blev en del av
Lennarts familj. Längst till
vänster Lennarts dotter
Anna. Foto: Privat

<< Lennart Lantto har slutat som kultursekreterare,
men han slutar inte jobba riktigt än. Under
hösten har han arbetat halvtid med att avsluta
projekt. Från slutet av året jobbar han med olika
kulturprojekt inom stadsomvandlingen, max till
april 2020 då han fyller 67 år.

Utdelning av Hjalmar Nyströmsstipendiet
till Lannavaara 4H-klubb i slutet av 1990-talet.
Från vänster: Jenny Söderström, Bengt
Olofsson och Lennart Lantto.

Engagemang, fart och fläkt, fyndighet,
ett glatt humör och alltid ett vänligt leende på
läpparna. Det är något Lennart Lantto mött
arbetskamrater, föreningsfolk, konstnärer och
besökare med genom åren.
– Att jobba som kultursekreterare är det mest
fantastiska jobb jag har haft. Men det är nog
många som har glömt att jag har gjort en resa
från idrotten till kulturen, säger han.
Redan vid 14 års ålder blev Lennart Lantto
idrottsledare hemma i Kaunisvaara och höll på
med nästan allt. Fotboll, bordtennis, friidrott,
hockey-bockey och skidor. Två år senare blev
han styrelseledamot i Kaunisvaara IF.
– Idrotten har funnits med mig hela livet
och jag säger alltid att det är viktigt både med
idrott och kultur. Det ena utesluter inte det
andra, tvärtom.
Som ny vid Kiruna kommun våren 1977
hamnade han i Fritids- och kulturförvaltningen.
Skolfritidsledare på Bolagsskolan var den första
tjänsten. Och karriären gick med stormsteg.
16 år senare var han chef på förvaltningen.
– Det är inte alla förunnat att kunna jobba
med ens stora intresse. Jag tycker att kommunen har varit en väldigt bra arbetsgivare och
ett intyg på det är att jag stannat kvar så länge
som jag har.

Många är de människor som passerat i hans
arbetsliv och gjort intryck. En som han aldrig
glömmer är Kirunas första kultursekreterare
Elin Andersson.
– Vilken fantastiskt människa hon var! Det
gläder mig oerhört att hon får en gata uppkallad
efter sig i nya Kiruna. Hon var en pionjär på
många plan. Vi umgicks i jobbet, men även
privat. För mig blev hon lite av en reservmamma
och jag hjälpte henne mycket när hon blev äldre.
Många är också historierna, som är allt från
mycket roliga till allvarsamma. Han glömmer
aldrig hur fotbollsplanen i Masugnsbyn fick två
flaggstänger i stället för en.
– Masugnsbyns IF hade ett duktigt fotbollslag
och kommunen beslutade sig att satsa på en
gräsfotbollsplan. Till invigningen kom frågan
vad kommunen skulle ge som present. Jag hade
redan gjort upp med Masugnsbyn om att de
skulle få en flaggstång som vi hade över på
Matojärvi. Nämndspolitikern Frans Larsson från
Vittangi invigde och sade att kommunens gåva
var en flaggstång. Efteråt kom representanter
från Masugnsbyns IF och sade till mig: ”Jaha,
vad roligt att vi får två flaggstänger. Du har
redan gett oss en och nu har ju Frans officiellt
lovat att ge oss en flaggstång till. Det kan ju
inte vara samma flaggstång? Den har vi ju
redan fått.” Jag fick samråda med berörda på

