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Det är speciellt inte bara för att 
omvandlingen går fort, utan också för 
att det är en otroligt positiv utveckling 
som är drivkraften. Att gruvbrytningen 
av Kiirunavaaras rika järnmalm kan 
fortsätta tryggar jobben och även om-
ställningen till en fossilfri produktion 
av stål. LKAB:s vinster bygger välfärd 
i såväl lokalsamhällen som Sverige i 
stort – och bidrar alltså även med den 
enskilt största klimatåtgärden i landet!

Nu är det dags att inviga den nya 
stadskärnan i Kiruna och välkomna 
de handlare och näringsidkare som är 
med och skapar den levande staden. 
Vi ska skänka en tacksamhetens tanke till alla som arbetat 
med att genomföra detta stora arbete sedan starten 2004. 
Tillsammans har politiker av alla färger och vi på LKAB dragit 
upp övergripande mål för hur vi vill att gruvan och staden ska 
fortsätta fungera sida vid sida. Hängivna och professionella 
medarbetare på såväl LKAB som Kiruna kommun har vridit och 
vänt på utmaningar och problem och funnit lösningar för fram-
tiden. Engagerade entreprenörer har ritat och byggt, rivit och 
efterbehandlat, så att både nya och gamla områden blivit bra 
platser att leva och bo på. Alla som berörs har lagt tankekraft 
och arbetstimmar på att planera och genomföra sina flyttar.

Slutligen ska alla Kirunabor ha ett varmt tack. Att de boende 
accepterat denna stora förändring, bidragit genom önskemål 
och tips, och stått ut med en hel del flyttstök under åren – det 
har varit en förutsättning för att lyckas. Det är människorna 
som skapar ett levande samhälle, och ser till att stadens hjärta 
finns kvar, även på en ny plats!

Med hjärtat på ett nytt ställe

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

Redaktör:
Ulrika Huhtaniska
Tel: 070-268 3992
E-post: ulrika.huhtaniska@lkab.com

Produktion: 
Yours kommunikationsbyrå
Tryck: 
Luleå Grafiska

Invigningen pågår mellan 1-3 september 
och ytterligare aktiviteter på kulturhuset 
under söndagen den 4. Anna Skogh 
säger, att det är nostalgiskt och känslo-
mässigt att lämna gamla centrum. 

– Förhoppningen är att Kirunas 
invånare ska känna sig hemma i sitt nya 
centrum. LKAB bekostar invigningen och 
har valt att lägga huvuddelen av arrange-
mangen i de nya byggnaderna som finns 
i centrum.

– Det blir således flera olika aktiviteter 
i stadshuset Kristallen och i kulturhuset 
Aurora med konferensanläggningar, 
biografer, restaurang, bibliotek och 
ungdomens hus. Utöver restauranger och 
kafé som är på plats vid öppningen satsar 
vi på att under invigningen bygga upp 
ett särskilt ’Lavvu-land’ på torget bredvid 
stadshuset.

– Det är en food court med plats för 
200 sittande och servering av olika typer 
av mat och dryck som komplement till de 
verksamheter som finns, säger Skogh. 

Förhoppningen är att arrangemanget 
kan bli ett återkommande event i Kirunas 
nya centrum under höstarna som ska 
kunna växa och utvecklas.

LKAB har även bokat ett urval av Sveri-
ges mest populära artister med ambition 
att locka flera olika åldersgrupper, deras 
spelningar blir i kulturhuset. 

– Vi vill att det ska finnas något för alla. 

Det är nu det händer
Nedräkningen för öppnandet av Kiruna nya centrum närmar sig slutet och den 
1 september inleds en ny era.  
  – Vi har arbetet hårt med omlokaliseringen och uppbyggnaden av nya centrum 
 i många år och lika länge har Kirunaborna fått vänta på sitt nya centrum, och det 
är nu det händer, säger Anna Skoogh, sponsringsansvarig på LKAB. 

Under invigningen förstärks lokaltrafi-
ken. Det går extra bussturer från gam-
la till nya centrum tur och retur. LKAB 
kommer även anordna busstrafik från 
byarna in till Kiruna under invignings-
dagarna. Bussturlistan hittar du på 
www.invigningnyakiruna.se. 

Extra bussar under invigningen
Kommer du med bil så parkerar du 

på anvisade parkeringar som finns 
utlagda på kartan över nya centrum 
på sidorna 4-5. 

Det förväntas bli många besökare 
och ta därför gärna bussen för att 
underlätta trafiksituationen. 

Det blir dans, musik, teater, bio, stand up 
comedy, konstutställningar, Jägarmilen 
och andra aktiviteter under invigningen, 
säger Mikael Westerlund, stabschef på 
Samhällsomvandlingen på LKAB. 

Dessutom har vi lokala talanger inom 
flera olika områden. 

– Vi satsar särskilt på huvudinvigning-
en på lördag som kommer att innehålla 
en del överraskningsmoment, säger 
Mikael Westerlund, 

– Mer om programmet och hur du bokar 
biljetter hittar du på 
www.invigningnyakiruna.se. 

Välkommen till invigningen och 
Kirunas nya centrum! Känn dig som 
hemma, hälsar Mikael Westerlund. 

ULRIKA HUHTANISKA

Nu är det äntligen dags för invigning 
- tre dagar med underhållning, kultur, 
idrott och shopping. Förhoppningsvis 
blir det också tre oförglömliga dagar 
då vi Kirunabor och besökare tillsam-
mans inviger den nya stadskärnan. 

Passa på att besöka de kommunala 
verksamheterna Stadsbiblioteket och 
Ungdomens hus som nu invigs. Även 
Aurora kultur och kongress invigs 
med körkonsert och vernissager.

Invigningen av själva stadskärnan 
på lördagen blir spektakulär med 
bland annat en specialgjord musi-
kaluppsättning och uppträdanden. 
Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg invigningstalar. Missa 
inte det!

Bygget av den nya stadskärnan fortsätter och nästa år sker 
ytterligare två stora händelser i dess utveckling. Kunskaps-
staden slår upp portarna och vårt nya fantastiska badhus 
kommer att invigas.

Kiruna är så häftigt att jag tror att vi som bor här inte fattar 
det. Vi har världens största underjordsgruva, vi har en rymdsta-
tion, vi har Sveriges högsta berg, vi är Sveriges enda subarktis-
ka stad, vi är en av världens till ytan största städer, vi har den 
lägsta årsmedeltemperaturen i Sverige, vi har midnattssol på 
sommaren och midvintermörker på vintern och vi bygger en 
helt ny stad.

Vi är djupast, högst, störst, nordligast, ljusast, mörkast, 
kallast och nyast – Vi är Kiruna! 

Hoppas att vi ses i invigningsvimlet!

Vad förväntar du dig av nya centrum?

– Jag hoppas 
att det blir trev-
ligt för alla åldrar 
och att man kan 
sitta ute mer, till 
exempel att man 
inte bara sätter 
ut bänkar utan 
också bord så 
att man kan fika, säger Maj-Britt och 
Matilda tillägger:
– Jag hoppas att man inte behöver 
gå så långt mellan butikerna och att 
det blir mer aktiviteter.

– Först förväntar 
jag mig ett det 
är en fyra-fem 
år ung flicka 
som inviger 
nya centrum, 
att framtiden 
öppnar vårt 
nya centrum, 
inte två gubbar som det brukar vara. 
Sedan hoppas jag att man fyller 
centrum med aktiviteter utöver själva 
shoppingen. Att man tar hjälp av 
Kirunas rika föreningsliv för att skapa 
aktiviteter.

– Jag hoppas 
att vårt nya 
centrum 
kommer att ha 
många fräscha 
butiker. Och så 
fina caféer och 
restauranger, 
gärna med 
uteserveringar. Jag hoppas också 
att allt är samlat på ungefär samma 
ställe, inte så utspritt som det är i vårt 
nuvarande centrum. Nytt och fräscht 
helt enkelt.

Matilda Landström, 21 år, student, 
och farmor Maj-Britt Stålnacke, 
75, år:

Robert Ylitalo, 54 år, 
direktör på CGI:

Jenny Gunillasson-Sevä, 
40 år, egenföretagare:

Enkäten

Niklas Johansson, 
direktör kommunika-
tion och klimat, LKAB.
Foto: Mats Lundqvist

Mikael Westerlund. 

