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Kiruna
– upplevelser för alla
1

2

Kiruna – ytterligheternas kommun
I Kiruna ryms många extremer. Staden grundades för bara 120 år sedan, men kommunen
har en 6 000-årig historia. Det är Sveriges största kommun med enorma avstånd, och här
lever människor från flera kulturer sida vid sida. Här samsas högteknologisk industri och
rymdforskning med traditionell kultur som är så gammal att den knappt går att följa ända bak
till ursprunget. Här finns svindlande vacker natur och ett levande stadsliv.
I Kiruna är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre och ytorna större än någon
annanstans i Sverige. Kommunen är 19 447 kvadratkilometer stor, vilket utslaget på de 23 000
invånarna ger nästan en kvadratkilometer var. Här ryms också drygt 50 byar och fyra officiella
språk: svenska, meänkieli, samiska och finska.
I Kiruna finns goda möjligheter till arbete och studier, ett rikt föreningsliv samt ett stort
kulturutbud. Här är alla välkomna!
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KUNSKAP – SERVICE – KVALITET

Vår affärsidé har utvecklats från att sälja bilbatteri och begagnade bildelar på 60-talet, till idag då vi
förser industrin, verkstäder, mackar och även privatkonsumenter med verktyg och reservdelar.

Från att ha varit ett källarföretag har Laitis utvecklats till en
stark aktör både lokalt och regionalt med god branchkunskap,
högkvalitativa produkter och personlig service.
Hos oss hittar ni reservdelar, serviceartiklar, smörjmedel, bilvårdsartiklar, batterier, batteriladdare,
verktyg & maskiner, diagnostikverktyg, verkstadsutrustning, skyddsutrustning och mycket mer.

www.laitis.se • 0980-121 30
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En stad i
omvandling
Sedan det 2004 bestämdes att Kirunas
stadskärna skulle flyttas har ett
intensivt arbete pågått med att planera
och förbereda för en ny stadskärna.
Under 2022 har handeln flyttats till
den nya stadskärnan och öppnats
för allmänheten, flera kommunala
verksamheter får nya byggnader och
ett antal kvarter bebyggs med bostäder
och kontor.
Bland annat byggs nytt badhus,
området runt Kristallen - stadshus
och länskonstmuseum färdigställs,
Kunskapsstaden som samlar
gymnasieskola, Kulturskolan och
lärcentra för vuxna byggs klart. Aurora
kultur & kongress, som inrymmer
bland annat stadsbibliotek och
Ungdomens hus öppnade sina dörrar
i samband med invigningen av den
nya stadskärnan. Samtidigt fortsätter
utvecklingen av den nya staden för
att skapa bästa möjliga infrastruktur,
bostäder och verksamheter.
I september 2022 invigdes Kirunas nya
stadskärna med en stor folkfest som
varade i hela fyra dagar.

FOTO: ÅKE JÖNSSON
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BATTERIER & LADDARE
BILDELAR

ENTREPRENAD
FORDONSBELYSNING
HEM & FRITID
PERSONLIGT SKYDD
SNÖSKOTER
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VERKTYG & MASKINER
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Mångsidiga Kiruna
Där midnattssolen inte sänker sig under horisonten och polarnatt med sprakande
norrsken. Här är det snö sex månader om året, milsvida marker med öppna vidder, frisk
luft och rena vattendrag.
Avancerad rymdforskning, toppmodern gruvdrift och ett blomstrande kultur- och
fritidsliv.
Äventyret finns alltid nära – naturen är precis utanför dörren med höga fjäll,
blomstrande dalar, stora orörda älvar och ett rikt djurliv. Här kan du också uppleva äkta
tystnad i områden som fortfarande saknar mobiltäckning.
Musikfestivaler, skejtande ungdomar, utställningar och föreningar för alla intressen.
Allt detta är Kiruna.

Torneälvs Companiet
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Peter Degerbjörk 076-792 14 18
Nicklas Degerbjörk 070-682 14 04
tornealvscompaniet@outlook.com

7

Svensk Fastighetsförmedling | Kulturvägen 3C. 981 30 KIRUNA Tfn. 0980-16805
7

7

8

Asfalt när den är som bäst
NCC förknippas ofta med omfattande asfaltsprojekt. Och visst asfalterar
vi stora motorvägar, men lika ofta hjälper vi bostadsrättsföreningar
eller vägföreningar med hållbara, snygga och väl fungerande ytor
– stora som små.
En trygg partner att lita på, hela vägen

Vi erbjuder:

Vi är med dig hela vägen, från offert till färdigt
projekt. Vi ser alltid till att du får en trygg process
med miljöanpassad kvalitet och teknik. Vi hjälper
dig med alla typer av projekt - lappa och laga eller
en omfattande asfaltsbeläggning.

