”275 nya medarbetare behövs kommande åren” S4
Mångfald
är viktigt
En blandad
arbetsplats
ger bra
dynamik.
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SARA
STRIDSMAN

Stor betydelse för Pajala
Norrlandsfondens Lars-Olov Söderström menar att
starten av Kaunis Irons gruvbrytning ger framtidstro
till hela Tornedalen. S5

Processvattnet är rent
Miljöchef Ramona Poromaa betonar att vattnet
som gruvan släpper ut med god marginal klarar
alla miljökrav. S6

182 miljoner lokalt

Strategin är att återinvestera i lokalsamhället,
182 miljoner per år i Pajala och 317 miljoner
regionalt. S8

Foto: Pär Bäckström

Full fart i 40 år till

Visionen är klar, gruvbrytningen i Pajala ska
bedrivas långsiktigt. Och uppstarten av verksamheten har gått ”otroligt bra”,
menar platschef Åsa Allan.

S2-3

I samarbete med Haparandabladet
publicerar vi deras artikelserie om livet
i Pajala ett år efter gruvstarten. S9-13
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miljoner ton
produceras per
år till rätt kvalitét
och rätt kostnad.

270

varv runt
jorden kör
chaufförerna
per år.

3,2

miljoner kubikmeter
vatten pumpades upp
ur dagbrottet innan brytningen startade igen.
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25

lastbilar fraktar
i ett kretslopp
malmen till tåg.

”Nu har vi tagit det
hela vägen fram”
ANDERS SUNDSTRÖM, STYRELSEORDFÖRANDE
KAUNIS IRON (EXPRESSEN 2017).

Rivstart på sex månader:

”STORT ATT ALLTING KAN RULLA PÅ”
FAKTA/ÅSA ALLAN

”Vi kan verkligen snacka
om byautveckling”
OLOV ABRAHAMSSON, CHEFREDAKTÖR PÅ NSD.

KR Ö N IKA

Klas Dagertun
VD KAUNIS IRON

Nya tillståndet är
nyckeln till framtiden
DET KÄNNS BRA ATT KONSTATERA ATT VI HAR
NÅTT VÅRA FÖRSTA MÅL:
• Vi producerar en produkt av toppkvalitet.
• Vi gör den mängd som vår anläggning är designad för.
• Vi gör det till rätt kostnad.

Åsa Kristine Allan, född
Edfelt 4 januari 1975 i
Oravais i Finland, är en från
Österbotten bördig svensk
geolog och gruvchef.
Bakgrund: Åsa Allan växte
upp i Oravais i Österbotten
och utbildade sig i geologi
och mineralogi från 1994
vid Åbo Akademi, med
en magisterexamen 2001.
Hon blev filosofie licentiat
i malmgeologi vid Luleå
tekniska universitet 2003
och disputerade där 2007
på en avhandling om samband mellan järnmalmers
och koppar/guldmalmers
bildande.
Karriär: Hon arbetade
på projektledningsföretaget Hifab mellan 2007
och 2012. Åsa Allan var
2012–2015 geolog och
planeringschef vid Northland Resources gruva
vid Kaunisvaara. Därefter
var hon kommunchef i
Pajala kommun 2015–2017.
Hon utnämndes 2017 till
platschef av det nybildade
Kaunis Iron inför ett planerat återupptagande av
drift av järnmalmsgruvan i
Tapulivuoma 2018.

Platschef Åsa Allan stämmer av läget
med Hanna Rautio i operatörsrummet intill
anrikningsverket. ”Stabila grafer är bra”,
konstaterar Allan. Foto: Pär Bäckström

PLATSCHEFEN ÅSA ALLAN ser ut över Tapulivuomas dagbrott.
Det råder en febril verksamhet i den tidigare konkursade gruvan
som var vattenfylld för bara två år sedan:
– Allt har gått otroligt bra. Och vår vision är full fart i 40 år till.

D

et går ”enligt plan”, som det
brukar heta. Men för en verksamhet som Kaunis Iron är
det resultatet lite av ett mirakel. För två år sedan fanns planerna och
ambitionerna, men osäkerhetsfaktorerna
var många.
PLATSCHEFEN ÅSA ALLAN MINNS:
– Om vi tänker tillbaka två år i tiden så
var inte affären klar. Vi hade planerna… Idé-

erna… Men, när affären var klar så ställde vi
i ordning allt på sex månader. Vi anställde
personal och fick igång produktionen.
– Det var ett stort pussel som vi fick lägga
på kort tid. Den första biten var självklart
personalen. Och allt har gått bra, vi har
lyckats rekrytera viktiga nyckelpersoner.
Vi har haft flera utmaningar förstås, men vi
har klarat även logistikkedjan. Att lösa rekryteringen av chaufförer trots att det råder
brist i hela landet var väldigt viktigt.