Alla samhällen förändras över tid. Även Kiruna har förändrats mycket sedan staden grundades 
år 1900. Nu sker den kanske största förändringen i historien, och det sker på väldigt kort tid, i ett 
historiskt perspektiv. 

Johan Bergstad, 
Kiruna kommun.
Foto: Rebecca Lundh
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Parkering för
besökare till

Kristallen

Personalparkering
Kvarter 7-9

Besöksparkering
till kvarter 4

(Klar 1 oktober 2022)

Tillfällig besöksparkering till  
kvarter 4 (till 30 september 2022)

PARKERING

PARKERINGSHUS

BUSSHÅLLPLATS

ENDAST BEHÖRIG TRAFIK 

TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE
PARKERINGSPLATSER

AURORA  
KULTUR & KONGRESS

Stadsbiblioteket 
Ungdomens hus

KRISTALLEN
Stadshus

Länskonstmuseum

NYA KIRUNA CENTRUM
Parkeringar när handeln öppnar 1 september. 525 parkeringsplatser 
kommer att finnas tillgängliga för besökare.
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Villor på Jägarskoleområdet

Kvarter 7-9 Jägarskolan, 
Grunden 1, 
Pallia 1

1/9 Öppnings-
dag handel 
Kvarter 7-9.
Kvarter 5901
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Kvarter 4, Jägarskolan, RymdhusetFLYTTÅRET 2022
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Visionsbild

 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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Den 1 september börjar festen som 
formellt avslutas på lördag den 3 
september. Men det kommer hända 
saker även på söndag. Biblioteket 
har två teaterföreställningar, det blir 
konstvernissage i Aurora, körerna Good 
Embers och Voices uppträder i Lumi och 
det blir bio på söndag kväll. I skrivande 
stund är inte tiderna spikade men hela 
programmet uppdateras löpande på 
www.invigningnyakiruna.se.

– Målet är att det ska finnas något 
som intresserar alla. Vi har samlat in 
önskemål och försökt skapa ett program 
med ett brett utbud, säger Peter Palm-
qvist, projektledare för invigningen på 
Heedmarks.

Evenemangen arrangeras i nybyggda 
kulturhuset Aurora, som har en begräns-
ning på antal besökare. 

– Då vi hoppas och tror att intresset 
kommer vara stort för att vara med under 
dessa historiska dagar kommer det 
att vara gratis biljetter till artister och 
uppträdanden. 

Först av allt slår Stadsblioteket upp 
dörrarna på torsdag klockan 10:00. 
Under invigningsdagarna kommer du 
bland annat få träffa författare på besök, 
gå tipsrundor eller lyssna på lunchmusik 

Satsning på underhållning och 
upplevelser för alla smaker

Torsdag 
1 september

BIBLIOTEKET
Se separat artikel om 
bibliotekets program. 
Babblarna
Kl. 11:00 – 12:00, 14:00 – 15:00 
och 16:00 – 17:00
Aurora. Sal: Dálvi.

GALLERIORNA SJUAN, 
ÅTTAN OCH NIAN. 
Öppet kl. 12:00 – 20:00
Handelsgatorna.

Invigningsceremoni för 
galleriorna kl. 12:00.

Petra Malm 
Kl. 17:30 – 18:30
Aurora. Sal: Lumi.

John Houdi 
Kl. 19:00 – 20:00
Aurora. Sal: Kaamos.

David Ritschard 
Kl. 20:30 – 21:15
Aurora. Sal: Kaamos

Invigningens fullspäckade program
Under invigningsdagarna håller Länskonstmuseet i Kristallen, Konstgillet i Aurora, Lavvu-landet 
utomhus vid klocktornet samt restauranger och caféer i området öppna, men tiderna kan variera. 
Till vissa akter behövs biljetter. De är gratis och bokas på Tickster och på Direkten Simhallskiosken. Länk 
till biljetter finns också på invigningnyakiruna.se. Det kommer även vara en del spontana uppträdan-
den och aktiviteter runt om i området, så håll ögon och öron öppna. Välkommen till 
invigningen av nya Kiruna centrum.

Fredag 
2 september

BIBLIOTEKET
Se separat artikel om 
bibliotekets program.

GALLERIORNA SJUAN, 
ÅTTAN OCH NIAN. 
ÖPPET KL. 10:00 – 18:00
Handelsgatorna

Petra Malm i Ungdomens hus 
Kl. 16:00 – 17:00
Aurora. Ungdomens hus.

Livemusik i Ungdomens hus 
Kl. 17:00 – 18:00
Aurora. Ungdomens hus.

Simon Issát Marainen med band 
Kl. 18:00 – 19:00
Aurora. Sal: Lumi. 

Felicia Takman 
Kl. 19:00 – 19:45
Aurora. Sal: Dálvi

Norlie & KKV 
Kl. 20:45 – 21:30 
Aurora. Sal: Dálvi

Dansa till Fernandoz 
Kl. 21:00 – 01:00
Kristallen. Stora entréhallen.

De Vet Du 
Kl. 22:00 – 22:45  
Aurora. Sal: Dálvi

Lördag 
3 september

BIBLIOTEKET
Se separat uppslag om 
bibliotekets program.

GALLERIORNA SJUAN, 
ÅTTAN OCH NIAN. 
Öppet kl. 10:00 – 15:00
Handelsgatorna.

Jägarmilen 
Start 10:00, målgång fram till kl. 12:00
Start i gamla centrum och mål-
gång i nya. 

STOR INVIGNINGSCEREMONI 
Kl. 13:00 – 14:00
Aurora. Stora balkongen mot torget. 
Med tal, uppträdanden och flera 
överraskningar.

OZA 
Kl. 16:00 – 17:00 
Aurora. Foajén.

Nour El-Refai 
Kl. 17:00 – 18:00  
Aurora. Sal: Kaamos.

Det är synd om män i skor. 
Riksteatern 
Kl. 19:00 – 20:00  
Aurora. Sal: Lumi

Hanna Ferm 
Kl. 20:00 – 20:45
Aurora. Sal: Dálvi

Pernilla Andersson med band
Kl. 21:00 – 21:45
Aurora. Sal: Kaamos

Stiftelsen 
Kl. 21:45 – 22:30
Aurora. Sal: Dálvi

Invigningsdagarnas program är varierat och innehållsrikt. Från ma-
gins förtrollande värld till teater, modern pop och paradorkester. 

Med reservation för eventuella förändringar.

på fredag. På lördag kl. 12:00 inviger 
Curt Persson och Åsa Larsson biblio-
teket och då bjuds det på ”bubbel” och 
tilltugg. 

För shoppingsugna är det torsdag 
klockan 12.00 det händer i handels-
kvarteren 7, 8 och 9. 

– För den som blir sugen på något 
att äta eller dricka kommer det finnas 
möjligheter både inom- och utomhus, 
säger Palmqvist. 

Restauranger kommer att finnas i 
Aurora, galleriorna och hotell Scandic. 
Caféet i Kristallen håller öppet och det 
kommer finnas fikaställen på lite olika 
platser i området. 

– Vill man äta ute kommer det att 
finnas ett ”Lavvu-land”. Där du kan välja 
bland olika maträtter och skulle vädret 
inte vara med oss kan du sitta under tak 
och äta i lugn och ro, säger Palmqvist. 

I Aurora kultur & kongress har ett 
maffigt program planerats under 
invigningsdagarna. Fredagen bjuder på 
dans och en mer ungdomlig touch. 

– Under kvällen spelar Felicia Takman, 
Norlie & KKV samt De Vet Du. Den som 
vill dansa ska komma till Kristallen på 
fredag kväll då Fernandoz levererar sina 
bästa låtar. 

Under lördagen 
är det fokus på ak-
tiviteter i området. 
Jägarmilen genom-
förs i ny tappning 
där man springer 
från gamla centrum 
och in i det nya. 

– Du ska inte 
bli förvånad om 
du stöter på en 
paradorkester 
marscherandes. 

Klockan 13:00 är det dags för den 
offentliga invigningen av nya Kiruna 
centrum. 

