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Therese Lindroth, 
Sektionschef LKAB 
Samhällsomvandling:
I Kiruna är vi inne i en 
otroligt spännande tid. 
I augusti inleds flytten 
som säkrar Kirunas 
framtid som stad för 
generationer framöver 
då vi tillsammans ge-
nom denna flytt bidrar 
till LKAB:s fortsatta 
gruvdrift. 

Jag har haft förmånen att få arbeta med Nya 
Kiruna Centrum och verksamheterna som snart 
ska flytta under sex år. 

Nya Kiruna Centrum kommer ha en helt 
annan kommersiell täthet än vad vår nuvarande 
centrumkärna har. 

Besökare kommer ha närmare till ett väldigt 
stort utbud av butiker, salonger, restauranger, 
caféer och annan service. Kvarter 7, 8 och 9 
kommer även omges av två stora hotell där Nya 
Scandic redan är invigt och Elite Hotels öppnar 
under 2024. 

Det som gör Kirunas centrumkärna unik i 
förhållande till andra centrumkärnor är våra 
lokala butiker, som kommer att frontas längs med 
vår nya handelsgata.

Vi kommer även att mötas av nya verksamheter, 
exempelvis Enchanté Inredning & Design och 
Espresso House. 

Galleriorna som namngetts efter kvarter 7, 8 
och 9 där de är placerade ska fyllas med ett rikt 
utbud av allt från mat, dryck, träning, mode, 
handel, kontor och bostäder. Något som bidrar till 
att kvarteren kommer fyllas med liv dygnets alla 
timmar. 

I augusti kommer drygt 40 verksamheter i form 
av butiker, kontor, salonger, restauranger och 
caféer göra sin flytt och etablering i Kvarter 7, 8 
och 9. 

NU är det dags för flytt!

Johan Bergstad – 
kommundirektör:
Som återinflyttad 
Kirunabo har jag fram 
till i februari i år haft 
ett utifrånperspektiv på 
stadsomvandlingen och 
nu ett växande inifrån-
perspektiv. Ett perspek-
tiv på hur utmanande 
det är att planera en ny 
stad. Invigningen av 
den nya stadskärnan är 
en viktig milstolpe i samhällsbygget.

Vår nya stadskärna är mer koncentrerad än 
den gamla och allt kommer att finnas inom pro-
menadavstånd. Just nu fylls stadskärnan på med 
kända och nya bekantskaper inom affärsutbudet, 
men fortfarande behövs fler verksamheter.

Under 2023 kommer vårt nya badhus och 
Kunskapsstaden att öppna. Förhoppningsvis 
kommer en järnvägsstation och ett sjukhus att 
slå upp sina portar inom en inte alltför avlägsen 
framtid.

Men stadskärnan är bara en del, en viktig, 
men fortfarande bara en del av samhällsbygget. 
Butiker, service och verksamhet är en annan del.

Det är människorna och vår unika Kirunakul-
tur, som utgör motorn i samhällsbygget, och 
som nu ska fylla stadskärnan för att ge den en 
själ. Den nya stadskärnan ska utgöra navet för 
alla våra medborgare, oavsett om de bor där 
eller i någon av byarna. Samhällsbygget omfattar 
så mycket mer hus.

Det är vi Kirunabor som ger stadens dess själ. 
Själen gör staden välkomnande, omfamnande 
och inkluderande för såväl boende som besöka-
re. Det är när vi tillsammans gett staden en själ, 
som vi kommer att känna oss som hemma.

I nummer 2 av ”Känn dig som hemma” är fylld av information om centrum
flytten och är ett samarbete mellan LKAB, Kirunabostäder och Kiruna kommun.

Therese Lindroth. Johan Bergstad.

Ansvarig utgivare:
Mikael Westerlund
Kontakt LKAB:
info@lkab.com

Redaktör:
Ulrika Huhtaniska
Tel: 070268 3992
E-post: ulrika.huhtaniska@lkab.com

Produktion: 
Yours kommunikationsbyrå
Tryck: 
Luleå Grafiska

Efter många års hårt arbete kommer vi till en 
mycket viktig milstolpe och historisk händelse 
när nya Kirunas centrum öppnas med handlarna 
på plats. Något som självklart ska firas ordentligt.

– Grundtanken med invigningen är att det 
ska vara en fest för Kirunas kommuninvånare. 
Målsättningen är att ha ett invigningsfirande 
i tre dagar som är lättillgängligt och tilltalar 
alla åldersgrupper, säger Mikael Westerlund, 
stabschef på LKAB samhällsomvandling. 

LKAB går in som huvudsponsor och vill på 
detta sätt manifestera och fira att vi lämnar över 
nya centrum till Kirunaborna. 

Arbetet med planeringen av invigningen pågår 
tillsammans med Kiruna kommun och många 

olika evenemang och aktiviteter kommer att 
anordnas. Vi kommer nyttja de nya fina byggna-
der som finns i nya centrum såsom kulturhus, 
gallerior, och stadshuset Kristallen. 

Det blir allt ifrån olika artistuppträdanden, 
dans, aktiviteter och överraskningar under 
torsdag, fredag och lördag. Programmet för 
invigningen kommer att presenteras längre fram 
då allt är inbokat och klart.

– Vi vill även ha en historisk koppling, där man 
tar tillvara den kultur som finns i Kiruna och ett 
artistutbud som speglar mångfalden som finns i 
kommunen, säger Mikael Westerlund.  

Vi hoppas att vi ses den 1:a till 3:e september!
ULRIKA HUHTANISKA

”Save the date” 
1-3 september blir det invigningsfest i dagarna tre

Den första september 2022 blir historisk i Kiruna då handeln flyttar från nuvarande centrum på 
grund av att gruvans påverkansområde växer. Processen startade redan 2014. 2018 stod stads
huset på plats och nu finns stora delar av den nya stadskärnan på plats.

Det är nu 18 år sedan LKAB meddelade att Kirunas centrum behövde 
flyttas för att möjliggöra fortsatt gruvdrift. 

Foto: Rebecca Lundh Foto: Rebecca Lundh

Foto: LKAB
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Parkering för
besökare till

Kristallen

Tillfällig besöksparkering till  
kvarter 4 (till 30 september 2022)

Besöksparkering
till kvarter 4

(Klar 1 oktober 2022)

KUNSKAPSSTADEN

KVARTER 4

SIMHALLEN

KVARTER 1

AURORA

SCANDIC
KIRUNA

ELITE HOTELS
OF SWEDEN KVARTER 7

GALLERIA

KVARTER 8
GALLERIA

KVARTER 9
GALLERIA

KRISTALLEN

POLISSTATIONEN

PARKERING

PARKERINGSHUS

BUSSHÅLLPLATS

ENDAST BEHÖRIG TRAFIK 

TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE
PARKERINGSPLATSER

Parkeringar när handeln öppnar 1 september. 
525 parkeringsplatser kommer att finnas  
tillgängliga för besökare.

NYA KIRUNA
CENTRUM
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 0 Kristallen stadshus och   
 länskonstmuseum invigdes 
 hösten 2018.