kommunen och så fick de en till. Och det
roliga var att de kallade den ena flaggstången
för Lennart och den andra för Frans.
En del av hans gärning har varit att alltid
lyfta fram hur värdefulla byarna är.
– Jag har alltid försökt vara landsbygdens
försvarare. Min åsikt är att man måste ha en bra
kommunal fritids- och kulturservice till byarna,
som samlingslokaler och besök av bokbussen.
Men dessutom bör det också finnas till exempel
elljusspår, fotbollsplan och isbana. Åtminstone
i de större byarna.
Som kultursekreterare har Lennart
Lantto deltagit i arbetet med att genomföra
enprocentsregeln. Den innebär att kommunen
satsar en procent av byggkostnaderna på
konstnärlig gestaltning.
– Jag är jättestolt över att Kiruna har den här
regeln. Och politikerna ska också vara nöjda över
sitt arbete med detta. Förut kunde man uppleva
att det här med konst bara var besvärligt. Nu
är alla positiva på äldreboenden, skolor och så
vidare när vi kommer med konst.
Men det finns också sådant han är besviken
på. Att fritids- och kulturförvaltningen för fyra år
sedan lades ned och arbetsuppgifterna flyttades
till två andra förvaltningar och ett kommunalt >>
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>> bolag har han aldrig förstått.
– Det var en bra verksamhet med en bra chef
i Anja Taube, hög trivsel, mycket medborgarkontakt och god budgetdisciplin. Jag förstod aldrig
varför förändringen gjordes. Jag har frågat berörda
och sagt att jag skulle vilja veta det innan jag dör,
säger Lennart Lantto.
Under kommande två år trappar han ned
genom att arbeta halvtid. Den andra halvan av
tiden ska han ägna sig åt sådant som varit ogjort
länge på den privata sidan.
– Det känns så bra att jobba mindre. Dels
har man något att överföra till dem som tar
över, dels är det ett sätt att förbereda sig på
det nya livet som pensionär. Jag har många
saker ogjorda hemma. Och barnbarnen måste
få tid. Det gäller att reda ut alla grejer. Jag har
läst en bok om döstädning. Man vet inte när
den kommer, så städa ska jag göra. Ungarna
ska slippa röja efter mig.

Kungen och drottningen har flera gånger besökt Kiruna. Här berättar Lennart Lantto för
kungen om kommunfullmäktiges sessionssal i gamla stadshuset.

Efter 41 år vid Kiruna kommun undrar han
vart åren tog vägen.
– Nyss kom jag till stadshuset och var en
pojkspoling. Yngst i gänget. Och nu tillhör jag
dem som jobbat längst här. Nu gäller det att
göra ett bra avslut och förbereda sig för sin nya
tillvaro, säger Lennart Lantto. n

Bästa jobbminnet
– Det var när det blev klart att vi skulle få
ett länskonstmuseum till Kiruna. Jag hoppas
att vi mycket snart också får ett ”vanligt”
museum i Kiruna där kommunens historia
visas på olika sätt.
Sämsta jobbminnet
– Jag var med när förvaltningarna fick spara
som allra mest. Visst var det nyttigt, men
det drabbade verksamheterna. Ett annat
tråkigt minne är när verksamheten på
Bildarkivet lades ned.
Personer jag aldrig glömmer
– Det finns många jag aldrig glömmer bland
politiker, medarbetare, föreningsledare och
kulturprofiler. Om jag ska nämna en i varje
kategori så får det bli Gunnar Pettersson,
Alf Oskarsson, Elisabeth Bylund och Elis
Aidanpää. När det gäller östra kommundelen
var Stig-Olov Bergström den stora eldsjälen
i 4H-kretsen.
Drömmar
– Jag har en dröm att skriva om Kiruna,
Tornedalen eller något jag har upplevt. Jag
har också haft en tanke om att eventuellt
engagera mig politiskt som pensionär.
Tidigare har jag inte velat göra detta med
tanke på de jobb jag haft inom kommunen.
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I mer än 20 år har Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokks kommuner haft ett kontinuerligt
samarbete inom kulturområdet under devisen Kraftfält norr. 2016 samlades kultursekreterarna
i Kiruna. Från vänster Lars Israelsson från Gällivare, Anders Drugge från Pajala, Anna-Karin Aira
från Jokkmokk och Lennart Lantto.

Genom åren har Lennart Lantto tagit emot många besökare.

Lennart Lantto, Malin Rolund och
Markus Forsberg tar sig an nya
utmaningar. Akkjan och valthornet är
symboler för de jobb som de lämnar
över och får. Foto: Ulrika Isaksson