– Det är en timmes lång föreställning 
varvat med tal från Auroras balkong ut 
mot det nya torget. 

– Här vill vi inte berätta om allt som 
kommer hända men vi lovar att du 
kommer få se en show av högsta klass 
framfört av en rad artister, lovar Peter 
Palmqvist. 

Biljetterna hittar du på Tickster, 
Direkten Simhallskiosken eller 
via länk på invigningnyakiruna.se där all 
information om invigningen finns 
samlade samt ett fullständigt program. 

ULRIKA HUHTANISKA

Peter Palmqvist, 
projektledare.

Det är i Kristallen - stadshus och länskonstmuseum samt nya kulturhuset Aurora kultur och kongress de mesta av aktiviteterna 
kommer att ske.

Säkra 
din plats,

boka 
biljett!
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Alma Augusta, Wilma 
och Ella Sikku från 
Ung Artist Malm-

fälten. Att Kirunas 
musikaliska framtid är 

säkrad kommer de att bevisa under sin 
föreställning i Ungdomens Hus.

En av Sapmis mest 
älskade poeter, 

skådespelare och 
jojkare. Här möts 

samisk jojk, poesi och 
spännande klanger och instrument man 
kanske inte förknippar med traditionell 
samisk musik. Nyskapande och mäktigt.

Stiftelsen startades 2012 av barndoms-
vännerna Robert Pettersson från Takida 
och Micke Eriksson. De flesta har nog 
hört ”Vart Jag Än Går” (som låg på 
Svensktoppen i 40 veckor och tilldelades 
en Grammis för ”Årets låt”), ”En Annan 
Värld” och ”Nu Får Du Gå Hem”. 

Artisterna under invigningsdagarna
Startfältet av artister är stort och brett och förhoppningsvis finns det något som lockar för alla. 
Förutom sång och musik bjuds det på teater, föreläsningar, dans med mera. Nedan kan du läsa 
om nästan alla som kommer medverka under invigningsdagarna. Men vi har kvar en och annan 
överraskning också, speciellt under invigningsceremonin på lördag den 3 september, kl. 13:00. 
Missa inte den!

Babblarna

Petra
Malm

John 
Houdi

Felicia 
Takman Hanna 

Ferm

Stiftelsen

Nour 
El-Refai

Pernilla 
Andersson 
med band

De Vet Du

Fernandoz

Ung Artist 
Malmfälten

Norlie 
& 

KKV
OZA

Simon Issát 
Marainen 
med band

David 
Ritschard

Babblarna startar sin Sverigeturné med 
tre föreställningar av ”Babblarna Första 
Musikalen” i Auroras stora sal, Dálvi. 
En svängig och rolig föreställning med 
barnens favoriter. 

Petra Malm är elitsoldaten som bytte 
sitt hemliga liv och blev elittränare och 
föreläsare. Nu på besök i sin hemstad, 
Kiruna. Petra berättar i sin föreläsning 
om sitt spännande liv, hur man tar hand 
om ett framgångsrikt team och hur 
man hanterar oro i tid av ovisshet. Hon 
kommer även vara moderator under 
invigningsceremonin.

John Houdi vet hur man trollbinder vil-
ken publik som helst och är känd för att 
locka till både skratt och förvåning. Var 
beredd på en kväll med magi, underhåll-
ning, buktaleri, åskådarmedverkan och 
mycket humor. 

Med ett alldeles färskt album, ”Blåbärs-
kungen” i bagaget (som fått lysande 
recensioner av en rad kritiker som 
bland annat kallar den för ”Årets album” 
och ”Ett mästerverk”) kommer David 
Ritschard till Kiruna och bjuder på 
countrymusik med en helt egen ton, 
en countrymusik för 2000-talet.  

Felicia Takman skriver personlig pop på 
svenska. Musiken är medryckande och 
texterna är lätta att sjunga med i. Hennes 
låtar spelas flitigt i radio och hon är 
utsett till ”Framtidens artist” av P3.

Med låtar som ”Där jag hänger min hatt” 
och ”Ingen annan rör mig som du” kän-
ner nog de flesta igen duon Norlie & KKV 
som slog igenom för tio år sedan. Sedan 
dess har de nominerats till otaliga priser 
och spelat på de största scenerna. 

Den som är sugen på att dansa ska 
komma till Kristallen på fredag kväll. 
Fernandoz har sedan starten för 30 år 
sedan haft otaliga låtar på Svensktoppen, 
och under kvällen får vi säkerligen höra 
låtar som ”Vare Gång Jag Ser Dig” och 
”Ikväll Ska Allting Hända”. 

En av Sveriges hetaste liveakter kommer 
till Kiruna. De Vet Du är ständigt aktuel-
la med att leverera humoristiska hits och 
musikvideos. Gruppen har fler än 200 
miljoner lyssningar på Spotify och fler än 
100 miljoner visningar på Youtube.

Gruppen OZA består 
av spelmännen 

Daniel Wikslund och 
Hans Lennart Bruun 

samt den samiska artisten Anja Storelv. 
Tillsammans kommer de att bjuda på 
nyskapad musik med traditionella rötter. 
Och kanske en och annan historia också. 

En inspirerande föreläsning om utanför-
skap, mod och kämpaglöd. Nour El-Refai 
berättar om hur det är att komma från ett 
annat land och växa upp med en ensam-
stående mamma som aldrig får pengarna 
att räcka till. Hur det är att vara under-
klass, invandrare och om drömmen att få 
vara svensk och skådespelare. 

Hanna Ferm kom tvåa i Idol 2017 
debuterade med singeln ”Never Mine” 
2018. Sedan dess har hon varit med på 
Melodifestivalen två gånger. Hanna Ferm 
spelas idag flitigt i olika radiokanaler 
med hitlåtar som ”Håller In Håller Ut”, 
”För Evigt” och den nyligen släppta 
”Välkommen Åter”.

Pernilla Andersson är en av våra mest 
folkkära och turnerande artister. Hon har 
flera gånger blivit Grammisnominerad 
som årets kompositör, årets artist samt 
singer/songwriter. Säkerligen känner du 
igen låtar som ”Johnny Cash Och Nina 
P” och ”Koltrast Vid Haväng”.

Säkra 
din plats,

boka 
biljett!
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Kiruna kyrka 
flyttas redan 2025

Vägsträckan Kiruna kyrka och 
andra kulturbyggnader är nu 
bestämd och flytten tidigare-
lagd till 2025. Lombololeden blir 
huvudsträckan och innebär att 
vägen måste breddas. 

Vi har tidigare berättat att kyrkan som är 
40 meter bred, 40 meter lång och väger 
600 ton samt klocktornet ska flyttas i sin 
helhet. 

Nu har vi arbetat med tidplanen och 
vår plan är att flytta kyrkan och klocktor-
net under barmarksperioden år 2025 och 
inte 2026 som tidigare har meddelats. 

Nu kan vi även berätta att den enda 
möjliga flyttvägen är att flytta kyrkan från 
nuvarande plats, via Gruvvägen, Hjalmar 
Lundbohmsvägen, Silverbrandsgatan, 
Lombololeden och Österleden in till den 
nya platsen.

Då kyrkan kräver en relativt bred 
flyttkorridor utmed flyttvägen är det bra 
att vi flyttar den så tidigt som möjligt.

– Vi vill inte låsa upp ytor i Kiruna nya 
centrum under en längre tid utan vill 
kunna bygga bland annat bostäder enligt 
plan, säger Joel Ahlquist, projektledare 
avvecklingsplanering LKAB. 

Den gamla järnvägsviadukten vid 
Lombia måste rivas. 

– I övrigt kommer vi bredda upp vägen 
hela sträckan och sedan återställa vägen 
i överenskommelse med Kiruna kommun 
och Trafikverket.

LKAB kommer även flytta kvarvarande 
21 kulturhistoriskt värdefulla hus efter 
samma flyttväg. 

– Av samma anledning så vill vi göra 
plats för att utveckla gruvstadsparken i 
gamla Kiruna, säger Joel Ahlquist.

Lena Tjärnberg, kyrkoherde i Kiruna 
pastorat, kontraktsprost i norra Norrbot-
ten, säger, att det i all förändring finns 
det något gott och så även i flytten av en 
älskad kyrka. 