 1 Kvarter 1, hyresrätter och lokaler,
  inflyttning påbörjades
  sommaren 2021.

 5 Aurora kultur och kongress, 
 färdigställd våren 2021, 
 invigning hösten 2022.

 7-9 Handelsgatan, kvarter 7-9,
  invigning hösten 2022.

10  Scandic Kiruna,
  invigning april 2022.

 14 Hyresrätter skjutbaneområdet, 
  inflyttning ägde rum vid
  årsskiftet 2019/2020.

56 Kunskapsstaden, planerad
  inflyttning hösten 2023.

 85 Gamla sjukstugan/Tusen toner

87 Badhus, planerad 
 invigning 2023. 

 90 Gamla brandstationen

 94 Polishuset, inflyttning 
 under 2023

 96 Landströmshuset

97 Pekinghuset

98 Frälsningsarmén

 100 Annis grill
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Nya Kiruna växer fram
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– Gamla hus har sin 
charm, men nytt är 
alltid nytt. Så summerar 
fastighetsägaren Dennis 
Åström flytten från 
Konduktörsgatan till 
kvarter 4 i nya centrum.

Dennis Åström äger ett antal 
fastigheter varav ett par av dem 
påverkas av samhällsomvand-
lingen. De har LKAB nu ersatt, 
och i slutet av februari var det 
inflyttningsdags. 

– Det är så roligt, alla jag 
pratat med är supernöjda 
och trivs jättebra. Samtliga 
hyresgäster valde att flytta med 
till nya centrum, säger Dennis 
Åström. 

De tidigare fastigheterna 
byggdes på 1920-talet. Flytten 
till de nyproducerade lägen-

Inflyttning i nya centrum 
– en milstolpe

Under våren blev bostäderna i kvarter 4 inflyttningsklara och 
placeringen är central.

– Jag vet inte exakt varför. Och det finns några 
olika förklaringar. Min teori är att det var den 
första bostadsrättsföreningen i Kiruna. Det kan 
ha varit att man tyckte att de som köpte lägen-
heter var idioter, säger han med ett skratt. 

De nya fastigheterna har inget namn ännu, 
och Mats är osäker på om de kommer att heta 
något annat än de formella beteckningarna.

– Jag har fått många förslag. Idioten heter 
egentligen Loket 13 i fastighetsbeteckningen så 
jag brukar kalla nya byggnaden för nya Loket 13. 
Men den ligger på Ralph Erskinesgatan 2, så det 
är ju lite roligt. 

Att bli fastighetsägare i nya centrum istället 
för kontant ersättning var aldrig något svårt val 
enligt Mats.

– Det är roligare att äga fastigheter. Jag tycker 
att man ska värna om Kiruna och inte mista så 
många lägenheter. Och sedan när man får ett 
läge som är så centralt kan det inte bli så mycket 
bättre. 

Kvarter 4

– Den tidigare 
fastig heten var 
nästan sextio år 
gammal. Det här är 
mycket enklare, man 
har garanti, allt är 
modernt och stora 
utrymmen. Jag är så 
nöjd! 

Förutom de tusen 
kvadratmeter han 
ersatts med genom 
samhällsomvand-
lingen har han köpt 
ytterligare två tusen 
kvadratmeter och byggt ut fastighetsbeståndet 
till totalt tre tusen kvadratmeter.
Samtliga tretton hyresgäster följde med från 
gamla centrum och Jakobsson har numera  
trettio hyresgäster totalt och trettiotre garage-
platser. 

ULRIKA HUHTANISKA

Mats Jakobsson blir fastig
hetsägare till två fastigheter 

i nya centrum och 
på Luossavaara. 

Mats Jakobsson

I gamla centrum ägde Mats Jakobsson fastigheten som kallades ”Idioten” i 
folkmun. Arkitekten var Ralph Erskine, som även ligger bakom Ortdrivaren, 
Snusdosan och Spottkoppen. 

heterna i kvarter 4 blev en stor 
uppgradering.

– Lägenheterna är jättefina. 
De kräver inte lika mycket 
underhåll som gamla hus, och 

dessutom blir driftkostnaderna 
lägre. 

När Dennis fick veta att delar 
ur hans fastighetsbestånd 
skulle påverkas i framtiden, 
bestämde han sig tidigt för att 
han ville ha nya lägenheter. 
Men placeringen var inte 
självklar. 

– Från början var jag helt inne 
på att ta en ersättningsfastighet 
vid Luossavaara. Utsikten där 
är fantastisk.

Det centrala läget i nya cen-
trum lockade, och han berättar 
att det var närheten till allt som 
fick honom att ändra sig.

– Det är spännande att se allt 
växa fram. Det händer mycket 
nu, och det blir bättre och bätt-
re för varje dag. Att jag ändrade 
mitt beslut ångrar jag verkligen 
inte, säger Dennis Åström. 

EMILIA SALMELABostäderna i kvarter 4 ligger så centralt man kan komma.

Foto:  Rebecca Lundh

Foto:  Rebecca Lundh
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Solen värmer upp balkongen där de har ett litet 
växthus där tomater förhoppningsvis ska trivas 
och ljusinsläppet i lägenheten är mjukt och stort.

Joel är föräldraledig med Victoria. Storasyster 
Isabella är på förskolan och Catharina på jobbet. 

Familjen har bott i Kiruna, som är Joels 
gamla hemstad, drygt ett år och valde att lämna 
Linköping på grund av att de kände sig otrygga 
med två små barn. 

– Det var en hel del oroligheter där, och på vårt 
område var det skottlossningar och annat. Jag 
kände att vi måste flytta någonstans där man kan 
släppa ut barnen. 

Joel var nästan var färdig med att bli civil-
ingenjör i teknisk fysik men föreslog ändå att 
familjen skulle flytta till Kiruna. Catharina gick 
med på saken. 

Parets första bostad i Kiruna var en tvåa i 
väntan på att deras nya bostad skulle byggas 
klart. I och med flytten till nya centrum kunde de 
byta upp sig till en trea. 

– Jag trivs jättebra, och ser verkligen fram 
emot att stan öppnar. Vi har sett hur det kommer 
att se ut med butiker och annat så vi är väldigt 
taggade. 

– Framför allt stadsparken och nya badhuset, 
och barnens förskola kommer att ligga precis 
bakom. Nu bor vi 500 meter inom allt som vi 
någonsin kommer att vilja ha, säger Joel. 

Byggnaden hade de sett utifrån, men det var 
bara någon vecka innan det var dags för inflytt-
ning de kunde gå in i lägenheten och se hur den 
såg ut i verkligheten. 

– Lägenheten var superfin och jag blev såld 
direkt. Två bra sovrum, och våra barn är så 

”Vi bor inom 500 meter från allt vi har velat ha” säger Joel Stålnacke. 
Han, fästmön Catharina och döttrarna Victoria, 1,5 år, och Isabella, 
4 år, flyttade in i de nybyggda lägenheten i kvarter 4 i Kirunas nya 
centrum tidigare i våras.

pass små att de kan dela flera år framöver. Det 
kommer in väldigt mycket dagsljus i lägenheten 
och nu strålar midnattssolen in, säger Joel. 

