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Om projektet
I januari 2014 hölls ett stort informationsmöte om 
stadsomvandlingen på Folkets Hus i Kiruna. Ett möte 
som lockade många intresserade Kirunabor från hus 
och hem. Mötet var givetvis uppmärksammat i media 
och i en av våra länstidningar publicerades på mittupp-
slaget en vimmelbild från mötet. En bild som visade en 
stor samling män och kvinnor i övre medelåldern.

Tankarna började genast att snurra. Var är ungdo-
marna? Är de inte intresserade av stadsomvandling-
en? Hur mycket känner de till om denna process som 
kommer att påverka deras framtida liv? Kommer de 
till tals? Lyssnar beslutsfattarna på deras tankar, idéer 
och behov när vi nu har möjligheten att bygga en ny 
stad? Denna vimmelbild blev mer eller mindre start-
skottet för detta projektarbete om stadsomvandlingen. 

I vårt arbetslag som består av nio lärare och 88 elever 
fördelat på fyra klasser, är vi vana att arbeta tematisk 
och med projekt i olika former. Vi deltar ofta i olika 
skoltävlingar och har också kammat hem flera priser 
det senaste året. När vi arbetar tematisk och projek-
tinriktat står det entreprenöriella lärandet i fokus, helt 
enligt den senaste läroplanens intentioner. Detta inne-
bär inte att varje elev ska bli en egen företagare i vuxen 
ålder utan att vi som lärare ska ta tillvara på barnens 
och ungdomarnas möjligheter att vara delaktiga och 
kreativa i vardagen och det är precis vad detta projek-
tet syftar till. Vi ger dem uppgifter som är verklighets-
anknutna och meningsfulla och som får dem att våga 
ta egna initiativ och prova på nya utmaningar.

Projektet inleddes med att elever och lärare fick lyss-
na på tre exklusiva och inspirerande föreläsningar. 
Den första av Tony Järlström, VD på näringslivsbola-
get Progressum, den andra av Pia Lindholm, chef för 
samhällsomvandlingen på LKAB och den tredje av Pe-
ter Niemi, kommunchef i Kiruna. De representerar tre 
aktörer med samma mål men med olika roller i denna 
unika stadsomvandling.

Eleverna har sedan arbetat i åtta olika grupper; bo-
ende, utbildning, fritid och kultur, näringsliv, handel 
och nöje, kommunikation samt sjukvård och äldre-
omsorg. De har i grupperna skaffat sig mer kunskap 
om stadsomvandlingen genom att t.ex. intervjua Kiru-

nabor, politiker och tjänstemän. De har också skrivit 
krönikor, reportage, dikter och gett sina visioner om 
framtiden samt ritat och byggt modeller av byggnader 
som de skulle vilja se i det Nya Kiruna. En del av allt 
detta arbete har vi samlat i denna bok och mer finns 
att se och läsa på projektets hemsida vars webbadress 
ni finner i slutordet.

Den 15 januari 2015 är det dags för den slutliga re-
dovisningen av detta projekt. Då ska eleverna på oli-
ka sätt få presentera sitt arbete under ett frukostmöte 
på Folkets Hus för särskilt inbjudna representanter 
från kommunen, landstinget, näringslivet och olika 
branschorganisationer. Eleverna får då möjlighet att 
sprida sina tankar och idéer utanför skolans väggar 
samtidigt som de får träna muntlig kommunikation i 
en verklig situation som de garanterat har nytta av i 
framtiden.

Tony Järlström, VD på näringslivsbolaget Progressum

Pia Lindholm, chef för samhällsomvandlingen på LKAB
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Inledning
Det har nu gått lite mer än tio år sedan man från Ki-
runa Kommun skickade ut ett pressmeddelande om att 
Kiruna stad måste flyttas på grund av gruvans expansi-
on. Ett pressmeddelande som väckte stort intresse både 
nationellt och internationellt.

Varför har just denna stadsflytt väckt så stor upp-
märksamhet världen över? Många är de människor 
som frågat oss Kirunabor om hur det går med stads-
flytten. Vart man än kommer, vem man än träffar så 
får man denna fråga. Att Kiruna stad ska flyttas verkar 
inte ha gått någon obemärkt förbi.

Kiruna är givetvis en unik och intressant stad ur flera 
perspektiv. Det vet alla vi som bor och verkar här. Det 
geografiska läget, de tydliga årstidsväxlingarna, kon-
trasterna mellan ljus och mörker, närheten till naturen 
och de storslagna fjällen är bara några exempel på vad 
som gör Kiruna så unikt och lockar många turister till 
oss. Under de här åren som har gått, har det också dis-
kuterats och skrivits spaltmeter om denna stadsflytt. 
Åt vilket håll staden ska flyttas, vilka byggnader som 

är viktiga att bevara och flytta med till den nya sta-
den, hur E10:an och andra viktiga vägar ska dras, hur 
rennäringen påverkas av stadsflytten, hur nuvarande 
bostadsbrist lett till ”fly in – fly out” effekter på arbets-
marknaden och huruvida boendekostnaderna kommer 
att öka för dem som tvingas flytta...ja, listan kan göras 
lång.

Hur långt har vi då egentligen kommit med stadsflyt-
ten? Ja, nu är det äntligen dags att gå från ord till hand-
ling enligt dem som arbetar aktivt med stadsflytten och 
nog börjar de flesta av oss märka av att det händer 
saker runt om i staden. En förberedelsetid på tio år 
kan tyckas som lång tid men det är nog i slutändan 
klokt att låta en del beslut landa innan man skrider till 
verket så att Kiruna verkligen förblir den mönsterstad 
som Hjalmar Lundbohm en gång gjorde den till. 

Vår förhoppning med detta arbete och denna bok 
är givetvis att något eller några av de tankar och idéer 
eleverna har om framtiden ska bli verklighet i det nya 
Kiruna.

Du tornar fram som ett slott 
staden ett minne blott 
steg för steg du närmar dig
och varje själ berörs för sig

Sara Nilsson 9C



6

I små grupper har eleverna gjort reportage inom sitt specifika arbetsområde. De har bl.a. intervjuat Kirunabor, 
politiker och tjänstemän om hur de ser på stadsomvandlingen och framtiden i det Nya Kiruna. Fler reportage 
finns på vår hemsida. Webbadressen finner du i slutordet.

Den som egentligen skulle bli intervjuad 
av oss kunde tyvärr inte närvara, men 
väl på plats i den tysta skolan möttes vi 
utav en glad Carola Stålnacke som kun-
de ställa upp. 

-Jag ska försöka svara så gott jag kan, 
det är hon ni egentligen skulle intervjua 
som jobbar mest mot högskoleutbildningar, jag jobbar 
mer egentligen mot gymnasieutbildningar för vuxna 
och även yrkesutbildningar, säger hon när hon möter 
upp oss i korridoren. 

Vi har då begett oss till Parkskolan i Kiruna för att 
besöka Carola Stålnacke. Carola jobbar på Parkskolan 
som utbildningsledare. 

Vi sätter direkt igång med våra frågor och de första 
vi frågar är vad själva syftet med högskolor och uni-
versitet är.

- Syftet med högskola och universitet rent för sam-
hället är det ju att ge högre utbildningar. Man har olika 
utbildningsnivåer i vårt samhälle, ni går i grundsko-
lan och sedan vet ni att det kommer gymnasium och 
så finns det ju då utbildningar efter gymnasiet, säger 
Carola. Hon beskriver även verksamheten som att det 
bygger vidare på den utbildning som man fått under 
gymnasiet. Till exempel om man vill bli läkare, psyko-
log eller veterinär så är man tvungen att läsa på hög-
skola. Plus att på ett universitet har man möjligheten 
att forska, så universiteten har alltid forskare anställda. 

Vad är de då som ingår i utbildningen på dessa sko-
lor? Frågar vi. 

-Som ni kanske vet så har inte Kiruna en egen hög-
skola eller universitet, utan det här är ju ett lärcentra. 
Dels så jobbar vi för att få utbildningar hit upp. För 

Ett utbildat Kiruna
Trots att vi inte har en högskola i Kiruna så utbildar sig många här. Med ett tekniskt samhälle som utvecklas så bidrar det även till 
ett ökat utbud av distansutbildningar. -Det var svårt att utbilda sig härifrån när jag började arbeta, säger utbildningsledaren Carola 
Stålnacke.

det är inte alltid så att man kan flytta iväg, utan då ska 
man kunna läsa på plats och då kanske vi ser att det 
finns ett stort behov av till exempel lärare och då för-
söker man prata med universitet och högskolor om att 
vi vill få utbildningar upp hit till Kiruna för att kunna 
rekrytera mer lärare, säger hon. 

Vi frågade även vad målet med verksamheten är. 
Hennes svar är:

-Det är väl egentligen det vi pratade om tidigare om 
varför man har den här verksamheten. Men det är för 
att kunna ge den utbildningen som krävs för den nivån 
man vill åstadkomma, tänker jag.

Vi fick veta att man har jobbat med att få upp ingen-
jörsutbildningar hit till Kiruna eftersom att ingenjörer 
behövs till bland annat LKAB. 

- Vi har studenter här som läser på distansutbildningar, 
dem är kvar i Kiruna men de läser mot ett universitet 
eller en högskola på annan ort. Vi som jobbar här finns 
här som ett stöd. Elever får komma hit och ha video-
konferenser och om man vill får man läsa här, vi har 
platser där man får sitta vid en egen dator.

Detta som Carola tagit upp kallas studerandeservice. 
I detta ingår även att man får gå till skolan och skriva 
tentor, vilket är bra då man inte behöver åka ner till 
universitetet och skriva tentan. 

När Carola började arbeta som studievägledare så 
fanns det inte alls ett lika stort utbud av distansutbild-
ningar som det gör nu. Det var inte lika lätt att läsa 
mot ett universitet som det är idag. Dock så är vissa 
utbildningar väldigt populära och därmed är det svårt 
att komma in på dessa. Hon tycker att man borde fun-
dera över om det finns tillräckligt med utbildningsplat-
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ser, eller om man vill ha det så. 
Vi frågade Carola vad hon själv tycker om dagens 

utbildning. Hon sa:
-Jag tycker utbildning är viktigt, att det behövs. 

Tycker man kanske borde öka antalet utbildningsplat-
ser till till exempel utbildningar för läkare. 

Detta sa hon nog för att de är en enorm läkarbrist 
just nu.

-För vi behöver läkare i samhället och det känns som 
att man se borde över antalet utbildningsplatser så fler 
som vill utbilda sig får möjlighet till det. Jag tycker de 
har ett ganska bra utbud av distansutbildningar.

Okej, men framtidens utbildning, hur borde den 
vara?

- Ja, Jag tycker att det är viktigt att man tittar på vad 
som behövs för kompetens så att man anpassar myck-
et, och pratar mycket med varandra. Man ska känna 
att kunskaperna man har efter utbildningen räcker till. 

Detta håller nog alla med om och studenterna fram-
förallt. 

- Tekniken går ju framåt och då kan man utveck-
la distansutbildningar. Jag tycker man alltid ska hålla 
vägar öppna. Om man tex valt fel på gymnasiet så ska 
man inte kunna läsa något annat om man vill. Säger 
Carola om framtidens utbildning. 

Vår vision: Alla hus, hotell m.m. vill vi skall vara mo-
derna och energisnåla. Utseendet är viktigt i en ny stad. 
Vi vill att Kiruna skall vara en bra stad att bo i även 
för de som har bott här hela livet. Just nu känns det 
som att Kiruna är en stad som bara lever på turister 
och gruvan. Vi vill att Kirunaborna skall trivas jättebra 
i det nya Kiruna och att inte alla skall jobba i gruvan. 
Trots att det finns en gruva så behövs lärare och läkare.

Kiruna är en riktig naturstad. Varför inte göra flera 
skoterleder och skidspår då? Vi har ju tillgång till snö.

Fakta om Kiruna lärcentra
•  Lärcentrat ligger i centrala Kiruna på gamla 

 Parkskolan

•  7 personer anställda som personal

•  15 personer anställda som lärare

Av: Märtha Lindmark, Hanna Edlert, Viktor  
Johansson-Sturk och Viktor Wikström 9B

LKAB:s syn på gruvindustrin och stadsomvandlingen
LKAB:s gruva i Kiruna tvingas bryta längre ner under 
jorden, detta betyder att staden ligger för nära gruvan 
och måste flyttas. LKAB ersätter allt som måste rivas 
och vi har ställt några frågor till Pia Lindholm som 
representerar LKAB. 

Stadsomvandlingen är viktig
- LKAB har en egen enhet som på heltid arbetar med 
samhällsomvandlingen den uppgår  idag till 18 per-
soner. Att klara samhällsomvandlingen är för LKAB 
en mycket viktig fråga för att trygga fortsatt gruv-
drift och utveckla attraktiva samhällen. Det är LKA-
B:s gruvbrytning som påverkar staden och därför är 
LKAB skyldiga att betala ersättning till de som påver-
kas. LKAB är därför delaktiga i det mesta som gäller 

samhällsomvandlingen i Kiruna, skriver Pia Lindholm.

Hur påverkar utbudet av kommunikationer företagan-
det i Kiruna?
LKAB och de företag som arbetar med LKAB, samt 
näringslivet i Kiruna är beroende av goda kommuni-
kationer. LKAB deltager därför i de så kallade kom-
munikationsråd som bildats (bl.a. flygrådet) och som 
med Kiruna Kommuns näringslivsbolag bevakar och 
arbetar för att säkerställa goda förbindelser med tåg, 
flyg och bil till Kiruna och turistorter inom kommu-
nen t.ex. Björkliden, Abisko, Riksgränsen och Nik-
kaluokta. Besöksnäringen och LKAB m.fl. påverkas 
negativt om utbudet av kommunikationer försämras. 
Färre flyg ökar kostnaderna för övernattningar tex. I 
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de fall gruvbrytningen påverkar vägar eller järnvägar 
betalar LKAB kostnaderna för att ersätta de sträckor 
som påverkas, därför har LKAB bekostat och med Tra-
fikverket drivit projekt för omdragning av järnvägen 
runt berget Kiirunavara och bygget av ny väg 870 mot 
Nikkaluokta som pågår.

Hur arbetar företag och företagsorganisationer med 
kompetensförsörjning? Och är det lätt att hitta perso-
ner med rätt kompetens?
LKAB har en stor personalavdelning i HR (Human Re-
sources) som arbetar med LKAB:s kompetensförsörj-
ning. LKAB har ca 200 olika yrken och för att klara 
rekryteringen använder LKAB olika aktiviteter, dels 

Kirunaborna vill ha fler affärer 
”Utbudet räcker inte alltid”
Under onsdagsförmiddagen var det tomt i centrum. 
Butikssäljarna berättade att de vill ha fler nya affärer. 
De vill att både kläd- och inredningsaffärer ska komma 
till nya Kiruna. De flesta tycker inte att utbudet räcker 
till. Det duger men det är fortfarande inte tillräckligt.

En butikssäljare vill att Kirunas nya gallerior ska ha 
ett önskeland så att barnen kan leka medan föräldrar-
na kan shoppa fritt.

De flesta Kirunabor shoppar både lokalt och bestäl-
ler på nätet från butiker som vi i dagsläget inte har i 

Kiruna.
Nya affärer som Kirunaborna vill ska komma till Ki-

runa är Biltema, Gina Tricot, Cubus, Lagerhaus och 
Media Markt d.v.s. allt från kläder och inredning till 
elektronik och fordon.

Det är blandade svar om hur affärsinnehavarna vill 
att nya Kiruna ska se ut. Man vill ha en stormarknad 
som Storheden i Luleå men man vill också att staden 
ändå ska vara samlad.

Kanske det bästa är att sätta stormarknaden en bit 
från själva centrum men att det fortfarande är i närom-
rådet och att man kan åka buss där emellan.

Fakta:
•  De flesta kvinnor beställer fråm nätet. 

•  Kirunaborna tycker inte att affärernas utbud  
 räcker tillräckligt 

•  De vill ha mer nya affärer.

Av: Sanna Ponga, Linnéa Aidanpää 
och Felix Fjällborg 9D

deltagande på stora evenemang typ jobbsökarmässor, 
dels olika rekryteringskampanjer bl.a. på universitet 
och högskolor, annonser i dagspress, annonser med ut-
veckling av företagets webbsida, m.fl. LKAB har ock-
så ett traineeprogram för utvalda studenter som söker 
jobb i företaget.

Fakta:
LKAB har en egen enhet som på heltid arbetar 
med samhällsomvandlingen och den består idag  
av 18 personer.

Av: Fredrik Bohm och Victor Fredriksson 9A
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Samernas behov kontra näringslivets behov - problematik? 
Långt här uppe i norr, längs orörda fjällvidder i vinterns gnistrande oas ligger kontrasternas stad, Kiruna. 15 mil norr om polcirkeln där 
uråldrig samisk kultur och modern turistverksamhet går hand i hand. I löpsedlar, radio och TV, ja överallt finns fascinerande reportage 
om vårt lilla vinterparadis i norr. Men hur förhåller sig artiklarna till verkligheten, är vi verkligen ett glittrande vintersagoland utan pro-
blem?  Vi har intervjuat några Kirunabor för att få veta mer. Vi har också gett våra visioner om hur vi skulle vilja ha det i det Nya Kiruna.

När vi vandrar ned för Hjalmar Lundbohmsvägen 
bland de ringlande snöflingorna mot stadshuset lyser 
det i ett litet kontor. Här har Christer Vinsa hittat sin 
plats bland skrivborden, dominerade av pappersark. 
Det är stressigt i jobbet som projektledare för stads-
omvandlingen. “Jag tror att alla pratar om att vi gör 
det här för LKAB, men vi måste komma ihåg att vi 
har besöksnäringen och rymdindustrin som växer så 
att det knakar och samtidigt en rennäring som vi måste 
ta hänsyn till. Så i det nya Kiruna så måste vi ock-
så skapa förutsättningar för t.ex. besöksnäringen och 
rennäringen, säger han och småler.”

Gruvans huvudstad, vinterparadis och rymdens met-
ropol är några få av alla benämningar Kiruna har idag. 
Det är ofta dessa områden vi också främst förknippar 
staden med. Vi har gruvdriften som sysselsätter majo-
riteten av stadens invånare och tack vare vårt geogra-
fiska läge är staden perfekt lämpad för rymdindustri 
och rennäring. Fler och fler söker sig hit för att ta del 
av våra unika attraktioner som Icehotel och Lapland 
Resorts. Vilket resulterat i att besöksnäringen har för-
dubblat sin omsättning på bara de närmsta tio åren. 

Idag är turismen en av de starkast växande sekto-
rerna i Kiruna. Vår stad är en av jordens mest exotis-
ka vinterdestinationer. Vi har det världsomspännande 
varunamnet Kiruna. Vart du än kommer så känner 
folk igen vårt namn. Den där unika platsen högt uppe 
med norrskenet, gruvan, den orörda vildmarken, nära 
kopplingen till naturen och inte minst, vår i ögonfal-
lande specifika kultur. 