• Asfaltering och fräsning
• Sättning av natursten, gatsten
och kantsten
• Plattsättning, murar och gräsarmering
• Grönytor och tomtplanering
• Dränering
• Schaktning och hårdgörning
• Hyvling och saltning av grusvägar
och parkeringar
• Linjemålning

Asfalt med lågt klimatavtryck
NCC Green Asphalt är vårt sätt att producera
asfalt med minsta möjliga inverkan på miljön
där vi arbetar hårt med att minska användningen
av fossila bränslen, öka energieffektiviteten och
spara naturresurser. En asfalt med lågt klimatavtryck, men till samma höga kvalitet.

Vill du veta mer?
Mathias Enlund • 072-240 16 37
mathias.enlund@ncc.se • ncc.se/asfalt
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Tillgängliga Kiruna
I Kiruna är allemansrätten mer tillgänglig än på de flesta
andra ställen i Sverige. I den storslagna naturen kan du
vandra, springa, cykla, paddla, köra skoter och åka skidor.
Här kan du möta fler djur än på ett zoo, helt gratis – så
se upp på vägarna! Du kan plocka bär och svamp, jaga
och fiska i någon av de 6 000 sjöarna eller sex älvarna.
Drygt 530 000 hektar är skyddade områden i form av
nationalparker, naturskydds- eller djurskyddsområden –
nästan elva procent av all skyddad natur i Sverige.
I Kiruna kan du uppleva och delta i en bred mångfald av
kultur, såväl i byarna som i stadens moderna kulturhus.
Här möts ungdoms- och subkulturer samt ett levande
arv hos minoritetskulturerna. I Kiruna har Giron Sámi
Teáhter sitt säte, en teater med uppdrag är att producera
professionell scenkonst med samisk kultur som grund.
Även Tornedalsteatern, som arbetar med meänkieli som
scenspråk, är verksamma här.

Vi bygger en
ren framtid
Skarta har lång erfarenhet av krävande byggprojekt. Vi bygger en ren framtid
– en livsmiljö med rent vatten, ren energi och en hållbar infrastruktur.

www.skarta.se
skartanyab.com
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Upplev hela kommunen
och dess historia
Fornlämningar visar att de första människorna kom till Kirunatrakten för mer än 6 000 år
sedan, när inlandsisen hade dragit sig tillbaka. Det innebär att det fanns fungerande samhällen i
Kirunaområdet innan Stockholm hade rest sig från havsbotten.
Så länge vi kan blicka tillbaka har den samiska kulturen och den finsktalande kulturen levt här sida
vid sida. Den första gruvepoken startade i början av 1600-talet, då kom nybyggare och de första
gruvarbetarna hit – och då fanns det redan en kyrka i Jukkasjärvi, färdigställd år 1607.
Den första ”svenska” inflyttningen skedde till järngruvan i Kiruna kommuns sydöstra del 1647. De
slumrande rikedomarna i Kirunavaara upptäcktes först i slutet av 1800-talet, och några år senare
körde de första malmtågen på Malmbanan mellan Malmberget och Luleå.
Kiruna räknar 1900 som sitt födelseår, då kung Oscar II antog stadsplanen, och redan år 1910
hade Kiruna 7 500 invånare.
I Kiruna kommun finns drygt 50 byar, med upplevelser för alla, natur, kultur, sport, lek
och fritid. För kommuninvånarna kan det vara en del av vardagen och för besökare en
unik turistatupplevelse! Älvar och sjöar för fiske och bad eller forsar som bjuder in till mer
adrenalinhöjande aktiviteter. Vandra genom historien i rallarnas fotspår eller besök de lämningar
som finns i gruvnäringens spår och de industrier som följt med den. Besök Sveriges högsta berg,
världsarvets Struves meridianbåge och ta dig till Treriksröset där Sverige, Norge och Finland möts.

Tillsammans bygger vi bättre
www.ssea.se
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0706-08 32 12 • 0706-78 77 28
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Hos oss hittar du allt byggnadsmaterial
du behöver till ditt projekt.