När föräldraledigheten tar slut till hösten för 
Joel är planen att slutföra studierna. Nästa steg 
väntar även för familjen i juli då det är dags för 
bröllop för Joel och Catharina! 

ULRIKA HUHTANISKA

Joel Stålnacke och 
Catharina Andersson 

trivs i nya centrum Nöjda hyresgäster

Isabelle trivs med att dela rum med 
lillasyster Victoria.
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Nu är det klart att Kiruna 
Lapland flyttar till kvarter 
8 i Kirunas nya centrum. 
Deras arbete med att 
utveckla Kiruna som 
destination får därmed 
en central plats i nya 
stadskärnan.

Den lokala destinationsorga-
nisationen Kiruna Lapland har 
funnits sedan 1993 och nästa 
år firar de 30 år. Idag har de 
en lokal i Folkets hus men i 
och med flytten och sin nya 
placering i handelskvarter 8 
upplever de en ännu större 
närhet i centrum.

– Vi kommer att kunna bidra 
med liv och rörelse i nya stads-
kärnan och vara en knytpunkt 
som slussar vidare besökare 
både inom centrum och vidare 
ut i kommunen, säger Monica 
Risenius, vd Kiruna Lapland.

Att vara där det händer

Bucket list Kiruna
• Norrsken
• Ha varit i arktiskt klimat
• Vistats norr om 

polcirkeln
• Icehotel
• Bekanta sig med den 

samiska kulturen
• Kebnekaise
• Midnattssol

I samband med flytten ser de 
möjligheter att utvecklas. Just 
nu tittar de bland annat på att 
vidareutveckla digitala tjänster 
och digital tillgänglighet, 
men tycker även att det är en 
stor fördel att kunna erbjuda 
personlig service genom att 
möta besökarna och förmedla 
Kirunas värme trots ett arktiskt 
klimat. Kiruna ligger bland 
de högst rankade resmålen i 
Sverige vilket Monica anser 
är ett resultat av alla Kiru-
nabors värdskap. - Det är ett 
tillsammans-projekt som alla 
Kirunabor ska ta till sig av, 
säger hon.

Kiruna Lapland ser även 
utmaningar med flytten så som 
att hitta ett klokt sätt att sam-
verka för att lösa övergångspe-
rioden innan allt är klart i nya 
stadskärnan. - Det kommer att 
vara en byggarbetsplats, allt är 
inte färdigt och vi kommer att 
ha längre avstånd exempelvis 

mellan nya stadskärnan och 
tågstation, men det får vi lösa 
på bästa sätt. 

– Vi ser ett stort intresse 
för stadsomvandlingen bland 
våra besökare och det är en 
milstolpe för Kiruna som 
framtidsdestination. Nu ser vi 
mest fram emot att få vara där 
det händer, säger Monica.

Om Kiruna Lapland
Kiruna Lapland verkar för att 
utveckla besöksnäringen i 
Kiruna in Swedish Lapland. Det 
är en medlemsägd ekonomisk 
förening och fungerar som 
en paraplyorganisation för 
turistföretag och andra företag 
i Kiruna kommun.

EMMA WODÉN

Antal medlemmar: Drygt 100 företag
Antal anställda: 5 personer, guider plus övrig personal
Vision: Att vara den mest hållbara och välkomnande 

arktiska destinationen i världen.
Övrigt: Startade 1993 och firar 30 år 2023.

Omflyttningen av 
bostadshyresgäster från 
nuvarande centrum 
är på sluttampen. Om 
mindre än ett år ska alla 
som berörs av gruv
brytningens påverkan i 
centrum ha flyttat till ny 
adress. Ett av de mest 
attraktiva alternativen 
till ny bostad är i kvarter 
7-9 i nya centrum. Här 
får hyresgästerna nära 
till det mesta.

I Kirunabostäders bestånd 
berörs 433 lägenheter av 
stadsomvandlingen. Omkring 
120 hyresgäster i nuvarande 
centrum har visat intresse att 
flytta till kvarter 7-9. Två av 
de är Maria Snäll och Peter 
Johansson. Idag bor de på Arent 
Grapegatan mitt i stan och de 
ser fram emot att flytta till Kiru-
nas nya stadskärna, framför allt 
att få bo i en ny lägenhet i ett 
helt nytt centrum. 

- Det har hänt mycket inom 
stadsomvandlingen under 
många år, men de senaste åren 
har man börjat se det växa 
fram och det är häftigt med allt 
nytt. Nya stadshuset är riktigt 
fint och att vi får tätare mellan 
butikerna i nya centrum tror 
jag kommer leda till att bli mer 
som i Narvik, där folk samlas i 
köpcentrumen, säger Peter.

Kirunabostäder har erbjudit 
två val till hyresgäster som 
berörs av stadsomvandlingen, 
antingen att flytta inom 
befintligt bestånd eller till 
nyproduktion. 

– Vi valde kvarter 7-9 för att 

Vi flyttar från nuvarande 
centrum till det nya

Maria Snäll och Peter Johansson besökte kvarter 9 för lägenhets
visning inför deras val av ny bostad.

vi ville bo kvar så länge som 
möjligt i nuvarande centrum, 
säger Maria. 

En annan av fördelarna med 
att flytta till kvarter 7-9 tycker 
paret är att samtliga kvarter 
har en innergård avsedd för 
hyresgäster där det finns 
utrymme för umgänge och 
barnen kan leka, istället för 
som idag då närmaste lekplats 
är i Järnvägsparken.

Den största utmaningen 
med flytten tror de kommer 
att bli just själva flytten. - Vi 
kommer att välja ersättnings-
alternativet där vi får flytthjälp 
och 3 månadshyror, men det är 
framför allt att rensa bland alla 
våra saker som kommer att bli 
den största utmaningen för oss, 
säger Peter och ler. 

EMMA WODÉN

Foto: Emma Wodén

Foto: Emma Wodén

Drygt 3 000 bostäder påver
kas till följd av gruvbrytning
ens påverkan och omkring 
6 000 människor måste flyt
ta från nuvarande centrum. 
I Kirunabostäders bestånd 
påverkas 433 lägenheter. 
Omflyttningen påbörjades 
2019 och hittills har cirka 
310 hushåll flyttat, anting
en inom Kirunabostäders 
befintliga bestånd eller till 
nyproducerade bostäder. 
Nu återstår cirka 120 hyres
gäster som visat intresse 
för att flytta till kvarter 7-9 
där de har förtur till lägen
het. Återstående lägenhe

ter i kvarteren kommer att 
tilldelas via Kirunabostäders 
bostadskö under hösten.
LKAB erbjuder ett ersätt
ningspaket till hyresgäster 
som bor inom gruvans 
påverkansområde. I paket 
ingår hyrestrappning 
vid flytt till nyproduktion, 
flyttersättning i form av 
ekonomisk ersättning och 
flytthjälp (flytthjälp och tre 
månadshyror) alternativt 
endast ekonomisk ersätt
ning (sex månadshyror) 
samt 14 dagars tillgång till 
både den gamla och nya 
lägenheten.
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För idag, drygt tio år senare, tycker 
jag att Kiruna är världens mest 
spännande plats att bo på och 
det är med stolthet jag säger 
att jag är Kirunabo. Här finns 
äventyr runt knuten, en 
historieskatt att grotta ner sig 
i, intressant kultur som jag 
dagligen upptäcker, spän-
nande människor och lokala 
entreprenörer som jag hela tiden 
vill veta mer om. Och som pricken 
över i:et – ett helt nytt centrum!