Rennäringen är Kirunas absolut äldsta näring och 
har funnits här sedan mannaminne. Men under det se-
naste seklet har Kiruna genomgått stora förändringar 
och vid sidan om rennäringens rationalisering har den 
påverkats påtagligt av att Kiruna växt upp som landets 

största gruvstadsort. Problematiken ligger främst i hur 
man ska förvalta Kirunas kringliggande områden.

Renen är ett djur som själv söker betesmark och 
har rört sig kring samma platser sedan urminnes tider. 
Djuren och en stabil renskötsel är beroende av marker 
som har så pass bra sammanhållning att djuren kan 
ta sig från plats till plats, vilket Kiruna idag för tillfäl-
let med råge kan erbjuda. Men i och med en växande 
gruvindustri och befolkning som ökat från bara några 
hundratal till 24 000 på 100 år är det självfallet att 
mer markområden kommer, som tidigare använts som 
betesmark för renar, behöva tas i anspråk. Det beror 
på att vår hållbara gruvdrift ska kunna fortgå och vi 
ska kunna fortsätta producera malm i världsklass. En 
hållbar gruvdrift är källan till den globala välstånd-
sökningen världen över. Dessutom tryggar den jobb, 
bidrar till en samhällsutveckling och ger oss en fram-
tidstro. Men det växande näringslivet tvingar samerna 
till omläggning av deras rendrift. De har tvingats ge 
upp viktiga betesmarker och flyttningsleder. 

“Vi liksom alla andra 
förstår att för att gruv-
brytningen ska kunna 
utvecklas måste staden 
flyttas, men rennäring-
en är också en viktig i 
Kiruna kommun och 
den måste beaktas.” 
(Laevas sameby)

Även om rennäringen jämfört med turismen idag är 
sysselsättningsmässigt förhållandevis liten så produ-
cerar den mervärden som är svåra att uppskatta. Det 
är en av grundpelarna för den samiska kulturens fort-
levnad samt för att samiska turistföretag ska kunna 
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utvecklas. Turismen är alltså delvis beroende av att 
rennäringen ska fortgå, för utan dessa kulturella sär-
drag hade en del av argumenten att locka hit turister 
försvunnit. Därför är det viktigt att skapa förutsätt-
ningar i framtiden för att vårt varumärke ska bestå. 
Men även om dessa näringar är mer eller mindre be-
roende av varandra kan det vara svårt att få det att 
fungera på ett smidigt sätt. Allting är en fråga om hur 
markområden ska förvaltas. Med våra dryga 350 000 
gästnätter varje år är det inte lätt att kombinera det 
internationella naturintresset och samtidigt ta hänsyn 
till Kirunas samiska kultur. För det är så att individer-
na i den brokiga och stadigt växande turistskaran blir 
allt viktigare. Allt eftersom världen kommer närmare 
genom sociala medier och som globaliseringen fort-
sätter i denna skenande takt kommer vi att skaffa oss 
kontakter över hela världen. Globaliseringen influerar 
sociala mönster och resenären kommer ha en mycket 
större medvetenhet om destinationen i framtiden. Där-
för måste vi i Kiruna på ett bra sätt förmedla vår stad 
och nyckeln till det i vårt är genom unika upplevelser, 
ju mer egenartade desto bättre. Men dessa egenarta-
de upplevelser är nödvändigtvis inte bara gynnsamma 
utan kan även föra med sig en del missöden. Vi tränger 
in på renarnas levnadsområden under till exempel sko-
tersafaris och  hundspannsturer. 

”Rennäringen är en av de 
största parterna vid utform-
ningen av den nya staden. 
Det är ett så kallat riksin-
tresse och de har ett starkt 
skydd inom lagstiftningen. 

Det är varken vi i kommunen eller samebyarna som 
bestämmer vart vi får bygga. De besluten tas på riksni-
vå.” (Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna) 

I Leavas fall är det främst den nya tillkommande in-
frastrukturen, när vi drar ny järnväg, godståg, nya 
industriområden och liknande som påverkar renar-
nas neutrala förflyttelsemönster. I Laevas fall har det 
märkts genom att huvudflyttningsleden har blivit av-
klippt. Men det är inte så att rennäringen inte priori-
teras. Redan från början så har de fått gehör för sina 
synpunkter och i Laevas fall har de kompenserats med 
en ekodukt för att kunna flytta sina renar över den nya 

järnvägen. Ett sätt att lösa problematiken till viss del 
för rennäringen i Laevas sameby är, förutom en anlagd 
renpassage vid den nya järnvägen, ett borttagande av 
den befintliga. Dock är det en väldig kostsam och eko-
nomiskt betungande lösning, för det övriga näringsli-
vet i Kiruna. 

Om man ser det från näringslivets synvinkel så har 
rennäringen gjort det mycket svårare att få igenom för-
slag om att bebygga Kirunas kringliggande områden 
och utöka näringslivet. 

“Det är viktigt att vi har en 
bra dialog med rennäringen, 
så vi tillsammans kan arbeta 
för att undvika problematik, 
på så sätt blir alla glada och 
nöjda. Det finns plats för oss 
alla.” (Monica Lind, delägare 
i Camp Ripan)

Det är faktiskt tack vare gruvan och stadsomvand-
lingen som vi är så heta på marknaden idag. Men med 
en ständigt växande turism och en rennäring som do-
minerar vår omnejd är det ytterst viktigt att alla nä-
ringar kommer till tals och samarbetar med varandra.

Våra Visioner
Hur ska vi modernisera Kiruna för att den ska passa 
alla? Här ger vi er i lite idéer som kan vidtas för att 
lindra konsekvenserna av stadsflytten för olika näring-
ar.

Tillfredsställande boende
Bristen på hotellboende i Kiruna har länge varit ett 
stort problem. Nu har det eskalerat så mycket att 
det till och med är svårt att hålla större konferenser 
här. Kiruna är en av få svenska kommuner som lig-
ger ovanför odlingsgränsen, vilket innebär att nästan 
all mark är statlig. Direkt vi ska bygga något måste vi 
vända oss till staten vilket kan vara en komplicerad 
process. Det kan göra det svårt att få hotellaktörer hit, 
vilket idag visar sig i form av för få hotell och skyhöga 
priser som omöjliggör en bred turism. I framtiden vill 
vi ha en mångfald av olika turistföretag på marknaden. 
Vi vill ha mer konkurrens och speciellt det som berör 
boende. En konkurrens bland hotellaktörerna hade per 
automatik tvingat ner priserna på boende vilket hade 
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breddat vår turistverksamhet till annat än den övre 
medelklassen som den främst vänder sig mot idag. Vi 
vill i framtiden prioritera just hotellboende och bygga 
upp ett stort utbud.

Det ska finnas ett bra boende i alla prisklasser där 
miljö och design ska spela en stor roll. Vi tror att an-
norlunda och unika konstruktioner av lokala råvaror 
är en stark attraktionskraft för att locka hit människor. 
Varför hade vi inte kunnat göra om besöksgruvan till 
ett hotell där turister hade kunnat övernatta och känna 
hur berget skakar under nätterna? Med förutsättning-
ar att det är säkert förstås. Det hade varit häftigt, tyck-
er vi. Dags att börja tänka kreativt och kanske utnyttja 
det som redan finns, och med lite fantasi skapa en ny 
symbol för Kiruna.

Attraktiv stadskärna och kommersiell service
I framväxten av nya Kiruna måste vi se till hur turis-
terna själva och rennäringen vill hur samhället ska se 
ut. Både rennäringen och besöksnäringen tjänar till 
exempel på att i vår nya stad skapa en mer samman-
hållen och tätare stadskärna med ett levande centrum, 
där såväl offentlig som kommersiell service finns. En 
tätare stadskärna hade varit bra av många olika anled-
ningar, dels blir den totala ytan som bebyggs mindre, 
vilket gör att rennäringen inte tar lika mycket skada. 
Dessutom blir avstånden kortare vilket hade minskat 
bil- och transportberoendet, även för Kirunaborna 
hade det varit till nytta. Detta hade gynnat miljön och 
minskat utsläppen, det hade gjort att fler valt att gå 
istället för att åka bil. Dessutom hade vi fått en mer 
sammanhängande stad. Tänk vad mysigt att flanera i 
affärerna under alla julgirlanger som hänger mellan 
husen, vilken stad!

Fler restauranger 
Öppettiderna hos affärer och caféer i Kiruna idag är 
definitivt under all kritik. Ibland känns det som att ca-
féer är mer öppna på ägarens villkor än kundens. En 
av våra viktigaste visioner är att göra staden mer le-
vande genom att öppna fler restauranger och anpassa 
öppettiderna så turisterna känner sig välkomna när de 
besöker nya Kiruna. 

“Min idé om maten på den nya gymnasieskolan är 
att man inte ska bygga en matsal. Istället ska eleverna 

få gå ut i centrum och äta då skolan kommer att ligga 
centralt. Det blir syre, ungdomar kommer ut och äter 
och det kan öppnas mer restauranger som även är bra 
för turisterna.” (Lars Gavelin, LKAB)

Ja, självklart har han rätt. Med mer restauranger att 
välja mellan blir staden mer levande och gästvänlig 
och det gynnar även Kirunaborna som får mer alterna-
tiv att välja mellan. Mer restauranger och matställen 
innebär också mer jobb och jobb lockar ungdomar. En 
början till att nå målet med en befolkning över 30 000 
invånare. 

Kommunikationer
I och med den stadigt ökande mängden turister så väx-
er resebehovet till och från kommunen. Men att det 
ska vara enkelt räcker inte. Kollektivtrafiken bör vara 
miljövänlig, säker och tillgänglig för alla. Om vi tittar 
till de resandes så  är enkelhet och smidighet ett starkt 
ledord när man anländer till en ny stad. Det ska vara 
tryggt och enkelt att byta från olika färdmedel obero-
ende på vilken slutdestination man har. Därför hade 
det underlättat enormt att bygga ett centrumnära rese-
centra. Vilket både hade förkortat resetiderna och ökat 
servicenivån för resenärerna. Detta hade man kunnat 
toppa med en gondolbana från flygplatsen in till rese-
centrat, en smart och miljövänligt sätt att resa. 

“Samlade kommunikationer hade gjort min helhets-
upplevelse i Kiruna mycket bättre. Med mina tre barn 
och min man är det inte en  kul att betala 200 kr för en 
taxi i tio minuter” (Anonym)

Trygg stadsmiljö
På senare tid har efterfrågan av säkra resemål kommit 
mycket på tal. Vår viktigaste turistmarknad finns i Ja-
pan, Kina, Storbritannien och Tyskland och där klas-
sas Sverige som ett säkert resemål. I framtiden måste 
vi försöka upprätthålla detta, då säkerhet är ett starkt 
argument att locka hit turister. 

Bättre marknadsföring
För att locka upp människor hit måste vi också fram-
ställa Kiruna på ett bra sätt. Nyckeln till det tror vi är 
genom bättre marknadsföring. Idag omsätter turismen 
i Kiruna ca 575 miljoner kronor varje år men endast 
några få miljoner avsätts till marknadsföring. Dock får 
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vi en hel del gratis då TV-bolag världen över och tid-
ningar kommer hit för att göra inslag. Kiruna själv pre-
senterar sig i form av marknadsföringskampanjer. Vi 
vill dock att ansträngningarna från Kirunas egen sida 
vad gäller marknadsföring ska bli bättre. Vi vill ta vår 
marknadsföring till en högre internationell nivå. 

Acceptans
Vi har många olika näringar som måste gå hand i hand 
och därför måste det också finnas en acceptans mellan 
de olika näringarna. Det är nödvändigt att föra en di-
alog mellan dessa för att undvika komplikationer i det 
Nya Kiruna.

Av: Stina Pääjärvi och Frida Puonu 9A

Nytt sjukhus – Nya möjligheter 
Sjukhuset flyttar och det gör också halva stan snart. Nu är det 
dags att fräscha upp och förnya så gott vi kan när vi bygger nytt 
sjukhus. Folk på gatan tyckte också att vi borde få en akutkirurgi 
till Kiruna, med tanke på gruvan där olyckor lätt uppstår.

Kiruna sjukhus idag
Vi står framför den stora gråa betongbyggnaden, med 
de långa korridorerna med plastmattor, som inte tycks 
ha något slut. Den lilla informationsdisken vid entrén 
och alla små väntrum med färgglada konstverk. Vårt 
nuvarande sjukhus här i Kiruna. Inte särskilt inbju-
dande om du frågar mig, men och andra sidan ska ett 
sjukhus vara inbjudande?

Nytt sjukhus
Stadsomvandlingen är något som drabbar oss alla, 
alla människor och alla verksamheter. En förvandling 
som kommer att vända ut och in på hela samhället. 
Förändringarna kommer bl.a. att innebära att ett helt 
nytt sjukhus ska byggas. Ett sjukhus som har mycket 
stor betydelse för medborgarna på alla sätt, då Kirunas 
befolkning har en högre medelålder än genomsnittet i 
resten av Sverige och kanske framför allt i samband 
med vår gruvindustri. Hur kommer sjukhuset att för-
ändras i och med stadsomvandlingen och vad kan vi, 
och borde vi förbättra? Att bygga och planera ett helt 
nytt sjukhus är inte det lättaste, att lära sig av sina er-
farenheter är kanske ett av de bästa sätten. Men om 
man aldrig har byggt ett toppmodernt sjukhus finns 
inga erfarenheter att hämta, då är det bästa sättet att 
lära sig av andra. Just nu tittar man på olika sjukhus 
och deras lösningar i både Skottland och Kanada. Ka-
nada, som har ett liknande klimat som Kiruna och sto-

ra avstånd har många smarta lösningar till de här pro-
blemen och det är något som man inspireras skarpt av. 
Vi ville ta reda på vad Kirunaborna tycker och tänker 
om det nuvarande sjukhuset och det som ska byggas, 
så vi vandrade upp mot centrum för att ställa frågor. 
Trots den bitande kylan var det många som var villiga 
att för en stund stanna upp och svara på våra frågor. 

Vad tycker du om Sjukvården i Kiruna?
Var vår första fråga och vi fick bara negativa svar.  
T ex“Den är sk*t” eller “Det kan ju vara bättre”. 
Ingen vi intervjuade sa att vården var bra. Det som 
irriterade dem mest var att vi inte har någon akut-
kirurgi, något som de tyckte var ett måste när vi har 
vår gruva. Johanna Nordin, LKAB, tycker också att 
akutvården är mycket viktig att utveckla eftersom att 
det finns verksamheter där beredskap för olyckor be-
hövs, inte bara inom LKAB utan också Esrange och 
turistverksamheten. Hon säger också att hon tycker att 
vissa delar av sjukvården fungerar bra men att andra 
inte fungerar särskilt bra. Ett exempel är primärvår-
den d.v.s. hälsocentralerna, som har resursbrister där 
det idag inte finns en enda fastanställd läkare på en av 
vårdcentralerna, alltså bara stafettläkare. Totalt finns 
det bara ½ tjänst med samtalsstöd - samtidigt som an-
talet som behöver psykisk hjälp ökar i samhället. Även 
samordning mellan primärvård och psykiatrin brister 
där psykiatrins resurser främst är centrerade till Gälli-
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vare, trots att behovet är stort i Kiruna och psykiatrin 
tar bara emot de allra svåraste fallen.

När vi frågade samma fråga till Ann Kristin Nilsson, 
socialdemokrat i Kiruna som har under många år job-
bat i landstinget, fick vi ett helt annat svar. Hon anser 
att den vård vi har i Kiruna är bra, men hon håller 
med om att vissa kan tycka att saker fattas. Hon säger 
att de som får vård i Kiruna oftast är nöjda, men att 
de som har svårare sjukdomar som inte kan behand-
las här, tycker mindre om den. “Folk borde känna sig 
trygga med den vård vi har, men att alla ska vara nöjda 
är omöjligt, även på stora moderna sjukhus finns det 
de som inte är nöjda av olika orsaker.” säger hon. Vi 
fick också en lång lista på de verksamheter som finns 
på vårt sjukhus, det är de vi har skrivit i vår faktaruta 
ovan. Varför fick vi då två så helt olika svar? Är det 
så att Kirunaborna inte vet tillräckligt mycket om det 
som finns eller är det så att vi är alldeles för bortskäm-
da? “sjukvården i Kiruna är dålig” okej, men jämför 
med sjukhusen i Västafrika där det just nu behandlas 
många ebolapatienter. Jämfört med de sjukhusen är 
vårt sjukhus egentligen inte så dåligt. Det kan också 
helt enkelt vara så att politikerna prioriterar pengar till 
något annat före sjukhuset.

När vi intervjuade Ann Kristin Nilsson berättade hon 
mer om varför de tagit beslutet att lägga ner de plane-
rade operationerna i Kiruna, “Vi ansåg att en doktor 
som har många patienter är en skickligare kirurg än 
den som har väldigt få.” I Kiruna var det väldigt få 
planerade operationer. De läkare som var kirurger var 
tvungna att flytta till Gällivare eller Sunderbyn för att 
behålla sin läkarlegitimation. Detta var också en an-
ledning till att akutkirurgin lades ned. Kostnaderna för 
att driva verksamheten tror vi också kan vara en stor 
anledning, då landstinget även nu har minus i plånbo-
ken. 

Olyckan kan lätt vara framme
Att bo i en stad med gruva och att ha ett litet sjukhus 
utan akutkirurgi kan kännas oroväckande. Alla har vi 
någon bekant som jobbar i gruvan och vet hur lätt en 
olycka kan hända. Med en allvarligare skada klarar 
man sig inte lätt ända till Gällivare, det är rena van-
sinnet att vi inte har någon akutkirurgi tycker man. 
Trots att detta påpekas ofta till politikerna, verkar det 

inte som om de planerar in en akutkirurgi till det nya 
sjukhuset. Att folk känner sig osäkra med den vård vi 
har idag är något som vi tycker måste uppmärksam-
mas. Att kunna känna sig trygg är nyckeln till ett bra 
samhälle.

Borde Kiruna ha ett eget BB?
Svaren till den frågan fick ett klart ja. Man kunde ha 
ett litet BB i Kiruna där de enklaste förlossningarna 
fick äga rum, medan man skickade en del till Gällivare 
som inte klarar av föda normalt utan måste ta kejsar-
snitt. Alla Kirunabor vi frågade tyckte att det nya sjuk-
huset absolut borde få ett litet BB. Vid tanke på tex. 
snöstorm som det kan bli här i norr, kan det ju hända 
att ingen ambulans eller helikopter slipper fram. Vad 
gör man då om det blir akut? Eller tänk vad tråkigt att 
vara tvungen att åka iväg till BB i Gällivare om man 
har familjen här, det är lång väg dit för de som vill 
komma på besök.