– Det finaste och största är att Kiruna 
kyrka får följa med till den nya stadskär-
nan och att den kommer att fortsätta att 
finnas där för alla våra församlingsbor, 
både för de som bor här och de som 
kommer på besök.

– Kyrkan kommer att fortsätta att vara 
en centralpunkt för Kirunaborna i livets 
alla skeden och det är det allra viktigaste 
för mig som kyrkoherde, säger Lena 
Tjärnberg.

ULRIKA HUHTANISKA Lena Tjärnberg, kyrkoherde.

Kiruna kyrka är en viktig kulturbyggnad som följer med till nya centrum. Den uppfördes mellan 1909 och 1912 efter en ritning av 
Gustaf Wickman.

Flyttvägen för Kiruna kyrka kräver omfattande vägarbeten längs färdvägen.

Torsdag
1 september 

10.00 Biblioteket öppnar
De första 100 besökarna (100 vuxna) 
får en goodiebag!
Personalen tar emot och visar 
lokalerna under hela dagen. Se 
program nedan:
Tipsrunda för vuxna
Hur mycket kan du om bibliotek, 
böcker och annat spännande? Gå 
tipsrundan och tävla om fina priser. 
Vi delar ut pris till dagens segrare 
och till den som får mest poäng 
totalt under tävlingarna torsdag–
fredag.
Löpande under dagen för barn
Skattjakt – vi gömmer 60 skatter 
om dagen på barn- och ungdoms-
avdelningen!
Bibliotekstjuven – kan du lösa 
mysteriet och rädda biblioteket?
Testpatrullen – dra ett uppdrag och 
hjälp oss testa nya bibblan!
Vi delar ut ballonger till alla barn
Programsläpp – vad händer på 
bibblan i höst?
15.00–16.00 Hemliga pysselpåsen
Vi delar ut en hemlig pysselpåse till 
alla barn och unga (så långt lagret 
räcker). Pyssla med oss på bibblan 
eller ta med den hem!
16.15 Bibblo-quiz för barn
Hur mycket kan du om bibliotek, 
böcker, spel och annat spännan-
de? Var med i frågesporten och 
tävla om fina priser. Vi delar ut pris 
till dagens segrare och till den som 
får mest poäng totalt under invig-
ningsdagarna.
18.30 Biblioteket presenterar, det 
första i våra nya lokaler: 
Ella-Maria Nutti.
Vi är glada att få presentera 
Ella- Maria Nutti och hennes om-
tyckta bok Kaffe med mjölk för 
Kirunapubliken. Ella-Maria kommer 
från Koskullskulle, är 27 år och läser 
på psykologiprogrammet i Umeå.
 
Kaffe med Mjölk är en lågmäld 
berättelse om vardagsliv. Om en 
cancersjuk mor, hennes ovetande 
dotter och banden dem emellan och 
att inte kunna tala med varandra.
”En innerlig roman som sätter sig i 
magen och som lämnar spår. Detta 
är Ella-Maria Nuttis debutbok,  
skriven med bravur.” NSD
 

 Fredag
2 september

 
10.00 Biblioteket öppnar
Personalen tar emot och visar 
lokalerna under hela dagen.
12.00 Lunchmusik, Jakob Algesten.
Jakob Algesten är en sångare och 
låtskrivare från Umeå, som varit en 
del av den svenska popscenen i 
över 20 år. Han är känd från band 
som Isolation Years och Two White 
Horses och har dessutom spelat 
tillsammans med Säkert! och De-
portees. De senaste åren har han 
gjort flera samarbeten med Olof 
Wretling. Till Kiruna kommer han 
under eget namn. Det är finstämda 
låtar med klockrena melodier och 
känsliga texter – stämningsfullt så 
det heter duga!
Tipsrunda för vuxna
Hur mycket kan du om bibliotek, 
böcker och annat spännande? Gå 
tipsrundan och tävla om fina priser. 
Vi delar ut pris till dagens segrare 
och till den som får mest poäng 
totalt under tävlingarna torsdag – 
fredag.
Löpande under dagen för barn
Skattjakt – vi gömmer 60 skatter om 
dagen på barn- och ungdomsav-
delningen
Bibliotekstjuven – kan du lösa mys-
teriet och rädda biblioteket?
Testpatrullen – dra ett uppdrag och 
hjälp oss testa nya bibblan!
Vi delar ut ballonger till alla barn
Programsläpp – vad händer på 
bibblan i höst?
15.00–16.00 Sagoäventyr där du 
spelar huvudrollen
För barn 7-9 år, begränsat antal 
deltagare. Föranmälan sanna.
barsk@kiruna.se
16.15 Bibblo-quiz för barn
Hur mycket kan du om bibliotek, 
böcker, spel och annat spännan-
de? Var med i frågesporten och 
tävla om fina priser. Vi delar ut pris 
till dagens segrare och till den som 
får mest poäng totalt under invig-
ningsdagarna.
 17.00–ca 17.20 Biblioteket presen-
terar: 
Rönn-Lisa Zakrisson Påve. Vi har nöj-
et att få presentera poeten, spoken 
word aktivisten och queeraktivisten 
från Kiruna. En scenartist som mås-
te upplevas.

 Lördag
3 september

 
10.00 Biblioteket öppnar
Personalen tar emot och visar 
lokalerna under hela dagen.
 Löpande under dagen för barn
Skattjakt – vi gömmer 60 skatter 
om dagen på barn- och ungdoms-
avdelningen
Bibliotekstjuven – kan du lösa mys-
teriet och rädda biblioteket?
Testpatrullen – dra ett uppdrag och 
hjälp oss testa nya bibblan!
Vi delar ut ballonger till alla barn
Programsläpp – vad händer på 
bibblan i höst?
 14.00–16.00 Ansiktsmålning
 14.30–16.00 Invigning av biblioteket 
med Curt Persson och Åsa Larsson. 
Vi bjuder på ”bubbel” och tilltugg.
14.30 Curt Persson hälsar välkommen
14.35 Curt Persson invigningstal, vi 
skålar i bubbel
15.00  Annica Henelund, ordförande 
kultur- och utbildningsnämnden
15.15 Åsa Larsson
15.30 Mingel med Åsa, Curt och 
bibliotekspersonalen
15.50 Bibliotekschef Carina Bergsten
16.00 Slut
16.15 Bibblo-quiz för barn FINAL!
Hur mycket kan du om bibliotek, 
böcker, spel och annat spännan-
de? Var med i frågesporten och 
tävla om fina priser. Vi delar ut pris 
till dagens segrare och till den som 
fått mest poäng totalt under invig-
ningsdagarna.
17.00 Biblioteket stänger

 
Söndag

4 september
 
10.00 Schh! Det låter djur med 
Ögonblicksteatern från Umeå. För 
barn 2-4 år.
Biljetter till teaterföreställningen 
hämtas på biblioteket från och med 
torsdag. Först till kvarn!
 
13.00 Schh! Det låter djur med 
Ögonblicksteatern från Umeå. För 
barn 2-4 år
Biljetter till teaterföreställningen 
hämtas på biblioteket från och med 
torsdag. Först till kvarn!

Bibliotekets invigningsprogram
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Från torsdag till lördag fylls Ungdomens 
hus med egna aktiviteter och tävlingar 
för alla ungdomar. Det kommer att bju-
das på fika, dryck, frukt och snacks. Ung 
Artist Malmfälten uppträder i lokalerna 
(se program för tider).
- Vi satsar på ungdomar som uppträder 
och det är roligt att det är lokala förmå-
gor, säger Carola Galin.
De nya lokalerna är ett lyft för Ungdo-
mens hus och fritidsledarna hoppas att 
nya besökare nu kommer att hitta dit. 
Under invigningsdagarna får vårdnads-
havare och släktingar en möjlighet att se 
var deras ungdomar håller till. 

Stadsbiblioteket bjuder på 
spännande aktiviteter för alla 
åldrar under invigningsdagarna. 
Snabba dig dit redan på tors-
dag. De första 100 besökarna får 
en goodiebag. Alla aktiviteter är 
gratis.

