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• Nya malmhamnen i Narvik invigd • Emelie Waara tog brons i draghunds-SM på barmark

Kirunaborna har haft den största
löneökningen av alla i Norrbotten
de senaste tio åren. Det visar en
sammanställning som Statistiska
Centralbyrån gjort. Under perioden 1998-2008 ökade kirunabornas löser med i genomsnitt 21,4
procent. Vid årsskiftet 2008/09
låg medianårsinkomsten i Kiruna
på 249.972 kronor vilket också
är högst i Norrbotten.

Festligt för unga
Höstfesten och Kiruna kommuns kulturvecka genomförs i
år samtidigt. Mellan 30 oktober
och 6 november kommer en
mängd aktiviteter och arran
görerna har valt att detta år sätta
ungdomarna i centrum. Det blir
bland annat matlagnings- och
gitarrkurser, is- och snowboardbana i järnvägsparken, TV-spel
på bioduk och mycket annat.

Tandläkarkrisen över
Det har varit upp till tre års
väntetid för hos Folktandvården
i Kiruna på grund av den tandläkarbrist som rått. Nu är krisen
över. På relativt kort tid har sex
nya tandläkare anställts, två från
Polen och fyra från Portugal.
Även i Vittangi och Karesuando
har man nu lyckats lösa tandläkarbristen.

Mångmiljonsatsning på Rymdstad Kiruna
Rymdturismen rycker närmare
med raketfart. Nu satsas 10,8 miljoner på projektet ”Etablera kommersiell rymdfart”, det första av
tre projekt för att utveckla Kiruna
som rymdstad. Det är Tillväxtverket som står för största delen av
satsningen där även bland andra
LFV, ICEHOTEL, Rymdbolaget
Längmanska företagarfonden,
Länsstyrelsen och Landstinget är
medfinansiärer.
– Det är otroligt positivt att
Tillväxtverket ser att vi företräder
en av de innovativa branscherna,
som kan skapa nya jobb i framtiden. I USA räknar man med att
Spaceport America innebär 2.300
jobb, skulle vi nå tjugo procent
av det vore jag lycklig. Och det är
inte orealistiskt, säger kommunalrådet Kenneth Stålnacke, som är
ordförande i Kirunas Rymdråd.
Med de nya pengarna kan utvecklingsprogrammet ”Rymdstad
Kiruna 2020” ta viktiga steg mot
ett förverkligande av de mål som
satts upp. Och det blir fler projekt.
Det andra i raden blir ”Space
Campus Kiruna” som siktar på att
utveckla utbildning och forskning

inom rymdområdet, och även det
projektet har fått positivt förhandsbesked om en halv miljon
kronor av Tillväxtverket till en förstudie. Det tredje projektet i raden
blir sedan ”Kiruna Space City”,
som ska fokusera på att utveckla
Kiruna som rymdstad, då det kan
bli aktuellt med att exempelvis
bygga ett Visitors Center.
Bengt Jaegtnes, VD för
Progressum, berättar att de 10,8
miljonerna nu ger möjlighet att
bland annat genomföra nödvändiga förstudier och analyser inför
starten av rymdturism i Kiruna,
en start som ligger allt närmare i
tiden.
Den 7 december ska till exempel Virgin Galactic premiärvisa sin
rymdfarkost Space Ship II, och
snart är det dags för de första
provflygningarna.
En delegation på åtta personer från Sverige och Spaceport
Sweden åkte nyligen till den årliga
internationella rymdturismkonferensen i New Mexico, där
bland andra Bengt Jaegtnes och
ICEHOTEL:s marknadschef Dan
Björk inbjudits som talare för att

När Spaceport Sweden nyligen besökte den internationella rymd
turismkonferensen i New Mexico skapades många nya kontakter.
Här syns Johanna Bergström-Roos (t.v.) och Beatrice Nordin (t. h)
från Spaceport Sweden tillsammans med världens första kvinnliga
rymdturist Anousheh Ansari.

berätta om förberedelsearbetet i
Sverige.
– Vi kunde efter konferensen
konstatera att vi fortfarande
ligger väl framme som spaceport.
Det finns till exempel ingen som

utvecklat kringupplevelserna kring
rymdturismen som vi gjort med
ICEHOTEL och våra andra aktörer
inom besöksnäringen i Kiruna,
konstaterar Bengt Jaegtnes.