@sagenvittangi

Valter@sagochbygghandel.se • 0706-21 56 32
Simon@Sagochbygghandel.se • 0702-73 73 32
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Glada fritidsledare på Ungdomens hus,
prata med dem om du har en idé!
12

HÅLLBARHET ENGAGEMANG KOMPETENS KVALITÉ

VI ÄR DIN
SAMARBETSPARTNER
Vi hjälper din verksamhet att nå målen och
utvecklas hållbart och långsiktigt. Vi bistår med
kompetens, struktur, engagemang och kreativitet
för att få ert företag att växa.

info@dinsamarbetspartner.se
www.dinsamarbetspartner.se
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Ung i Kiruna
Ungdomarna är vår framtid, en prioriterad målgrupp
i Kiruna kommun. Beslut tas med barn och
ungdomar i fokus, och att de ska få vara delaktiga
och ha inflytande i samhället är en självklarhet.
Ett sätt att stötta ungdomar är Ung idé, där
ungdomar 13–20 år kan söka bidrag som stöd för att
genomföra projekt som exempelvis konserter, teater,
utställningar, film och andra idéer. I Kiruna kommun
finns Ungdomens hus i Aurora Kultur och kongress
och andra mötesplatser för unga ute i byarna. Håll
utkik på ungdomens hus sociala medier för att vara
uppdaterad på vad som händer för unga i Kiruna
kommun.
I Kiruna kommun finns många föreningar för olika
intressen, från idrott till kultur som satsar extra på
barn och unga på olika sätt.

Vi finns på
sociala medier.

SERVICE & FÖRSÄLJNING
INOM GRUVINDUSTRIN
Hydrock AB i Kiruna har ett gediget kunnande inom stålbyggnation,
hydraulik och maskiner för gruv- och bergarbeten. Vi erbjuder en bred
flora av tjänster för industrin och är er samarbetspartner för kompletta
projekt från projektering och konstruktion till färdig lösning.
• Service av mobila maskiner • Hydraulik • Mek • Komponentreparationer
• Pumpservice • Tillverkning av stål • Bygger kundanpassade specialfordon

0980-108 48
info@hydrock.se
www.hydrock.se
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Kulturskolan
Till Kulturskolan i Kiruna är alla välkomna. Vill du lära
dig att spela musik, dansa, spela teater, upptäcka
konstens värld eller skapa digitalt? På Kulturskolan
undervisar vi såväl nybörjare som dem som redan
kommit en bit på vägen. Du träffar andra med samma
intressen och får även möjlighet att framträda
inför publik genom föreställningar, konserter och
utställningar som vi arrangerar.
Kulturskolan i Kiruna är Sveriges näst äldsta
kulturskola, grundad redan 1949. 2023 flyttar vi till nya
lokaler i Kunskapsstaden, där vi kommer samsas med
gymnasieskolan och lärcentra för vuxna.

Vi finns på sociala medier.
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Välkommen till oss
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JAKT
FISKE

FRILUFTSLIV
JÄGAREXAMEN
FÖRARBEVIS
SNÖSKOTER

@jaktiakiruna

@jaktiakiruna

Österleden 12, 981 38 Kiruna • 0980-202 00 • mail: kiruna@jaktia.se
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KIRUNA
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Aktivitetsparken i Vittangi, en
plats för föreningsliv.

Välkommen till
Malmfältens Logi & Konferens
Välkommen till Malmfältens Logi & Konferens. Vi kan erbjuda både logi, god mat
och ﬁna konferenslokaler. Vi har nära till naturen, direkt inpå knutarna ﬁnns mycket
ﬁna motionsslingor för skidåkning, promenader och joggingturer.
malmfaltensfolkhogskola.se
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Föreningar för
alla intressen
Kiruna är med sina omkring 400 registrerade
föreningar en av Sveriges föreningstätaste
kommuner. Med ett arv från ett rikt kulturliv
och fritidsliv finns idag kulturföreningar,
idrottsföreningar, pensionärsföreningar, sociala
föreningar och fritidsföreningar, med flera. På
vår hemsida kan du söka i föreningsregistret
efter en förening som passar just dig!

Bidrag och stipendier
Genom Kiruna kommuns bidragsportal kan
du söka bidrag till din förening, boka hallar
med mera. Kiruna kommun delar årligen ut
stipendier som Lina Hjorts Kulturstipendium,
Kirunastipendiet, Borg Mesch idrottsmedalj
och Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium.