Under invigningen bjuds Kirunaborna 
in för att upptäcka och utforska det nya 
biblioteket. För de vuxna besökarna 
ligger fokus på författare och berättelser 
som har en stor betydelse för Kiru-
naborna. Redan på torsdag framträder 
Ella-Maria Nutti, aktuell med romanen 
Kaffe med mjölk.

- Det ska bli så roligt att få presentera 
Ella-Maria Nutti i det första författar-
besöket på Aurora kultur och kongress. 
Det ser vi väldigt mycket fram emot! 
säger Carina Kreku, programansvarig 
bibliotekarie.

På fredagen ges en lunchkonsert med 
Jakob Algesten, känd från band som 

Personalen välkomnar alla till det nya stadsbiblioteket som är beläget i Aurora kultur och kongress. Från vänster: Carina 
Bergsten, Anders Pudas, Malene Jensen, Sanna Barsk, Arvid Bergström och Johanna Fjällborg. 
Carina Kreku och Anders Wanhainen saknas i bild. Foto: Ulrika Isaksson

Utforska det nya biblioteket
Isolation Years och Two White Horses, 
som dessutom har spelat tillsammans 
med Säkert! och Deportees. Jakob bjuder 
på en finstämd musikupplevelse mitt i 
invigningsbruset som ingen bör missa.

Barn och unga kan delta i roliga 
och kluriga aktiviteter från torsdag till 
söndag, som frågesport, pyssel, skattjakt 
med fina priser och kluriga uppdrag att 
lösa. De små barnen med föräldrar bjuds 
in till föreställningen Schh! Det låter som 
djur med Ögonblicksteatern från Umeå.  

Bibliotekets invigningsceremoni 
sker på lördag med Curt Persson som 
invigningstalare och moderator och Åsa 
Larsson, som berättar om sin relation till 
biblioteket. Biblioteket bjuder på mingel 
med alkoholfritt bubbel. För de yngre 
besökarna blir det ansiktsmålning, skatt-
jakt, och frågesportsfinal där dagarnas 
slutgiltiga vinnare kommer att koras. 

Varmt välkomna till fyra spännande 
dagar på Stadsbiblioteket!

KIRUNA KOMMUN

Kirunaungdomar uppträder 
på Ungdomens hus

Fritidsledarna Emmy Ingvarsson och Carola Galin hälsar alla varmt välkomna till 
Ungdomens hus under invigningsdagarna. Föräldrar, mor- och farföräldrar, passa 
på att ta en titt på var era barn håller hus!   Foto: Ulrika Isaksson

Under invigningsdagarna håller 
Ungdomens hus öppet i sina 
nya lokaler, som finns i Aurora 
kultur och kongress. ”Det här 
lokalerna är värsta uppsvinget 
 för våra ungdomar”, säger 
fritidsledaren Carola Galin.

Tekniska Verken har lagt grun-
den för det som du ser som 
självklart i hus och hem – värme, 
vatten och fungerande avlopp.

Sedan första spadtaget i nya stadskärnan 
har vi hunnit anlägga 20 000 meter 
fjärrvärmeledningar som förser majorite-
ten av allt som byggts i stadskärnan med 
hållbar energi i form av lokalproducerad 

fjärrvärme. Vi har även lagt drygt 25 000 
meter vatten- och avloppsledningar. 
Ytterligare några tusen meter ledningar 
anläggs under 2022.

En utmaning är att vi förser både 
gamla och nya stadskärnan med 
fjärrvärme och VA, då utveckling och 
avveckling sker parallellt. Vilket kräver 
högre fjärrvärmeeffekt och ökat flöde 
i VA-ledningarna. Samtidigt innebär 
stadsomvandlingen en unik möjlighet 

att byta gammal infrastruktur till ny och 
modern.

Infrastrukturen i marken är knappast 
något vi funderar över dagligen men där 
finns faktiskt ledningarna som förser 
oss med sådant vi inte klarar oss utan 
i vardagen. Kort och gott - vi levererar 
vardagsnytta till dig! 

TEKNISKA VERKEN

Bekvämligheter kräver rör i marken

Välkommen till 
Aurora kultur 
och kongress!
Utöver det som står i program-
met kommer Aurora kultur och 
kongress att ha vernissage för 
Katja Petterssons stora målning 
i foajén och för delar av kommu-
nens konstsamling som hängts 
upp på väggarna i byggnaden, 
samt en körkonsert med Voices 
och Good Embers i Lumi. Sist, 
men absolut inte minst så håller 
SPIS öppet en popup-restaurang 
under invigningsdagarna. För 
mer information: 
kiruna.se/aurora

KIRUNA KOMMUN

Vad förväntar du dig av nya centrum?

– Jag har höga 
förväntningar, 
det kommer 
att bli ett annat 
Kiruna och jag 
tror att det blir 
bra. Man ska 
både kunna 
jobba inom kul-
turen samtidigt som det ska finnas 
olika typer av affärer och restau-
ranger, ett levande centrum där 
man också kan ha festivaler som 
Kirunafestivalen. Det skulle vara kul.

– Jag hoppas 
att det bidrar 
till lite mer 
ruljangs så att 
det kommer 
mer folk och 
även fler turis-
ter, att det blir 
lite fler butiker 
att välja mellan. I nya centrum vill 
jag att man ska ha nära till både 
shopping, träning och spa, med 
nya badhuset, och restauranger. 
Man ska kunna förena nytta med 
nöje.

– En fördel med 
Kiruna är att 
det är enkelt 
att bo här, att 
ta sig fram, att 
göra saker. Det 
hoppas jag 
att man kan 
bevara. När 
nya centrum öppnar hoppas jag 
också att det finns en öppenhet 
för kulturarrangemang, att vi som 
kulturaktörer får en möjlighet att 
göra något mer för att skapa ett 
levande centrum.

Anders Kemling 58 år, 
skyddsvakt på Esrange:

Josefine Viklund, 25 år, 
butikssäljare:

Alex Olofsson, 31 år, 
kulturarrangör:

Enkäten

- Att det är invigningshelg innebär att 
man naturligt kommer och besöker 
lokalerna även fast man inte tillhör 
vår målgrupp. Det ska bli jättekul att 

föräldrarna kan komma och ställa frågor 
och lära känna oss fritidsledare, säger 
Emmy Ingvarsson.

KIRUNA KOMMUN
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Vägen från Kiruna har gått till specialförbanden, vilket är en av de tuffaste 
militärutbildningar som finns, en karriär inom Försvarsmakten som kom att ta 
henne på hemliga uppdrag till otaliga platser i världen.

Hon blev den första kvinnan 
någonsin att antas till det 
svenska militära speci-
alförbandet ”Särskilda 
operationsgruppen”, 
som är Försvars-
maktens hemligaste 
förband till att leda 
Robinson och att 
vara efterfrågad 
föreläsare. 

En karriär inom 
försvarsmakten var 
dock inte självklar 
inledningsvis.

– Jag tyckte det 
var svårt att veta vad 
jag ville göra efter 
gymnasiet. Mina vänner 
började plugga direkt och 
hade tydliga mål med vart de 
ville och jag kände mig ganska 
stressad över det. 

Petra bestämde sig för att göra 
värnplikten när hon var 23 år gammal. 

– Det som lockade var det okända, en helt 
främmande värld långt ifrån mitt civila liv. När jag väl ”ryckte 
in” kände jag mig direkt hemma. Alla var där på lika villkor och 
jag lärde mig nya saker varje dag. 

Det var under sin första insats i Afghanistan 2007 Petra kom 
fram till att hon ville vara soldat på heltid. 

– Då finns det bara en plats, specialförbanden. Där och då 
bestämde jag mig att jag ska dit. 

2021 debuterade hon även som författare med boken 
”Kodnamn PAM”, om hennes tid som elitsoldat, med inslag av 
självreflektion.

– Ett arbete som gett mig så mycket insikter. Jag djupdök 
i minnen och reflekterade hur livet blivit som det blivit. Min 
mamma har alltid tyckt att jag är kärringen mot strömmen och 
hon har så rätt. Det är verkligen en röd tråd genom mitt liv. 