Malin och Markus tar över
När Lennart Lantto nu har slutat som kultursekreterare har Malin Rolund tagit över
den rollen. I sin tur lämnar hon över till Markus Forsberg som är ny verksamhetschef
för Kulturskolan.
Efter 15 år vid Kulturskolan, som musiklärare och under en senare del
som verksamhetschef, kan jag tacksamt konstatera hur många fantastiska
upplevelser jag fått vara med om; framför allt alla fina möten med alla
elever, föräldrar och härliga samarbeten med kollegor och andra aktörer,
på både en lokal och regional nivå. Kultur i all dess form är för mig, på
ett personligt och yrkesmässigt plan, en hjärtefråga och jag har nu fått
förmånen att verka som kultursekreterare i vår vackra stad. Därigenom
har jag bland annat ansvar för att förvalta och synliggöra kommunens
fantastiska konstsamling och följa upp de konstnärliga processer som
följer med vår stadsomvandling- en mycket spännande uppgift.
Är ni en förening, intressegrupp eller en enskild initiativtagare som
funderar på att arrangera ett lokalt kulturevenemang - ta kontakt
med mig så kan vi utveckla idén tillsammans! Jag sitter
på våning tre i Kristallen, men du/ni når mig även
via e-post och telefon:

Varmt välkomna!

Jag heter Markus Forsberg och är ny kulturskolechef i Kiruna.
Jag kommer närmast från Tornedalsteatern, där jag varit placerad
teaterledare i Kiruna. Dessförinnan har jag levt och arbetat i Pajala, för
Tornedalsteatern och tidigare för Pajala Kulturskola. Jag har i alla mina
yrkesroller brunnit för barns och ungas möjlighet att ta del av och delta
i kulturen, på sina egna villkor och med den egna drivkraften i centrum.
Därför är jag oerhört glad och hedrad över att få förtroendet att leda den
verksamhet som ligger de kulturintresserade ungdomarna allra närmast.
Jag vill att Kulturskolan ska vara tillgänglig och möta de unga där de
är. Jag vill att Kulturskolan ska vara bred och ett alternativ för alla unga,
inte bara för dem som har kulturvana. Jag vill att Kulturskolan samverkar
med andra aktörer för att lyfta livskvaliteten för kommunens unga. Jag
vill att Kulturskolan ska vara ett alternativ för alla kommunens unga, i
stad och på landsbygd. Jag vill att vi ska ligga i framkanten av ungas intresse och att vi bevarar och väcker intresse för traditionella kulturformer.
Vi har ett gäng av mycket kompetenta och rutinerade lärare som tillsammans täcker stora områden inom musik, dans, teater och bild och tillsammans kommer vi att befästa Kulturskolans starka roll i Kiruna. I våra
lokaler på Bolagsskolan får drömmar och fantasier sväva fritt i ett moln
av toner, ord och bilder.

Text: Malin Rolund

Text: Markus Forsberg

E-post: malin.rolund@kiruna.se
Telefon: 0980-708 83
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VR-glasögon i skolan fick första pris
Kiruna kommun och de kommunala bolagen vill uppmuntra
ungdomar att engagera sig i
skapandet av ett hållbart och
inbjudande nytt Kiruna.

Emma Haapalahti, Samuel Johansson och Tove Falk
tog emot pris av kommunalrådet Kristina Zakrisson.

Text: Anders Karlsson

Därför har de fått lämna förslag på hur den nya
staden ska se ut. I september avgjordes tävlingen.
I samverkan mellan projektet Kirunabo, Kiruna
Sustainability Centre, Kirunabostäder, Tekniska
Verken, Kultur- och utbildningsförvaltningen
samt Miljö- och byggnadsförvaltningen har ett
projekt genomförts där ungdomar fått ge sin syn
på hur ett hållbart och attraktivt nytt Kiruna ska
skapas. Ungdomar i åldern 12-19 år har fått lämna
in förslag i valfri form.
Tävlingen har genomförts i två omgångar där
en första bedömning gjorts av en ungdomsjury

med stöd av teknisk sakkunskap från Kirunabostäder. De projekt som gått vidare till den andra
omgången har sedan ytterligare bedömts av en
jury bestående av ordförandena i styrelserna för
Kirunabostäder, Tekniska Verken samt Kulturoch utbildningsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden.