EN STOR DEL i att Kaunis Iron överhuvudtaget kunde realiseras var att de fasta tillgångarna i anläggningens maskiner och
produktionens olika delar inte tilläts spridas för vinden. Det fanns tankar att stycka
upp och sälja delarna, men det förhindrades vilket möjliggjorde en relativt snabb
och kostnadseffektiv uppstart:
– Den andra delen i vårt pussel var förstås att få igång själva produktionen. Att
säkerställa att anrikningsverket fungerade,

att alla maskiner faktiskt gick att köra och
att inte något skar ihop.
– För mig är det stort att allt verkligen
kan rulla på utan avbrott i produktionen. Vi
har inte haft några stora tekniska problem
i det produktionstekniska. Från brytningen
till lastningen i Narvik har det fungerat.
SAMTIDIGT HAR Kaunis Iron försökt se över
processer och teknik för att eventuellt kunna förbättra olika delar.
– Vi hade gjort vissa förändringar i processen, i anrikningsverket har vi till exempel förändrat malningsprocessen genom
att addera stålkulor i primärkvarnen. Det
gjorde förstås att vi hade några oprövade
steg i verket. Vi visste inte helt säkert hur
det skulle påverka slutprodukten. Men, ja,
det fungerade bra.

För mig är det stort att allt verkligen kan
rulla på utan avbrott i produktionen.
ETT AV DE FÖRSTA stegen för att kunna ta
dagbrottet i bruk var självklart att tömma
det på vatten. Ett makalöst företag i sig.
– Vi pumpade undan 3,2 miljoner kubikmeter vatten. Det tog tid förstås, men vi
klarade det enligt plan. Vi kunde inte styra
nederbörden, såklart, men arbetet löpte
på bra.
Med gruvan tömd och verket startat så
kunde brytningen inledas med en ceremoniell första salva i juli 2018. Så långt de faktorer Kaunis Iron kunde styra själva. Kvar
fanns oron över världsmarknadspriserna
på järnmalm och eventuella nedgångar.

– Den tredje pusselbiten är förstås marknaden. Att vi har kunder som köper vår
produkt. Vi hade en fantastisk medvind när
vi startade, då steg priserna i takt med att vi
ökade produktionen. Nu har priserna gått
ner, men ligger ändå på en bra nivå. Vi ser
en avmattning, men vi är i dag ett stabilt företag. Ett skuldfritt företag.
– Vi säljer till Europa, Asien och Mellanöstern, så vi är inte bundna till enbart en
regional marknad. Det är en medveten strategi att sprida riskerna. Vi följer världsmarknaden löpande för att kunna agera och anpassa oss snabbt. Vi behöver vara flexibla. Z

Dessutom har världsmarknadspriset för järnmalm utvecklats positivt under vårt första verksamhetsår, samtidigt
som dollarkursen har varit fördelaktig för oss.
Vårt nästa steg i utvecklingen av Kaunis Iron är att förnya vårt
verksamhetstillstånd för Tapuligruvan och att samtidigt få
tillstånd att starta en ny gruva i Sahavaara. Vi lämnade in vår
ansökan den 17 juli i 2019.
Dagen innan vår ettårsdag.
Precis som vi hade lovat
myndigheterna.
Med det nya tillståndet på
plats kommer vi att kunna
öka produktionen från
dagens 2 miljoner ton per
Per-Erik Lindvall och Åsa Allan lämnar
in ny ansökan.
år till upp emot 5 miljoner
ton per år. Med andra ord är det nya tillståndet nyckeln till en
fortsatt tillväxt både för oss och regionen.
I vår nya ansökan visar vi också just på de sociala och
ekonomiska effekterna vår verksamhet har i Pajala kommun.
Vår verksamhet gör verklig skillnad.
Vi är mycket glada över den samstämmiga bilden att Kaunis Iron betyder så mycket för det omgivande samhället.
Visserligen säger man i lagtexten att alla ansökningar om
verksamhetstillstånd enligt Miljöbalken ska beskrivas ur ett
hållbarhetsperspektiv, men det har under många år blivit
standard att man bara beskriver de miljöpåverkande delarna
och att de sociala och ekonomiska effekterna hoppas över.
Vi vill ändra på det!
Vi vill se en helhetssyn där miljö och socioekonomiska
faktorer tillsammans bildar underlag för en samlad prövning
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
All mänsklig verksamhet påverkar sin omgivning och varje
dag gör vi kompromisser mellan olika alternativ. Det är ett
faktum. Sverige har satt som mål att skapa ett hållbart välfärdssamhälle och har därför anslutit sig till de hållbarhetsmål
som anges i FNs Agenda 2030. Vi visar i vår ansökan hur vår
planerade verksamhet hjälper Sverige att nå dessa mål.
Vi vet att vi är duktiga på gruvbrytning
ur ett internationellt perspektiv och vi
vet att vi tar hänsyn till de naturvärden
som finns i vårt område. Vi vet också
att vi vill bo och leva i den här delen av
landet och att vi har förmågan att göra
kloka avvägningar som gagnar hållbar
utveckling.
Vår förhoppning är att vår ansökan ska
bli behandlad av domstolen under nästa
år så att vi kan fortsätta att bygga det
långsiktiga och hållbara Kaunis Iron.
För en gemensam hållbar tillväxt i
Pajala-regionen. Z
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275 nya tjänster:

”Vi kommer
att bli fler”

En internationell trio stärker Kaunis Iron. 

Tre inflyttare…

GRUVSATSNINGEN I PAJALA bidrar till tillväxten i regionen på mer än ett sätt.
Redan i dag har Kaunis Iron flera medarbetare
med utländsk bakgrund som valt Pajala som ny
hemkommun.

REDAN I DAG JOBBAR cirka 350 personer
direkt i Kaunis Irons verksamhet.
Men nu ska antalet växa.
– Vi planerar för att rekrytera 275 tjänster
till de kommande åren, säger Sara Stridsman, personalchef, Kaunis Iron.

D

e gigantiska truckarna rullar oavbrutet
upp ur dagbrottet i
Kokkovuoma, intill
byn Kaunisvaara. En efter en. För
att lasta utbrutet berg på transporten in till anrikningsverkets
kvarnar. Och i andra änden av anrikningsverket lastas långtradare
en efter en med den finmalda
järnmalmen.
SARA STRIDSMAN, personalchef,
Kaunis Iron, kan konstatera att
verksamheten rullar för fullt.
– Om vi räknar ihop alla anställda och de entreprenörer som är
sysselsatta direkt i verksamheten
så är vi cirka 350 i dag. Av dessa är
170 anställda direkt av oss.

Men det är bara en början, i
nästa led blir antalet sysselsatta
än fler:
– Vi sysselsätter också många
mindre företag lokalt. När vi till
exempel gör ett planerat underhållsstopp så köper vi in extraresurser. På logistiksidan har vi
avtal med däckföretag och andra
stödfunktioner. Sedan väljer vi
också att köpa våra arbetskläder
lokalt.
EXAKT HUR MÅNGA som sysselsätts indirekt via inköp finns
det ingen klar bild över. Men nya
avtal skrivs löpande. Ett av de senaste har etablerat Järngrillen, en
food truck som drivs av en lokal
entreprenör.
– Vi har som strategi att stötta
lokala leverantörer för att bidra
till det lokala näringslivet. Kan
det utvecklas och växa är det bra
även för oss.

Vi försöker jobba fram en
gemensam strategi för att
locka människor till regionen.

Foto: Pär Bäckström

HEIKO FRIEDRICHS,
PRODUKTIONSGEOLOG, FRÅN TYSKLAND:
– Jag började studera i
Göteborg 2014, men valde
att avslutade studierna på
Luleå tekniska universitet.
Jag började jobba på LKAB,
men sedan blev det Kaunis
Iron för mig.
”En blandad arbetsplats ger en bra gruppdynamik”, konstaterar Stridsman.
Foto: Pär Bäckström


VÄXA SKA KAUNIS IRON också
fortsätta att göra. I planen kring
uppstarten av Sahavaara-fyndigheten ligger rekrytering av 275
tjänster de kommande åren.
Stridsman:
– Vi kommer att bli fler, om
det går enligt plan så kommer logistiksidan bli dubbelt så många
chaufförer. Det betyder 120 chaufförer till inom en treårsperiod.
Vi blir också fler inom planering,
produktion och övriga funktioner,
men inte så många i numerär.
– Vi har också räknat med att under en projekttid när vi arbetar för
att starta Sahavaaara kommer det
behövs ytterligare 100 personer.
FÖR ATT KLARA utmaningen att
rekrytera ett så stort antal personer har ett nätverk startats med
Arbetsfömedlingen, Pajala kommunen och ett antal andra lokala
företag.