Petra Malm gjorde sin TV-debut som mullvad i den engelska 
varianten av ”Elitsoldatens hemligheter”, där upplägget är att 
deltagarna ska genomföra samma sak av träning som riktiga 
elitsoldater gör. 

Kirunafödda Petra Malm är konferenciär under invigningen:

Från elitsoldat till att inviga 
ett nytt centrum

Därefter klev hon in som 
programledare för program-

met i Sverige, och ett nära 
förestående uppdrag är 
att hålla i invigningen av 
Kirunas nya centrum. 

Själv växte hon upp 
i stadsdelen Lombolo, 
cirka tre kilometer 
utanför den gamla 
stadskärnan.  

– Det låg en liten 
bit utanför stan vilket 
gjorde att jag cyklade 
eller tog bussen när 

jag skulle till träningar, 
kompisar eller gå på stan. 

Idag när jag är hemma hos 
mamma och pappa i samma 

hus är jag betydligt närmare 
stadskärnan. Jag tycker det är en 

häftig omvandling och förändring. 
Att växa upp i Kiruna har varit 

tryggt enligt Petra, som även säger att det 
har gett henne bra förutsättningar för livet. 

– Bara att växa upp i vintermiljö ger kunskap som 
jag haft nytta av hela mitt liv. Jag har också med mig erfaren-
heter som gjort mig självständig utan att egentligen tänka 
på det. 
Vad känner du inför stadsflytten? 

– Det är lätt för mig att tycka att det är en förändring att vara 
stolt över, en otrolig satsning på framtiden som kräver mod. 
Men jag bor inte mitt i det och jag förstår att det är blandade 
känslor inför detta. Det okända kan vara skrämmande och 
man vet inte vad man får. Det är en unik möjlighet att utveckla 
staden och ta ett kliv in i framtiden istället för stagnation. Jag 
svarar utifrån mig själv och är positiv till förändringar.
Hur tänkte du när frågan kom att vara konferencier under 
invigningen av nya centrum?

– Magkänslan sa direkt JA! Det är ärofyllt att få frågan och 
jag är en stolt Kirunabo. Det kittlar i magen och då vet jag att 
jag borde tacka ja, något nytt och spännande och som tar mig 
utanför mitt bekväma.  

ULRIKA HUHTANISKA 

Programmet Robinsons nya programledare Petra Malm 
har en bakgrund som elitsoldat och programleder även 
Elitstyrkans hemligheter. Nu tillbaka i födelsestaden för 
invigningen. Foto: Lena Lee
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Som vi har längtat. Den 1 september klockan 12.00 öppnar vi 
dörrarna till Kirunas nya hållplats för möten och shopping. Här 
ser vi fram emot att erbjuda dig som besökare ett utbud av lokala 
handlare och butikskedjor i en härlig mix. Vår målsättning är att 
gallerian Sjuan, Åttan och Nian ska bli en plats där det ska finnas 
något för alla – dit du kan komma som du är. 

För mer information och senaste nytt besök oss på KIRUNAC.SE

Joo, nu blir 
det invigning!

Kiruna i centrum
I de nya galleriorna vill vi att Kirunas 
själ ska lysa starkt. Våra traditioner, 
det lokala hantverket, vildmarken runt 
hörnet, entreprenörsandan och den 
starka industrin är en del av vårt dna och 
det hoppas vi ska skina igenom oavsett 
vad vi gör. Och trots att vi nu har världens 
ögon på oss ska vi fortsatt vara trygga 
Kirunabor. Vi tror nämligen på att vi 
sticker ut genom att vara nytänkande och 
okrångliga. Det var också därför tyckte vi 
att det var dags att bryta ett mönster.

Kalle, Karin och Kerstin inviger 
Kiruna C – Kirunas nya gallerior
Den kanske vanligaste symboliska 
handlingen vid en högtidlig invigning är 
att kungaparet eller andra kändisar bjuds 
in för att inför en publik klippa ett rött 
band med en tjusig sax. Men vi tycker 
att det är Kirunaborna som ska få vara 
först på plats och att det också ska vara 
Kirunabor som ska inviga galleriorna 
i Kiruna C - det är ju faktiskt vår stad! 
Och när vi bad om hjälp att nominera 
vilka som skulle få äran att få öppna upp 

dörrarna till de nya galleriorna utsåg 
Kirunaborna tillsammans med en jury 
bland annat en inspirerande forskare, två 
av framtidens Kirunabor och två eldsjälar 
inom föreningslivet av 50 nominerade. 

Så varmt välkommen den 1 september 
klockan 12.00 när vi tillsammans öppnar 
upp dörrarna till våra nya gallerior!

EMMA GRAMÉUS

Upplevelsen i centrum
Det är vad vi strävar efter i allt vi gör inom Kiruna C. Vi har haft det i åtanke i allt från att planera butikernas 
placering, till galleriornas egna unika utseenden och nu den stundande invigningen. En invigning där kungen 
får kliva åt sidan och lämna plats åt Kirunaborna.

Tillsammans 
möter vi hösten 

i nya 
centrum!

www.kirunac.se 
@kiruna_c
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HEMTEX

LA GUNA VILDMARKSHÖRNAN SVEN HÖRNELL AB HAIRLIGA HÅR

CAFÉ OSCAR

LEKIA HEDLA

UTHYRNING PÅGÅR SALONG BERIT & LASSE UTHYRNING PÅGÅR

UTHYRNING PÅGÅR SALONG HELHET

BY DÉCO

FONUS

ENCHANTÉ 
INREDNING & DESIGN

FAMILJERUM

BANKOMAT

KVADRAT 
INREDNING & DESIGN

WC

WC WC

Nu öppnar vi Sjuan!
I galleria Sjuan kan du möta upp en kär vän för en fika eller träffa familjen över 
en bit mat. I samma veva kan du passa på att ta en titt i någon av de butiker
som tilltalar dig, oavsett om det är heminredning, friluftsliv, skönhet, 
välmående eller leksaker.

Öppettider
MÅNDAG-FREDAG 10-18

LÖRDAG 10-15

Här
hittar du 

oss!

SALONG HELHET
Öppningserbjudande: 20% på hela sortimentet i butiken.
Alla som köper ett presentkort under öppningshelgen är med 
och tävlar om behandlingar till ett värde av 1000:- Varmt Väl-
komna till vår Nya Salong! /Sara Lantto och Susanne Wikberg.

HEDLA
Varmt välkommen in till oss på Hedla i vår nya fina lokal. 
Vår ambition är att kunna erbjuda ett ännu bredare och 
finare sortiment!

ENCHANTE INREDNING & DESIGN
Snart är det dags!  
Varmt välkomna till oss på Enchanté inredning 
& design. Kirunas nya inredningsbutik. 

KVADRAT 
Fira med oss!
20% på ett köp under invigningen.

FONUS
Varje begravning är unik, 
precis som det liv som levts

HEMTEX
Som vi har längtat! Vi kan knappt vänta på att äntligen få 
visa er Kirunabor hur fint vi har fått det. 
Hjärtligt välkomna på invigningen! /Marie med personal

LA GUNA
Varmt välkommen till oss!

VILDMARKSHÖRNAN
Välkommen till vår nya butik!

CAFÉ OSCAR
Välkommen in till vårt fik i Sjuan!

SALONG BERIT & LASSE
Välkommen att boka din tid hos oss i Sjuan!

BY DÉCO
Välkommen att boka din tid hos oss!

HAIRLIGA HÅR
Vi ses snart i nya centrum!

SVEN HÖRNELL AB
Vi ses snart i Sjuan!

LEKIA
Välkommen till oss på Lekia, Kirunas enda leksaksbutik!
Öppningserbjudande Tor-Lör 1/9-3/9 20% på ett helt köp.
Gäller EJ Lego och redan nedsatta varor.
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Åttan

ATELJÉ NORDCOOP

HÄLSOKRAFT

SUKMA’S KITCHEN

SYSTEMBOLAGET KEBAB CENTERSTYLE BY US

SYNOPTIK KRONANS APOTEK

ENERQI

HUSMAN HAGBERG HÖJDMETER

KIRUNA LAPPLAND

KIRUNA BOKHANDEL

DJUNGELSTUGAN HÖJDMETER

Nu öppnar vi Åttan!
I Åttan kan du hitta det mesta för vardagsbestyr och tillfällen när du vill unna 
dig det lilla extra. Allt från att fylla på hemmaapoteket och kylskåpet till 
snittblommor, gå-bort-presenten eller nya stavar till söndagsturen.

