
Vi kommer att arbeta tillsammans med 
Anna Olsson på Virrpanna produktion. 
Anna kommer att ta fram material till den 
publikation som vi planerar att ta fram. 
Hon kommer att göra intervjuer och 
fotografera gårdarna i byarna. Naturligtvis 
är det upp till var och en att medverka men 
vi hoppas naturligtvis att alla vill delta. Den 
färdiga produkten kommer att delas ut till 
alla fastighetsägare.
 
I början av året fattade Boliden ett beslut 
om att genomföra en psykosocial studie 
som riktar sig mot de permanentboende 
i bygden. Nu har en genomförandeplan 
fastställts och syftet med studien är att 
sammanställa en bild av hur gruvans 
utveckling påverkat de närboende genom 
den förvärvsprocess som bedrivs. Efter jul 
kommer samtliga boende att kontaktas 
för att få möjlighet att delta i intervjuer 
gällande detta. Mer information kommer i 
nästa nyhetsbrev.
 

Hälsningar från 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

Snön är på ingång och våra omfattande 
markarbeten på Fäbodstigen och Lillskogen 
slutförs inom ett par veckor. Första 
husleveransen på Lillskogen kommer att ske 
i april och därefter kommer ytterligare sju 
hus att resas under våren/försommaren. Vi 
kommer att försöka styra inflyttningen av 
dessa så att de sker någorlunda samtidigt. 
Vi vill minska risken för störningar 
och risker med att ha boenden på en 
byggarbetsplats.
 
På vårt senaste informationsmöte fick vi 
en fråga från en av fastighetsägarna. Det 
handlade om huruvida det fanns någon 
möjlighet att vi, på något vis, kunde 
dokumentera byarna och gårdarna för att 
bevara minnena av bygden. Detta är något 
vi reflekterat över och även om vi känner 
att detta kanske borde ha genomförts 
tidigare har vi ändå beslutat oss för att 
genomföra ett dokumentationsprojekt för 
att bevara minnen av byarna, byggnaderna 
och människorna. Under vintern kommer 
vi därför att påbörja arbetet med att 
dokumentera livet i byarna. 


