
Var uppmärksam på att 
månadsbrevet är över flera sidor, 
då vi har extra mycket att dela med 
er denna månad. 

Nu närmar sig julen och den mest hektiska 
tiden med markarbetena har övergått 
i planering av vårens husleveranser. 
Under framförallt våren och sommaren 
arbetar vi för att kunna uppföra åtta 
hus på Lillskogen, ett på Fäbodstigen, 

ett i Sammakko, ett i Kullen, ett längst 
Porjusvägen och ett längst Nattavaaravägen 
samt ett på Repisvaara. 
 
Under senaste månaden har vi arbetat 
mycket med administrationstekniska 
frågor som gäller beställningsavtal, 
bygglov, avstyckningar, ansökan om 
fastighetsregleringar m.m. Det dyker ofta 
upp nya problemställningar då detta är en 
unik process och allt måste lösas för att vi 
ska komma vidare. 



 SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR 
DAGBROTTET I LIIKAVAARA 

Boliden har, efter önskemål från de 
boende, beslutat att genomföra en social 
konsekvensanalys för det planerade 
dagbrottet i Liikavaara. Analysen kommer 
att genomföras med de permanentboende 
inom störningszonen och belysa de 
närboendes boende- och livssituation ur ett 
socialt perspektiv. Detta är inte något som 
krävs enligt lag och den kan utföras på olika 
sätt. Vi avser att utföra analysen genom 
en intervjuundersökning vilken kommer 
att genomföras av en extern konsult och 
planeras under vecka 3 till vecka 8, 2019. 
Intervjuer genomförs med de som anmäler 
intresse av att delta och vi hoppas att så 
många som möjligt vill delta. En intervju 
per hushåll planeras och det beräknas ta 
ca en timme. Platsen för intervjuerna är 
Atitiks besökscentra, på en neutral plats 
eller hemma hos närboende, beroende på 
önskemål. Exakt tid och plats för intervjun 
bestäms av er tillsammans med anlitad 
konsult. 
Syftet med analysen är att dra lärdom 
av hur den process som hittills ägt rum 
upplevs för att kunna förbättra liknande 
processer i framtiden. Vi kommer även 
att lägga in resultatet av analysen som ett 
komplement till Bolidens tillståndsansökan 

för att anlägga och driva dagbrottet. 
Den information som kommer fram i 
intervjuerna analyseras och sammanställas 
med övriga intervjusvar. Intervjusvaren 
kommer att behandlas och presenteras 
anonymt i den rapport som sedan tas 
fram. Alla intervjuade får återkoppling 
efter intervjun med information om 
intervjuresultat. 
 
Är du/ni intresserad av att delta, eller 
vill veta mer om undersökningen, är du 
välkommen att kontakta vår konsult 
Johanna, se kontaktuppgifter nedan. Hör vi 
inget från er kommer ni att bli kontaktade 
med frågan om ni vill medverka eller ej. Vi 
är mycket tacksamma för ert deltagande. 
 
Johanna Öhgren, Hifab AB 
E-post: Johanna.ohgren@hifab.se,  
Tel: 010-476 61 02 
 
Vi önskar er alla en god jul och ett gott 
nytt år redan nu och meddelar samtidigt 
att vi kommer att vara lediga under 
mellandagarna. Nästa nyhetsbrev kommer 
ut den sista januari 2019. 
Som en liten julklapp kommer ni få en 
förtitt från vårt arbete med boken om 
byarna och läsa ett utdrag som vi skickar er 
dagarna kring jul.

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



BOKEN OM BYARNA.
Det är bara ett arbetsnamn än så länge. Vad titeln i tryck kommer att bli vet vi inte ännu. Jag tar 
gärna emot förslag från er.
Hur som, så är det jag som kommer att skriva och fota boken Boliden önskar göra om era byar. 
Så jag tänkte att jag ska presentera mig så ni vet vem det är som kör runt i en gammal skruttig - 
den är egentligen väldigt fin även om vissa hävdar mosatsen - passat och stannar titt som tätt. 

Jag heter Anna Olsson och arbetar som fotograf, skribent och formgivare. Jag kommer 
ursprungligen från Malmberget men bor idag i en liten by utanför Skellefteå. Hur kan man 
hamna där? Ja, det kan man fråga sig. Men då fjällnerven drar så styr jag norrut. Så för mig är 
det att skriva denna bok en välkommen chans att befinna mig ovanför polcirkeln.

Att skriva och dokumentera era byar är en speciell uppgift. Jag vet att jag ofta önskat, att jag 
skulle ha tänkt på att bli fotograf medan jag fortfarande bodde i Malmberget. Många av de 
ställen där jag trampat som barn kommer jag inte längre åt. Så det känns som en ära att få 
frågan från Boliden om att göra denna bok och att jag får ta del av era historier om Liikavaara, 
Sakajärvi och Laurajärvi. För även om det är jag som skriver och fotar så är det ni och era 
berättelser som kommer att skapa denna bok. 

Det finns många sätt att dokumentera en bygd på. Jag kommer inte lägga fokus på årtal och 
kronologisk ordning. Jag vill fånga era berättelser - känslan i byarna, de liv som levts där - och så 
skriva ner dem och fota husen och de platser som ni delar med mig.  
Några av er har jag hunnit träffa. På isen 
eller hemma hos. På tre besök har jag 
hunnit med blodpalt, bakelser och en 
snusdosa för bilfärden då min egen tagit 
slut.  

Men de flesta av er har jag inte mött ännu.
Detta är en bok som får sin tid, så vi hinner 
mötas. Jag vill fota nu under vintern, 
på pimpeltur i vår och kvällsdoppet en 
sommarkväll. Om det nu är någon som tar 
kvällsdopp vill säga. Det får jag lära mig. 
Däremot har en fågel viskat i mitt öra om 
yxkastning. Det ska tydligen finnas några 
baddare på det. 

Ja. Jag ser framemot att möta er.
Så om ni ser en gammal grå passat - 
alternativt grön beroende på vilken som 
inte strejkar - så vet ni lite mer i alla fall, 
om vad mitt ärende är.

Mvh  /Anna Olsson
073 020 81 82 