Första pris gick till förslaget VR-glasögon i
skolan, andra pris till Buss i Kiruna och tredje
pris fick Ett miljövänligt Kiruna, Fler cykelbanor
i Kiruna, Kiruna Lokaltrafik.
Priserna delades ut av kommunalrådet Kristina
Zakrisson i kommunstyrelsens sessionssal i
Kristallen. n

Nu ökar vi tempot
Kiruna ska bli den första hållbara staden i arktiskt klimat. Ett
mål som kräver innovation och nytänkande. Nu utvidgas
KSC med fler konkreta samarbeten mellan forskare, företag
och kommunanställda.
Text: Sandra Eriksson | Foto: Mattias Forsberg

Fler och fler personer engageras i KSC Kiruna Sustainability Centers projekt.
– Vi ökar tempot nu med många fler konkreta
samarbeten mellan forskare från Luleå Tekniska
Universitet och Rise, kommunanställda och företag. Samverkan behövs för att våga tänka nytt och
innovativt om hur vi vill att den nya staden ska se
ut, säger projektkoordinatorn Nina Sarri.
Stadsomvandlingen gör det möjligt att ha höga
ambitioner och att kunna tänka nytt. En smart stad
skapar också tillväxt såväl här som i hela regionen.
– Målet är att Kiruna ska bli den första hållbara
staden i ett arktiskt klimat. Det har inte gjorts
förut, säger projektledaren Niklas Sirén.
KSC:s syfte är att tillsammans med forskare
och företag hitta lösningar som passar i mor-
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gondagens samhälle och bygga på ett sätt som
underlättar för invånarna att bli mer hållbara. På
en workshop i september bearbetades bland annat
frågor kring avfalls- och materialhantering.
Återbruk från byggnader är högaktuellt i
Kiruna. 2016 återvanns ungefär 50 procent av allt
material i Sverige. Målnivån för 2020 är att 70
procent av materialet är förberett för materialåtervinning eller återbruk.
– Att ta ansvar för det hållbara samhället är en
avgörande framgångsfaktor för staden och vi kan
skapa lösningar som hela världen kan använda sig
av. Vi ska inte ta fram samma gamla papper utan
vi ska våga ta steget att göra på nytt sätt. Någon
måste visa att det går, säger Niklas Sirén. n

Kiruna Sustainability Center
Inom KSC arbetar Kiruna kommun,
näringsliv, forskningsaktörer och invånare tillsammans för att utveckla och
testa idéer, metoder och lösningar
inom hållbarhet. Exempel på de olika
projekten är avfalls- och materialhantering, IT och IOT - Internet of Things
- i samhällets tjänst, hållbart byggande,
Kiruna nytt energisystem och odling i
arktiskt klimat.

Första veckan med Odla med! i Kyrkoparken i juli. »

Efter två månader av härlig sommar växte en fin plats att odla på och umgås i fram.

En trädgård i arktisk miljö
“Vilket fint projekt! Det skulle vara fantastiskt om det blev permanent.”
är några av de många kommentarer vi har fått under sommaren.
Text och foto: Viola Goertz

Redan förra sommaren började drömmen
om en gemensam trädgård och mötesplats för
kommuninvånare som gillar odling att gro.
När LKAB och Kirunabo sent i våras beslutade
om att medfinansiera idén blev det en rivstart
för Kirunas första stadsträdgård. Och i början
av juli sattes spadarna äntligen i jorden. Målet
med trädgården har varit att bidra till en aktiv
och attraktiv stadskärna och skapa en hållbar
gemenskap genom odlingsarbete. Vår strävan har
varit att erbjuda alla en möjlighet att vara delaktiga i lokal matproduktion och lära sig mer om
odling i arktiskt klimat.
Vi som har initierat och drivit projektet Odla
med! är Viola Goertz och Anika Gates. Vi har
varit på plats i trädgården tre dagar i veckan
under hela juli och augusti. Trädgården har
bestått av två små växthus och pallkragar direkt

placerade på marken runt kupolerna. Varje
måndag har vi hållit i aktiviteter för barnfamiljer.
Övriga dagar har varit öppna för odlingsintresserade och nyfikna, som velat delta och utveckla
platsen. Elever från kommunens förskolor, grund
skolor och gymnasiet har deltagit i aktiviteterna
ända in i september. Våra evenemang Bondens
Marknad och Bytardag, en workshop om kompostering med Irma Wennerstrand och att skapa
trädgårdskonst i samarbete med Konstmuseet
i Norr har fått mycket uppmärksamhet.
När vi nu utvärderar projektet kan vi
konstatera att verkligheten överträffat alla våra
drömmar. De möten, samtal och utbyten som
uppstått över en pallkrage med rädisor mellan
invånare eller turister har varit värda vartenda
ogräs som vi fått rycka upp ur jorden. Endast