Vi frågade Ann Kristin Nilsson varför de tog bort BB 
i Kiruna och hon ansåg att erfarenhet är något av det 
viktigaste en läkare eller i det här fallet en barnmorska 
kan ha. Eftersom det inte föds många barn till Kiruna 
just nu, bara 280 barn per år, så skulle inte barnmor-
skorna ha en så stor erfarenhet av förlossningar. Om 
man tänker att det föds ett barn per dygn så är det 
många barnmorskor som inte skulle få vara med om 
en förlossning om de jobbar i skiftgång. Även förr när 
BB fanns i Kiruna fick de med problematiska förloss-
ningar åka till Gällivare. Ann Kristin berättade om sina 
egna erfarenheter av att åka ambulans mitt i vintern i 
minus 28 grader och hon håller med om att det inte 
är roligt. Att det här är en svår fråga är förståeligt för 
alla, det går inte att vara rationell utan här är det mer 
känslorna som styr.

Jobba på sjukhus
Varför har alla sjukhus det där typiska sjukhusutseen-
det, med långa trista, till synes oändliga korridorerna, 
som man aldrig kommer framåt i när man går genom 
dem. Och de där plastmattorna som får sjukhuset att 
lukta sjukhus. Det är kanske en smart lösning för städ-
personal och liknande, det är ju trots allt väldigt viktigt 
att hålla rent på ett sjukhus. Men som med allt är det 
lätt att kritisera och hitta fel, kanske är det något som 
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har avskräckt många från sjuksköterskearbetet. Man 
hör saker som tunga lyft och utslitna ryggar, långa ar-
betstider och dåliga löner. Jag slår vad om att du hört 
något av detta antingen på TV, radio, av någon bekant  
eller läst det i en tidning. Så till sjuksköterskearbetet, 
visst är det tungt både fysiskt och psykiskt, men det 
är ett yrke som måste finnas och just nu skriker yr-
ket efter folk. Med dagens höga ungdomsarbetslöshet, 
varför inte som arbetslös ungdom plugga till sjukskö-
terska det är väl bättre än att vara arbetslös. Det är 
ett yrke som alltid kommer finnas kvar och ta emot 
utbildade. Hur är det sedan med vård och omsorgs 
programmet på gymnasiet i Kiruna, en bra väg in i ar-
betslivet kan man tycka, speciellt nu när de erbjuder 
garanterat sommarjobb inom sjukvården. I år var det 
så få sökande att programmet inte startade. Varför? 
kan man fråga sig, kanske just för att man bara hör 
den negativa kritiken eller något liknande.

Kanske kan det här också vara en orsak till att man 
inte har någon akutkirurgi eller BB i Kiruna. Att det 
inte fanns tillräckligt med barnmorskor eller akutlä-
kare, fast det hela handlade mycket om för lite pengar. 
Att det är brist på läkare med rätt kompetens är lätt 
att förstå med tanke på alla stafettläkare som vi har 

i Kiruna. Stafettläkare kan vara både bra och dåligt 
för sjukvården, inte minst för patienten som kanske 
tvingas ha olika läkare varje gång. Där ser man också 
problemet som Kirunaborna pratade om på gatan att 
de inte känner sig trygg när de varje gång måste gå till 
olika läkare. Att det är dyrare att anställa stafettläkare 
är också en stor nackdel. Men som sagt är det lätt att 
ge negativ kritik så det som kan vara positivt är att sta-
fettläkare med mycket olika erfarenheter kommer hit 
och de kan vara väldigt duktiga på sitt område. Men 
med tanke på att pengar har en så stor betydelse för 
sjukvården, och allt annat för den delen, måste jag säga 
att nackdelarna med stafettläkare är något större än 
fördelarna. 

För att locka fler att söka sig till sjuksköterskeyrket, 
tycker Ann Kristin att det är viktigt med ny teknik 
för att bl.a. förenkla arbetsvillkoren och göra arbetet 
enklare fysiskt för personalen. Att göra reklam för yr-
ket på skolor och att kunna styra över sitt eget arbete 
skulle också kunna locka fler till yrket t.ex. med egen 
schemaläggning.

Nytt sjukhus, nya möjligheter
Med ett nytt sjukhus kommer nya möjligheter. Det är 

Vad finns på Kiruna sjukhus?
•  500 anställda 

• 37 vårdplatser för allvården och rehab

• Akutmottagning 

• Kirurgmottagning med urologi och 

 endoscopiverksamhet 

• Medicinmottagning med tre fasta läkare 

• Strokesköterskemottagning 

• Hjärtsköterskemottagning 

• Diabetessköterskemottagning  

• Sjukgymnastik

• Kvinnosjukvårdsmottagning 

• Stroke/geriatrik/rehabiliteringsavdelning

• Öppenvårdsrehabilitering, arbetsterapeut, 

 sjukgymnast, logoped, varmvattenbassäng 

• Ungdomsmottagning

• Laboratoriemedicin

• Dagbehandling för cancerpatienter som får sin 

 behandling på sjukhuset 

• Röntgen

• Gemensam provtagning, blodgivarcentraler

• Öppenvårdspsykiatri med mottagningspersonal  
 från Gällivare

• Ljusbehandling för olika hudbesvär 

• Dialysavdelning med tillgång till njurläkare 

• Neurolog, infektionsläkare, öronspecialist samt  
 mag- och tarmspecialist 

• Två dagambulanser, tillgång till helikopter- 
 transporter. Ambulansflyg som är mer planerade  
 transporter. 

• Folktandvård med tillgång till specialisttandläkare 
 och tandhygienister. 
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Teater behöver mer stöd för att överleva 
Jag har intervjuat Mattias Timander som är styrelseledamot på Kiruna 
amatörteaterförening, Ellen Marit Labba som är teaterchef/producent på 
Samé teatern, Annica Henelund och Gunnar Selberg från Centerpartiet. Jag har frågat samtliga om teater och kultur och hur det kom-
mer att bli i Nya Kiruna. Hur ser det ut nu? Vad kan förbättras?

Det finns ett bra utbud av teaterkul-
tur i Kiruna i dagsläget. Det finns 
möjlighet för Kirunaborna att både 
spela teater och ta del av föreställ-
ningarna  ”Det är viktigt med kultur, 
tycker jag och det är viktigt att det 
satsas på   kulturen. Vi har i Kiruna en rätt bra situa-
tion vad gäller själva kulturutbudet. Men det är viktigt 
att komma ihåg att det ligger en enorm mängd arbete 
bakom kulturproduktioner. Det är till exempel som i 
vårt fall inte det enklaste att styra ihop Nyårsrevyn. 
Det krävs ett stort ideellt engagemang, lokaler för att 
repetera i och andra lokaler att  spela i, mycket admi-
nistrativt som måste göras och annat som inte riktigt 
bekräftar den glamorösa bild som publiken ser av re-
vyn” säger Mattias Timander.    

Annica Henelund säger att det finns ett engagemang 

för att spela teater i Kiruna men att 
det handlar mycket om lokaler, som 
är en basförutsättning för att kun-
na göra någonting. -Det tar otroligt 
mycket på krafterna att hålla på och 
kämpa hela tiden, det var så nära att 

vi inte fick ihop vår nyårsrevy i år för man orkar inte 
hålla på och strida och kämpa på sin fritid när man 
hela tiden bara får motgångar, säger hon upprört.

Hur kan kulturen se ut i Nya Kiruna? Vad kan för-
bättras?
Mattias svarar att det är viktigt att man prioriterar 
kulturen. - Här ska det ju vare sig man vill det eller inte 
byggas ett nytt samhälle i framtiden och då är kultu-
ren en mycket viktig beståndsdel i detta. Det som helt 
klart kan förbättras är stödet från kommunen. När det 

“Stadsomvandlingen var den 
största förbannelsen men 
också vår största möjlighet” 

Annica Henelund

nu vi alla har chansen att påverka så mycket vi bara 
kan. Hur besluten sedan tas är upp till politikerna och 
de som planerar det nya sjukhuset. 

Ann Kristin Berättade för oss att det förts diskussio-
ner i landstinget om man i samband med bygget av det 
nya sjukhuset i Kiruna ska flytta kirurgin från Gälliva-
re till Kiruna, men då skulle man också behöva flytta 
barnavdelningen och den skulle då troligtvis hamna 
i Sunderbyn, vilket skulle leda till ännu längre resor. 
Hon säger också att hon inte tror att det tjänar oss att 
slåss sinsemellan, Kiruna och Gällivare, men hon anser 
att det skulle vara bra med någon form av uppdelning. 
Hon tycker det är viktigt att satsa på tekniken, göra 
nytt och modernt, miljötänk och delta i forskningar 
om sjukvården i allmänhet. Vi hoppas att pengarna 
inte ska styra sjukhusbygget så pass mycket att det 
sparas och snålas så att sjukhuset blir sämre än vad det 

är idag. Vi anser att med ett nytt sjukhus kommer nya 
möjligheter som borde förbättra en hel del. 

Men kommer det att fungera bra om vi inte har 
ett komplett sjukhus med både akutkirurgi och BB 
som kirunaborna vill ha? Vintertid när det är dåligt 
väder, kan är det svårt att ta sig fram snabbt på E10 
och helikopter/flyg fungerar inte. Hittills är det bara 
enskilda som drabbats men vad skulle hända om det 
vid ett sådant tillfälle skulle ske en större olycka? Vi 
anser därför att det nya sjukhuset i Kiruna skall vara 
modernt och komplett med all den bassjukvård som är 
nödvändig för en stad som Kiruna med både gruva och 
rymdindustri.

Av: Victoria Gärdemalm-Niemi, 
Julia Grankulla och Märtha Lidberg 9A
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ekonomiska stödet bara har sjunkit och sjunkit och att 
den förvaltning som finns som stöd oss kulturfören-
ingar nu lägger ner kan man verkligen fråga sig om 
kommunen över huvud taget prioriterar kulturen och 
i synnerhet teatern.

Annica nickar och håller med om att stödet från 
kommunen kan förbättras. - Känner man att nån tror 
på en, att det man gör är bra då blir det en mer positiv 
vibb i hela föreningen. Grundförutsättningarna måste 
finnas där för att man ska orka med det andra, det 
kreativa, säger hon samtidigt som en kund kommer in 
i den lilla butiken.

Både Annica och Mattias tycker att stödet från kom-
munen kan öka i framtiden i Nya Kiruna. Kulturen ska 
främjas. När vi frågar Gunnar Selberg hur han tror att 
kulturen i Kiruna kan se ut i framtiden, svarar han att 
Nya Kiruna borde bli ganska mycket präglat av det vi 
då har gått igenom. -Människor som kommit i kläm, 
minnen som är borta och på nåt vis känns det som att 
det måste sätta sin prägel på kulturlivet i allmänhet, 
musiktexter och vad det nu kan vara för nånting, säger 
han ivrigt.    

När Ellen Marit Labba svarar på samma fråga be-
skriver hon ett Kulturhus där allt är samlat, där alla är 
samlade. Hon skulle också kunna tänka sig ett samiskt 
kulturhus där flera samiska organisationer är samla-
de. Där det skulle finnas utrymme för både publik och 
även en större scen. 

När jag har frågat Kirunaborna hur de vill ha det i Nya 
Kiruna sa de att de vill ha ett gemensamt Kulturhus 
med restaurang, café, musik-och teaterföreställningar 
och filmvisningar. Är detta något som politiker kom-
mer att ha i åtanke? 
Gunnar Selberg funderar en stund på frågan. En turist 
och en från personalen på Kiruna Guidetur går ut ge-
nom dörren och kall luft sveper in i rummet. Gunnar 
svarar att om det är det kirunaborna vill ha så visst 
ska de göra det men han är inte säker på att det är det 
Kirunaborna faktiskt vill ha.  -Jag var och lyssnade på 
en föreläsning på Folkets Hus och då kom vi in på det 
här och då var det någon som menade på att om man 
ser sig om i världen där det finns aktiva kulturliv då är 
det nog inte där man har byggt upp ett flott kulturhus 
med restaurang och caféer osv. Det är inte där kulturen 
är intensiv, det är kanske där man hittar en gammal 
rivningskåk där priserna är låga. För det handlar ju om 
hyror också. Det kanske är på de här gamla väggarna 
som det kommer finnas graffiti på och man hör mu-
siken som dånar genom fasaderna. Det kanske är här 
kulturen kommer finnas. Vi föreställer oss ett modernt 
Kiruna. Vi föreställer oss ett gemensamt samhälle, där 
det finns plats för alla-från gamla till unga. Det ska fin-
nas ett bra utbud av fritidsaktiviteter. Alla ska kunna 
hitta något som de tycker om. Vi föreställer oss mer 
utbildning- universitet, fler gymnasieprogram m.m. De 
gamla ska ha bättre ställen att bo på. De ska kunna 
gå ut i friska luften och även de ska kunna utöva sina 
fritidsintressen.

Av: Isabelle Lindmark 9C

 
  
Fakta
•  I Kiruna finns det i dagsläget Kiruna amatörteater- 
 förening, Giron sámi teáhter och Kiruna Teater-  
 och musikförening 

• Giron sámi teáhter har ett hus i Kiruna där de håller  
 till. De är även en turnerande teater och de visar  
 föreställningar runt om i Sverige men även i Norge  
 och Finland. De vill uppnå en god konstnärlig  
 kvalitet och vidga den kulturella kompetensen,  

 framförallt den samiska. De vill nå ut till både den  
 svenska och samiska publiken. Genom att berätta  
 samiska historier och aktuella samhällsfrågor tar de  
 tillvara den samiska kulturen. 

• Kiruna amatörteaterförening är nog mest känd för  
 deras nyårsrevy. 

• Kiruna teater- och musikförening arrangerar teater,  
 dans och musik i Kiruna. 
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Vad händer med våra idrottsanläggningar vid stadsflytten? 
Vi har fått i uppdrag att granska vad som kommer att hända med 
olika föreningar och klubbar under stadsflytten. Vilka byggnader 
som kommer att påverkas och flyttas. Hur ser idrottslivet ut idag i 
Kiruna och hur vill man att den ska se ut? Vad har vi för utbud av 
idrottsanläggningar och vad kommer hända med dem? 

Vad betyder idrott för vårt samhälle? För det flesta 
handlar det om att få utöva det man tycker om, kun-
na bli bättre inom ett visst område. Men då krävs det 
också att det finns möjligheter att utöva sin sport. Det 
är där utmaningen ligger nu när man bygger nya Ki-
runa. Ingen anläggning får glömmas. För att vi Kiru-
nabor ska få det så bra som möjligt måste vi först veta 
vad alla vill ha. Så vi begav oss ut på stan och frågade 
människor om vad de tycker är viktigt inom området 
idrott.

Intervju av Truls, 15 år, Högalidskolan.
1. Idrottar du?
 Ja, jag åker skidor.
2. Om du fick välja en fråga angående idrott i Kiruna,  
 vad skulle du då tycka vara viktigast?
 Bra skidspår.
3. Vad är bra idrotts-förutsättningar för dig?
 Tidig snö
4. Är det något du saknar i Kirunas idrottsutbud?
 Bättre skidspår
5. Om du får drömma; vad är det bästa med  
 idrottsutbudet i Kiruna 2025?
 Bra skidspår som inte blivit förstörda av den nya  
 E-10:an
6. Hur påverkas din idrott av stadsflytten?
 Inget just nu men E-10:an kommer dras genom  
 skidspåren.

Intervju av Edvin, Linette och Tobias, 15,  
Högalidskolan
1. Idrottar ni?
 Ja, fotboll.
2. Om ni fick välja en fråga angående idrott i Kiruna,  
 vad skulle du då tycka vara viktigast?
 Att kunna utöva sin idrott.
3. Vad är bra idrottsförutsättningar för er?

 Trygghet, bra tränare och en bra hall.
4. Är det något ni saknar i Kirunas idrottsutbud?
 En bra fotbollsplan
5. Om ni får drömma; vad är det bästa med idrotts- 
 utbudet i Kiruna 2025?
 Fotbollsplan med äkta gräs. Fler fotbollsplaner.
6. Hur påverkas er idrott av stadsflytten?
 Ingenting vad vi vet.

Vad säger kommunen och hur långt har man kommit 
i byggandet?
Vi beslutade oss för att intervjua Jan Klein från kom-
munen som jobbar som strateg. Så vi skickade iväg 
ett e-mail och bestämde en träff. Han hade med sig en 
massa kartor över nuvarande Kiruna och en vision av 
framtida Kiruna. Som de flesta säkert tycker är flytten 
ett väldigt intressant område att diskutera och fråga 
kring. Så vår intervju blev väldigt lång med massor av 
nyfikna frågor. Närmare bestämt över en timme, så här 
kommer en liten summering utav det hela:

Så klart kommer alla idrotts anläggningar att påver-
kar, men i olika etapper Det vill säga att LKAB först 
köper upp de fastigheter som ligger i etapp 1 vilket 
är Gv1 (Gruvstadsparken 1.) Detta har de redan gjort 
och i den ingick även simhallen trots att den geome-
triskt sätt inte står på Gv1. Varför de gjorde så? Jo, för 
att de anser att simhallen är en så pass viktig anlägg-
ning att de vill köpa den redan. Simhallen har faktiskt 
150 000-170 000 besökare per år. Men däremot köpte 
de inte upp Sporthallen utan det blir i nästa etapp. Så 
man kan säga att dessa byggnader inte kommer att be-
röras av gropen först om kanske 10år.

Det som kommer att beröras väldigt snart är Ma-
tojärvi skidspår, pga att redan nästa sommar ska byg-
get utav E-10 upp startas. Den kommer då att dras 
vid Kirunas nya stadskärna och sen genom Vargropen, 
upp på Sandstensberget och vidare rakt över Matojär-
vis world cup spår. Så vad ska LKAB göra för att kom-
pensera detta?

Tanken är att det blir skidbroar över den nya vä-
gen, vilket är dyrare än tunnlar men det är en smartare 
lösning. Eftersom tunnlar inte får in snö måste man 
spruta konstsnö och dessutom kommer damm/smuts 
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från vägen att hamla just vid öppningarna vid tunn-
larna. Så klart måste spåren läggas om på vissa ställen, 
likaså i Vargropen. Sen eftersom att anslutningspåret 
mellan Vargropen och Matojärvi blir förstört kommer 
troligen en ny slinga att dras. Som kommer att gå från 
Matojärvi till Sandstensslingan och över en bro till 
Vargropen. Samt att en rullskidsbana troligen kommer 
att byggas. Ytterligare en sak LKAB tänkt göra är att 
asfaltera Sanstensslingan, eftersom att då kan handi-
kappade med rullstol också åka runt. Även att Ma-
tojärvi islada kommer att rustas upp samt det gamla 
sekritariatet. Vargropen kommer också att få en upp 
rustning.

Golfbanan kommer också att beröras utav nya E-10. 
För vägen dras rakt genom två golf hål. LKAB säger 
att det hugger ner några träd och borrar två nya hål, 
men det fungerar tydligen inte så säger golf klubben. 
Så det är fortfarande ett problem vad man ska gör åt 
golfbanan. Men Jan är övertygad om att de kommer 
att hitta en lösning.