Men du är ju ingen riktig Kirunabo!
Okej, vi kan klara av det direkt. Vissa hävdar 
säkert att jag inte är en ”riktig” Kirunabo 
eftersom jag inte är uppvuxen i Kiruna. Men jag 
känner mig som en hemvändare. Mina föräldrar 
träffades här när de gjorde säsong i Riksgränsen 
på 80-talet och jag har alltid upplevt att rötterna 
dragit mig tillbaka hit trots ihärdiga försök att 
”upptäcka världen” på annat håll. Som liten 
reste vi världen runt och innan jag var 12 hade 
vi förmodligen flyttat fler gånger än vad jag var 
gammal. Efter studenten i Strängnäs utbildade 
jag mig till eventproducent och affärs- och pro-
duktutvecklare i Åre, jobbade med tv-produktio-
ner och hjälpte till backstage på musikfestivaler. 
Men allt det där som verkade så spännande på 
annan ort vann ändå aldrig över att sälja bacon 
på gränshandeln i Abisko eller att hyra ut skidor 
i Riksgränsen. Kanske inte så mycket på grund 
av jobben i sig, utan på grund av platsen det 
skedde på. Min plats visade sig vara här i Kiruna. 

Med insikten om platsens betydelse väcktes 
också mitt intresse för besöksnäring, destina-
tionsutveckling och platsmarknadsföring. Därför 
känns det himla roligt att få kombinera det med 
allt annat som jag tycker om i den här nya rollen 
som centrumledare åt Kirunabostäder i det nya 
handelskvarteren i Kiruna C. 

Möt nya centrumledaren Emma Graméus

”I Kiruna vill jag då inte bo!”
Ja, det ska jag motvilligt erkänna att jag sagt mer än en gång när jag 
passerat stan som tjugoåring till och från säsongsjobben uppe i fjällen. 
Men då visste jag inte vad jag vet nu.

Så vad gör en centrumledare då? 
Bra fråga! Min roll är att utveckla 

handelskvarteren Kiruna C. Och 
Kiruna C är samlingsnamnet 
för våra tre gallerior Sjuan, 
Åttan och Nian. Kort förkla-
rat ska jag få så många som 
möjligt att tycka att det är 
kul att vara i galleriorna från 

att vi slår upp dörrarna den 1 
september och framåt. 
Hade självklart önskat att jag nu 

kunde lova att mitt arbete kommer 
leda till att vi kommer att öka antalet 

besökare eller nya invånare med någon bestämd 
procent. Eller att det aldrig kommer att regna 
när du går mellan kvarteren med ditt nyinköpta 
kaffe. Men det kan jag tyvärr inte. Däremot så 
kan jag lova att jag ska göra mitt yttersta för att 
vara en lyhörd, hjälpsam och påhittig rackare 
som jobbar för vår vision att Kiruna C ska vara 
en plats som växer och förändras. En plats där 
möten över genererations- och kulturgränser 
skapar sammanhang, gemenskap och fyller 
platsen med liv. 

Sen tänker jag också att jag tillsammans med 
handlarna och er som besökare kommer att 
forma den här platsen med tiden. Precis som vi 
nu ska forma staden. För nu börjar ju det verkligt 
roliga! Det är dags att flytta in. Hur vill vi ha det? 
Vad ska vi fylla galleriorna med för aktiviteter? 
Vad vill vi mötas kring? Inte bara under invig-
ningen, utan på lång sikt. Det ser jag fram emot 
att upptäcka med er!

EMMA GRAMÉUS
emma.grameus@kirunabostader.se

Från Stadshustorget och 
västerut knyter flera av de nya 
gatunamnen an till personer 
med lokal förankring inom 
konst och arkitektur. Ett exem-
pel är Elin Andersson som har 
fått en gata uppkallad efter sig. 
År 1965 blev hon Kiruna stads 
första kultursekreterare och 
arbetade med det fram till sin 
pensionering 1986. Elin var 
mycket kulturintresserad och 
genom sitt arbete med bland 
annat konstutställningar kom 
hon i kontakt med 100-tals 
konstnärer, såväl svenska som 
utländska. Hon samarbetade 

Elin Andersson och Ralph Erskine 
hedras i nya stadskärnan
Flertalet av adresserna 
i nya stadskärnan har 
fått namn efter histo
riska händelser, lokala 
före teelser eller perso
ner med anknytning till 
Kiruna. Till hösten ses vi 
på gatorna i nya stads
kärnan!

Tavlan på bilden föreställer 
”Elin Andersson” och är målad 
av Sanna Sihm. Tavlan tillhör 
Kiruna kommuns konstarkiv/
Kiruna kommun.

På kartan är gatunamnen i nya stadskärnan utmärkta.

även mycket med konstnä-
rerna i Kiruna på olika sätt. 
Andersson var väldigt duktig 
på att skriva och gav ut några 
publikationer såsom ”Vem 
är vem bakom gatunamnen i 
Kiruna”.

Ralph Erskine har också fått 
ge namn till en gata i nya stads-
kärnan. Erskine räknas som 
en av efterkrigstidens mest 
uppmärksammade arkitekter 
och han arbetade mycket med 
arkitektur anpassad för platsen 
och dess klimat. I Kirunas nu-
varande stadskärna har han ri-
tat kvarter Ortdrivaren, utifrån 
inspiration från gruvan och 
fjällen. Kvarteret, med byggna-
derna Snusdosan, Spottkoppen, 

Berlinmuren, Mullbänken och 
Herrens pris, kommer att rivas 
till följd av gruvbrytningens 
påverkan, men i Kirunas nya 
stadskärna kommer Erskines 
namn att leva vidare längs den 
gata som sträcker sig mellan 
Aurora kultur och kongress och 
stadshuset Kristallen.

Övriga gator runt Stads-
hustorget är Linbanevägen, 
Svarta Björns gata, Flyttleden, 
Aili Kangas gata, Kulturvägen, 
Alvar Janssons gata, Torggatan 
och Midnattssolsvägen. Alla 
med en tydlig förankring till 
det som en gång varit i Kiruna 
och det som alltid kommer att 
finnas kvar. 

EMMA WODÉN

Adressättningen sker genom att en namnbered
ningsgrupp hos kommunen tar fram förslag utifrån 
egna idéer och erfarenheter, men även med hjälp av 
interna förslag, kontakter samt allmänhetens förslag 
som samlats i en idébank. Det hålls även samråd med 
fastighetsägare och andra berörda parter. Namnen 
beslutas sedan av kommunstyrelsen.