räknat på de dagar då vi varit på plats, har vi registrerat över 900 besökare som odlat, målat, solat
eller deltagit i någon workshop. Tänk att odling
är så populärt ovanför odlingsgränsen!
– Om detta skulle kunna fortsätta även under
vintern skulle det vara perfekt! sade många.
Därför är vårt nästa fokus att skapa en året
runt-trädgård. Genom att odla gemensamt året
om kan vi alla tillsammans bidra till en mer
hållbar, självförsörjande och attraktiv stad.
Om du har idéer eller vill delta går det bra att
höra av sig på: odlamedkiruna@gmail.com. n
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Stadsbyggnadsförvaltningen | Cykelplan för Kiruna centralort

Trafikingenjören Timo Saarensilta arbetar med att färdigställa de synpunkter som kommit in på cykelplanen.

Stort intresse för cykelplanen
Kiruna kommun har som mål att fler ska att välja cykeln i vardagen. För att undersöka
vilka åtgärder som krävs för att uppnå målet har kommunen valt att samråda om en
cykelplan för Kiruna centralort.

Planen har varit ute på samråd under sommaren
och ska nu färdigställas utifrån de synpunkter
som kommit in. Trafikingenjören Timo Saarensilta är en av dem som arbetat med detta.

appar. Synpunkterna speglar i sin helhet cykel
infrastrukturens alla delar. Enkelt uttryckt, en
motsvarande infrastruktur som finns uppbyggd
kring bilen.

Hur kan en cykelplan öka cyklandet?
– Cykelplanen är ett första steg, där vi kartlägger
hur det är cykla i Kiruna i dag och sedan föreslår
vi åtgärder som skulle underlätta cyklandet. Det
behöver bli enklare, snabbare och tryggare att
cykla om fler ska välja cykeln i vardagen.

Många har också efterfrågat
cykelstråk som ansluter Kiruna
till Jukkasjärvi och Kurravaara.

20 KIRUNA INFORMATION 5/2018

“

Vilka synpunkter har ni fått?
– Vi har fått in många synpunkter, vilket vi är
tacksamma för, då det berikar planen. En del
har föreslagit förbättringar av våra befintliga
cykelstråk och bättre sopning, snöröjning och
sandning. Andra har efterfrågat väderskyddade
cykelparkeringar, vägskyltar och informations

Många har också efterfrågat cykelstråk som
ansluter Kiruna till Jukkasjärvi och Kurravaara.
Kommunen ser samma behov, men frågan är
komplicerad eftersom vägarna till byarna är
statliga och därför ligger inom Trafikverkets
ansvarsområde. Kommunens inflytande är därför
begränsat. Det vi kan göra är att framföra med-

borgarnas önskemål till Trafikverket och försöka
få dem att prioritera stråken i sin budget. I målen
för cykelplanen finns stråken mot Jukkasjärvi
och Kurravaara utpekade, och förhoppningen
är att dessa ska byggas innan 2030. n

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar

Ta hand om ditt
uttjänta fordon

Har din bil kört
sin sista mil?
Skrota den.
/Tack!

Kiruna kommun arbetar hela tiden med att ta hand om felaktigt
långtidsuppställda fordon och kan genom myndighetsutövande
tvångsflytta fordon som står felaktigt uppställda.
Text: Lisbeth Pekkari och Magdalena Wäppling | Foto: Magdalena Wäppling

Under 2017 var kommunen i kontakt med
152 fordonsägare om felaktigt långtidsuppställda
fordon, så kallade skrotbilar. Av dessa tvångsflyttades cirka 70 fordon. Många av fordonen
skrotades sedan och kostnaderna för hanteringen
debiterades fordonsägaren. Felaktigt uppställda
fordon hindrar snöröjning och drift av gator och
parkeringar, vilket påverkar alla trafikanter.
Ta hand om ditt uttjänta fordon så slipper du
onödiga kostnader och bidrar dessutom till en
bättre och säkrare trafikmiljö.
n Fordon som står så illa att det är
trafikfarligt flyttas omgående till en
uppställningsplats, sedan tas kontakt med
fordonsägaren. Om fordonsägaren inte löser ut
sin bil eller inte går att nå, skrotas fordonet efter
tre månader.
n Om fordonet står fel, men inte
trafikfarligt, blir det först ”rödlappat”.