Hela Luossavara kommer att påverkas och måste 
göras om. LKAB vill bygga ett villa område nedanför 
Luossa, men vägen kommer att dras just mellan back-
en och villa området. Så en bro eller två kommer att 
bli nödvändigt. Visionen ser i dagsläget ur så att liftar 
kommer att dras på bron, så att man nästan kan åka 
från ens gården upp till toppen av backen. Men Jan 
tror inte att de kommer att bli riktigt så, utan han tror 
att de kommer ske många ändringar till. Han säger 
även att slalom verksamheten inte kommer att påver-
kas desto mer. De viktiga för dem är den övre delen av 
back, vilket man inte kommer att göra något åt. Men 
så klart kommer det rustas upp även där med nya liftar 
som fungerar. Troligen ett nytt café också. Men det är 
mycket osäker hur exakt det kommer att se ut.

En till sak som kommer att få förhinder är Mid-
nattssolstigen. Den ligger i dagsläget perfekt placerat 
ute i naturen och lätt att ta sig till. Ett mycket popu-
lärt motions/tränings runda, samt vacker vy både för 
Kirunabor och turister. Man har haft en mätning i år 
(2014) på hur många som går där under barmarks ti-
den. Det har funnits en mätare som registrerat antalet 
passager och då har man fått ca 25 000 passager! Vil-
ket är enormt mycket med tanke på att det bor ca 18 
000 i staden. Vad som exakt kommer att hända med 

stigen vet man inte. Det kommer att dras passager så 
man kan krossa vägen, men det är svårt att säga riktigt 
vart. Så det återstår att se vad som händer med Kiru-
nabornas omtyckta stig.

Ett till problem är gokartbanan vart motorklubben 
håller hus. Den ligger i dagsläget kring Lakkapää, men 
måste flyttas. Problemet är att den tar så himla myck-
et plats, den går inte precis bara att placera det i ett 
villa område. Jan tror att den kommer att flyttas mot 
Råttjedalen där det finns vissa ytor som kan användas.

Nästa etapp, alltså Gv2, kommer att beröra bl.a. 
Lombia och stallet. Då är det tänkt att stallet ska 
placeras på andra sidan av nya E-10. För i dagsläget 
fungerar E-10 som en avlastnings väg och de vill man 
uppnå även med den nya vägen. Men Lombia kommer 
troligt viss att byggas någonstans kring centrum.

Man vill också binda ihop staden med Jukkasjärvi 
och därför kommer man bygga en gång och cykelväg 
där emellan. Bygget av en gång och cyckelväg mellan 
Laxforsen och Jukkasjärvi har redan påbörjats och blir 
klart sommaren 2015, så det är inte så länge kvar.

Tack vare Jan, har vi nu fått en helt annan inblick i 
bygget av idrotts anläggningarna i nya Kiruna.

Våra personliga åsikter: 
Såklart vill vi i första hand kunna utöva våra egna 
sporter; skidor, handboll och ishockey. Alltså bra skid-
spår, bra hockeylada och bra spelhall. Men det finns 
fler än bara vi som vill kunna utöva sin sport. Så vi 
är överens om att en multiarena skulle sitta bra i Nya 
Kiruna eftersom man lätt ska kunna kombinera olika 
sporter samt se sina vänners matcher och tävlingar. Ge-
nom att skapa ett centrum för sport får man en mycket 
bättre gemenskap och framför allt blir det roligare för 
alla Kirunabor. Glada barn och ungdomar och glada 
föräldrar som slipper skjutsa sina barn över hela sta-
den.

Ett solklart mål är också att fler ungdomar ska dras 
till idrott. För idrotten håller ungdomar borta från oli-
ka droger.

Av: Marléne Eriksson, Eida Härkönen, 
Agust Eliasson och Linus Bergman 9C
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Stadsflyttens påverkan på fisket, jakten och renskötseln

Fisket i Kiruna kommun
I Kiruna kommun måste man lösa giltigt fiskekort. För 
Kirunas omgivningar gäller det så kallat kommunkor-
tet, som ger fiskerätt nästan överallt (Kiruna kommun 
ovan odlingsgränsen). Det finns en del undantagsvat-
ten där man inte får fiska, dessa är rödmarkerade på 
fiskekortsbilagan och de är vistessjöar där endast sam-
erna har fiskerätt. Det finns också en del så kallade 
enskilda vatten där andra fiskekort krävs, t ex vid Kaa-
lasjärvi, Jukkasjärvi, Svappavaara och Soppero mm. 
Man får fiska hur mycket man vill bara man följer de 
utsatta reglerna som finns. 

Gruvans påverkan på fisket
I Kiruna finns det ett stort intresse av fiske. Turister 
lockas hit för att fara till fjälls och fiska. Det finns en 
sjö som är nära staden som är den enda som har på-
verkats drastiskt utav gruvan. Sjön har torrlagts under 
vissa tider och då har fiskarna i sjön har dött. Sjön har 
blivit svår att ta sig till eftersom det finns dammar, in-
dustristängsel och järnvägsspår som har försvårat att 
ta sig ut och fiska där. 

Jakten i Kiruna kommun
I Kiruna kommun löser ungefär 2700 jägare ut ett stat-
ligt jaktkort varje år. Det finns även ett ganska stort 
intresse för jakten i Kiruna bland ungdomar som läser 
jägarexamen och gör praktiska prov.

Gruvans påverkan på jakten
Jakten kommer inte att påverkas nämnvärt av stads-
flytten. Det enda som kan komma att påverka är att 
det kan försvåra att ta sig ut i skog och mark eftersom 
att järnvägsspår och stora vägar kan komma och för-
svåra det. Men även skyttet i Kiruna påverkas av stads-
flytten eftersom att skyttebanorna tvingas att flyttas.

Renskötseln inom Kiruna Kommun
Det finns sex samebyar inom Kiruna Kommun och det 
är Könkämä, Lainovuoma, Saarivuoma, Talma, Gábna 
och Laevas. Några av de samebyarna kommer påver-
kas av stadsomvandligen  på så sätt att man först och 
främst har en absolut förlust av mark där det byggs 
hus. Andra effekter är att människorna som bor i sta-
den kommer i och med stadsomvandlingen att röra sig 
mer frekvent i sådana områden där man tidigare inte 
vistats kring den nya staden. Sen kommer buller ock-
så från den nya staden att påverka negativt. Den nya 
dragningen av e10.an kommer ytterligare ta mark och 
öka buller. En ny stad innebär infrastruktur d.v.s vägar, 
järnvägar och flygplats. Järnvägen och e:10an dödar 
årligen hundra tals renar som inte alls är bra. Samtidigt 
med infrastrukturen kommer turister som vill ut i skog 
och mark. De flesta tar hänsyn till betande renar, men 
det finns de som inte gör det. Samma sak gäller även 
Kirunaborna som är ute i naturen. 

Gruvans påverkan på renskötseln
Gruvorna påverkar på samma sätt, och det är även be-
visat att gruvor främst dagbrott och deras industriom-
råde sprider sot och damm, som lägger sig på snön un-
der vintern vilket gör att renarna inte känner lukten av 
renlaven och därför vandrar vidare för att hitta föda.

Av: Jonas Karlsson, Ivan Välitalo, Edwin 
Karlsson och Samuel Pokka 9C

Gruvans påverkan i Kiruna har tvingat LKAB att torrlägga halva Luossajärvi. Detta påverkar fisket, en av Kirunabornas största intressen. 
Ett annat stort fritidsintresse är jakten och skyttet som också påverkas av stadsflytten.
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Alla elever har fått skriva en personlig krönika som speglar deras känslor och syn på stadsomvandlingen. 
Krönikorna förmedlar både oro och förhoppning om framtiden i det Nya Kiruna. Några av elevernas krönikor 
publiceras här. Fler finns att läsa på vår hemsida vars webbadress du finner i slutordet.

Bort med det gamla och in med det nya
Jag går på stan och är på väg till gallerian för att fika 
med mina vänner. När jag kommer in i gallerian möts 
jag av reklamskyltar till höger och vänster. En man står 
och försöker locka folk till att byta till deras nya su-
perbra mobilabonnemang. Jag går längre in och där 
ser jag en lång skyltdocka som är klädd i något nytt 
modeplagg som jag aldrig skulle kunna ha på mig. När 
jag sedan kommer fram till fiket så sitter det en mörk-
hårig man i precis den klädseln. Hoff! Hur kan man ha 
på sig det där!

Nu kommer kompisarna och till min förvåning så 
ser jag att Oskar har köpt en ny mobil. Det är den allra 
nyaste modellen av “Sony”. Jag frågar varför han har 
köpt den när han ändå hade den näst nyaste och den 
funkade hur bra som helst. Hans svar till mig var bara 
att; den gamla var för dålig. Jag rycker till och blir 
nästan sur. Varför ska allt gammalt bytas ut mot nytt 
HELA TIDEN!?

Jag förstår att det mesta ska och måste bytas ut i si-
nom tid. Att använda 90-talets datorer eller den första 
automatiska telefonen som vägde ca 40 kilo skulle så-
klart inte fungera i dagens samhälle. Men när jag sitter 
där med mina kompisar så inser jag att många fina 
gamla byggnader kommer att rivas när stadens cen-
trum kommer att flyttas. Att några fina byggnader ska 
flyttas har jag förstått men FAN! Det är alldeles för få 
enligt mig!

Som det ser ut nu är det några bläckhorn, kyrkan, 
Bolagshotellet och några få byggnader till som ska flyt-
tas. Vad händer med Borg Mesch-byggnaden, Kupolen 
och en massa andra väldigt fina byggnader som inte 
ska flyttas? Ska de bara rivas och låtas falla ner i gro-
pen?

Nej, om jag skulle få säga mitt så ska LKAB stå för 
varenda byggnad som Kirunaborna vill flytta.

Hela stadshuset kommer att bli en stor hög med brå-

te som fraktas iväg till en återvinningscentral där det 
mesta av materialet går rakt till deponin. Den enda lil-
la del som räddas är det fina klocktornet. Istället för 
dagens fina stadshus ska ett nytt spexat stadshus som 
skulle kunna synas i 08:ornas Stockholm byggas. Visst 
ska det byggas nytt också men Kiruna är och kommer 
alltid vara en fjällstad där varannan människa jobbar i 
gruvan och tar “Ettan” lössnus till frukost. Vi bor i en 
stad som är kall och hård där människorna tvingats 
anpassa sig till det. Vi ska inte ha någon fjollig rund 
byggnad som kallas “Kristallen”. Vi ska ha vårt gamla 
och fina stadshus!

Tobias Stridsman

Bybo i en stad som förtvinar
Trots att jag är in flyttad till denna gruvstad, känner 
jag mig inte redo för att lämna de få minnen man har 
till en stor ätande grop. För jag minns när jag var liten 
och kommit till Kiruna för att besöka mina släktingar. 
Jag stod på en helt vanlig trist parkering av asfalt, när 
jag för första gången hörde de med egna öron “Om ca 
50år kommer allt det här vara borta”. Inte för att jag 
kunde greppa innebörden i meningen då, men nu gör 
jag det.

För gropen är ett konkret bevis på att vi måste här-
ifrån, om vi inte vill bli mald malm. Så det är bara att 
acceptera att vi måste packa och lämna våra bostäder 
till rivning. Fast då kommer man till en betydlig vikti-
gare fråga vart ska vi bo sen då? Ska vi bara stå där i 
skogen vid soptippen med våra väskor? Nej tack, säger 
jag! 

Men visst är man orolig att det blir så. För långt inne 
finns en oro, tänk om inte jag får plats? Kan man inte 
öka hastigheten i byggprocessen eller är det onödigt? 
Hinner man få allt klart i tid eller blir det förseningar 
som det brukar bli?
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Måste nog säga att hela den här cirkusen med att 
flytta staden har fått många människors tankar att 
snurra. Inklusive mina, för trots att jag vet att nya cen-
trum kommer att bli i nuvarande Tuolluvaara, så är det 
inte mycket klarhet i det hela. Som varför måste man 
dra nya E-10 mitt genom hela stan? Förstår att det 
inte går bakom gruvan för det blir för trångt att sätta 
den parallellt med järnvägen och går man längre bort 
kommer man inkräkta på samernas betesmarker. Men 
då kvarstår  frågan: kan man inte dra vägen närmare 
Kurravaara eller togs beslutet för hastigt? 

Och vad är grejen med att bygga en “gräddhylla” vid 
Luossabacken? Idén är att det ska bli lyxiga lägenheter 
och villor där, som man kan åka slalom in på ens gård. 
Tanken är väldigt fin och visst måste jag säga att jag 
är nyfiken på hur det kommer att se ut. Men vad blir 
baksidan av de. Kommer det skapas en klass skillnad 
mellan de som bor där och de som bor någon annan-
stans? Blir det en överklass som kommer bete sig divigt 
och tro att de äger platsen? Inte vet jag, men tänk på 
alla som i dagsläget rastar sina hundar där och njuter 
av utsikten. Kommer de vara välkomna att gå där sen, 
eller vågar man inte gå där för att bli utstirrade utav 
överklassen? Nånting säger mig, att det inte är vad jag 
vill ha.

Till en annan sak, vi hade en föreläsning i skolan 
av LKAB om stadsflytten nyligen. Då insåg jag att det 
faktiskt inte är så lätt att bygga något som ska passa 
alla och försöka göra alla tillfreds. Alla egenföretaga-
re/handlare som man måste flytta och får inte lämnas 
kvar, för då kan de back på försäljning. Alla lokaler 
som behöver ett nytt ställe att stå på och att samarbeta 
med kommunen som inte alltid är så lätt.

Så där satt jag och lyssnade. Samtidigt som det gick 
upp för mig, att alla har en väldigt stor roll att spela 
i det hela. Att det inte bara är LKAB:s börs som bety-
der något. Utan även vi invånare som genom våra små 
vardagliga handlingar, genom att bara finnas, skapar 
en stad som fungerar. Inte bara arbetskraft till gruvan, 
utan även andra viktiga yrken. Dessa arbetare har barn 
som också behöver en plats i denna stad, även äldre.

Så alla vi som finns här under dammet från gruvan är 
starka individer som kommer att göra den här flytten 
möjlig.

Jag vill bara säga att trots mina tvivel, tror jag på en 

ljus framtid med det här gigantiska projektet. Inflyttad 
eller inte den här staden betyder något och får folk att 
engagera sig. Vad jag vill säga är, att jag tror att den här 
parkeringen jag senast igår stod på är värt att lämnas 
bakom.

Marlene Eriksson

Dags att byta kanal, eller vad säger ni Kiruna? 
Kiruna ligger helt knäpptyst när mina tankar åter sam-
las och medvetandet söker sig tillbaka, efter en lång 
natts sömn, denna arla novembermorgon. Ute har sto-
ra slöjor av snö brett ut sig och små små flingor käm-
par tappert för att ta sig ned till den redan vitklädda 
backen. För att återigen försvinna i valvet att vitt och 
sakta förgöra höstens färgkaskader. 
Men det är såväl inte bara det fria som vaknat till liv. 
Även TV:n har automatiskt zappat över till TV1 ef-
ter sitt förvalda mönster och börjat spy ut sina dystra 
morgonnyheter från alla världens kanter, som vanligt. 
Ljudet från apparaten som rubbar luftens akustik dån-
ar in i mina trumhinnor och överröstar den ljuva melo-
din från snöflingornas kärleksfulla dans i den piskande 
stormvinden. Ännu en gång har den lyckats rasera min 
dvala. Jag är vaken. Igen. 

Har du någonsin tänkt på den slående likheten mel-
lan en människa och en TV? Det har i vilket fall inte 
jag. Det var först nu det slog mig hur uppenbart det 
egentligen är. Människan är och har alltid varit kon-
servativ av sin natur och den som går emot det noga 
utlagda mönstret som vi är förväntade att följa får ofta 
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möta motstånd. Lite som man byter kanal på TV:n. 
Vi alla är olika, men vi har alla en gemensam nämna-
re. Alla människor är tilldelade olika kanaler som vi 
använder i vår ständiga vardag. Dessa ligger så djupt 
rotade i vårt inre, och har gått i arv från generation 
till generation, att vi oftast inte kan påverka eller styra 
dem på något sätt. Den största av dem, som får anka-
ret i många situationer att väga så tungt, är rädslans 
kanal. 

Vi går alltid in i livet med en färdig bild av hur det 
ska se ut. Vi vet vad vi har. Men vi vet inte vad vi får 
om vi bryter vår färdiga bild vi har av livet och dess 
situationer. För många kan bara tanken på förändring 
få kanalen av rädsla att gå på högvarv och försöka 
rota djupt in i sig själv efter argument att motverka el-
ler stoppa förändringen helt. Kanalen av rädslan målar 
upp en riklig mängd hot om förutbestämda meningar 
om vad som kan gå fel, så att de positiva bilderna som 
oftast väger tyngre inte får plats. 

Att förändra något, att byta från den där förbaskade 
osten på mackan till skinka, vem mår egentligen dåligt 
av det? Kan du definiera det? Jo nu tänker du, varför 
bryta ett vinnande koncept?. Men om vi ser på detta ur 
en annan synvinkel. Nämligen, hur länge kan ett fot-
bollslag vara vinnande och hur länge kan ett vinnande 
koncept vara just det?. Vid en närmare eftertanke inser 
vi att allt vinnande har ett slut. Det kommer alltid nå-
gon som är lite bättre och förändrar förutsättningarna. 
Förändring är nödvändigt och källan till framgång, 
oavsett sport eller frukost, är det källan till allt. 

Visst, det är svårt att föreställa sig det man på nå-
got sätt aldrig upplevt. Därför blir saker man försöker 
göra likadana som de ursprungliga i bästa fall bara en 
dassig jäkla kopia av det gamla. Det är bara att kolla 
över axeln på vår grannkommun, Gällivare. Där har 
man i Malmberget gjort planer på att flytta staden till 
Gällivare och bygga den i form av en  utbyggnation. I 
det korta perspektivet kan verka ganska rationellt, om 
man tittar till miljön, men i det stora hela helt vansin-
nigt tråkigt. 

Kom igen liksom!? När man får chansen att skapa 
en helt ny metropol, börja om på nytt, ska man helt 
plötsligt bara addera några hus till grannsamhället så 
det blir en enda stor klump? Rädsla var namnet. Att 
bygga nytt eller flytta gammalt visar ju på en tydlig 

skiljelinje vad gäller nytänkande mellan Kirunabor och 
Gällivarebor. 

Här i Kiruna har vi faktiskt vågat byta kanal och för-
sökt se förbi rädslan och kopplat på vår andra kanal. 
Nyfikenheten som ger oss kraft att hålla rädslan på 
avstånd. Här ska vi bygga en ny stad, en ny “state of 
the art” stad. Något helt annat. En stad som inte bara 
är högteknologisk utan faktiskt också gör människor 
lyckligare. Det räcker inte med fina fasader, målen 
måste riktas på något annat än det ytliga. Tänk att vi 
tillsammans inte bara skapa ett hus för eget bruk utan 
ett helt samhälle, med allt som bör tillhöra det. Det 
är i ett skede som detta vi får chansen att utnyttja vår 
tredje kanal. Kreativiteten.