Foto: Rebecca Lundh
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SVEN HÖRNELL AB

LA GUNA ENCHANTÉ 
INREDNING & DESIGN BY DÉCO HEDLA

SALONG BERIT & LASSECAFÉ OSCAR HAIRLIGA HÅR

LEKIA FONUS

HEMTEX SALONG HELHET
KVADRAT 
INREDNING & DESIGN

UTHYRNING PÅGÅR VILDMARKSHÖRNAN

UTHYRNING PÅGÅR

UTHYRNING PÅGÅR BANKOMAT1

1 2

2

Sjuan kännetecknas till stor del av 
metall vars egenskaper lyfts i gallerian 
i olika former bland annat genom 
veckningar, diagonaler och perforeringar. 
Inspirationen kommer från den skandi
naviska enkelheten. Färgerna är plockade 
från de ljusa träslagen i norr – björk, rönn 
och furu, men också fjällets blåa palett 
som kommer att färgsätta den sittmöbel 
som kommer att finnas i mitten av det 
invändiga torget.

Karaktärsdrag
Metall

Mönster
Veckningar

Perforeringar
Blankt/matt

Vatten

Ambitionen med galleriorna längs den nya 
handelsgatan har varit hög. För att sätta en 
genomtänkt prägel på de nya handelskvarteren 
bestämde sig Kirunabostäder tillsammans med 
LKAB i ett tidigt skede att ta fram en designma-
nual. Manualen beskriver de invändiga miljö-
erna avseende material och uttryck, och bidrar 
till att bygga en identitet för varje galleria. Den 
interiöra gestaltningen ska inte bara vara vacker 
att se på, den ska fungera och leva upp till det 
Kirunaborna och våra besökare förväntar sig. 

Genom en enkätundersökning bland Kiru-
nabor, där syftet var att samla in synpunkter 
och idéer på hur en trivsam och bra stadsmiljö 

ska se ut, hamnade mötesplatser högt upp på 
önskelistan. Tätt efter följde vikten av att ta 
tillvara på detaljer från nuvarande stadskärna. 
Synpunkterna har fått ta plats i designmanualen 
för att utöver shopping tillföra andra former av 
stadsliv i galleriorna. Mötesplatser där såväl 
gammal som ung kan äta, fika, umgås eller bara 
koppla av. Platser som skapar gemenskap i vårt 
nya centrum.

Ur designsynpunkt har ambitionen varit att 
blanda äkta material med lokal förankring och 
återanvända formgivning för att på så sätt skapa 
en varm, genuin miljö med en tydlig koppling till 
den omgivande naturen och det gamla Kiruna.

Så kommer Sjuan, Åttan och Nian att se ut
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Åttan

ATELJÉ NORD COOP KRONANS APOTEK HÄLSOKRAFT

SUKMA’S KITCHEN DJUNGELSTUGAN KEBAB CENTER STYLE BY US

KIRUNA BOKHANDEL HÖJDMETER ENERGI HUSMAN HAGBERG

HÖJDMETER SYNOPTIK SYSTEMBOLAGET UTHYRNING PÅGÅR

I Åttan går färgskalan i brända röda toner 
inspirerat av elden som vi samlats kring 
sedan urminnes tider. Här kommer det att 
finnas många kontraster – grova ytor mot 
böljande former, mjukt mot hårt och grovt 
mot lent. Materialet i Åttan kännetecknas 
till stor del av sten.

Karaktärsdrag
Cirklar

Böljande former
Mjukt/hårt
Grovt/lent

Elden
Vintern
Snön

Bra ställe
att träffas

på!
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Nian

ESPRESSO HOUSE DRESSMANN LINDEX UTHYRNING PÅGÅR

SUSHI RESTAURANG PELIKAN KICKS BEST JUHLIN’S

CENTRUM UR & PENN UTHYRNING PÅGÅR HÅRMAGAZINET

JEANSBOLAGET EUROSKO THAIMASSAGE

I Nian går färgskalan i grönt. De pigga 
gröna färgerna ska ge miljön energi och 
en känsla av lekfullhet. Färgerna är plock
ade från mossa och blad, något som 
symboliserar både trygghet och grön
ska. Nian kännetecknas av trä med ett 
strukturellt formspråk. Det kan ses i det 
rutmönstrade innertaket som övergår till 
en lanternin i innetorgets mitt. Inslagen av 
växtlighet tillsammans med träet förstär
ker känslan av grönska året om.

Karaktärsdrag
Trä

Strukturellt
Gröna toner

Texturer
Hantverk

Ljust
Lekfullt
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– Vi flyttar inte, utan lägger ner 
verksamheten och startar upp 
något nytt. Det blir verkligen 
en helt ny produkt, säger 
delägaren Johan Stålnacke. 

Efter svårigheter att hitta en 
lämplig ersättningslokal i nya 
centrum funderade Spis-ägar-
na på flera olika lösningar. 

– Jag ville tänka utanför 
boxen och såg en industrilokal 
på 800 kvadratmeter som 
passade oss, och tog kontakt 
med LKAB:s samhällsomvand-
lingsenhet. De var behjälpliga 
eftersom deras mål var att 
vi skulle få vara kvar och nu 

Fler ägare och nytt koncept 
för Spis i nya lokaler

rullar arbetet på, säger Johan 
Stålnacke. 

Byggnaden ligger tvärs över 
gatan från nya centrum, som 
man även ser ifrån gatan. 
Planen blev till verklighet 
och i september öppnar en 
food court där all verksamhet 
samlas. 

– Självklart kommer man att 
känna igen sig, men det blir 
en helt ny produkt. Vi tar med 
våra erfarenheter från restau-
rangen, Fika och flygplatsen 
och syr ihop det till ett nytt 
koncept, säger delägaren 
Johan Stålnacke.

Spis ägarkvartett från vänster: Johan Stålnacke, Sofie Törmä, 
Johan Lans och Daniel Stålnacke.

Visionsbilder över hur det kommer att se ut på nya Spis.

– Vi har tagit inspiration från 
alla platser vi har besökt och 
tagit de bästa delarna, säger 
nya delägaren Sofie Törmä som 
har jobbat på Spis sedan 2014.

Konceptet är en modern 
saluhall. Fast food lagad från 
grunden som egen pasta och 
napolitansk pizzaugn.

– Vi har rest Sverige runt och 
de flesta saluhallar har övergått 
till att vara just food courts. Mer 
restaurang och mindre handel, 
säger Johan Stålnacke.

I ägarskapet finns även 
Daniel Stålnacke, som varit 
med på Spis resa sedan starten 
2013. Han är bagare och ska 
utveckla konditoridelen. 

– Vi kommer att ha minst 
samma utbud som idag, och 
mer genomarbetade bakverk 
och bakelser, säger Daniel 
Stålnacke. 

En viktig del i satsningen är 
uteserveringen med bar, scen 
och infravärme. 