Samtidigt kontaktas fordonets ägare via
rekommenderat brev. I brevet och på den röda
lappen finns information om att fordonet
kommer att forslas bort om det inte flyttas
inom angiven tid. Beroende på fordonets skick
tas det till uppställningsplatsen eller direkt till
auktoriserad skrotningsfirma.
n Fordon utan registreringsskylt
rödlappas. Om fordonet inte flyttas inom
angiven tid förs det direkt till auktoriserad
skrotningsfirma där fordonet och därmed också
ägaren kan identifieras.
n Om ett fordon tvångsflyttas är
det fordonsägaren som får stå för
kostnaderna för flyttning, uppställning och
eventuell skrotning. Kostnaden som ligger på
cirka 2 000 kronor och uppåt baseras på vad det
kostar för kommunen att hantera ärendet.
När ett fordon omhändertas kungörs detta på

kommunens anslagstavla. Denna kungörelse
delges även polisen och kronofogden.
Den gula delen av ägarbeviset ska medtas och
undertecknas av ägaren. n
I Kiruna kan du som privatperson
lämna in ditt fordon till:
Kuusakoski – 0980-144 60 eller
e-post: kiruna@kuusakoski.com
Öppettider: mån- tors 06.30 – 15.30
fre 06.30 – 13.30 helgfria dagar
Stena Recycling AB – 0980-135 30/010-445
89 70 eller e-post: kiruna.stenarecycling@
stenametall.se Öppettider:
mån- fre 07.00 – 16.00 helgfria dagar
Det är bra om ägaren ringer före
inlämnandet av fordonet. Bilen ska vara
tömd på ovidkommande material.
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Här kan du
ansöka om
bygglov, söka
jobb och köpa
busskort!

Enhetschefen Jan Viinikainen, längst till vänster, med sin personal. Anki, Lisa, Marie och Tord möter dig i luckan till receptionen i Kristallen.

Vi tar emot dig
på entréplan
När du kommer in i Kristallen
finns reception och medborgarservice till vänster
på entréplan.
Tanken är att möta alla besökare direkt
när de kommer in i stadshuset och lotsa dem
rätt. I receptionen får du svar på frågor, kontakt
med tjänstemän, samt en allmän service och

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER:
Vardagar kl. 08.00-16.45

information. Det är också här busskorten finns
till försäljning. Receptionspersonalen fungerar
även som kundtjänst för Tekniska Verken.
Medborgarservice på entréplan är ny. Här
välkomnar flera förvaltningar sina besökare.
Bygglovskontoret tar emot bygglovsansökningar,
bokar tid med handläggare och ger rådgivning.
Bemanning- och rekryteringsenheten tar emot
jobbansökningar. Så småningom kommer också
ekonomiavdelningen att finnas på plats vid olika
tider, som i skrivande stund inte är satta. n

Bemanning- och
rekryteringsenhetens öppettider:
Tisdagar och torsdagar
kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Bygglovskontorets öppettider
i besöksmottagningen:
Måndag-tisdag kl. 09.00-12.00
Ons-torsdag kl. 13.00-16.00
Fredag kl. 09.00-12.00
Bygglovskontorets blanketter och
informationsmaterial finns i anslutning
till medborgarservice.

Foto: Christina Karinen Sturk

VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT:

streama din favoritfilm, söka läxhjälp
på distans eller styra ditt hem digitalt
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A3

0770-910 000

www.a3.se

Bahnhof

010-510 00 00

www.bahnhof.se

Boxer

0771-21 10 00

www.boxer.se

Bredband2

0770-811 000

www.bredband2.se

Com Hem

90 222

www.comhem.se

IP Sweden

0300-15240

www.ipsweden.se

Office

0980-644 40

www.office.se/kiruna

Universal Telecom

0770-85 00 00

www.universal.se

Gironets tjänsteleverantörer är de företag
du väljer som leverantör av dina tjänster
– Internet, TV och/eller Telefoni.
Eftersom du väljer tjänsteleverantör
själv så betalar du endast för det
utbud du behöver.

Notiser

Kirunabostäder
har ny webbsida

Johan Bergström,
Foldings IV, 2018
© Johan Bergström.