20 miljoner ska ge längre vintrar

Det har vänt för LKAB

Förra året startade
Progressum projektet
Snö och Is för att samla
ihop idéer som kläckts
under årens lopp på detta
område och försöka skapa
något nytt.
Nu tar satsningen ett
jättekliv framåt. Totalt
cirka 20 miljoner kronor,
varav EU bidrar med
närmare nio, satsas i ett
tre-årigt projekt som leds
av Progressum. Inblandande är också Kiruna
och Luleå kommuner, Frigeo, företag
inom teknik och turism samt Luleå tekniska universitet, LTU. Det främsta målet
är att förlänga vintersäsongen genom att
tidigarelägga starten på vintern – och att
göra det på ett klimatsmart sätt, ett område där just LTU kan spela en viktig roll

Nu har LKAB vänt minussiffror till plus. Det tredje
kvartalet ökade LKAB:s
järnmalmsleveranser
med 60 procent jämfört
med kvartalet innan,
och rörelseresultatet för
perioden juli-september
blev 104 miljoner kronor.
Hela produktionen för 2009 är redan såld, tack vare bland
annat nya kinesiska kunder och att även den europeiska
stålmarknaden kommit igång igen och samtliga anläggningar kommer att gå för fullt åtminstone till och med
första kvartalet 2010.
med sina resurser. Att tillverka och lagra
konstsnö så energieffektivt som möjligt
för att tidigare kunna skapa vinter är en
av många idéer som nu ska utforskas.
Och i fyra områden pågår redan nu
olika tester, nämligen i Björkliden Fjällby,
på ICEHOTEL samt i Kiruna och Luleå.

Direktcharter till Turkiet i vår
Under april och maj kan semestersugna
kirunabor ta flyget direkt till Turkiet. Det är
charterbolaget Ving som för första gången
väljer att flyga från Kiruna. Mellan 25 april
och 9 maj blir det tre avgångar, som vardera rymmer 189 platser i flygplan av typen
Boeing 737-800. Cirka 13.500 kronor blir
priset för en familj med två vuxna och två
barn för flyg tur och retur med boende
i enrumslägenhet på hotell Side Resort.
Och Peter Salomonsson, flygplatschef på
Kiruna Airport är mycket nöjd.
– Det är bara att gratulera alla semestersugna i Kiruna med omnejd. På det här
sättet slipper man onödiga transferresor
och slipper förlora extra semesterdagar.
Slår det väl ut kan det mycket väl bli en
förlängning och även fler destinationer.
Men nu är det alltså upp till oss själva,
säger Peter Salomonsson.

Frigeo årets avknoppning
Kirunaföretagaren Susanne
Rostmark,
Frigeo AB, har
utsetts till årets
avknoppningsföretag vid
Luleå tekniska
universitet.
Frigeo AB arbetar med frysteknik och är just
nu bland annat Susanne Rostmark, Frigeo AB.
aktuella för uppdrag åt den engelska kärnkraftsindustrin.
Susanne Rostmark var tidigare forskare vid avdelningen
för geoteknik vid universitet. Hon startade företaget 2003
och driver det nu tillsammans med sin bror och en kamrat.

V

Löner ökade mest i Kiruna

Lysande konstsatsning

På uppdrag av Statens
Konstråd har Markus Lantto,
ursprungligen från Masugnsbyn, skapat två konstverk för
sameskolorna i Kiruna och
Karesuando. Termonoder
kallas verken som består av
delvis nedgrävda stålkupoler
med infällda lampor som skiftar färg efter utetemperaturen.
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NOTISER

Tidig backpremiär

Redan lördagen den 17
oktober kunde utförsåkarna
glädjas åt premiäråkning i
Luossavaarabacken. Den
reordtidiga starten kunde
genomföras tack vare snökanoner, hårt arbete och en
lång period med kalla nätter,
och backen är öppen hela
denna skollovsvecka.
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BULLETINER

Ny historiebok

Ny gruva på gång i Kiruna

Flygplatschefen Peter Salomonsson gläds
åt att Ving i vår satsar på direktcharter från
Kiruna till Turkiet.

I flera år har undersökningar pågått och nu står det klart.
Storföretagen Rio Tinto och Anglo Americans vill starta en
ny gruva vid Rakkurijärvi. Gruvan är tänkt att drivas i fem
år och skulle under denna period innebära cirka 100 nya
arbetstillfällen i Kiruna.
Kirunas kommunledning valde att inte yttra sig om gruvbolagens ansökan och hänvisade till att miljökonsekvensutredningen är ofullständig. Nu är det upp till Bergsstaten att
besluta om företagen får bryta malmen.

Jukkasjärvi kyrka och bygd
har firat 400 år och det ville
Jukkasjärvi församling/Kiruna
kyrkliga samfällighet fira med
en bok. Och nu är den klar –
JUKKASBOKEN, 250 sidor
läsning om såväl kyrkans
som bygdens och människornas historia i Jukkasjärvi.