– Målet är 150 sittplatser på 
taket, som ska kunna användas 
under våren och sommaren, 
säger Johan Stålnacke. 

ULRIKA HUHTANISKA

Det första lokalhyresavtalet i 
nya centrumkärnan tecknades 
av Sparbanken Nord i kvarter 1 
2018 och i maj var det dags för 
inflyttning. 

– Det känns som ett privile-
gium att få vara med och bygga 
upp bankens nya mötesplats i 
det nya Kiruna. Här ska vi möta 
våra kunder, nya och gamla, 
i en enormt spännande tid vi 
både lever i och har framför 
oss, säger Otto Andersson, 
kontorschef Sparbanken Nord.

Kvarter 1, intill Stadshus-
torget, har gestaltats med 
utgångspunkt i det som är 
typiskt för Kiruna. Det har 
formen av ett stiliserat fjäll 
där utsidan består av hårda 
material som tegel och stål, en 

En plats för möten

Otto Andersson, kontorschef Sparbanken Nord som flyttade in i 
sina nya lokaler i Kvarter 1 i maj. Foto: Kimberley Ahlström Kitti

I juni 2021 flyttade de 
första bostadshyres
gästerna in i Kvarter 1 i 
Kirunas nya centrum. 
Nu är det lokalhyres
gästernas tur att kom
plettera kvarteret i nya 
stads kärnan med sina 
verksamheter.

symbol för gruvindustrin, och 
isblå detaljer som symboliserar 
det arktiska klimatet. Kvarterets 
innergård omfamnas av varma 
kulörer, där trä står för fjällbjör-
kar och orange stålpartier 
ska föra tankarna till järnets 
ursprung; flytande magma. 

Kvarter 1 var det första kvarteret som fylldes med bostadshyres
gäster i Kirunas nya stadskärna sommaren 2021. Foto: Fredric Alm

Byggnaden har fått sin form 
för att torget ska skuggas så 
lite som möjligt, samtidigt 
som solljuset lättare ska nå 
innergården och de breda 
loftgångarna för att skapa 
förutsättningar för uteliv och 
umgänge.

– Vår vision med Kvarter 1 
har varit att bygga ett kvarter 
med stadsbyggnadskvaliteter. 
Vi har tagit med oss värden 
från det gamla Kiruna till det 
nya Kiruna men byggt det 
i modernt snitt. Kvarterets 
utformning stimulerar till 
möten mellan människor vilket 
är viktigt i en stad, säger Mats 
Dahlberg vd Kirunabostäder. 

Övriga lokalhyresgäster som 
flyttar in i Kvarter 1 är Afry, 
Trafikverket, Handelsbanken, 
Esrange, Isar Aerospace och 
Lev väl.

EMMA WODÉN

Det blir ett helt nytt koncept och två nya delägare 
när Spis öppnar upp i anslutning till nya centrum. 

Foto: Ulrika Huhtaniska

Ill: Carolin Rönnbäck, MAF arkitektbyrå. 
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Kiruna kommun satsar på att 
bygga ett toppmodernt badhus 
i den nya stadskärnan. De 
långa vintrarna och det kalla 
klimatet ger en lång säsong för 
inomhusbad. Bygget har pågått 

sedan 2020 och beräknas stå 
klart under nästa år.

– Jag har jobbat på nuvarande 
badhus i tretton år och har varit 
med i planeringsarbetet för det 
nya nästan från början. Det är 

inte många som får vara med 
på en sådan här resa. Jag tycker 
att det känns jättespännande, 
säger Sofi Unga Jernelöf, som 
är verksamhetsstrateg vid 
simhallsbadet. 

Toppmodernt nytt 
badhus i Kiruna

Det här är Kiruna badhus:
• två våningar på totalt 

10 500 kvadratmeter
• 14 bassänger

• relaxavdelning med en 
så kallad Augfussbastu

• två vattenrutschkanor
• restaurang

Just nu byggs ett nytt modernt badhus i Kiruna.  Foto: Rebecca Lundh

Ett stopp i Kiruna ska också vara ett stopp på det nya badhuset. 
Såväl kommuninvånare som besökare hälsas varmt välkomna. 
Illustration: WeGroup

Sofi Unga Jernelöf är verksam
hetsstrateg på simhallsbadet.

Foto: Rebecca Lundh

I direkt anslutning till den nya stadskärnan byggs just nu Kirunas nya badhus 
– en plats för dig och din familj att ha kul på och bara njuta av livet. Här ska 
motion, nöje, rekreation och simsport samsas.

Det nya badet kommer att 
bestå av totalt fjorton bassäng-
er, en stor relaxavdelning, 
vattenrutschkanor och en 
restaurang. Det kommer att 
finnas ett familjebad, som är 
utformat i tre huvuddelar med 
småbarnsdel, barndel samt 
ungdoms- och vuxendel med 
bland annat varmpool. I direkt 
anslutning till familjebadet 
finns även ett vattenrutschka-
netorn med två banor.

– Det blir ett stort badhus 
och vi kan utveckla våra 
verksamheter, vilket känns bra. 
Jag tror att besökarna kommer 
att uppfatta det mycket positivt. 
I en vinterstad behövs ett 
badhus året runt för folkhälsan 
och möjligheterna till rörelse 
i vatten kommer att bli så 
mycket bättre. Vi vill locka hit 
alla kommuninvånare, men 
vänder oss också till övriga 
Sverige och Norge. 
Byggnadens formspråk har 
inspirerats av det uttrycksfulla 
och storslagna landskapet i 
kommunen, de stora vidderna, 

fjällen, naturen och även 
järnmalmens brutna form. 
Fasadens material associerar 
till malm, berg, vatten och 
fiskfjäll. Det är ett mörkt, tungt, 
hårdbränt tegel i kombination 
med en ljusare skiva av plåt. 
De mörka materialvalen står 
i kontrast till den vita snön. 
Badhuset ligger i anslutning 
till den planerade stadsparken 
med cykel- och gångväg.
– Gör man ett stopp i Kiruna 
ska det nya badet vara ett 
självklart besök, säger Sofi 
Unga Jernelöf.

ULRIKA ISAKSSON

På Kiruna kommuns 
webbplats finns det flera 

filmer om hur det framtida 
badet kommer att se ut. Kika 
in och börja redan nu planera 

ditt besök hos oss! 
Varmt välkommen! 

kiruna.se/nyttbadhus
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Den sista festivalen i gamla centrumkärnan 
– som alltid helgen efter midsommar!

NEWKID • THE ARK • MISS LI • SMITH & THELL • HOOJA
AMONG LYNX • SKY HIGH • KIRUNA KICKERS

och massor av andra artister!

Massor av aktiviteter för hela familjen! 
Missa inte Barnenskirunafestival! 

ARRANGÖR:

Mer information på www.kirunafestivalen.nu

Köp dina 

biljetter innan 

30/5 och spara 

hundralappar!

Häng med 
oss på sociala 

medier!

Sedan start har Kirunafestivalen 
hållit till på samma plats. I som
mar samlas kirunaborna för 
den sista festivalen i nuva
rande centrum.