Vad säger egentligen att en stad måste se ut som en 
gammal hederlig traditionell stad? Det vinnande kon-
ceptet behöver inte vara det “normala”. Om vi bortser 
från de andra städer vi sett har vi nu ett läge om så 
många bävar efter. Vi har ett oskrivet papper och en 
fantastisk natur att utgå ifrån som vi kan forma som vi 
vill och visa hur fantastiska möjligheter en förändring 
kan ge. Vill vi verkligen bygga nya “villaghetton” eller 
privatbostäder i form av slutna kuber där bara grannar 
är främlingar som man passerar på vägen till jobbet? 
Nej, vi måste tänka i en större skala. Vi måste göra 
denna förändring till något bra och försöka bilda en 
ekvation med positiv klang. Så lösningen genererar så 
många glada ansikten som möjligt. 

Att bygga en stad är både omständligt och skräm-
mande, och det har du all rätt i världen att tycka, det 
gör jag också. Men att bygga staden är inte poängen, 
det är att våga. Att du och vi vågar möta förändring-
en och faktiskt tro att den leder till något bra. Här 
kopplas modets kanal på per automatik, att vi vågar 
genomsyra det tråkiga.

I Kirunas läge är förändring en förutsättning för alla. 
Vi behöver inte vara rädda för ovidkommande detal-
jer och göra det komplicerade ännu mer komplicerat. 
For God sake, släpp loss lite. Dags att byta ut osten på 
mackan och så att vi inte behöver lida av skörbjugg 
med Gällievareborna. Kiruna, kapa trossen från anka-
ret och låta dig dras med i förändringens kanal.

Stina Pääjärvi
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Den nya staden 
Det är fredag eftermiddag, skolan har slutat och hel-
gen närmar sig. Jag kliver ut genom dörren och känner 
hur snön knastrar under fötterna. Mörkret har lagt sig 
över staden och gatlamporna lyser upp det mörka trot-
toarerna, som är klädda med ett vitt täcke av snö. Jag 
går förbi Matojärvi där jag ser några längdskidåkare 
kämpa sig runt spåret i den ganska starka motvinden. 
Jag närmar mig lägenheten, men stannar upp och tittar 
mot Luossabacken där endast röken från snökanoner-
na syns i det starka strålkastarljuset.

Jag ser lampan från skotern svepa förbi inne i den 
mörka skogen, då väcks tanken vid liv att det kommer 
gå en stor jävla väg rakt igenom skogen. En skog som 
kommer falla likt ett plockepinnspel, och en väg som 
dyker upp bakom min lägenhet.

Jag och min familj bor fyra trappor upp längst bort 
mot Loussabacken, vi har utsikt över Kebnekaisemas-
sivet och det är ungefär lika tyst som i stugan i Björ-
kliden. När den nya E10:an står klar kommer det för-
modligen inte vara lika tyst och lugnt som innan. Varje 
dag passerar en hel del bilar, det värsta är inte bilarna 
utan alla lastbilar som dundrar förbi hela tiden dygnet 
runt.

För alla dem som åker längdskidor eller bara prome-
nerar i varggropen kanske det inte kommer gå längre 
i och med att vägen går igenom varggropen, eller det 
kommer åtminstone vara ganska störande om man är 
ute på promenad och en massa bilar susar förbi hela 
tiden.

Men det är ju inte bara en väg som ska byggas utan 
en helt ny stad, och då måste ju den gamla staden ri-
vas, i alla fall vissa delar. När den gamla staden rivs, 

rivs också Kirunabornas hem. I och för sig får vi ju ett 
“nytt Kiruna” men ingen vet nog exakt när det kom-
mer att bli klart och exakt hur det kommer bli vilket 
är ganska oroande eftersom staden måste rivas, folk 
måste flyttas. Men på grund av olika förseningar som 
alltid dyker upp vid byggen kommer kanske inte alla 
att kunna flytta när de egentligen skulle. Kiruna kom-
mer inte heller kunna ha två centrum samtidigt så för-
modligen kommer vi vara utan ett centrum under en 
obestämd period.

Det kanske låter som att jag inte tycker att det finns 
något positivt med stadsflytten men det tycker jag fak-
tiskt. Jag tycker att det ska bli väldigt kul att se en ny 
stad växa fram och förhoppningsvis få vara med om 
det själv. Det finns nog väldigt få i världen som får upp-
leva en stadsflytt. Jag hoppas bara att det inte kommer 
bli så himla försenat så att det kommer drabba dem 
som bor i Kiruna.

Viggo Bergkvist

Framtiden ligger i våra händer 
“Gruvan ger och gruvan tar” är ett gammalt ordspråk 
som i våran stad kommer bli verkligt, i detta fall tar 
gruvan våran nuvarande stad och en ny stad ska resas 
upp. Det många kan tycka är omöjligt, är inte omöjligt 
för Kiruna.

Jag kan inte låta bli att vara en aning skeptisk till 
stadsflytten med tanke på alla dessa frågor som finns 
inom mig. Kommer staden bli klar inom deadline? Vad 
händer med våra unika kulturbyggnader och kommer 
det finnas nog med bostäder för Kirunaborna efter att 
LKAB river de nuvarande? Nu säger jag inte att jag är 
emot stadsflytten, utan det är helt klart ett positivt ar-
bete och jag, som många andra tycket det är ett riktigt 
intressant projekt.

I somras när jag besökte Grekland tillsammans med 
min mamma träffade vi på ett äldre par i 60-års åldern. 
De kom från Albanien, en republik i Sydeuropa och vi 
mötte dom av en slump när vi väntade på att restau-
rangen skulle öppnas. Vi satt nere i lobbyns mjuka sof-
for tillsammans med paret och hade ett långt trevligt 
samtal. 

De berättade om deras hemstad, om deras vackra 
Nils-Joel Partapuoli 9D
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stränder och intressanta fritid och vi gav dem en kort-
fattad beskrivning av vinterstaden Kiruna. Så intres-
sant kan de ändå inte ha tyckt det varit och jag kan 
förstå dem, men när stadsflytten kom på tal så blev de 
genast mycket intresserade och fråga på fråga ställdes. 
Jag och mamma kämpade på för att svara på frågorna 
med våran för taskiga engelska, det var inte det lättaste 
att förklara, speciellt inte när vi båda hade glömt bort 
vad gruva var på engelska. Haha, men förhoppningsvis 
förstod de i alla fall det mesta av våran ”svengelska”.

Att möta dessa människor fick mig att inse vilken 
enorm händelse stadsomvandlingen egentligen är. 
Skulle man träffa på en Stockholmare, Göteborgare 
eller varför inte en person från Albanien som vi gjorde 
och stadsomvandlingen hade kommit på tal, så hade 
det inte varit någon tvekan om att de skulle vara in-
tresserade. Det vet vi ju alla, stadsomvandlingen har 
väckt uppmärksamhet i hela Sverige vilket en del nog 
inte kan förstå, speciellt inte dom flesta ungdomarna i 
Kiruna.

För jag var tidigare i år en av tonåringarna som hela 
tiden funderade på hur vuxna runt omkring mig kunde 
tycka det var så himla kul att snacka om stadsomvand-
lingen, jag tänkte mer “äh, sluta slösa så mycket tid 
på detta, bara flytta staden så slipper det vara så jävla 
mycket tjorv”. Men tänk så snabbt tankar och åsikter 
kan förändras.

Mitt intresse för stadsomvandlingen har bara blivit 
större, mest för att jag har insett att det är inte bara är 
vuxnas åsikter som ska forma nya Kiruna utan det är 
ungdomarna som också måste ta del av detta projekt. 
Vi kan inte bara överlåta allt i politikernas, LKAB:s 
eller kommunens händer även fast vi hade velat.

För nya Kiruna kommer att vara vår framtid, det är i 
nya Kiruna vi kommer växa upp, bilda familj och leva 
i och vem vet hur många år det kan handla om. Så rät-
tare sagt skulle jag kunna påstå att vi ÄR nya Kiruna, 
vi kanske inte inser det i nuläget men vi kommer en 
dag att driva denna stad när våra föräldrar inte har 
möjlighet till det längre.

Tilde Holmström

Hamnar man i gropen, utkanten eller den nya 
stadskärnan? 
Vilka känslor väcks inom dig när en stad ska rivas och 
försvinna och de stunder man en gång hade förblir 
minnen djupt inom ens hjärta.

En eftermiddag som alla andra satt jag i mitt rum vid 
det välorganiserade skrivbordet och såg ut över en stad 
med så mycket liv. Bilarnas tutande ljud, bussens sus, 
människors höga röster och det fint pyntade stadstor-
get med fint lysande stjärnor och hjärtan. Snart är det 
jul. En tid då alla blir som förbytta. Det är då man ser 
alla Kirunabor som man annars aldrig ser. Man kan 
inte ens hitta en tom parkeringsruta vid Folkets hus. 
Människor med lagom bistra miner tvingas ta raggar-
rundan för att sedan finna sig en parkeringsplats på 
annat håll. Det är endast vid högtider eller fredagar vid 
löning som staden verkligen är vid liv.

Jag undrar hur det blir när allt är borta när allt kom-
mer vara alldeles tomt och dött. Kommer man lyckas 
att hålla ihop båda delarna av Kiruna som hotas kly-
vas av malmådran som till varje pris ska brytas upp. 
Det kan hända att det blir en gammal del av Kiruna på 
Luossavaara och i Tuolluvaara är allt det senaste, nytt 
och fräscht.

Tänk när gruvstadsparken kommer närmre och tar 
ytterligare en del med sig av staden för varje år som går. 
Deformationszonerna eller den “vackra parken” tar 
med sig en del som någon vilsen själ hade kärt. Kanske 
försvinner någons barndomshem, någon annan måste 
flytta för att gruvan äter marken under sig. Man får en 
summa pengar för sitt hem, men räcker slanten för att 

Julia Grankulla 9A
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täcka det man en gång hade? Det är inte bara ett hus 
med väggar och tak utan en plats där man har lagt ner 
sin själ och sitt hjärta för att skapa. Ett hem, sin borg, 
sin trygghet.

Att den stad jag har vuxit upp i kommer rivas och 
försvinna känns helt otänkbart. Att områden som jag 
lekt i, som järnvägsparken, där jag kunde leka i timtal 
i framtiden kommer vara en del av ett industriområ-
de. En helt annan sandlåda. Det jag försöker säga med 
detta är att mitt framtida jag inte kommer kunna visa 
mina barn de platser för lek och stoj som för mig varit 
viktiga.

Det är inte bara hus och en gammal stad som för-
svinner utan så mycket mer. Det som man har skapat 
och kan kalla sin stad och ha känslan av att här hör 
jag hemma.

Men jag undrar hur andra känner för detta. För den 
yngre generationen kanske allt känns så långt borta 
och att stadsflytten först kommer bli verklig när bygg-
nader rivs och områden blir “vackra parker”. Den äld-
re generationen kanske drabbas av panikattack och 
tänker här gäller det att vara snabb, packa sitt pick 
och pack, för den som inte hinner flytta ramlar ner i 
gropen. Nå nää, som vi säger på Kirunamål, nu var jag 
allt lite ironisk.

Fanny Smedkvist

Jamina Delaai 9B

Hålet under våra fötter 
Jag vaknar på nätterna av att hemmet skakar av vi-
brationerna från sprängningarna i gruvan och jag ser 
sprickorna i väggarna blir fler och mer vidgade. Snart 
rasar hela skiten, det är bara en tidsfråga när. Snart rivs 
mitt hem på grund av detta stora hål som växer för 
varje natt. Snart ligger nuvarande Kiruna i hålet.

Kiruna, nordligaste staden i Sverige med samisk kul-
tur och vackra skogar. Inte nog med det har Kiruna 
även kyrkan som utnämnts till Sveriges vackraste bygg-
nad, rymdforskningen som är störst i hela Sverige och 
världens största underjordsgruva. Bara 1,8 mil utanför 
Kiruna finner vi den världskända byn Jukkasjärvi, dit 
folk från hela världen åker för att övernatta i rummen 
av is och snö på Icehotel. Kiruna och Kirunaborna har 
mycket att vara stolt över men något som slår allt är 
stadsomvandlingen, vi ska flytta en stad.

Trots att vi inte är de första med att flytta en stad 
så är ändå denna flytt troligen den största och har fått 
uppmärksamhet från hela världen. Alla pratar om oss, 
alla skriver om oss och alla vill besöka oss trots att 
staden är liten.

Som en äkta Kirunabo tycker jag att det är synd att 
staden ska rivas och byggas upp på nytt i ett annat 
område. Det är inte så att jag är rädd för förändringar 
utan för att jag blir sårad av tanken på att mina fram-
tida barn aldrig kommer att få uppleva och se staden 
jag själv växte upp i. Man kommer bara kunna visa 
bilder och kanske kartor där byggnader som man of-
tast besökte som barn/ungdom är markerade. Jag tyck-
er att det är synd att gamla byggnader som har funnits, 
i vad jag skulle säga är en evighet, kommer rivas. Jag 
tycker även att Kirunas korta historia med Hjalmar 
Lundbohms visioner om en mönsterstad går om intet. 

Nä, nu är det dags att jag tar mig ut med kameran i 
handen och samlar lite minnen!

Julia Fjällborg

Kommer Nya Kiruna att bli försenat? 
Jag var på väg till bussen till Luleå. Det var en kall och 
snöig dag och det blåste som om jag var på Kebneka-
ises sydtopp. Jag väntade och frös. Det visade sig att 
bussen var en kvart försenad och det var ju lika surt 
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som det äpple jag åt igår. Det får mig att fundera på om 
Kiruna också kommer att bli försenat. Kiruna kom-
mun är ju lite kända för förseningar. När jag kollar på 
hotellet på Luossatoppen så ser jag ett exempel på hur 
det kan bli. De ger bygglov till ett företag som börjar 
med höga förväntningar och många miljoner kronor 
men sedan blir det ingenting av det annat än ett skelett 
av betong vilket kanske inte är det vackraste.

Ett annat exempel är ju Nya Raketskolan som man 
slarvade med, den blev försenad, kostade alldeles för 
mycket pengar och den har problem med mögel som 
gjort att man var tvungen att riva upp ytterpanelen för 
att sanera. Detta ledde till att eleverna var tvungna att 
flytta till nya undervisningslokaler. 

Nya Kiruna har redan blivit försenad, för att bygg-
starten av Kirunas nya stadshus är försenad och 
därmed också inflyttningen. Under tiden närmar sig 
sprickbildningen från gruvan. Företaget Sokab, som 
äger marken där stadshuset ska stå, överklagade de-
taljplanen för stadshustomten. Företaget kan inte fort-
sätta sin verksamhet i nuvarande lokaler och vart de 
ska ta vägen eller hur ersättningen ska se ut är oklart. 
Det innebär att inflyttningen som var planerad till ok-
tober 2016 har flyttats fram till juni 2017 istället och 
det är inte bra, men enligt LKAB ska marken ändå vara 
säker fram till dess och det ska inte bli några sprick-
bildningar. 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att stadsflytten 
håller tidsplanen, men att man ändå inte slarvar. Ki-
runa kommun som har ansvar måste se till att det blir 
klart.

Arvid Nilsson 

Jag och min familj krockade med bilen 
Nu ska jag berätta om en sak som hände för unge-
fär tre veckor sedan. Jag, min mamma, styvpappa och 
plastsyster hade varit i Piteå. Vi var där och hälsade på 
min plastfarfar. Det var så längesedan vi hade träffat 
honom så vi kände att det var dags. Vi var bara där 
över dagen. Jag sov hela bilresan hemåt, eller ja nästan 
i alla fall. När vi nästan var hemma vaknade jag upp 
av att mitt huvud flög framåt och min mamma skrek. 
Vi hade krockat med en annan bil. Jag tänker inte gå in 
så mycket på det utan som tur var mådde alla bra och 
ingen hade skadats allvarligt.

Men stunden då jag satt i bilen och väntade på att vi 
skulle få komma hem på något sätt såg jag en skylt vid 
sidan av vägen. På skylten stod det “Här bygger vi nya 
Kiruna”. Det var ganska bra att jag såg den där skylten 
för att på så sätt kunde jag tänka på något annat än 
bilkraschen. Så jag började att tänka på nya Kiruna is-
tället. “Ska nya Kiruna vara där?” tänkte jag, alltså det 
var ju mitt i en skog långt från allt annat. Alla livfulla 
träd som jag såg framför mina ögon kommer en dag 
vara borta. Istället för alla dessa träd kommer det vara 
flera byggnader och hus.

Att tänka på att Kiruna kommer att flyttas var både 
känslosamt men väldigt spännande för mig. Varför jag 
tyckte att det var känslosamt var för att jag har alla 
minnen i gamla Kiruna. Det är i den här Kiruna jag 
lever i nu som jag har växt upp, skaffat vänner, skapat 
minnen osv. Jag kommer inte kunna komma tillbaka 
hit när jag är 60 år och ta en titt på var jag och mina 
föräldrar en gång i tiden bodde. Men att få se Nya 
Kiruna stå färdigt kommer att bli väldigt roligt. Jag 
förväntar mig att stan kommer att vara mycket bättre. 
Att affärerna är i närheten av varann och inte utsprid-
da här och där. Om det blir så, vilket jag är ganska 
så säker på, så slipper jag springa från en affär till en 
annan om jag har ont om tid i alla fall.

Så ja, jag ser fram emot att nya Kiruna ska bli klar. 
Jag ser fram emot att se hur det kommer att se ut. Det 
kommer att bli kul att se om nya Kiruna kommer att 
locka till sig många turister vilket jag tror. De utifrån 
Kiruna är säkert lika spända som vi Kirunabor är. Att 
detta aldrig har hänt någon annanstans i världen gör 
allt mer spännande, i alla fall för mig. Bara av att tänka 
på att Kiruna kommer att vara den första staden som 
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LKAB förstör vår fritid 
De flesta Kirunabor har någon gång vistats på Ma-
tojärvi idrottsplats eller på elljusspåren runtomkring. 
Jag själv är där nästan varje dag i veckan och de har 
blivit lite av mitt andra hem. 

En höstdag för inte alls länge sedan var jag ute och 
tränade efter några stigar kring Matojärvi. Jag tänkte 
på hur vackert de är och vilka miljöer det finns. Att jag 
kan komma ut i en sådan fin miljö bara fem minuter 
från hemmet. Det är fantastiskt egentligen. Kiruna är 
en stad med naturen intill husknuten. I alla fall, mitt 
under mitt pass så såg jag några träpinnar nedstuckna 
i marken som gick som en slinga i skogen. I början fat-
tade jag inte vad det var men sen så insåg jag att det är 
där den hemska vägen kommer gå, E10:an. 

Hojja det är så sorgligt att vårt finaste naturområ-
de som har varit och ännu är lugnt och stilla kom-
mer förstöras av en av Sveriges farligaste vägar. Varje 
dag vistas många idrottsföreningar på skidspåren och 

flyttas blir jag förväntansfull.
Jag hoppas verkligen att allt blir så bra som möjligt 

och att de som bygger och tänker ut nya Kiruna tar 
med mycket av folks tankar och idéer.

Från att ha krockat med en bil kom jag till dessa 
tankar. Jag vet faktiskt inte hur, men då fick jag i alla 
fall något att dela med mig till dig. 