0980-822 15 | info@vildmarkshornan.com | www.vildmarkshornan.com
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Anläggningar
Det finns många fina anläggningar runt om i Kiruna
kommun, såväl i Kiruna stad som i byarna. Här finns
skidanläggningar i världsklass som bjuder in till
vintersport för alla nivåer, många mil skidspår och
skoterleder.
Vi har inomhus- och utomhusanläggningar för
en stor variation av aktiviteter året om. Här finns
ridanläggningar, fotbollsplaner, sporthallar, gym,
skidbackar, utförsåkning med cykel, rullskidbana,
skateparker, boulebanor, tennisbanor, vandringsleder
och mycket, mycket mer! - Och nu byggs även ett
nytt badhus i stadskärnan med planerad invigning
under hösten 2023.

Följ med Kiruna Lappland till
världens största underjordiska
järnmalmsgruva!
Boka här:
www.kirunalapland.se
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i samarbete med
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ILLUSTRATION: WE GROUP

Lingmans Bil AB är auktoriserad återförsäljare
för Toyota. Vi bedriver försäljning av nya och
begagnade bilar. Vi erbjuder våra kunder en
fullserviceanläggning med verkstad, reservdelar och skadereparationer.
Toyotas breda modellutbud ger dig som kund
möjlighet att hitta rätt bil, och vår duktiga
personal hjälper dig gärna med frågor kring
ditt bilägande.
Du når oss på telefon 0980-610 20 eller
besök vår hemsida lingmansbil.se

Upptäck Toyota bZ4X hos din
lokala Toyota-återförsäljare.
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Katja Petterssons verk Sfumato, möjligen
världens största akvarell på papper hänger
i Aurora kultur och kongress.

Aurora kultur
& kongress
Nu har Kiruna en ny mötesplats, där kirunabor
och besökare kan uppleva kultur. I Aurora
kultur & kongress samlas Kiruna stadsbibliotek,
Ungdomens hus, konsthall, restaurang, biosalonger,
konferenslokaler och en kongressal med plats för
stora evenemang och konserter. Lokalerna i Aurora
kultur och kongress är flexibla för att kunna användas
till olika typer av arrangemang, konferenser och
tillställningar.
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FOTO: MARIA ÅSÉN

Stadsbiblioteket
På Stadsbiblioteket kan du hitta böcker, tv-spel, dagstidningar och tidskrifter, spela brädspel,
pyssla och delta i arrangemang och aktiviteter för alla åldrar. Utöver svensk litteratur har
vi även böcker på de nationella minoritetsspråken samt på engelska, arabiska, ryska och
många andra språk. Med filialer i Svappavaara, Vittangi och Karesuando samt en bokbuss som
besöker byar runt om i kommunen ger vi möjlighet för alla att ta del av bibliotekets service,
oavsett var de bor.

Vidgade
horisonter

Nyckeln till en koldioxidfri morgondag är ökad tillgång till hållbart
producerade mineraler och metaller, som behövs för framtidens vindkraftverk, batterier och elmotorer.
Därför vidgar vi på LKAB våra horisonter. Med ny teknik och nya
processer kopplar vi nu gruvan till en cirkulär och resurseffektiv
ekonomi. Vi utvinner värden ur dagens biprodukter i form av sällsynta
jordartsmetaller och kadmiumfri mineralgödsel. Vi bidrar till ett tryggare
Europa genom strategiskt viktiga produkter för framtidens teknikutveckling och livsmedelsförsörjning. Med nya horisonter behöver vi
nu nya kompetenser.
Vi söker nya medarbetare med en rad olika kompetenser till världens
viktigaste framtidsjobb. Läs mer på lkab.com/jobba-med-oss/

Skanna QR-koden för att se
filmen om vår omställning.
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Ripvägen 14 - Andreas Welin
Artscape 2022

Fullt av konst i Kiruna
I Kiruna finns gott om offentlig konst för kommuninvånare och besökare att ta del av, ta er runt
till fots, på cykel eller med bil och upptäck den offentliga konsten, kulturbyggnader och andra
konstprojekt i staden och ute i kommunen.
Kiruna kommun och LKAB har en konstnärslägenhet som står tillkonstnärers förfogande och
sedan 1959 har Kiruna kommun i samverkan med Kiruna Konstgille delat ut konststipendiet
Kirunastipendiet. Arvet efter Hjalmar Lundbohm och Kirunastipendiet bidrar till att göra Kiruna
kommuns konstsamling till en av Sveriges mest intressanta och konst ur samlingen hänger i
Kristallen och Aurora kultur och kongress för besökare att ta del av.
I Kristallen finns även arkivet till Kirunas bildsamling vilket är en dokumentation över Kirunas
historia. Denna kulturskatt är delvis digitaliserad och sökbar via Kiruna kommuns hemsida

Är ni i behov av företagsboende?
Frost Longstay kan hjälpa er att lösa ert boende.
Vi har ett stort utbud av centralt belägna företagsboenden
med möjlighet till parkering med motorvärmare.
Vi kan erbjuda lägenheter i olika storleksklasser som är fullt
möblerade och i fint skick.