– Det är jätteroligt att vi är tillbaka 
och kan göra en sista festival här 
efter pandemiuppehållet, säger Alex 
Olofsson, festivalgeneral.

Arrangörerna tar tillfället i akt och ser 
sommarens festival som ett tillfälle att ta 
farväl av gamla Kiruna centrum.

– Jag hoppas att vi kan få till ett fint avsked 
som kirunaborna kommer vara nöjda med. För 
oss blir det ett naturligt avslut i samband med 
flytten av centrum, säger Alex Olofsson.

Förhoppningen är att festivalen ska kunna 
flytta till nya centrum - om än i lite andra former. 

Sista festivalen blir 
början på något nytt

Alex Olofsson vill se Kirunafestivalen leva vidare i nya centrum.

– Jag ser det som ett tillfälle för 
festivalen att utvecklas och 

förnyas. En ny stadskärna 
innebär otroliga möjligheter. 
Nu har vi chansen att 
tillsammans visa att Kiruna 
är en självklar plats för 
konst, musik och kultur. Vi 
arrangörer är redo att satsa, 

vi måste bara få med oss 
resten också. 
Kirunafestivalen har en 

trogen publik och är en självklar 
mötesplats för många. 

– Det är uppenbart att det finns ett behov för 
kulturevent. Vi har förutsättningarna för att bli 
en kulturstad. Nu måste Kiruna våga ta klivet in i 
framtiden, säger Alex Olofsson. 

EMILIA SALMELA
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Foto: Gregor Kallina
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All undervisning som bedrivs på gymnasiet, lär-
centra för vuxna och Kulturskolan kommer från 
och med nästa år att finnas i en byggnad som är 
hela 40 000 kvadratmeter stor, vilket motsvarar 
ungefär åtta fotbollsplaner. 

- Det blir som en liten stad, ett eget samhälle 
därinne, säger projektchefen för bygget, Adam 
Koller, vid Svensk Samverkansentreprenadaktie-
bolag, SSEA.

Bygget är en storsatsning från Kiruna 
kommun sida på barns, ungdomars och vuxnas 
utbildning. Här kommer att finnas idrottshallar, 
stora industrihallar för bygg-, industri, el- och 
fordonsprogrammen, ett större bibliotek, runt 
190 klassrum - allt från små grupprum till stora 
tentasalar och fjärrundervisningssalar.

Ann-Mari Tuoremaa är lärare vid vuxenutbild-
ningen och en av dem som kommer jobba i den 
nya byggnaden.

- Vi har träffat arkitekterna och fått mycket 
information. Vi har besökt byggnaden flera 

gånger och fått berätta hur vi vill ha det och de 
har lyssnat på oss. Så det känns verkligen toppen, 
kul och spännande. Jag tror att det blir häftigt, 
det är verkligen positivt. 

Även kafé och storkök byggs. Byggnaden är 
energisnål och klimatsmart. Kulturskolan får en 
danssal och en blackbox med plats för upp till 
120 sittande personer. Värt att nämna är också 
den stora samlingsplatsen, atriet, i mitten av 
byggnaden som släpper in ljus genom fönstren 
ovanför. 

Planen är att utbildningarna ska kunna flytta in 
för att starta upp verksamheten till hösten 2023.

- Det känns roligt att få fler kollegor, eftersom 
vi nu kommer att jobba under samma tak som 
gymnasiet och Kulturskolan. Positivt för mig, 
som bor utanför stan, är att jag kommer att 
kunna cykelpendla och det är ju snällare mot 
miljön, säger Ann-Mari Tuoremaa.

ULRIKA ISAKSSON

Fantastisk skolbyggnad tar form

I mitten av Kunskapsstaden finns ett atrium, som blir en samlingsplats för eleverna.
 Illustration: Cedervall Arkitekter

• 40 000 kvadratmeter
• 10 stora industrihallar för 

gymnasieprogrammen 
• 190 undervisningssalar

• 4 idrottshallar
• Blackbox och danssal
• Bibliotek
• Storkök

• Kafé
• Cirka 25 ventilations

aggregat för att hålla 
luftkvaliteten

Det här är Kunskapsstaden

Har du funderat på var just ditt barn kan få de bästa studieförutsättningarna? 
Nu behöver du inte fundera mer. Kiruna kommun storsatsar på barns, ungdo
mars och vuxnas lärande. Under nästa år slår Kunskapsstaden upp sina portar.

– Att lägenheterna dessutom 
är jättefina har gjort vårt 
uthyrningsarbete ännu lättare. 
LKAB har visat att bolaget både 
kan bryta malm och bygga 
attraktiva bostadsområden.

Till hösten färdigställs Norra 
Stråket. 

– Våra kvarvarande 20 hyres-

gäster som måste flytta i år har 
förtur till Norra Stråket. Det 
gläder oss att vi kommer kunna 
lägga ut många lägenheter 
på vår hemsida för intresse-
anmälan till bostadssökande 
som står i vår kö, avslutar Nina 
Lundgren. 

ULRIKA HUHTANISKA

Attraktiva lägenheter 
i nya centrum
Sedan 2015 och fram 
till idag har LKAB flyttat 
nästan 700 hushåll i 
LKAB Fastigheters 
bestånd i Kiruna.

– Det har varit ett intensivt 
arbete för våra bostadsförmed-
lare som har haft personlig 
kontakt med alla för att kunna 
erbjuda nya bostäder utifrån 
de behov och önskemål var 
och en har haft, säger Nina 
Lundgren, marknadschef på 
LKAB Fastigheter. 

I år har även kulturbyggna-
derna 16-mannabostäderna 
och kvarter 4 färdigställts för 
uthyrning. 

– De hyresgäster som i första 
hand fått erbjudanden till dessa 
hus är hyresgäster som berörs 
av utflyttning i år. Tilldelning 
av de sista lägenheterna pågår 
just nu. 

Lundgren säger, att det har 
varit lätt att hyra ut husen då 
många sett fram emot att flytta 
till centrumnära bostäder. Kv 4

Antal: 92 bostäder
Inflyttning: 2022
 
Norra Stråket
Antal: 226 bostäder
Inflyttning: start hösten 2022
 
Kv 7,8,9 (LKAB bygger 
ersättning till KBAB)
Antal: 297 bostäder
Inflyttning: Q1 2023
 
Flyttleden kv 67/69
Antal: 208 bostäder
Inflyttning: 2024
 
Kv 64
Antal: 50
Inflyttning: 2024
 

LKAB fastigheters nybyggen
Jägarskolan
Antal: 18 bostäder
Inflyttning: 2023
 
Kv 6
Antal: 80-100 bostadsrätter
Inflyttning: 2024
 
Flytt Kulturbyggnader
 
Gula raden kv 66/ 
16-manna kv 63
Antal: 44 bostäder
Inflyttning: 2021/22
 
Sj-byggnader Lokstallet
Antal: 20 bostäder
Inflyttning: 2024

Nina Lundgren, marknadschef 
på LKAB fastigheter. Foto: LKAB

Foto: Rebecca Lundh

Norra Stråket, kvarter 15, 24, 35, 36, 38 och 39. Totalt byggs 227 
hyreslägenheter för LKAB Fastigheter, allt från ettor till femmor.
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Samhällsomvandlingen 
märks av allteftersom 
i gamla centrum och 
verksamheterna flyttar 
över i etapper. Hotellen 
Kebne, Kaisa och Vin
terpalatset ska avveck
las närmast och fem 
SJ-byggnader flyttas. 