Rosana Bezerra

Kiruna för framtiden eller Kiruna för det  
förflutna? 
De negativa inställningarna till Kiruna stadsomvand-
ling ger mig huvudvärk. Stadsomvandlingen är en 
chans till nytänkande och spänning, kanske är det ing-
et för pessimister?

I morse satt jag i mitt kök och drack en kopp te, 
precis som alla andra mornar. Jag tittade ut genom 
det stora fönstret mitt emot mig. Den marinblå him-
len hade börjat övergå till turkos och det, tillsammans 
med de mystiska molnen, gjorde utsikten alldeles un-
derbar. Det var inte en enda varelse som var vaken där 
ute. Trädens grenar vinglade lätt i vinden. Det var då 
det slog mig, det är fler som kommer att få se denna 
vackra utsikt. Det kommer att byggas ett nytt bostads-
område precis bakom detta ståtliga hus i Tuolluvaara. 
Dessa gator kommer att fyllas med liv och skratt. Fler 
människor kanske kommer sitta och titta ut genom 
fönstret och se det jag ser, morgonen som sakta äter 
upp natten och skapar ett konstverk på himlen. Cen-
trum kommer att flyttas en bit bort ifrån mig, en ny 
stad kommer byggas. En ny stad med nya möjligheter, 
en ny stad med nya byggnader, en ny stad med kanske 
också nytt liv.

Det var när jag började tänka på detta som jag kom 
att tänka på de negativa åsikterna om stadsomvand-
lingen och Nya Kiruna. Visst kan jag tycka att det är 
bra att vara kritiskt men en pessimist behöver man inte 
vara. “Det är så tråkigt att stadshuset kommer att bli 
så annorlunda, det gamla representerar ju faktiskt Ki-
runa.” Är något jag hört och det får mig att undra hur 
resonemanget är där. Vi ska ju faktiskt bygga nya Kiru-
na inte nya Kiruna som ser ut som den gamla.

Jag tycker det kommer bli spännande med en ny 

stad. Vi har nu tillfälle att göra ett Kiruna vi vill leva i 
och vara stolta över, en stad vi inte behöver klaga på. 
För det är oftast klagomål jag hör och jag själv tycker 
att nuvarande Kiruna är ganska tråkig och det finns 
inte särskilt många ställen för ungdomar att umgås på.

Nu när vi ska bygga en ny stad kan vi dessutom byg-
ga en hållbar stad. Det är så många som pratar om 
hur viktigt det är att tänka på miljön när man gör sina 
vardagliga val. Nu har vi chansen att göra det och inte 
bara kortsiktigt, utan långsiktigt också, hur bra är inte 
det?

Till det nya Kiruna behövs nytänkande. och det är 
här vi själva har möjlighet att påpeka. Det borde de 
som är emot stadsflytten tänka på, för det går inte att 
rädda staden från det oundvikliga, men vi kan göra det 
bästa av situationen. Vi kan vara med och tycka till om 
hur det nya Kiruna ska se ut, så att det är en stad vi alla 
kan bo i. För vad vore Kiruna utan dess befolkning? 
Ja precis, superskönt ju! Nädå, tråkigt och tomt skulle 
det vara och det skulle inte vara en stad, utan en plats.

Så, med detta sagt vill jag ställa frågan: Ska vi bygga 
Kiruna för framtiden eller Kiruna för det förflutna?

Isabelle Lindmark
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runt omkring Matojärvi. Nu några år framöver innan 
vägen är på plats och nya skidspår är klara kommer 
detta naturområde vara en enda stor byggarbetsplats. 
Det är inte bara skidspåren och naturen som påverkas 
av detta utan även kvarteren bredvid skidspåren. Det 
är många barnfamiljer som bor i villorna precis bred-
vid där det är planerat att E10:an kommer att gå. Nu 
kommer dom att få ett evigt ljud av bilar som gasar 
förbi husknuten. Även jag själv bor i närheten kommer 
påverkas av ljudet från vägen. 

Som rubriken säger så är de LKAB som förstör 
vår fritid. Jag vet att de inte är LKAB själv som har 
bestämt den nya dragningen av E10:an men det är i 
alla fall gruvans fel att den ens behöver dras om. Vårt 
fritidsområde förstörs av gruvans expansion!! Det är 
skrattretande att LKAB kan få en sådan makt att dom 
till slut får förstöra för Kirunaborna och vår fritid. 

Jag vill att Matojärvi och skidspåren ska få vara kvar 
exakt som dom är utan någon väg. Inga broar över 
spåren som grusar ner snön och inget buller från vägen 
till husen intill. Allt det slipper Kirunaborna om vägen 
dras om. Så ni som har hand om arbetet med vägen, 
tänk efter en gång till! Låt kanske Kirunaborna få rös-
ta om var vägen ska dras så blir det bra för alla. 

Märtha Lindmark

Mitt barnaland 
Jag gick runt min pojkväns kvarter som jag gjort ett 
antal gånger bara den helgen. Så illa var det, grannarna 
måste ha trott att jag var en läskig stalker som knalla-
de förbi deras hus i kylan om och om igen. Han skul-
le vara borta hela helgen för att spela fotboll och jag 
skulle vara hemma och sakna honom. 

Alla har väl känt saknad till någon man tycker om. 
Det är en fas i livet som alla får gå igenom förr eller se-
nare. Med kärleken kommer också saknaden. Jag tror 
att de flesta i alla fall har väl varit lite smått förälskad i 
någon i sin klass eller en jobbarkompis kanske, hemligt 
betuttad i en vän eller haft en crush på en kändis. Och 
de som varit nykära vet då också mest troligen hur job-
bigt det är när personen man gillar lite extra mycket är 
bortrest eller bara inte hos en.

När jag gick runt hans kvarter en gång för mycket 

och sneglade ner mot den tragiska provisoriska tågsta-
tionen, som ligger just bredvid, insåg jag att det kan-
ske inte bara var för att min pojkvän var bortrest som 
jag hade en klump i magen. Medan jag vandrade längs 
de utnötta gatorna kände jag hur mycket jag kommer 
sakna min stad. Min stad som jag växt upp i, gatorna 
jag sprungit runt på med barnaben, trottoarkanterna 
jag balanserat på, järnvägsparken jag lekt i, mitt dagis 
och allt annat som påverkas och kommer behöva rivas 
om bara några år. Staden med stort S, med rymdindu-
strin, rennäringen och besöksnäringen som växer så att 
det knakar. Det är ju trots allt min stad, även om jag 
ibland hatar den.

Jag minns en gång när jag och min familj reste iväg 
under nästan hela sommarlovet och de första veckor-
na var jag lycklig för att jag skulle få slippa Kiruna, 
men efter ett tag fick jag hemlängtan fastän mitt resmål 
utan tvivel föll mig i smaken. För jag har ju allting här 
trots allt, även om det är svårt att se det bakom minus-
grader och snötippar i parken. Det kanske är för att jag 
är hemkär, eller så är det någonting speciellt med vår 
vackra vinterstad.

Klart att jag tycker det är spännande och lite häf-
tigt att vi ska flytta vår stad, och att vi dessutom är 
först i hela världen med detta! Men samtidigt är det 
sorgligt på något sätt att lämna alla platser fulla av 
barndomsminnen, och ju mer stadsflytten nalkas blir 
jag lite mer melankolisk. Man kan säga att stadsflytten 
är både positiv och negativ. Dels har vi enorma chanser 
att satsa på stort och verkligen utveckla det som behö-
ver utvecklas och göra staden mer trevlig och attrak-
tiv för alla målgrupper, men det kan också bli värsta 
floppen! 

I slutändan så hoppas jag att vi tillsammans kan ska-
pa någonting lite space:at, lite kul och lite bättre om vi 
bara skapar förutsättningar för det. Det är ju trots allt 
VÅR stad och nu har vi chansen, jag tycker det är dags 
att ta den.

Frida Puonu

Nu är det slut på lugnet och början på bullret
Ett ständigt buller och brus från bilar och en avgas-
förorenad luft eller ett lugnt fritidsområde med fågel-
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kvitter och frisk fjäll luft, vad hade du valt? För mig 
är valet enkelt, tummen ner för dragningen av den nya 
E10:an.

Här om dan var jag ute och gick i Matojärviskogen 
med min hund. Jag gick och halvt tittade på min hund 
som studsade runt i den puderlätta snön och halvt 
grubblade jag på annat, så där som man ofta gör när 
man går själv. Jag har alltid älskat att gå ute i skogen, 
rensa tankarna och bara ha det tyst och lugnt utan 
stress. Ett sätt att komma iväg från livet om fast i bara 
några minuter. Men när jag går där börjar jag tänka på 
den nya E10:an som ska dras här i närheten. Den tysta 
och lugna skogen kommer att fyllas av ett ständigt bul-
ler från Europavägen. Kommer jag ens att kunna släp-
pa lös min hund utan att behöva oroa mig för att hon 
ska springa upp på vägen. På hur många ställen kom-
mer man att kunna gå under vägen eller blir det över 
den? Kommer jag att behöva gå en kilometer längre 
för att hitta en plats där jag kan passera vägen? Nej, 
nog har man allt för många frågor och allt för få svar. 

Jag förstår överhuvudtaget inte varför vägen måste 
gå precis här, rakt genom ett av stans bästa fritidsom-
råden! Hur kan någon som jobbar på trafikverket nere 
i södra Sverige sitta och rita upp vart vägen ska gå 
uppe i Kiruna. Har världen vänts helt upp och ned? 
Och fanns det verkligen inte ett enda bättre förslag. 
Jag menar det kan omöjligt störa renarna mer om man 
flyttar vägen bara något längre österut och inte har väl 
LKAB tänkt gräva efter malm åt det hållet. Självklart 
är det pengar det handlar om. Varför skulle man slösa 
så mycket pengar på en för dem liten betydelselös stad 
norr om polcirkeln när man kan bygga nya supervägar 
i stockholmsområdet. Dessutom tycker jag att det är 
dåligt att man, som med allt annat, inte får veta särskilt 
mycket om hur vägen ska gå och hur skidspåren kom-
mer påverkas, eller har det tagit så länge att planera att 
de ännu inte är klara med det. Hur lång tid kan det ta 
egentligen. 

Jag förstår att det här har varit en svår fråga och 
att de flesta Kirunabor tycker att placeringen av den 
nya vägen är ofördelaktig. Självklart måste man flytta 
vägen det förstår alla, och att beslutet nu är taget är 
enligt mig trist men samtidigt kan jag förstå det. Det 
här är inte en fråga som tål att omdebatteras om och 
om igen, vägen måste byggas. Det kan inte ta flera år 

att komma överens om hur vägen ska gå, man bor-
de ju vid det här laget ha lärt sig att allting alltid tar 
längre än planerat, och LKAB kommer inte att stanna 
upp med brytningen och marken kommer inte sluta 
att rasera bara för att vägen inte är klar. Man måste 
ju komma till skott så snabbt som möjligt, och det här 
är den billigaste och därför enligt trafikverket den bäs-
ta lösningen. Jag kommer inte kedja fast mig vid ett 
träd, som står mitt i den planerade gången för E10:an, 
för att protestera mot dragningen men det är ett beslut 
som jag inte står bakom och mitt ord står fortfarande 
fast, tummen ner för den nya E10:an. 

Victoria Gärdemalm-Niemi

Ska vårt Kiruna bara finns mellan boksidorna?
När Kiruna är flyttat och allt är klappat och klart hur 
kommer det då bli med den tidens barn, kommer de 
veta vad ett Bläckhorn, Snusdosan och Spottkoppen är 
för något? Kommer de känna till hur otroligt vackert 
det gamla Kiruna var på sina ställen eller kommer det 
bara försvinna in i någon bok på biblioteket som ung-
domarna aldrig ens ger ett ögonkast. Hur ska de kunna 
veta om man inte har kvar något av det gamla?

När jag häromdagen var ute och letade en bok i vårt 
förråd så stod jag i ett hörn där det förr stod en gam-
mal trasig våningssäng. Jag och min kompis brukade 
sitta där i den gamla sängen och bygga stall och hus av 
skokartonger åt våra leksaker. Där bodde de på nät-
terna, vissa rymdes ju inte in tyvärr så de fick sova på 
mattan eller i en vanlig låda men jag blev alltid lika 
frustrerad över att det inte fanns nog mycket plats för 
alla mina hästar och hundar, det var ju självklart att 
alla skulle få ha det lika bra och ha ett hus att bo i! 
För jo, jag menade utan minsta uns av tvekan att mina 
leksaker levde och på nätterna, när de vaknade, var det 
ju klart att de inte skulle ligga i nån oskön, tom låda 
och frysa. Inget snack om saken, det var ju orättvist!

När jag stod och mindes det här så kom jag att tänka 
på Kirunas stadsflytt, hur folk tvingas flytta och byta 
bostäder. Självklart ligger det här på en lite högre nivå 
och det handlar om riktiga människor, deras familjer 
och minnen, men jag kopplar ändå ihop det lite grann. 
Ett hus är liksom så mycket mer än ett hus, det är fullt 
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av minnen, känslor, dofter och ljud, ja man kan göra 
listan lång. Men det jag vill säga är att alla hus är spe-
ciella och inget är det andra likt.

Sen kanske inte alla människor älskar sina hus lika 
mycket som jag älskar mitt, vissa kanske tycker att 
hens lägenhet eller hus är för jävligt fult och tråkigt 
och de bara längtar till de nöjda kan stänga den sista 
flyttlådan och lämna de trista, fula rummen, kanske 
även de fula minnena kvar där för alltid.

Vad man än tycker om sitt hus och känslorna som 
finns där tycker jag att det är viktigt att man inte glöm-
mer, jag tycker det är viktigt att behålla det gamla som 
väcker minnen till liv. Man kan ju inte spara på alla 
skatter man lyckas samla på sig genom åren men så 
mycket man kan.

Jag tycker vi måste göra allt vi kan för att bevara och 
ha kvar så mycket av det gamla Kiruna som möjligt, 
flytta så många hus vi kan och ta med oss av det gamla 
in till det nya. Vi måste ta hand om det gamla så alla 
kommande generationer får ta del av hur Kiruna såg 
ut en gång i tiden. De hus som blir inköpta av LKAB 
kommer försvinna för alltid om de inte flyttas och de 
speciella dofterna, ljuden och minnena tillsammans 
med huset, så försök ta vara på det så gott ni kan.

Gry Lindblom-Roslin

Stadsflytten förstör vårt älskade Kiruna
Det nya Kiruna borde inte heta Kiruna, eftersom det 
aldrig kommer bli lika vackert och trivsamt som vi har 
det nu.

Sedan den första dagen jag kan komma ihåg så har 
jag älskat den här staden, absolut så har södern lockat 
en då och då. Helst när man går till skolan på morgo-
nen och kylan biter i kinderna. Men det är någonting 
som gör att man inte vill flytta här ifrån ändå. Det som 
nästan ger mig tårar i ögonen är när man tänker tillba-
ka på allt det som har hänt. Alla skratt som man aldrig 
kommer att glömma.

På somrarna cyklade man runt över hela Luossa-
området, hoppade studsmatta hos polarna, lekte jaga, 
kickade läder på Luossaskolan och låtsades att man 
var i Rio de Janeiro de riktigt soliga och heta dagarna, 
haha. På vintrarna så lirade man landis (landhockey) 

och ishockey. Man lekte och spelade från tolv på mor-
gon till tolv på natten sommar som vinter. Det har all-
tid liksom funnits något att göra här i Kiruna.

Stadsflytten är ett ganska hårt slag i magen för mig 
just därför. Jag vill inte att det jag älskar och där var 
jag lärt mig att gå och prata, samt fått min utbildning 
ska förvandlas till ett avspärrat skogsområde. Jag för-
söker verkligen ta reda på varenda sekund jag kan med 
den här staden för att jag är medveten om att jag inte 
kommer att kunna ta en mig promenad till järnvägs-
parken när jag är gammal och få ett leende på läppar-
na genom att tänka på hur bra allt var när jag var liten. 
Alla gånger man klättrat i klätterställningarna, gungat 
i gungorna och lekt jaga.

Sedan jag var tio år gammal så har jag bestämt mig 
för att den dagen vårt hus ska bort så ska jag packa 
mina väskor och fara mot Nordamerika (USA, Kana-
da). Detsamma för syrran min, hon har bestämt att 
hon ska sticka till Australien när den här tragedin som 
kallas för stadsflytten inträffar.

Såklart så förstår jag att LKAB måste göra detta an-
nars skulle den här staden aldrig finnas kvar, det är 
ju gruvan som håller den här staden vid liv. På tv, ra-
dio och på nätet hör man ständigt olika siffror om hur 
länge ens hus ska få stå kvar. Som jag har förstått det 
så är det ca 3-7 år kvar tills de jämnar vårt hus med 
marken. Men jag blir rädd varenda gång jag hör att de 
har nya siffror, det känns som att stadsflytten håller på 
att springa ikapp oss totalt.

Du kommer alltid finnas i mitt hjärta Kiruna, borta 
men aldrig bortglömd!

Viking Persson

Storstadsväg genom centrum
Nya Kiruna är på sin väg hit, och alla pratar om hur 
modernt och smart allting kommer bli, men det verkar 
som att alla ändå ser över det som faktiskt inte är bra. 
Kiruna bygger en ny stad på medeltida metoder, och 
just nu ser det ut som att inget kommer stoppa dom.

Finns det något skönare än att slänga sig på en fluf-
fig hotellsäng efter en lång bilresa? “Borta bra men 
hemma bäst”, brukar man i och för sig säga, men en 
fluffig hotellsäng är nog ändå ett undantag. Man bara 
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fluffar till täcket och mörklägger rummet och får tem-
peraturen precis rätt. Sedan kryper man ner under det 
mjuka täcket för att vila upp sig för nästa kommande 
dag, snart fyller bara ens egna tankarna huvudet. Men 
precis när jag håller på att slumra bort hörs ett vrål ut-
anför det igendragna fönstret. Jag rycker till och rullar 
ut från sängen. Jag svär för mig själv när jag långsamt 
vacklar mig över till fönstret och glimtar ut ur gardi-
nerna och ut över stan utanför. Och när man ser vad 
som finns bara några få meter bort från fönstret slår 
ut en djup suck, jag mumlar sedan för sig själv “Jäkla 
motorväg...”

Det är väl inte bara jag som upplevt detta? En alldeles 
för stor väg som har dragits rakt genom ett centrum, 
nära hotell, boenden och allmänna platser såsom köp-
ställen och handelsgator. Det finns många städer längs 
E4 med detta problem, då till exempel Örnsköldsvik 
och Sundsvall för att nämna några. Man kanske kan 
debattera om att många städer har en stor motorväg 
mitt genom centrum av en anledning. Till exempel att 
förut kanske det kändes mest praktiskt att dra en väg 
igenom var allting annat låg. Men idag är det endast en 
nackdel för både lugnet och miljön. Att ständigt behö-
va lyssna på när långtradare på flera ton drar förbi på 
vägen utanför fönstret och samtidigt fylla luften med 
mer avgaser, nä, det låter inte speciellt bra i mina öron.