– Vi försöker jobba fram en
gemensam strategi för att locka
människor till regionen. Det är
viktigt att vi kan klara kompetensförsörjningen även långsiktigt,
menar Stridsman och tillägger:
– Vi jobbar mycket med mångfald, för att attrahera både kvinnor och män i alla åldrar. En
blandad arbetsplats ger en bra
gruppdynamik.

MARTINA WROBEL,
MÄTTEKNIKER,
FRÅN POLEN:
– Min man flyttade faktiskt
hit från Polen så då blev det
naturligt att jag följde med.
Som tur är finns ölmärket
från vår hemstad i Pajala,
så vi kan dricka en öl om vi
drabbas av hemlängtan.

KAUNIS IRONS nysatsning lockar
också medarbetare som är mer
långväga än andra. Bland medarbetarna finns inflyttare från Polen, Mexiko och Tyskland.
– Vi tror att olika bakgrunder
och kulturer berikar. Vi ser att det
fungerar bra, även med anställda
som inte alls pratar svenska. Vi
kompletterar varandra på ett
bra sätt. Vi får in nya infallsvinklar och lösningar, konstaterar
Stridsman. Z

”Det är viktigt att klara kompetensförsörjningen
långsiktigt”, säger Sara Stridsman, personalchef,
Kaunis Iron, och berättar att man samverkar med
kommunen och andra företag för att locka fler
människor till kommunen. Foto: Pär Bäckström

BIRGITTA BERGVALL-KÅREBORN rektor vid Luleå tekniska universitet
HUR PÅVERKAS SOCIOEKONOMIN I NORRBOTTEN AV ATT DET
FINNS FUNGERANDE GRUVVERKSAMHET I PAJALA IGEN?
– Gruvan i Pajala spelar en
oerhört viktig roll för Pajala
kommun eftersom den skapar
arbetstillfällen och skatteunderlag i kommunen. Det i sin
tur har en positiv effekt på hela
näringslivet i Norrbotten, i form
av entreprenadarbeten. Och
med ökat skatteunderlag ökar
också kommunens möjlighet att

bedriva vård, skola och omsorg
med kvalitet i en glest befolkad
kommun.
HUR SAMVERKAR LTU
OCH KAUNIS IRON?
– Gruvan skapar en framtidstro i Pajala vilket LTU ser
som mycket positivt eftersom vi
redan innan etableringen hade
en mycket bra samverkan med
Kaunis Iron. Flera medarbetare
är också alumner från LTU och
vi hoppas på fortsatt samarbete

JUAN ZAVALA
RODRIGUEZ, GRUVINGENJÖR, FRÅN MEXIKO:
– Jag har studerat gruvteknik på Luleå tekniska
universitet, men också flyttat
runt en del i yrket. USA och
Spanien bland annat. Inom
gruvnäringen är man nog lite
av ett nomadfolk.

LARS-OLOV SÖDERSTRÖM Norrlandsfonden, Tf verkställande direktör
i form av test och demo, och arbetsplatsförlagda utbildningsmoment i våra utbildningsprogram
riktade mot gruvindustrin.
HUR JOBBAR LTU
MED GRUVNÄRING?
– Gruvområdet är ett av LTUs
profilområden och har så varit
sedan starten för nästan 50 år sedan, och vi har ett internationellt
ledande gruvuniversitet med
nära samarbete med svensk och
internationell industri. Z

VAD BETYDER DET FÖR PAJALA
KOMMUN ATT KAUNIS IRON FÅTT
IGÅNG EN FUNGERANDE GRUVVERKSAMHET IGEN?
– Uppstarten av Kaunis Irons
gruvverksamhet är av synnerligen stor betydelse för den
framtida utvecklingen av Pajala
kommun.
– Det stärker väsentligt den
ekonomiska pulsen i kommunen och lägger grund till den så
viktiga framtidstron inte bara i
Pajala utan i hela Tornedalen.

VAD BETYDER KAUNIS IRONS
VERKSAMHET FÖR NORRBOTTENS TILLVÄXT?
– Kaunis Iron bidrar till att
Norrbotten får ytterligare ett
företag som med miljardomsättning bidrar till länets tillväxt och
genererar ett betydande tillskott
av arbetstillfällen i en del av länet
som är i särskilt behov av fler
möjligheter till sysselsättning.

