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Månadssammanställning  - September / Oktober 
 
FASTIGHETSÄGARNA I SAKAJÄRVI OCH LIIKAVAAARA 
 
September och stora delar av oktober månad har fortskridit med i princip samma 
arbeten som tidigare. Ett antal ytterligare värderingar har färdigställts och de sista 
ska vara inplanerade.  
 
Boliden har därutöver förvärvat ytterligare en fastighet som direkt köp. 
 
Ramavtal har tecknats med tre husleverantörer : 
 

• Älvsbyhus 
• Kero hus 
• TN Bygg 

 
Diskussion förs med ytterligare leverantör och som nämndes på samrådsmötet så 
kan man återkomma till oss med tips på leverantörer. 
 
Diskussioner förs med Kerohus om uppförande av ett visningshus. 
 
Samråd har hållits den 12/10 med såväl myndigheter som närboende i 
Liikavaaraprojektet. Med anledning av de synpunkter som inkom har 
kompletterande utredningar initierats och ett ytterligare möte planeras kvartal 1 
2018. 
 
Ersättningstomter : 
 
Förvärvade : 
Gällivare 3:25 
Koskullskulle 2:115 
Förmannen 13 
 
Pågående : 
Förhandsbesked Tallbacken med 5-6 tomter 
Kompletterande begäran om förhandsbesked pågår på Tallbacken 
Begäran om förhandsbesked för hästgårdar pågår i Koskullskulle 
 
Förhandsbesked Leipojärvi med 4 tomter 
 
Arbetet med att få fram ersättningstomter på Andra sidan pågår fortsatt. 
 
Förhandlingar pågår fortsatt också om ett antal områden för avstyckning av 
hästgårdar. 
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Upphandling pågår av projektering och markarbeten för att göra tillgängliga 
tomter byggklara 2018. 
 
Processen vid en Hus mot hus lösning 
 

- Du blir erbjuden en husmodell med utgångspunkt bl. a. från värdering och 
funktion av befintligt hus 

- Du får önska tomtmark utifrån ett antal alternativ 
- Avtal tecknas 
- Boliden beställer ditt hus 
- Du gör upp om eventuella tillval från leverantören 
- Bygget påbörjas 
- Du tillträder, får nycklar och övertar ansvaret för det nya huset 
- Inflyttning 

 
Erbjudande av en alt. flera tomter kommer successivt att ske till respektive 
fastighetsägare.  
 
Processen inleds 2018 men kommer att pågå under flera år. 
 
  ________________ 
 
Hör som vanligt gärna av er med frågor direkt till oss ! Vi är väldigt angelägna att 
få chansen att svara på frågor! 
 
 

Projektledare  Fastighetschef 
Anders Forsgren  Anders Forsberg 
070- 697 30 96  070- 276 81 09 

 
 
 
 
 