Kontakta gärna oss på Frost Longstay om du är
intresserad av att hitta ett lämpligt företagsboende:
E-post: info@fastighetsmastaren.com
Telefon: 0980-125 25
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Åtta årstider
50 dygn per år med midnattssol, då solen aldrig går under horisonten – och
20 dygn varje år med polarnatt, då solen inte orkar sig upp över densamma.
Men allt är inte bara sommar och vinter: här har vi åtta årstider, enligt samisk sed.

Giđđadálvi – Vårvinter
Vårvintern kommer i mars/april
och ger ljus och värme efter
vintermånaderna. Högsäsong
för snöskoter, hundspann, isfiske
och skidåkning både utför och på
längden.

Giđđa – Vår
Våren kommer i Kiruna
som regel i maj. I slutet
av maj slutar solen gå
ner och perioden med
midnattssol börjar.
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Giđđageassi – Vårsommar
I juni sprider midnattssolen sitt
magiska sken över hela Kiruna.
Naturen blir grön, nästan över
en natt. Början på säsongen för
vandring och cykling.

Geassi – Sommar
I juni/juli kommer äntligen den
efterlängtade värmen, och nu är det
dags för bad i sjöar och älvar. För
samerna är detta en hektisk tid, då
renkalvarna samlas in för märkning.

Är ni i behov av fastighetsnära tjänster?
Fastighetsmästaren Supply AB kan erbjuda följande:
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk fastighetsförvaltning & Fastighetsskötsel
Yttre miljö, Snöröjning & Halkbekämpning
Portmontage & Industriservice portar
Byggservice/Måleri
VVS-Service/Ventilation/OVK
Godkänd EL-installatör
Myndighetskrav besiktningspliktig utrustning

•
•
•
•
•

Rördragning, reparationer, underhåll och
egen framställning av aluminiumfasad
och brandklassade dörrar
Svetsarbeten, certifierade enligt Statens
Anläggningsprovning
Projektledning & Projekteringsledning
KMA-Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö

Fastighetsmästaren förvaltar bostadsrätter, hyresrätter och affärslokaler åt externa fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och övriga kunder inom privat och offentlig förvaltning. Fastighetsmästaren äger,
utvecklar och förvaltar ett stort antal egna fastigheter med lägenheter, kontor och affärslokaler i Norrbotten.
Vi finns på orterna Gällivare, Kiruna och Haparanda. Hos oss hittar du välskötta bostäder och lokaler med
attraktiva lägen.
Kontakta gärna oss på Fastighetsmästaren Supply AB:
E-post: info@fastighetsmastaren.com
Hemsida: www.fastighetsmastaren.com
Telefon: 0980-125 25
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Čakčageassi – Höstsommar
I augusti blir det höstsommar. Bär och
svamp mognar och vi fyller frysarna för
att klara oss genom den långa vintern.
Kvällarna och nätterna blir mörkare.

Čakča – Höst
Hösten kommer i september/
oktober. Norrskenet återvänder
under klara nätter, och det
är jakttid med bland annat
den traditionella älgjakten i
kommunen. För samerna är
det dags att slakta sarvarna och
märka de kalvar som inte hanns
med under sommaren.
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Čakčadálvi – Förvintern eller höstvintern
I november/december kommer förvintern, då dagarna blir
kortare och naturen blir vit av snö. Under andra halvan
av december börjar polarnatten, då solen inte stiger över
horisonten på tre veckor.

Dálvi – Vinter
Vintern är den längsta av årstiderna, från
december till mars. Dags att klä sig ordentligt
för att ge sig ut på snöskovandring, isfiske,
skoterfärd, skidåkning eller med hundspann.

Vid vägens slut.

STARK VILDMARK, STARKA KÄNSLOR
På tur – över fjället och in på Lodgen. Återhämtningen är total. Från Brasseriet tittar du ut över Lapporten och minns
dagen. I morgon och om igen. Välkommen hem till Abisko Mountain Lodge. +46 980 401 00 / abiskomountainlodge.se
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• 22577 • www.jssverige.se
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Stadshustorget 1
981 85 Kiruna
Växel: 0980-700 00
kommun@kiruna.se
www.kiruna.se
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