Området runt de tre hotellen är 
instängslat och under somma-
ren påbörjas den invändiga 
rivningen, och under hösten 
den utvändiga.   

–  Ur ett hållbarhetsperspek-
tiv ska så mycket som möjligt 
tas tillvara säger Mari Kuokka-
nen, projektledare på LKAB. 

Från avvecklingsområdet 
kommer fem kulturbyggnader 
med tillhörande komple-
mentbyggnader att flyttas till 
Lokstallet. 

– Området blir då ett av Sve-
riges större, mest välbevarade 
område med gamla SJ-byggna-
der, säger Kuokkanen. 

Efter avvecklingen gestaltas 
området där hotellen har 
stått till en Gruvstadspark där 
biologisk mångfald är i fokus. 

– Hållbarhetsfrågan är 
genomgående i projekten. 
Bland annat har inventarier 
från Vinterpalatset, Hotell 
Kebne och Kaisa varit till för-

Avveckling en del av samhällsomvandlingen 
– så påverkas gamla centrum

Hotellet Kaisa är en av
byggnaderna som avvecklas
under sommaren.

Hotellet har varit både öppet för den stora allmänheten och 
Bolagshotell de senaste åren åt LKAB. 

” - Ur ett hållbarhets-
perspektiv ska så mycket 
som möjligt tas tillvara”

Mari Kuokkanen, 
projektledare på LKAB.

Hotellet Kebne är en av bygg
naderna som avvecklas under 
sommaren.

säljning till förmån för Kirunas 
barn- och ungdomsidrott av 
entreprenören LTH Traktor, 
säger Mari Kuokkanen.  

– Det är hårda krav på 
återvinning. Ser man till 
gamla stadshuset var det en 
återvinningsgrad på över 98 
procent, så det är inte mycket 
som hamnar på deponi, det 
mesta återvinns eller återbru-
kas, säger Kent Nilsson Sarri, 
byggledare. 

Ytterligare en utmaning 
är att vatten och avlopp, 
fjärrvärme, el och fiber inte är 
uppbyggda runt kvarter. 

– Det krävs mycket samord-
ning för att få till drifturtag-
ningar och omledningar för 
att lyckas avveckla områden. 
Men också bibehålla samhälls-
funktioner för de närboende, 
sen har vi en kort period med 
barmark i Kiruna som inte 
underlättar utförandet, säger 
Mari Kuokkanen. 

Andra byggnader som enligt 
plan ska avvecklas längre 
fram är Centrumhuset 2023, 
Snusdosan och Spottkoppen 
2023 samt Folkets Hus och 
Ferrum 2025. 

ULRIKA HUHTANISKA

Just nu pågår anläggningsarbeten på Malmvägen och Stads-
hustorget i den nya stadskärnan. Detta kan påverka trafik och 
framkomlighet. Aktuell information och kartor hittar du på 
kiruna.se/anlaggning

Kiruna stadsliv ordnar med en 
gemensam utförsäljningslokal 
Vänortsgatan 4 vid Folkets 
Hus parkering. Liv och rörelse 
finns kvar i Kirunas nuvarande 
centrum även efter den första 

september då handeln flyttar. 
Bland annat finns restauranger, 
caféer, nattklubb och Han-
delsbanken kvar i nuvarande 
lokaler.

Verksamheter 
som har skrivit 
avtal i nya centrum 

Kvarter 1:
AFRY
Handelsbanken
Isar Aerospace
Lev väl
Trafikverket
Sparbanken Nord
Swedish Space
Corporation 

Kvarter 3:
Nordea
Domstolsverket
Postoch Telestyrelsen
Kriminalvården

Kvarter 5:
Biblioteket
Ungdomens hus
Kulturhuset Aurora

Kvarter 6:
Elite Hotels

Kvarter 7:
Galleria med handel

Kvarter 8:
Galleria med handel

Kvarter 9:
Galleria med handel
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
WSP
Tåga
Norrfinans
Inre Kraft

Kvarter 10:
Scandic

Kvarter 94:
Polismyndigheten

Kvarter 100:
Annis Grill

Ursäkta stöket – vi bygger nytt!

Så lever nya centrum vidare 
efter handelsflytten

– Generellt är det inte enmans-
kontor, utan i olika storlekar 
för arbetsplatser mellan fem 
och 20 anställda, säger Satu 
Koivuniemi, projektledare på 
LKAB.

Kontorshyresgäster omlo-
kaliseras gruvans påverkans-
område till Nya Kiruna 
Centrum, men även till andra 
platser som  Rymdhuset. 

Tanken bakom hur företag, 
bostäder och handel har 
förlagts har varit att få en 
blandad miljö och mix av 
verksamheterna.

– Vi är övertygade att det är 
bra för handeln att ha både 
kontorsverksamheter och 
bostäder nära, säger Satu.

Det finns kontorsverksam-
heter som ska ha centrumnära 
läge, och andra som hellre ser 

sin verksamhet på ett industri-
område. Förutsättningarna i 
uthyrningsprocessen av kontor 
förändras konstant.

– Det är ett ständigt pussel. 
Under pandemin var det många 
som tvingades krympa sin 
verksamhet och därför ville ha 
mindre yta än planerat. I vissa 
fall ändrades även det, och att 
de nu behöver större lokaler, 
säger Satu.

I Nya Kiruna Centrum byggs 
det hittills kontorslokaler i 
Kvarter 1, 3, 4, 6, 8, 9 och 
10. Sparbanken Nord och 
Trafikverket är det första 
kontorshyresgästerna som har 
flyttat in i kvarter 1. I kvarter 9 
flyttar de första tre kontorsverk-
samheterna in under oktober 
2022.

ULRIKA HUHTANISKA

Satsning på kontor 
i nya centrum
Förutom handeln och bostäder behövs ett stort 
antal kontorslokaler för att ersätta de som försvin
ner. Företag som påverkas av gruvan är prioriterade 
när det gäller kontorslokaler i nya centrum. 

Foto: Ulrika Huhtaniska

Foto: Ulrika Huhtaniska

Foto: Ulrika Huhtaniska
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Nya Kiruna centrum!
1–3 september
Under septembers tre första dagar förvandlas 
centrum till en festplats med sång, musik, 
teater, dans och kanske till och med lite magi. 

Reservera datumen i kalendern redan nu och 
ta del av en hejdundrande fest. Tillsammans 
inviger vi Kirunas nya centrum!

Fullständigt program presenteras på hemsidan under sensommaren.
WWW.INVIGNINGNYAKIRUNA.SE

NU INVIGER VI