HUR PÅVERKAS NORRLANDSFONDEN AV KAUNIS IRONS
VERKSAMHET?
– Genom att underleverantörer till Kaunis Iron investerar
för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, det leder
till ett behov av finansiering.
Den ekonomiska aktiviteten i
regionen leder förhoppningsvis
också till att fler företag, även de
som inte har en direkt koppling
till gruvverksamheten, väljer att
investera för framtiden. Z
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”Vi är stolta över vårt miljöarbete”
ATT DAGBROTTET KONKRET blir en grop i landskapet är ett faktum. Men Kaunis Iron känner att
debatten ibland ger sken av att verksamheten
skulle förgifta omgivningen.
– Det är direkt fel. Vår verksamhet är inte miljöfarlig, vi använder bara vatten i vår process, säger
Ramona Poromaa, miljö- och hållbarhetschef på
Kaunis Iron.

V

i går ut på kanten av den
närliggande myren. Här är
den första av fler mätstationer placerade. I den omgivande naturen så sänks grundvattennivån när dagbrottet töms på vatten
och bryts, en naturlig effekt, men den
mäts och följs kontinuerligt. Ramona
Poromaa som är Kaunis Irons miljöoch hållbarhetschef följer alla mätningar som sker, även i närliggande
vattendrag.
HON MENAR ATT det delvis finns en felaktig bild av att verksamheten skulle ha
en negativ miljöpåverkan.
– Att vi gräver ur malmfyndigheten
skapar självklart dagbrottet, men vi använder bara vatten i vår produktion. Vi
tillsätter inga kemikalier som kan ge
några negativa effekter.
– Det enda vi tillsätter i processen är
en förtjockare som samlar ihop partiklar
så att de sjunker till botten och sedimenterar så vattnet blir klarare. Samma process som används i ett reningsverk. Det
sedimentet går till sandmagasinet och
vattnet använder vi i produktionen.
Och det vatten som lämnar processen
analyseras hela tiden:

– Vi pumpar ut överskottet i Muonio
älv. Det är kanske lite grumligt, att det
är lite mer partiklar i det vattnet. Men
vi släpper ut mindre än ett reningsverk
i Stockholm gör när de renat sitt vatten.
NÅGRA MILJÖRELATERADE incidenter
eller överskridande av gränsvärden känner hon inte till. I våras under snösmältningen noterade hon att smältvatten
rann ut på myren, men mätningarna visade ingen påverkan av miljön då heller.
– Vi mäter även damm på området
och längs vägarna. Vi ser inte att vi överstiger några värden med damning från
våra tåg och våra lastbilar är täckta. På
tågen lägger på ett limm när vi lastat
vagnarna som förhindrar damning och
vi sopar rent vagnarna innan de rullar
ut. Vi filmar också för att bevaka hur det
ser ut. Vi har 400 timmar film som visar
att det inte dammar.
I ARBETET MED miljömätningarna kring
älven delar man också information och
kunskap med finska sidan.
– Våra kvartalsrapporter går både till
svenska och finska myndigheter. Vi försöker också utveckla våra mätmetoder och
dela de nya tekniker det ger. Vi tittar till

Ramona Poromaa övervakar grundvattennivåerna i myrmarkerna intill dagbrottet.
	

exempel på hur älvens topografi på botten påverkar flöden och när det vatten vi
pumpat ut blandats till hundra procent.
SJÄLV ÄR HON lite av en naturmänniska,
så miljöengagemanget är större än bara
uppdraget för Kaunis Iron. Kikar man på
nätet kan man hitta
en bild där hon
stoltserar med
en rejäl lax.

Foto: Pär Bäckström

– Ja, jag gillar överlag att vara ute i
skog och fjäll så självklart vill jag bidra
till att säkerställa att naturen inte påverkas. Jaha, du har hitta bilden (skratt!)…
Ja… Min första lax var på nio kilo. Det är
verkligen häftigt att få en så stor fisk, berättar Poromaa och ler brett. Z

FAKTA
KAUNIS IRONS
MILJÖARBETE
Jämfört med ett
reningsverk i Stockholm släpper Kaunis
Irons gruva ut:
...500 gånger lägre
halter metall i vattnet.
...15 000 gånger
lägre halter fosfor i
vattnet.
Processvattnet som
lämnar anläggningen
klarar gränsvärdena
för miljökraven.
Det finns i dag inga
villkorsöverskridande
utsläpp.
70 procent av
investeringarna går
till miljöåtgärder.