Men som jag sa, att ha det i till exempel Sundsvall 
och Örnsköldsvik är förlåtligt eftersom vägen har stått 
där långt innan långtradare körde så mycket som idag 
och miljöfrågorna var inte lika upplyfta. Så varför tar 
jag ens upp detta? Det byggs ju till och med om vägar 
för att undvika detta, i Umeå till exempel. Det finns 
väl ingen idiot som skulle välja att dra en stor motor-
väg rakt igenom ett centrum i dagens samhälle? Eller? 
Finns det?

I Kiruna har man valt att dra den nya E10:an näs-
tan rakt igenom centrum, så nära som i slutet på den 
nya huvudgatan. Med både affärer och lägenheter 
bara i nästa kvarter. Och för att inte tala om delarna 
som blir kvar efter flytten, där kommer de att få en 
väg bara ett fåtal meter från deras hus, jag tänkte då 
mest på Glimmervägen där vägen kommer gå precis 
ovanför deras hus. Ljudet kan tänkas att bli på grän-
sen till olidligt. Dock även efter allt detta står det nu 

klart att den nya E10 ska byggas där, och inget ska 
komma i vägen för det, projektet startar ju nästa år. Jag 
är även fullt medveten om den debatt som gick kring 
detta, och att LKAB och kommunen inte var med på 
detta från början. Men har nu till sist fått ge med sig. 
De säger att detta var den enda lösningen. Men själv 
tycker jag att detta är fel, jag har hellre E10 långt bort 
från stan än mitt i den, hur långt den än må bli, och 
om någon då säger att den måste ligga nära så att vi 
lockar turister kan jag lugnt säga att mer än 90% av 
alla våra turister kommer med flyg eller tåg, och de 
som kommer med bil har nog redan bestämt sig för 
Kiruna, genomresande är inte direkt vanligt här uppe. 
Men det som gör mig mest frustrerad i det här är att 
politikerna och LKAB behandlar detta som att det inte 
vore nått speciellt, att det inte skadar att ha en väg där 
man kör 100km/h bara tio meter från fönstret. Dom 
säger att allt kommer bli modernt, men detta bygge är 
ändå emot framtiden.

Viktor Härkäniemi

Två världar möter varandra
Jag vaknade upp av kaffets doft som spred sig runt i 
mitt rum, dagen efter vi haft renskiljning. Jag gick upp 
ur sängen och öppnade dörren, där stod mina föräld-
rar med varsin kopp kaffe och en bit hembakt bröd 
i händerna. Jag tog och åt en vanlig frukost med tre 
brödbitar och en kopp kaffe samtidigt som jag satt och 
tittade ut ur köksfönstret mot fjällen som var alldeles 
vita och som glittrade av den klarblåa himmelen.

När jag väl var klar och hade klätt på mig stack jag 
ut och startade skotern och åkte iväg till min renhjord 
för att flytta dem ner till skogen där de skulle få beta. 
När jag väl hade kört från Rensjön med renarna en bit 
och började närma mig Kiruna så såg jag gruvan en 
bit bort som jag skulle runt med renarna, då slog mig 
tanken att två olika världar möter varandra.

Gruvindustrin som äter upp och förstör som gör 
markerna mindre för renarna att vara på påverkar ne-
gativt och det försvårar för en renskötare att enbart 
kunna leva på renskötseln. När våra, alltså vi samers 
marker minskar betyder det att man måste effektivisera 
sig och då måste man köpa en fyrhjuling med fett stora 
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däck eller en skoter man har på vintern och det inne-
bär höga kostnader. Renskötseln är det viktigaste för 
en same det är för att man ska kunna försörja sig. Jag 
vet inte vad jag ska säga det är bara så sjukt att det ska 
vara så. Renarna kommer knappt förbi gruvan p.g.a av 
allt buller från maskinerna och allt skit. Sen kommer 
stadsomvandligen också som en smäll på käften, nya 
platsen för nya centrum kommer också ta mark där 
vi flyttar med renarna som bara kommer krympa och 
krympa hela tiden. Sen den där nya jädrans dragningen 
av E:10an kommer såklart också ta många av renarnas 
liv. Och om den vägen också kommer saltas så kom-
mer det locka dit renarna om de är där just då och då 
blir de påkörda av de fullastade lastbilarna som kör 
över 120km/h och personbilarna. Nä, det är inte lätt 
att vara same nuförtiden, det är som två olika världar 
möter varandra.

Jag tycker nya platsen för nya centrum inte är bra. 
Man borde ha flyttat staden mot Luossavaara istället 
och fixat marken så att det skulle ha gått att bygga en 
ny stad där istället. Tuolluvaara är ju nere i en grop. 
Man ser ingenting där, bara skog och så är det dys-
tert där nere. Fjällutsikten som man har nu kommer ju 
försvinna om man ska bo i det nya centrum. Det bara 
förstör ännu mer för renskötseln när staden flyttas 
och det är dåligt tycker jag men det finns inget jag kan 
göra, äckelmalmen ska ju upp som jag brukar säga.

Samuel Pokka

Vad händer med Matojärvi?
Jag minns när jag som liten åkte skidor ute på älven 
eller längs med skoterspår i skogen med mina föräld-
rar. De stunderna var för mig en del av vardagen och 
jag såg dem inte som någonting speciellt. Men så tog 
mamma med mig en kväll till Jukkasjärvi IF:s klubb-
träning på Matojärvi. Jag blev så imponerad av den 
stora skidstadion och de olika backarna. Det var så 
mysigt att åka runt där i spåren som kändes så oänd-
ligt långa att om man tappade bort gruppen skulle 
man aldrig hitta tillbaka igen. Ända sedan den dagen 
för åtta år sen så har jag älskat skidåkning.

Att åka till Matojärvi för att träna har blivit en själv-
klarhet för mig. Idag känns spåren inte längre oändliga 

utan jag hittar med lätthet vart jag än åker och kan 
namnen på alla olika sträckorna och backarna. Men 
skidspåren är fortfarande lika magiska. Inget slår en 
skidtur en mörk vinterkväll när stjärnorna tindrar och 
man kan riktigt känna av tystnaden, förutom de da-
gar då man hör glassbilens signaturmelodi varannan 
minut.

Men så får jag reda på ett beslut som kommer inne-
bära en stor förändring för mig.

Väg E-10 i Kiruna ska dras om, rakt genom Matojär-
vis skidspår. Vägen kommer dras över flera spår där 
det kommer byggas broar över vägen som vi skidåka-
re ska åka på. På Matojärvi finns det väldigt mycket 
backar och om det blir broar över vägen på tre eller 
fyra ställen kommer det bli ännu mer backar. Enligt 
mig är det väldigt onödigt. Även om jag älskar Ma-
tojärvi och dess backar så är det inget jag behöver mer 
av om man säger så.

På ett ställe där vägen korsar skidspåren kommer 
man inte göra en bro för skidspåren, utan en tunnel. 
Precis det jag inte vill.

För det första kommer snö att behöva läggas under 
broarna eftersom snön inte kommer kunna komma dit 
vid snöfall. När man åker längs en motorväg på vin-
tern ser man oftast ett grått lager av smuts på snön vid 
sidan av vägen. Så har jag sett att snön vid tunnlarnas 
början och slut ser ut vid tunnlar som går under bilvä-
gar i bland annat Levi, en stor skidort i Finland. Om vi 
skidåkare ska åka över denna nedsmutsade snö varje 
gång vi måste genom en tunnel kan det ge repor på 
skidorna, vilket inte är så kul. Och vem vill att snön 
ska vara grå? Varför inte ha en bro där som på alla 
andra ställen där vägen går över spåren? Som om det 
inte var nog med det så kommer intrycket av frihet och 
natur förstöras när man kommer se vägen och kon-
stant höra det buller som kommer höras i närområdet 
då fordon kör på vägen. Så det bli väl att säga hejdå till 
den sköna tystnaden.

För att göra det så bra som möjligt för skidåkarna så 
ska det byggas en asfalterad rullskidbana i anslutning 
till spåren och vi kommer kanske få nya klubblokaler. 
Det är ju jättebra, men om jag hade fått välja hade 
Kirunabornas fritidsområde med underbart fin miljö 
gått före en väg. Tyvärr så är beslutet redan fattat och 
jag får passa på att njuta av det gamla Matojärvi så 
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länge jag kan. Men jag kommer aldrig sluta hoppas på 
att någon smart person i kommunen kanske tänker om 
och min favoritplats får vara som den alltid varit.

Eida Härkönen

Vad är ett hem?
Kiruna ska flyttas. Det är mer än vad de flesta av oss 
kan begripa och väcker många känslor hos oss. Men är 
stadsflytten en stor sorg eller en fantastisk möjlighet? 

Min pappa är från Irland och min mamma från Lu-
leå. Jag har levt sammanlagt, ungefär halva mitt liv i 
Sverige och halva på Irland, men det har varit många 
flytter emellan dessa länder och även inom länderna. 
Den största delen av den barndom som jag minns, har 
jag bott i Cork med min familj, inom den perioden flyt-
tade vi, i all fall, två gånger. Det är tre olika hus och oli-
ka miljöer, olika människor och olika skolor/dagis. Nu 
låter detta omständigt, men det jag försöker få fram, är 
att jag är van vid att flytta, förändring av livskvarter 
har alltid varit en självklar del i mitt liv.

Jag har på senare tid insett hur många personer som 
faktiskt känner en stor sorg över att Kiruna ska flyttas, 
att många platser som vi känner till, där så många min-
nen utspelar sig, kommer att försvinna. Jag har såklart 
själv känt mig sentimental över flytten, men det är inte 
något som jag har tänkt särskilt mycket på, just för att 
jag vet att detta är något som kommer med en sådan 
här förändring, och jag har lärt mig att acceptera det.

Jag kommer ihåg när vi bodde på Irland, innan som-
mar- eller julloven, hur mycket jag såg fram emot att 
få åka till Kiruna. Det var olikt något annat jag kände 
till, fjäll- och gruvstaden Kiruna, vår stad. Min familj 
var ju också en stor del i min bild av staden, och det 
är faktiskt lite vad min poäng är.. Vi kan haka upp oss 
vid sorgen av att våra levnadskvarter kommer att änd-
ras, vi kan prioritera över allt annat, att få så mycket 
av de gamla med oss som bara möjligt, men jag tror 
och tycker att det som definierar staden Kiruna sitter 
inom oss, våra minnen kommer inte att hamna kvar, 
övergivna, på de ställen som de utspelat sig. Vårat hem 
kommer alltid att följa med. Jag tycker att våran prio-
ritering ska vara att bygga, nytt eller gammalt, så bra 

som möjligt för de som ska leva sina liv i Kiruna, för 
att vi har en chans att förändra och förbättra. Det är 
alltid sorgligt att flytta, för det som man lämnar bak-
om sig, men när man tar steg framåt måste man lämna 
mark bakom sig.

Jag har flyttat många gånger i mitt liv, olika hus och 
miljöer, olika människor och skolor, men inte olika 
hem, det är inte något som man kan byta ut. Hemma 
är där jag känner mig trygg, det följer med mig, det 
finns alltid inom mig. Kiruna ska flyttas, nya hus och 
miljöer, nya platser där minnen kommer att skapas, 
men det är fortfarande Kiruna, det följer med inom 
oss.

Una Ni Chana-Lindberg

Vart ska Kiruna ta vägen?
Återigen sitter jag på en stol inne i det temporära sta-
tionshuset och hör den inspelade rösten; “Tåget till Ki-
runa beräknas ankomma 15 och 35. Tiden kan komma 
att ändras framåt eller bakåt”. En unison suck hörs 
från resten av resenärerna. Tåget är nu två timmar 
sent. Det verkar som om nästan allt i den här staden är 
sent. Tågen, bussarna och även stadsflytten.

Stadsflytten sägs ha påbörjats, men det märks 
knappt. Markarbeten för det nya stadshuset har bör-
jat, men nu har ännu en överklagan kommit in, vilket 
försenar bygget ännu mer. Det enda jag har märkt av 
stadsflytten är tömningen av halva Luossasjön, samt 
rivningen av den gamla bron till LKAB.

Platsen som är vald för nya Kiruna tycker jag också 
är lite underlig, för det finns ganska mycket malm i 
marken där. Men det finns ju i för sig malm så gott 
som överallt. Att centrum ska vara så nära soptippen 
förstår jag inte heller, jag menar, ingen vill väl titta ut 
genom sitt köksfönster och se ett berg av sopor, och 
för att inte tala om lukten som sprids om vinden blåser 
åt fel håll.

De flesta Kirunabor har nog lite blandade känslor 
över stadsflytten. Det kommer bli kul att se den nya 
staden växa fram, och se alla nya revolutionerande idé-
er, som till exempel förslaget om en linbana från nya 
Kiruna till gruvan. Men det är nog många som också 
tycker att det är lite tråkigt att de kvarter som man 
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växte upp i kommer rivas och hamna bakom staket.
För att de som lever på gränsen inte ska behöva ha 

staketet precis vid fönstret så har LKAB tillsammans 
med kommunen tagit fram en plan att bygga gruv-
stadsparker. Dessa parker ska vara öppna för all-
mänheten så länge som möjligt, med olika saker som 
lekparker, skridskobanor och annat. De ska vara fina 
grönområden som är trevliga att vistas i och ska age-
ra som en buffertzon mellan rasområdet och staden, 
som successivt tar sig längre in i takt med rivningar 
av kvarter. Det finns redan en gruvstadspark i Kiruna, 
bredvid stadshuset, och i den finns det en lekpark, en 
skridskobana/brännbollsplan och också en liten hage 
där det finns får på sommaren.

E10:an måste dras om, och vars den ska dras har 
varit en stor fråga. Trafikverket har, av någon anled-
ning, valt att dra den i en korridor som går rak igenom 
fritidsområdena på Matojärvi och i Varggropen och 
precis utanför nya centrum. Ärligt talat så vet jag inte 
varför man skulle dra en Europaväg så nära en stad, de 
brukar dras runt tätorter. Och att den ska dras igenom 
fritidsområdena verkar helt puckat, rent ut sagt. Även 
fast kommunen ska bygga olika över- eller underfarter 

och försöka att bevara skidspåren som de är, så tror 
jag inte att det ens nästan kommer vara som det är nu. 
Känslan av att vara i naturen försvinner nog när lastbi-
larna dundrar förbi precis bredvid spåren.

Många motsätter sig detta, men tyvärr så är det inte 
så mycket som kan göras i nuläget. Ingen verkade ha 
lagt märke till vars E10:an skulle dras förrän det var 
bestämt.

Nu kanske det låter som om stadsflytten bara är pest 
och pina, men det finns många saker som kommer att 
bli bra, planerna på det nya centrum ser väldigt bra ut, 
med en trevlig handelsgata och många fina hus.

Sen så tycker jag, som snöskoterintresserad, att idén 
med att dra skoterleder genom nya centrum låter som 
en väldigt rolig idé, och då slipper man bekymra sig 
över hur man ska transportera sin skoter från garage 
till led. Då är det bara att starta skotern och köra, di-
rekt från sin egen gård. Det kan ju också ha sina nack-
delar, då snöskotrar inte är utrustade för körning inne 
i en stad. Men har man bara lite sunt förnuft så är det 
nog inget problem.

Edwin Karlsson
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Visioner om framtiden
I den här delen av arbetet har eleverna i halvklassgrupper ritat och skapat en modell av en byggnad som de skulle vilja se i det 
framtida Kiruna. De har också beskrivit vad som är så speciellt med just deras byggnad och vilka visioner de har om framtiden.
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Nya Kiruna Sjukhus
Ett sjukhus är inte bara en byggnad för sjuka 
människor, det är en funktion för service och trygg-
het för alla. Vi har därför många idéer kring Kirunas 
nya sjukhus. Från ovan ser sjukhuset ut som ett kryss, 
en klassisk sjukvårdssymbol, med ett runt torn i mit-
ten med glaskupol högst upp. Inuti glaskupolen har vi 
tänkt oss en rehabiliteringssimbassäng, varifrån man 
har utsikt över hela staden. 

Runtomkring sjukhuset har vi ritat in triangelforma-
de tvåvåningsbyggnader som ska bli äldreboenden. Vi 
tycker att det är smart att ha både sjukhus och äldre-
boende på samma gårdsplan, då man på äldreboenden 
ofta är i behov av sjukvård. Framför entrén finns själv-
klart också en parkering planerad, större än den vi har 
nu, då den nästan alltid är full. 

Vi vill att detta sjukhus ska byggas ordentligt. Vi vill 
tex. slippa takläckor när snön lägger sig på vintern och 
har därför undvikit platta takytor i så stor utsträck-
ning som möjligt. Hög kvalité på allting så att det hål-
ler länge. För oss är även en utvecklad teknik som gör 
jobbet enklare mycket viktig och en fräsch hemtrevlig 
inredning är något som vi också värnar om. 

Runtom tornet finns det alltså fyra sammanbyggda 
byggnader varav en av dem har en liten oas i mitten 
som ska bli till ett café/restaurang med glastak och på 
en annan skall det vara en helikopterplatta på taket. 
På de två övriga har vi en liten grön utomhusplats där 
man kan sitta och ta det lugnt. Vi tror att närheten till 
naturen är något som vi som bor i Kiruna uppskattar 
mycket. Vi tyckte därför att små utomhusplatser mitt i 
sjukhuset kan göra vistelsen lite trevligare framför allt 
om det är så att man tvingas stanna kvar på sjukhuset 
under en längre tid. Vi tror att man lättare tillfrisknar 
om man vistas utomhus, för ingen mår bra av att stirra 
ut över långa sjukhuskorridorer dagarna i ända. 

Detta är ett väldigt stort sjukhus, kanske något för 
stort med tanke på hur få som bor i Kiruna kommun 
men inte med tanke på den tunga industri vi har. Vi 
vill att alla nödvändiga verksamheter ska rymmas. 
I vårt nya sjukhus har vi planerat in ett BB samt en 
akutkirurgi, något som både vi i gruppen vill ha och 
även många Kirunabor som vi intervjuat på gatorna. 

För övrigt har vi kvar alla de verksamheter vi har idag 
t.ex. Folktandvården, sjukgymnastik, vårdcentralerna, 
apoteket, ungdomsmottagningen och mycket  mer. 

Ett så här stort sjukhus måste också försörjas med 
bra, säker, relativt billig och helst klimatsmart el året 
runt. Vi har därför tänkt att en stor del av energiför-
sörjningen ska komma från fjärrvärme av LKAB:s spill-
värme. Till viss del använder LKAB upp sin spillvärme 
men långt i från allt används. Man har därför planerat 
att man ska effektivisera användningen av spillvärmen 
så att man ska kunna använda den som fjärrvärme och 
på så sätt få Sveriges billigaste fjärrvärme i Kiruna. Det 
blir också en miljövänlig energikälla med återanvänd 
energi. Om det skulle behövas mer el vill vi att denna 
ska komma från antingen vattenkraft eller vindkraft.

