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Nu har det gått två månader sedan den senaste sammanställningen kom ut och det har 

hänt en hel del, framförallt internt i organisationen. Boliden har byggt upp en lokal 

organisation för att hantera byarna som berörs av gruvans utbyggnad. Dan Johansson och 

Mia Edin finns nu på plats i Aitik för att ta hand om det som påverkar området och dess 

fastighetsägare. Anders Forsgren och Anders Forsberg som finns nere i Boliden kommer 

fortsättningsvis att finnas med i processen men inte med samma fysiska närvaro som 

tidigare. 

Vi arbetar nu med att förbättra kommunikationen och tydliggöra den information som 

kommer att gälla kring detta eftersom det efterfrågats av flera av fastighetsägarna. 

Webbsidan och månadsbreven ser vi nu över samtidigt som vi håller på att ta fram en 

pärm som de som väljer ersättningsboende, kommer att få ta del av. Pärmen kommer att 

innehålla svar på de generella frågor som behöver besvaras samtidigt som den innehåller 

erbjudandet om ersättningsboende. Erbjudandet som vi tar fram till respektive 

fastighetsägare grundar sig på de enskilda dialoger vi haft med var och en, vilka behov 

och önskemål som lyfts fram samt de ekonomiska ramar som vi har att förhålla oss till. 

I skrivande stund fokuserar vi på att boka in träffar med så många av er fastighetsägare 

som möjligt för att komma vidare i processerna. I Sakajärvi har vi under senare tid köpt in 

ca 1/3 av fastigheterna och i Liikavaara är motsvarande något lägre. Med en handfull 

fastighetsägare har vi kommit långt i matchningen av bostäder och just nu är det vi som 

väntar på ett internt besked för att kunna gå vidare och teckna avtal med berörda. Vi har 

också haft inledande möten med de flesta av de permanentboende i Laurajärvi.  Där 

avvaktar vi dock till barmarksperioden eftersom att de flesta önskat värdering då.  

När det gäller Laurajärvi har vi utifrån önskemål beslutat att bjuda in till ett gemensamt 

möte för byns fastighetsägare. Det kommer att hållas på Tisdag den 6:e mars kl 18.30 i 

Besökscentrat. Då Laurajärvi nu, trots allt, ingår i avvecklingsplanen är det viktigt att de 

som är berörda får chansen att ställa frågor med fokus på det egna området. 

Våra nya bostadsområden är inne i olika faser av exploateringsprocessen. Vi får många 

frågor om när tomterna kommer ut och hur de sedan fördelas. Utifrån de möten som vi 

har med fastighetsägarna kommer vi att matcha önskemål med det vi har och därefter 

läggs ett erbjudande fram där fastighetsägaren gör ett slutgiltigt val. För er som är 

intresserad av intilliggande byar så finns lediga tomter i Leipojärvi och i Dokkas.  Från att 

tomterbjudandet nått fastighetsägaren tillämpar vi först till kvarn principen.  
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