
Så är vi plötsligt mitt inne i hösten och 
arbetet är återigen i full gång. Vi hoppas 
att ni fått känna er ledig och hunnit samla 
energi för allt som komma skall. Hos oss på 
kontoret är det full fart. Vi har många hus 
som kommer att få sina nya ägare nu under 
slutet av augusti/början på september och 
det känns roligt att så många ser fram emot 
att få flytta in efter lång väntan.

Under sommaren har vi haft nöjet att 
lämna över vårt första hus på Lillskogen 
till familjen Persäter som direkt satte igång 
med sitt garagebygge och sin övervåning. 
Barnen ser framförallt framemot att få nära 
till kompisarna på området.

Utöver alla som flyttar in i nybyggda hus 
har vi också de som hittat sitt framtida 
boende på bostadsmarknaden. I dessa fall 
har fastighetsägarna gjort snabba affärer 
med Boliden och kunnat flytta in i sina nya 
hem inom loppet av ett par veckor. Med 
detta sagt så vill vi uppmuntra er sakägare 
som ännu inte bestämt hur ni vill göra till 
att hålla koll på bostadsmarknaden ifall 
något bra ställe plötsligt skulle dyka upp!

Fortsättningsvis kan vi berätta att de 
rivningar som pågått under sommaren är 
slutbesiktigade och därmed färdigställda. 
Under vintern planeras minst tre hus att 
rivas i Liikavaara och två i Sakajärvi. 

När det gäller ”Boken om byarna” så är 
planen att den går i tryck i oktober. Vi 
hoppas och tror att ni kommer att tycka 
om den. Den är väldigt välarbetad och fin 
utifrån vårt perspektiv. Vi hoppas att den 
speglar livet i byn på ett bra sätt.

Slutligen kan vi också meddela att det 
i huvudsak blir Dan och Andreas som 
kommer att arbeta vidare med detta 
eftersom Mia går vidare till annat uppdrag 
from 26 augusti. 

Vid frågor och funderingar hör ni av er till Dan Johansson på 070-208 27 82 eller 
Andreas Persson 070-861 94 60.

Många hälsningar från Dan, Mia och Andreas