Nu återstår att se hur det nya sjukhuset i Kiruna blir. 
Vi hoppas så klart att åtminstone några av våra tankar 
och visioner om det framtida sjukhuset faktiskt blir 
verklighet. 

Av gruppen:”Sjukvård och äldreomsorg” 9A
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Hotell LKAB
Idag står Kiruna inför en rad med stora förändringar, 
stora som små. Vilka kommer att ske på både lång och 
kort sikt framöver. I ett sådant här läge är det viktigt 
att ha en god framförhållning och planering. Det räck-
er inte bara med en fungerande sjukvård och skola för 
att bygga upp en stad som förhoppningsvis kommer 
ligga i framkant. Vi måste även se över mindre områ-
den och ta hänsyn till dem vid utformningen. De som 
kanske inte anses anses lika relevanta vid första an-
blick men som har en sådan enorm inverkan att en del 
av samhället skulle kollapsa utan dem, som i sin tur 
hade eskalerat. Ett sådant är turismen. 

Idag har vi en bred turism i Kiruna men vi har fort-
farande en Akilles häl. Nämligen boendet. Det bara att 
nicka och konstatera att hotell är bristvara i Kiruna. 
Nog finns det men turister brottas ständigt med de där 
skyhöga priserna på varma bäddar vilket omöjliggjort 
för turister att uppleva resten av Kiruna då vi har idag 
en ensidig turism som riktas till den övre medelklassen. 
Vi säger inte att det är för sent att bryta denna nega-
tiva trend som vi anser vara en stor problematik idag. 
Tvärtom, det är nu vi har alla möjligheter i världen 
att utveckla vår turism, besöksnäring och näringsliv i 
stort. 

I nya Kiruna vill vi se såväl högmoderna sjukhus som 
bra boenden till bra priser för de som faktiskt vill be-
söka oss här i norr 15 mil om polcirkeln. Därför har 
vi tillsammans tagit fram ett gemensamt förslag och 
design på ett hotell, där kreativitet, kultur och energi-
försörjning spelat stor roll vid utformningen.

I Kiruna har vi ett näringsliv utöver det vanliga. Här 
finns själva hjärtat av LKAB, Kirunas levebröd. När vi 
bygger nytt, räcker det inte med att vi bygger fint och 
framtidsinspirerat. Vi måste bevara en del av kulturen 
och genom att bara komma hit ge turisterna en inblick 
i Kirunas historia, hur staden faktiskt kom till. Därför 
har vi försökt skapa ett hotell med exteriör och interi-
ör vald med omsorg, där färg, design och materialval 
har en stark koppling till vår norrländska kultur och 
för att kunna bevara våra minst sagt säregna historia.

Det är själva gruvberget Kirunavaara som satt sin 
prägel för vår design, dvs själva anledningen till att 
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det blev en stad. Huvudbyggnaden är en ny tappning 
av den avstängda hissen belägen på gruvbergets krön. 
Runt själva huvudbyggnaden har vi valt att bygga de 
klassiska ovalerna med våningar som utgör signale-
mentet för Kirunas silhuett. Vi har också, precis som 
på berget lagt belysning på vardera terrass för att göra 
likheten ännu mer påtaglig. 

Sammanlagt består den av sju nivåhöjningar, varav 
var och en symboliserar en av nivåerna man har brutit 
i Kiruna gruva. Marknivån har vi givit namnet 1365. 
Den allra nyaste huvudnivån i Kiruna gruva. Hela kon-
struktionen är i proportion med ett vanligt boningshus 
för lägenheter, ungefär 20x40meter. 

Vi tror att nyckeln till framgång inom hotell-
branschen är att ha bra tillgång till kommunikationer 
speciellt i och med vårt geografiska läge och därför är 
en av grundförutsättningarna för att bygga ett hotell 
att det ska vara beläget nära ett eventuellt resecentra. 
I detta resecentra inkluderar vi en flygplats, och för ett 
centrum där flygtrafik finns, finns det särskilda bestäm-
melser för att inte äventyra med flygsäkerheten. Därför 
har vi tagit fram en design som är funktionell för det 
ändamålet. Dock vill vi ha det på ett sådant avstånd att 
turisternas helhetsupplevelse inte på något sätt blir på-
verkad men ändå inte för långt bort. Tänk vad häftigt 
att vid entrén bli bemött av ett hundspann som på fem 
minuter transporterar dig ned till ett resecentra där du 
kan ta dig vart som helt inom Kiruna kommun, på t.ex. 
dagsturer i Abisko, Nikkaluokta eller Ishotellet. 

Ett sådant samarbete hade nog kunnat förstärka var-
unamnet Kiruna, och det är just det här extraordinära 
vi vill erbjuda turisterna som kommer hit. Att kunna 
vakna upp i ett ett rum som erhåller hotellstandard, 
serveras frukost inspirerad av våra kulturer. Men ef-
tersom att vi är kontrasternas stad så måste vi ta hän-
syn till varandra, därför har vi inte byggt det jättestort 
om man tänker på ytan vilket också det är en fördel, 
speciellt för rennäringen. Detta kan på lång sikt i nya 
Kiruna undvika eventuella konfrontationer. 

Vi vill genom hela vår design väva in Kiruna Kom-
mun, både direkt och indirekt. Materialvalet har till 
exempel spelat en stor roll, vi har använt oss av trä 
som själva utgångsmaterial, i en riktig byggnation vill 
vi att björkträ användas i största möjliga utsträck-
ning, då björken är typisk för Kiruna. Men eftersom 

att björk inte lämpar sig så bra som utomhusvirke, då 
det är mycket hårt och inte är särskilt beständigt mot 
fukt, är ytterväggarna tänkta att vara uppförda av ett 
välisolerande trä, exempelvis fjällpanel, klädd med ett 
svart material vars yta är inspirerad av gruvgångarna.

Eftersom björk är hårt är alla golven tänkt i det 
materialet. Här kommer miljöaspekten in, eftersom 
björk finns i stora mängder i Kiruna behöver inte vir-
ket fraktas så långt, vilket självfallet resulterar i min-
dre utsläpp. Dessutom har vi den fördelen att vi kan 
utnyttja andra råvaror som finns naturligt i Kiruna. I 
vårt hotell vill vi även ta vara på graniten som finns i 
gruvan för att använda i till exempel köksmiljöer. Även 
detta är ur ett miljöperspektiv fördelaktigt. Dessut-
om kan nästan alla små detaljer förknippas mer eller 
mindre med Kiruna. Kristallkronan har vi i modellen 
tillverkat av pärlor, som gnistrar som snöflingorna på 
backen som täcker staden nästan året runt. Grundplat-
tan har vi försökt göra verklighetstrogen genom två 
spånskivor och konstsnö, försökt återberätta hur Ki-
runas mark oftast ser ut. 

Hela insidan är i en ljus kulör för att vi vill att be-
sökarna ska få känslan av att de bor i ett vinterland. 
Dock har vi brutit enformigheten genom bord, stolar 
och annan inredning i färgerna blå, grön, röd och gul. 
De fyra samiska färgerna. Även hälften av frontväggen 
har vi valt att göra glasad, detta för att erbjuda turis-
terna närheten och förstärka deras upplevelse av att de 
bor mitt i vinterns oas, men samtidigt mitt i Kirunas 
historia. 

För att förgylla upplevelsen ytterligare och ge våra 
besökare de bästa möjliga vill vi framhäva naturen på 
ett unikt sätt, då vi tror unikt är det man kommer ihåg. 
På toppen av hotellets tak har vi konstruerat ett ing-
lasat spa och gym där man under kvällen kan njuta 
av vårt fantastiska norrsken i det tempererade vattnet 
medan man läppjar på ett glas vin eller medan du tar 
ett fotbad i enbärssalt medan du masserar fötterna på 
pelletskulor från gruvan. Taket har formen av en py-
ramid, eller som vi gärna framhäver det, en lappkå-
ta. Men förutom symboliken i taket har det en annan 
funktion. Det bildas inte stora snöansamlingar som ger 
materiella skador under vintern. 

Men i och med vårt geografiska läge är det inte bara 
materiella skador att oroa sig för under vintern. Ett 
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vätgas i en vätgasfabrik. Då vätgas är en energibärare, 
precis som elektricitet kan den användas för att lagra, 
transportera och tillhandahålla energin. På detta sätt 
hade man kunnat komprimera vätgas i tuber, för att 
senare under vinterhalvåret använda det som värme 
och en elektricitetkälla. Detta hade varit miljövänligt 
då det bara i fabrikerna bildas vattenånga som rest-
produkt. Tänk hur mycket vi hade sparat på vår miljö 
istället för att använda oss till exempel av kolkraft som 
är ett fossilt bränsle. Då hade vi kunnat erbjuda snö 
även till nästa generation turister.

Detta ger en ungefärlig överblick hur vi tänkt kring 
hotellets design och funktion. Vi vill ha ett hotell som 
kan hålla dörrarna öppna för alla, inte bara den övre 
medelklassen. Vi vill att såväl barnfamiljer som pen-
sionärer ska kunna komma hit och få ta del av vårt 
enorma utbud av aktiviteter. Med en förbättrad servi-
cegrad, kommunikationer, boende, sjukvård och res-
tauranger kan vi bli Sveriges nya metropol. Men då 
gäller det att alla är med och kämpar mot det bättre, 
här här vårt förslag till er. 

Av gruppen: ”Näringsliv” 9A

dominerande mörker i närmare fyra månader är även 
energiförsörjningen ett dilemma. Hur vi ska anpassa 
det efter på bästa sätt? I gruppen har vi kommit fram 
till en bra lösning för just vårt hotell. Vi har tänkt att 
hotellets grund ska vara nedförd till ett frostfritt djup 
för att där anslutas till stadens nya fjärrvärmesystem. 
All värme vill vi ska komma från ett kraftvärmeverk 
där värmen som driver upp hotellet är spillvärme från 
annan elproduktion, eftersom det är miljövänligare än 
ett värmekraftverk som vi har idag. 

Vi har också valt att helt utesluta direktverkande el 
från kärnkraft och fossila bränslen då vi vill minimera 
klimatpåverkan så mycket för att möjliggöra för en till 
generation att ta del av snön här uppe. Dessutom har 
vi valt att använda solfångare på taket, för att under 
sommarhalvåret när vi har sol nästan dygnet runt, när 
vi har ett överskott på solenergi kunna ta tillvara på 
den. I dagsläget finns det ingen riktigt teknik att lagra 
solenergi vilket i Kirunas fall hade varit guld värt, då vi 
nästan ett halvår har sol dygnet runt. 

Ett förslag för att kunna ta tillvara på åtminstone lite 
solenergi och försöka minimera klimatpåverkan, hade 
man genom solfångare som energikälla producera vät-
gas. Solpanelerna fångar energin som lagras i form av 
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Bostadshuset Malmhissen
Malmhissen är 70 meter hög och 20 x 20 meter bred i 
verkligheten. Vi fick inspiration till detta bostadshus av 
det torn som står uppe på LKAB-berget. 

På sjätte våningen sticker byggnaden ut en bit precis 
som tornet på LKAB-berget. I den delen ska det vara 
flera exklusiva lägenheter. 

Byggnaden ska drivas av spillvärme som kommer 
från LKAB. Det ska också vara solceller på taket av 
byggnaden som man kan nyttja energi ifrån då det blir 
soliga perioder. 

Av gruppen: ”Boende” 9B

Norrskenets gymnasieskola
Vi har designat en gymnasieskola. Vi har gett den en 
kantig U-form därför att det ska bli en fin innergård. 
Byggnaden har tre våningar. All utrustning och alla lo-
kaler som behövs i en skola finns tillgängligt. Vi har 
även räknat in klassrum, toaletter, korridorer, matsal, 
idrottssal och allt annat som kan tänkas finnas i ett 
vanligt gymnasium. 

Vår vision för Norrskenets Gymnasieskola är att det 
ska bli den allra bästa skolan som finns i hela Sverige. 
Skolan ska vara modern och vara byggd på ett sätt så 
att inte internet saktas ner. Den ska vara så energisnål 
som möjligt och den ska använda förnybar el. Vi vill 
att det ska finnas nog med platser så att alla ska få gå 
det program de vill. Det ska finnas gott om lärare på 
skolan och det ska finnas roliga saker i rasthallen t.ex. 
biljard och pingisbord.

Av gruppen: ”Utbildning” 9B
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Resecentrum
Vi har byggt ett resecentrum/en tågstation som vi vill 
ska vara centralt belägen så att turister samt Kirunabor 

Kulturhuset Satelliten
Vår byggnad är en samling av några olika kulturer. 
Här kan man uttrycka sin kärlek för mat, likaså att 
sätta ihop en konsert eller en teater. Vi vill inte att alla 
kulturer ska ligga utspridda utan ta hjälp av varandra 
och vara samlade.

När vi arkitektritade byggnadens utsida hade vi Ki-
runas insatser inom rymdindustrin i bakhuvudet. Där-
för har vi format den som en satellit. Byggnaden är 
även miljövänlig då alla elektroniska partier drivs av 
solenergi, där man kan hitta solcellerna på toppen av 
byggnaden. På vintern är det vanlig fjärrvärme som 
gäller.

Av gruppen: ”Kultur” 9C

ska ha nära till allt. 
Vår grupp fick verkligen tänka till hur vi ville att den 

skulle vara och se ut men vi kom till  sist fram till att 
det ska vara handikappanpassat med stora dörrar och 
ett enda plan. Perrongen är under tak så att man slip-
per stå i djup snö medan man väntar på tåget. Vi har 
även gjort ett inbyggt fik med rundade väggar där kan 
man köpa lite allt möjligt. Man ska kunna äta där eller 
ta med sig maten.

Av gruppen: ”Kommunikation” 9D

Galleria Bläckhornet
Tanken bakom byggnaden var att vi skulle bygga en ny 
modern shoppinggalleria men ändå behålla den gamla 
känslan från gamla Kiruna.

Vi valde namnet Bläckhornet för att det är namnet 
på gamla byggnader som är välkända i Kiruna.

Byggnaden har två våningar med plats för sex buti-
ker på nedervåningen samt ett fik och lekland för bar-
nen på övervåningen. 

Av gruppen: ”Handel och nöje” 9D
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Multiarenan
Vi hade en vision redan innan vi började skapandet 
och det var att vi skulle få plats med all sport under ett 
och samma tak. Det visade sig att det kräves mycket 
stora ytor, så vi insåg att det skulle röra sig om en jät-
tebyggnad. Idéen var att bygga både en praktisk bygg-
nad och att den skulle bestå utav en vacker arkitektur. 
Ganska fort bestämde vi oss för att byggnaden skulle 
bestå av tre byggnader som var sammanlänkade med 
glasgångar. De skulle ligga som en triangel uppifrån 
sett. Då fick vi alltså ett tomrum i mitten av jättetri-
angeln, som också skulle komma till nytta. Så en cylin-
derformad restaurang fick det bli i mitten. Den skulle 
vara två våningar, längst ner en mötesplats samt plats 
för kanslier. Från våningen högst upp ska man kunna 
se hela Nya Kiruna och det är här restaurangen ska 
placeras. Tanken är då att väggarna ska vara inglasade 
för att det ska vara möjligt. 

Vilka sporter fick då plats i byggnaden? Jo, en heldel. 
Vi delade upp de tre byggnaderna i kategorierna bad-
hus, gruppträning och singelträning. Den vision som 
nu finns av Nya Kiruna har badhuset för sig och sport-
hallen för sig. De ville vi ändra på genom att slänga 
in badhuset i multiarenan. I gruppträningsbyggnaden 
finns då en A-hall med omklädningsrum samt olika 
rum för mindre gruppträningar ex jujutsi och boxning. 
I singelträningen finns då gym samt ännu fler rum för 

ex yoga, dans och en gymnastik hall för övriga saker. 
Men sen fick vi ett önskemål från jakt och fiske grup-
pen om att en skyttebana skulle byggas. Så vi placerade 
även den i en av byggnaderna, utan problem. Många 
spelar även fotboll, så en fotbollsplan bankades på 
plats utanför byggnaden med en läktare.

Så nu hade vi lyckats med vår huvuduppgift, att göra 
ett centrum av sport där barn/ungdomar och vuxna 
kan möts trots att de håller på med olika sporter ex en 
simmar och den andra ”gymmar”. De möts i entrén 
går till sina sporter och kan åter mötas i mitten som är 
en mötesplats. Om man är hungrig så är det bara att 
ta hissen upp till restaurangen eller trapporna om man 
så vill. Varje byggnad är försedd med omklädningsrum 
och bastu. Sen ska man lätt kunna ta sig mellan bygg-
naderna genom glasgångar, som varje innehar en egen 
liten entré för att underlätta att man fort tar sig till sin 
sport. 

Sen finns det en till liten detalj och det är energiför-
sörjningen av byggnaden. Tanken var att först sätta 
solpaneler, men med tanke på att vi knappt har två 
snöfria månader här uppe var det ingen smart idé. Att 
utvinna energi från LKAB:s spillvärme låter därför mer 
vettigt och kanske blir det så, om de nu hittar en bra 
lösning på det alternativt fjällvärme eller bergvärme. 
Men det finns ytterligare ett system och det är att ha en 
maskin som vet exakt när på dygnet man ska köpa en-
ergi för att köpa det billigaste. Priset skiftar nämligen 
mycket under ett dygn. Som med de flesta byggnader 
kommer energi att styras från en typ av pannrum nere 
i källaren, pga att de inte får plats i huvudvåningen. 
Men taket på huset har också en värmefunktion. Först 
och främst har vi vinklat taket så snön rasar bort, men 
det blir ganska mycket tomrum uppe på vinden. Så is-
tället för att använda utrymmet till ex redskap så iso-
leras utrymmet ordentligt. På så sätt kommer inte lika 
mycket energi ut från byggnaden och man sparar på 
energi, vilket i längden blir billigare och en betydligt 
mer smart lösning. 

Nu hoppas vi bara att byggnaden blir verklig i det 
Nya Kiruna. För har man ett attraktivare och större 
utbud av sport, dras fler ungdomar till sport istället för 
att hålla på med droger, alkohol ect. 

Av gruppen: ”Fritid” 9C
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Slutord
För dig som vill veta mer om vårt projektarbete så finns all information och mer material samlat på vår hemsida: 
www.rovastefan.wix.com/stadsomvandlingen

Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss under projektarbetes gång.

Ett särskilt tack till:

LKAB som gjort det möjligt att trycka denna bok.

Peter Niemi, kommunchef i Kiruna, Tony Järlström, VD på Progressum och Pia Lindholm, chef för samhällsom-
vandlingen på LKAB för era inspirerande föreläsningar och kloka ord. 

Tony Järlström, VD på Progressum för all hjälp med arrangemanget kring frukostmötet på Folkets Hus.

Luleå Grafiska AB som utformat layouten och tryckt denna bok.
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Nu startar förvandling av Kiruna, staden 
Centrum ska flyttas, vi startar med spaden 

När allt sen blir klart, 
Förhoppningsvis snart 

Ska vi vi vandra på nya estraden

Limerick av Sara Nilsson