Konstmuseet i Norr
öppnar i november
n Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum, har
flyttat in i sina nya lokaler i Kristallens gyllene kärna. De kub
formade och utvändigt guldbeklädda museilokalerna sträcker
sig från det öppna trapphuset upp till våning fem med 1000
kvadratmeter utställningsyta.

n Nu hittar du lediga lägenheter direkt på startsidan och kan
logga in på Mina sidor för att anmäla intresse på en ledig
bostad. Under Mina sidor finns även dina betalningar, din poängstatus och möjlighet att göra felanmälan. Sökfunktionen
hjälper dig att snabbt hitta särskild information, annars hittar
du svar på de vanligaste frågorna via startsidan. Bäst av allt webbsidan fungerar bra i både dator, surfplatta och telefon.
Välkommen till nya kirunabostader.se!

Just nu pågår förberedelserna inför konstmuseets invigning.
Till invigningsutställningen Transitions har konstnärer med
anknytning till det arktiska området bjudits in för att visa nyproducerade och omarbetade verk som är speciellt framtagna
för platsen. Genom verken undersöker konstnärerna en föränderlig definition av landskap som motiv- och begreppsbild
där motivet utforskats och getts nya
dimensioner genom konstnärliga
yttringar och materialval.
Under öppningshelgen den
23–25 november kommer
du förutom att kunna se
utställningen även kunna
delta i aktiviteter som
konstnärssamtal, paneldiskussion, guidade visningar och öppen verkstad.

Varmt
välkommen
till invigningen av
Konstmuseet i Norr
torsdagen den 22/11
2018, kl. 17.00.

Om Konstmuseet i Norr
Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum, har en länsövergripande
utställnings- och projektverksamhet med bas i Kristallen, Kiruna.
Konstmuseet visar samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med
en mångfald konstnärliga uttryck, medier och praktiker. Med Barentsområdet
som geografisk utgångspunkt för det konstnärliga innehållet stimuleras kreativitet
och fritt tänkande, skapas debatt och görs konsten till en angelägen röst i det
offentliga samtalet.
Utöver samtida konstutställningar arrangeras en varierad programverksamhet
och kreativa aktiviteter med konsten som utgångspunkt.

Kom och invig
Kristallen
med oss!
Öppet hus den
24 november.

Barbro Behm framför sitt konstverk Vintervågor.
Cirklarna och vågformerna ger en känsla av rörelse,
vind, snö och iskristaller. Foto: Ulrika Isaksson

Nytt konstverk på Matojärvi
Matojärvi idrottsplats har fått en delvis ny sekretariatsbyggnad. Denna
byggnad har kostat runt sex miljoner kronor och därför har 60 000 kronor
gått till konstnärlig gestaltning av byggnaden.
Text: Lennart Lantto

Konstverket finns på sekretariatsbyggnadens
fasad och heter Vintervågor. Konstnären bakom
verket är Barbro Behm. Hon har varit aktiv
konstnär i många år och deltagit i många olika
konstsammanhang runt om i hela världen. Barbro
har bland annat gjort is- och snöskulpturer i Kina,
USA, Canada, Ryssland, Japan, Schweiz, Italien,
Frankrike, Finland och Sverige. Bland offentliga
konstverk i Kiruna kan nämnas minnesmärket i
sten över gruvarbetare som finns i grönområdet
vid Sporthallen.

– Matojärvi idrottsplats förknippar jag med
vinteridrott i första hand. Det var självklart för
mig att försöka visualisera den känslan genom
min gestaltning. Materialet jag valt är aluminium
och rostfri spegelplåt som jag bearbetat.
Med cirklarna och vågformerna vill jag skapa en
rörelse, vind, snö och iskristaller. Även bearbetningen och riktningen av dessa ger en rörelse från
form till form. För mig är det vintervågor, säger
Barbro Behm. n

Konstnärlig gestaltning i Kiruna kommun
Kiruna kommun tillämpar enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-,
om- och tillbyggnader sen många år tillbaka. Det innebär att en procent av byggnadskostnaderna satsas på konstnärlig gestaltning, det vill säga platsspecifik konst.
Om exempelvis en skola eller ett äldreboende byggs för 100 miljoner kronor så
satsas det 1 miljon på konstnärlig gestaltning.

