
Vårvintern bjöd som vanligt på möjligheter 
till turer på skidor och skoter i strålande 
sol. Dock blev den årstiden ovanligt kort 
då sommaren kom fort i år. För nog kan 
man väl kalla det sommar när man kan 
kratta gräsmattan och folk går i shorts på 
stan, oavsett om det är alldeles för tidigt 
egentligen!? För vår del är det positivt 
att tjälen går ur marken och att vi får lite 
längre barmarksperiod att arbeta på. Vi 
har mycket markjobb som ska göras nu. 
Vår byggledare Håkan Snell har slutat hos 
oss förra veckan och vem som blir hans 
ersättare vet vi inte säkert än. Byggledaren 
är den som är ute på arbetsplatserna och ser 
till att alla problem löser sig och att allt blir 
som det är tänkt så det är en viktig roll för 
att allt ska blir bra i slutänden.

Mötet som vi hade den 10 april blev 
välbesökt och vi fick prata igenom lite om 
vad som väntar de som kommer att flytta 
inom kort. En fråga som dök upp och 

som vi nu vet svaret på är huruvida det 
är möjligt att välja plattläggning istället 
för asfalt vilket går bra. Detta hanteras då 
av Berggren och Bergman direkt och den 
kostnaden som annars skulle ha täkt asfalt 
får sakägarna tillgodoräkna sig. Det vill säga 
att den dras bort från priset som offereras 
på plattorna.
 
Om ni funderar på vad som sades på mötet 
så har vi lagt ut informationsbilderna på 
webbsidan och finns fler frågor är ni alltid 
välkomna att höra av er! Om ni inte åkt 
förbi och sett vad som händer på Lillskogen 
så kan vi rekommendera det. Ett hus per 
vecka kommer upp där nu och området 
börjar ta form.
 
Rivningarna i Sakajärvi är snart färdiga 
för den här omgången. En del kvarstår då 
vi avvaktat snösmältning för att kunna 
avstäda tomterna slutgiltigt. I slutet av juni 
beräknas arbetena vara helt färdiga.



Ni är alltid varmt välkomna att höra 
av er till oss!

Hälsningar Mia och Dan

Mia Edin
Mobil: 070-610 73 72

 mia.edin@ext.boliden.com

Dan Johansson
Mobil: 070-208 27 82 

dan.johansson@ext.boliden.com

ETT HUS PER VECKA KOMMER 

UPP PÅ LILLSKOGEN NU OCH 

OMRÅDET BÖRJAR TA FORM.


