
Påskhelgen närmar sig och nu har vi börjat få 
struktur på vårt nya, lokala kontor som ska 
sköta om bland annat fastighetsförvärven 

och ersättningsbostäderna. Jag och Dan har hunnit 
med att träffa flera av fastighetsägarna och vi tycker 
att vi har haft bra möten där vi kommit framåt i 
dialogerna. Det är roligt att få vara en del i arbetet 
med att hjälpa till att hitta det som ska bli ett nytt 
hem. De allra flesta utgår inledningsvis från att det 
nya ska vara som det gamla men efter ett tag börjar 
många se saker som de kanske önskat att de hade 
eller inte hade, varpå vi kan ha möjlighet att hjälpa 
till att förändra det. Och kanske, till och med få ett 
ännu bättre än vad det tidigare varit!

Vi har också jobbat med att få ordning på vår 
webbsida så att det ska bli lättare för er att hitta 
det ni söker och för oss att informera och hålla 
allt uppdaterat. Nu håller vi på med att fylla på 
webbsidan och det arbetet kommer att pågå under 
några veckor framöver. Varje frågeställning som 
kommer in till oss behöver få ett svar som är utrett 
och förankrat så att vi kan undvika att behöva göra 
ändringar framöver. I detta arbete ingår också att ta 
fram material till en pärm som varje fastighetsägare 
kommer att få av oss. I pärmen finns all information 
från webben plus de erbjudanden som vi överlämnar 
till dem som valt ersättningslösningen.

Under veckan som gått har vi fått besked om 
att vi nu kan gå in i verksamhetens än mer 
aktiva fas där vi kan börja göra matchningar för 
ersättningsbostäderna. Nu kan vi alltså börja skriva 
avtal, beställa hus och boka upp tomter. Det har tagit 
tid eftersom vi behövt sätta ramarna för projektets 
helhet men nu har finns de där och ska vi öka farten 
och komma vidare med alla er som vill framåt i 
processen!

Under månaden som gått har vi också hunnit med 
att ha ett möte med de fastighetsägare som har 
fritidshus eller permanenta bostäder i Laurajärvi. 
Protokollet från det mötet finns upplagt på webben 
under ”Mötesprotokoll”.

Slutligen vill vi uppmana alla de fastighetsägare som 
inte varit i kontakt med oss att höra av er om ni 
önskar ett möte med oss. Vi kommer såklart att höra 
av oss till alla men om det är någon som vill ha ett 
möte snarast så är det bara att kontakta oss så bokar 
vi in det.
Nästa månadsbrev kommer ut den sista april och den 
som har frågor är varmt välkommen att kontakta oss, 
kontaktinformation finns nedan.
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