Öppettider
MÅNDAG-FREDAG 10-18

LÖRDAG 10-15

KEBAB CENTER
Varmt välkommen in till oss!

STYLE BY US
Välkommen att boka en tid hos oss!

HÄLSOKRAFT
Välkommen in till oss under invigningen för erbjudanden 
och överraskningar!

HÖJDMETER
Vi ser fram emot att visa våra nya butiker!

DJUNGELSTUGAN
Vi ser fram emot att visa dig vår nya butik!

BOKHANDELN
Välkommen till oss på Kiruna Bokhandel!
För att fira våra nya lokaler ger vi de första 
50 betalande kunderna en liten gåva.

SYSTEMBOLAGET
Nu finns vi i nya centrum!

KRONANS APOTEK
Välkommen till oss i Åttan!

SYNOPTIK
Varmt välkommen in till oss!

SUKMA´S KITCHEN
Vi ses i Åttan till vintern!

HUSMAN HAGBERG
Vi på HusmanHagberg hjälper dig att hitta hem. 
Vi är fastighetsmäklare och hjälper till med alltifrån värderingar till 
bostadssökande och försäljningar av bostadsrätter, fritidshus, villor 
och kommersiella fastigheter. Välkommen att bli nöjd du också. 

KIRUNA LAPPLAND
Vi ses i nya centrum 2023!

ATELJE NORD
Fina premiärerbjudanden på öppningsdagen.
Välkomna!

HÖJDMETER
Välkommen in till oss!

ENERQI
Vi öppnar snart i Åttan!

COOP
Vi bygger Coop för nya Kiruna. Välkommen till Coop Kiruna 
Centrum. Butiken med ett stort utbud av färdig mat, en fräsch 
salladsbar och varje dag erbjuder vi nygrillat kött samt färskt och 
gott bröd i butiken.

Här
hittar du 

oss!
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Nian

ESPRESSO HOUSE

DRESSMANN LINDEX UTHYRNING PÅGÅR

SUSHI TAKE AWAY

PELIKAN

KICKS BEST JUHLIN’S

CENTRUMUR & PENN

UTHYRNING PÅGÅR

HÅRMAGAZINET

JEANSBOLAGET

EUROSKO
ERUT  
THAIMASSAGE

Nu öppnar vi Nian!
I Nian kan du kirra dig från topp till tå för att möta alla årstider. Här hittar du 
gummistövlar för plask och slask, feststass och favoritjeansen för alla tillfällen. 
Passa på att lägga upp byxorna fixa frisyren eller ladda batterierna 
med massage.

Öppettider
MÅNDAG-FREDAG 10-18

LÖRDAG 10-15

HÅRMAGAZINET
Varmt välkommen in till oss!

CENTRUM KLÄDER
Samma butik, annan lokal! 
Ni är hjärtligt välkomna! 
Hälsar Johanna och Janne med sin personal

EUROSKO
Vi ser fram emot att visa vår nya butik!

BEST JUHLIN´S
Välkommen att boka tid hos oss!

PELIKAN 
Som vi har väntat och längtat, men nu är det nära! 
Vi är så peppade på att visa upp vår nya butik, vi hoppas att ni 
ska gilla Pelikan lika mycket som vi gör. Stort välkomna in till oss, vi 
hoppas vi ses! 
20% på ytterkläder på Pelikan gäller 1-3/9.

ESPRESSO HOUSE
Vi ses i Nian 2023!

UR OCH PENN
Vad roligt det ska bli att få visa upp vår nya fina lokal!
Kom in och fira med oss med -20% på utvalda varor 1-3/9

KICKS
Välkommen in till oss i Nian!

JEANSBOLAGET
Som vi har väntat och längtat, men nu är det nära! Vi är så peppade 
på att visa upp vår nya butik, vi hoppas att ni ska gilla Jeansbolaget 
lika mycket som vi gör. Stort välkomna in till oss, vi hoppas vi ses! 
20% på jeans på Jeansbolaget gäller 1-3/9.

LINDEX
Fira med oss! Öppningserbjudanden: 20% för dig som är 
More-medlem 1/9. Goodiebag till de 100 första som handlar 
för över 500:- 20% på alla klänningar och byxor 2-3/9

SUSHI TAKE AWAY
Vi öppnar snart i Nian!

ERUT THAIMASSAGE
Vi ser fram emot ditt besök!

DRESSMANN
-40% på ALLA varor! 
Fira med oss hela helgen 1/9-3/9

Här
hittar du 

oss!



| KÄNN DIG SOM HEMMA #3 2022 KÄNN DIG SOM HEMMA #3 2022 |28 29

I september flyttas fem så 
kallade SJ-byggnader till nya 
centrum. De byggdes under 
1910-talet som bostäder åt 
personal som var anställda vid 
järnvägen.

– SJ-bebyggelsen är unik i sin omfatt-
ning då den är Sveriges idag största sam-
manhängande område med kvarvarande 
SJ-byggnader, säger Marie Kuokkanen, 
projektledare på LKAB. 

Det är två typer av SJ-byggnader som 
kommer att flyttas och tillhörande gara-
ge. Den ena är uppförd i en våning med 

Frälsningsarmén
Frälsningsarméns hus byggdes 1901 som den första 
lokalen tillägnad frikyrklig verksamhet och representerar 
den tidiga centrumbebyggelsen i Kiruna. Huset kommer 
flyttas under perioden 2023-2024.

EMILIA SALMELA

Femton kulturbyggnader har 
redan flyttats och ytterliga-
re fem kommer att få en ny 
adress i september. Därefter 
återstår 21 byggnader som ska 
flyttas från gamla centrum 
mellan 2024-2026, däribland 
Kiruna kyrka. 
– Urvalet är gjord i en lång process med 
kommunen och länsstyrelsen där det 
kulturhistoriska värdet av byggnaderna 
särskilt beaktats, säger Joel Ahlquist, 
projektledare avvecklingsplanering 
LKAB. 

I Kirunas nya centrum är byggna-
derna en viktig del av stadskärnans 

utformning. Exakt vad alla byggnader 
kommer att få för funktion är inte 
bestämt ännu. 

– Det kan vara bostäder, förenings-
lokaler och för kommersiell verksamhet. 
Alla byggnader har redan en färdig 
plats i Kirunas nya centrum, säger 
Ahlquist. 

På plats i nya centrum finns redan 
Länsmansbostaden, bostadshusen 
Gula raden och i september flyttas fem 
byggnader från SJ-området som även de 
ska fortsätta vara bostäder. 

21 kulturbyggnader kommer att flyt-
tas längs samma väg. Kyrkan kommer 
att placeras på sin nya plats under 
2025, och ett omfattande arbete med att 
förbereda flyttvägen kommer att göras. 

– Vi har flyttat dessa byggnader med 

olika trailer-metoder genom åren. På 
senare år har LKAB valt en mer säker 
metod med radiostyrda vagnar, säger 
Ahlquist. 

Gamla sjukstugan är idag granne 
med gamla brandstationen, som även 
den ska flyttas, och har varit både en 
plats för vård av sjuka, redaktionslokal 
för radio och numera kontor för Tusen 
Toner. 

– Dessa två byggnader äger kommu-
nen, och planerar för flytt och framtida 
verksamhet själva. Övriga byggnader 
äger LKAB, säger Joel Ahlquist. 

Det har även byggts ett kulturområde 
på Luossavaraområdet beläget nedanför 
slalombacken. Där finns flera av de 
gamla arbetarbostäderna Bläckhornen. 

ULRIKA HUHTANISKA

Kulturbyggnader blir en viktig del av nya centrumkärnan

Pekinghuset
Pekinghuset, den Japaninspirerade byggnaden upp-
fördes 1922 som skolexpedition åt den numera rivna 
Centralskolan. Under senare år har den i stället agerat 
som kontor. Pekinghuset är kulturhistoriskt värdefull och 
kommer att flyttas under perioden 2023-2024.

Landströms/Landströmska huset
Landströmska huset är för många synonymt med 
restaurangen Landströms kök och bar. Den knuttimra-
de byggnaden är unik med sin nationalromantiska stil 
och är en av de byggnaderna som ska flyttas under 
2023-2024. När huset byggdes 1911 användes det som 
bokhandel och bostadshus. 

Gamla brandstationen
Kirunas första brandstation byggdes 1910 och använ-
des som brandstation ända fram till 1994. Byggnaden 
används än i dag, och består för nuvarande av kontor. 
Det är en av de få stationer som finns kvar i Sverige 
som är byggda i trä. Kiruna kommun planerar flytten av 
byggnaden.  

Tusen toner/gamla sjukstugan
När Tusen toner-huset, även känt som gamla sjuk-
stugan byggdes 1900 var det till en början en 10-rums 
arbetsbostad. 1902 blev det i stället en sjukstuga. Den 
byggdes om och under 1920-talet fick den det utse-
ende som vi känner igen idag. Byggnaden användes 
som sjukhus och BB fram till 1950-talet när nuvarande 
sjukhus var färdigt. Kiruna kommun planerar flytten av 
byggnaden.

Länsmansbostaden
Länsmansbostaden byggdes 1906 och är LKAB:s 99:onde 
byggnad i ordningen. Den upprättades åt Kirunas första 
länsman som en förmån i tjänsten, därav namnet läns-
mansbostaden. Bostaden flyttades redan 2017, och var 
den första kulturhistoriska byggnaden som placerades i 
nya centrumkärnan. 

Flytt av SJ-byggnaderna
Fem byggnader ska flyttas från Gamla centrum till nya där det blir ett samlat område med SJ-byggnader. 

Projektledaren Marie Kuokkanen säger 
att det finns två typer av SJ-byggnader 
som ska flyttas. 

ovanvåning, och är de mest välbevarade 
inom området. 

– De kännetecknas av nationalroman-
tiska drag med kraftiga framspringande 
tak över entréer, utsirade vindskivor, och 
små rundbågiga fönster, säger Marie 
Kuokkanen. 

Den andra typen är däremot den mest 
utbredda inom området och är uppförd 
i två fulla våningar under ett helvalmat 
sadeltak, entré på vardera sidan och två 
entréer på långsidan.

Byggnaderna flyttas till Norra och 
Södra Stallvägen samt Zettervallsvägen, 
vilken är namngiven efter Folke Zetter-
vall som var SJ:s chefsarkitekt. 

ULRIKA HUHTANISKA

Kulturbyggnader som får ny adress
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Tomma skyltfönster ersätts av konstverk

Projektet finansieras av LKAB och är 
ett samarbete mellan LKAB och Din 
Samarbetspartner. Totalt rör det sig om 
mer än ett 50-tal lokaler med varierande 
antal fönster som ska folieras.

– Det är många konstnärer som har 
varit med och bidragit så det kommer bli 

”Som en stor levande konstpark”, så beskriver Emma Jonsson, 
platsutvecklare på Din Samarbetspartner visionen över hur gamla 
centrum ska se ut efter flytten. Just nu pågår ett projekt där tomma 
skyltfönster folieras med verk av lokala konstnärer och fotografer.

en fantastisk blandning av olika uttryck. 
Vi försöker visa upp den bredd av kre-
ativitet som finns här. Genom projektet 
vill vi hylla kreatörerna, och samtidigt 
locka fram skaparglädje hos andra, säger 
Emma Jonsson.

Redan idag finns ett antal kreatörers 

Emma Jonsson är platsutvecklare på Din Samarbetspartner i Kiruna. Här står hon framför skyltfönster som pryds av några av 
Benny Ekmans verk med Kirunamotiv.

verk uppsatta – bland annat motiv av 
Benny Ekman och Camilla Ökvist samt 
fotografier av Linnea Lundkvist. Ambi-
tionen är att projektet ska färdigställas 
under september månad. 

– Vi vill skapa förändring på ett positivt 
sätt och se till så att människor vill 
fortsätta vistas på platsen. Det ska vara 
en fin och trygg plats för verksamheterna 
och människorna som finns kvar i gamla 
centrum, säger Emma Jonsson.

EMILIA SALMELA

Camilla Ökvist målningar med inspiration från naturen och livet i Kiruna.

Under augusti flyttar de första verksamheterna 
från gamla centrum ner till Nya Kiruna Centrum. 
En del verksamheter har redan nu stängt ned 
för att förbereda inför flytt medan andra verk-
samheter aldrig kommer hålla stängt utan flyttar 
parallellt som verksamheten är öppen i gamla 
centrumkärnan.

Inom några år ska hela nuvarande centrum vara tömt. De två 
kommande åren kommer det fortfarande vara liv och rörelse 
även i gamla centrumkärnan då verksamheter och boende 
fortfarande kommer finnas kvar.

LKAB och Kiruna kommun kommer under denna över-
gångsperiod ha två centrum att ta hand om. LKAB har redan 
vidtagit många åtgärder för att bibehålla attraktiviteten i gamla 
centrumkärnan bland annat genom att förstärka belysning och 
se till att skyltfönster pryds med konst och fotografier. 

Kvarteret Ortdrivaren med de ikoniska byggnaderna Snusdo-
san, Spottkoppen och Berlinmuren kommer att stängslas in helt 
då de sista bostadsgästerna flyttar ut.

Under sommaren påbörjades den invändiga avvecklingen av 
Vinterpalatset samt Hotellen Kebne och Kaisa. Under hösten 
slutförs avvecklingen även utvändigt. 

På området där byggnaderna har stått satsar LKAB på 
biologisk mångfald i den kommande gruvstadsparken. 

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

ULRIKA HUHTANISKA

Kvarter 1:
AFRY
Trafikverket
Sparbanken Nord
Swedish Space Corporation
Handelsbanken
Lev väl
Isar aero space.

Kvarter 3:
Nordea
Domstolsverket
Post-och Telestyrelsen
Kriminalvården 
LKAB arbetar med uthyrning av 
kontor på två våningsplan i detta 
kvarter 3 som kontorshyresgäster 
från gruvans påverkansområde 
har förtur till. 

Kvarter 4:
LKAB arbetar med uthyrning av 
de fyra lokalerna i detta kvarter. 
Hyresgäster från gruvans påver-
kansområde har förtur till dessa.

Kvarter 5:
Aurora kultur och kongress AB
Stadsbiblioteket
Ungdomens hus
Kiruna Konstgille
Kiruna Teater och Musikförening

Kvarter 6:
Elite Hotels
Royal
Kebab House
Pizzeria Sicilia
Senait Snabbköp
Uthyrning pågår av återstående 
fem lokaler för kommersiell verk-
samhet. Hyresgäster från gruvans 
påverkansområde har förtur till 
dessa.

Kvarter 7:
Se verksamheterna i galleria 7 
på sidan 22. 
Uthyrning pågår av tre lokaler på 
handelsvåningen i Kvarter 7.

Kvarter 8:
Se verksamheterna i galleria 8 
på sidan 24. 
Uthyrning pågår av en lokal på 
handelsvåningen och två kontor 
på våning 2 i Kvarter 8.

Kvarter 9:
Se verksamheterna i galleria 9 
på sidan 26. 
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
WSP
Tåga
Norrfinans
Inre Kraft
Uthyrning pågår av två lokaler på 
handelsvåningen i Kvarter 9 samt 
på två kontor på kontorsvåning-
arna i detta kvarter. 
Kvarter 10:
Scandic
Uthyrning pågår av två lokaler i 
detta kvarter. Hyresgäster från 
gruvans påverkansområde har 
förtur till dessa. 

Kvarter 94:
Polisen

Verksamheter som har tecknat avtal för Kirunas nya centrum

Gamla centrum lever vidare

Therese Lindroth, sektionschef på LKAB. Foto: Rebecca Lundh



INVIGNING AV NYA KIRUNA CENTRUM 1–3 SEPTEMBER 2022

Välkommen till en 
folkfest för alla!

DEN 1–3 SEPTEMBER FIRAR VI INNYA CENTRUM TILLSAMMANS

SE HELA PROGRAMMET PÅ INVIGNINGNYAKIRUNA.SE