Översiktskarta över närområdet för verksamheten. Kartan visar de fyra (planerade samt existerande) dagbrotten Palotieva, Sahavaara, Tapuli Centrala, Tapuli Norra, sand- och klarningsmagasinet
och gråbergsupplagen.

Planerar för långsiktig brytning:

”Vi vet att det finns
ännu mera malm”
DET FINNS DE SOM ÖVERTYGAT säger att
Kaunis Iron inte lider av mineralbrist.
Likafullt måste prospekteringen säkerställa
de fyndigheter som är kända:
– Vi planerar för att bryta malm här i området i flera decennier framåt, säger Åsa
Allan, platschef, Kaunis Iron.

Platschef Åsa Allan är tydlig:
– Vi jobbar hela tiden med prospekteringen. Vi ska utöka malmbasen. Vi vet redan att det finns en
potential i regionen, det är ett geologiskt väldigt intressant område,
men för att starta ny brytning
måste vi veta mer exakt vad som
döljer sig i marken.

B

DET FINNS MINERALER i markerna
runt Pajala, somliga skulle nog
säga att mineralbrist inte är en fråga här. Men, likafullt måste de mineraler som finns vara brytvärda.
Ha nog bra kvalitét.
– Vi måste säkerställa att de mineraliseringar vi känner till är ekonomiskt intressanta. Så vi måste
undersöka dom bättre. Det är ett
arbete som måste få ta sin tid,
konstaterar hon.
Perspektivet för gruvbrytningen

orren tuggar sig djupare och djupare ner.
Hela riggen vibrerar.
Decimeter för decimeter tränger sig stålet ner genom
berget.
Produktionsgeologen
Heiko
Friedrichs följer arbetet tillsammans med riggens operatör Vesa
Ulkuniemi.
När riggen tystnar säger Friedrichs:

– Vi kan utläsa de olika lagrens
beskaffenhet. Analysera berget utifrån mineralisering förstås, men
också utläsa andra egenskaper.
RIGGEN VI STÅR VID kan leta sig
300 meter ner i berget. Och arbetet
med att borra för att analysera berget är oerhört viktigt för att strategiskt planera den redan befintliga
gruvdriften, men framförallt för att
analysera framtida brytning.

Heiko Friedrichs övervakar provborrningarna som ska ge bättre svar på
Foto: Pär Bäckström
vilken kvalité de kända fyndigheterna i området har. 

som Kaunis Iron bedriver sträcker
sig längre än det nu aktiva dagbrottet. Nästa steg är Sahavaarafyndigheterna.
– En förutsättning för en långsiktig lösning är förstås att vi kan

starta arbetet med att bryta de
nya fyndigheterna. Och med det
vi vet i dag är vår vision att vi ska
ha en gruvbrytning här i regionen
i 40 år till, säger Åsa Allan och ser
ut över det nu aktiva dagbrottet. Z
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EN TIDNING FRÅN KAUNIS IRON

KAUNIS IRON har en uttalad strategi
att handla lokalt. 182 miljoner per år i
kommunen.
– Vi vill gärna vara en motor som hjälper
andra utvecklas, säger platschefen
Åsa Allan.

EN ANALYS AV inköpen visar nu
att man årligen spenderar hela 182
miljoner lokalt i Pajala och ytterligare 317 i regionen.
Platschef Åsa Allan:
– Vi jobbar med en stark lokal
förankring. Det är medvetet så att
vi väljer lokala aktörer där vi kan.
Det handlar om stort som smått,
hotellnätter, fruktkorgar, arbetskläder, service av maskiner och
allt däremellan.
– Tanken bakom det är att om
vi handlar lokalt så ökar det andra
företags omsättning och de kan
därför ha tillväxt i sina företag. Vi
vill vara en motor som hjälper andra att utvecklas. Att de kan ta steget att sälja till fler, inte bara vara
vår leverantör.
KAUNIS IRON ser även att de kan
ta en annan viktig roll för tillväxten i lokalsamhället.
– Vi vet att tillväxten långsiktigt
baseras på att en region har en

aktiv andel forskning, utveckling
och innovation. Antal patentansökningar, andel komplexa tjänster och antal miljoner som satsas
i FOU är en faktor. Och där är vi
också en aktör som bidrar med
just det.
RENT KONKRET så har Kaunis Iron
ett aktivt samarbete med Luleå
tekniska universitet.
– Rent konkret har vi bland annat öppnat för studenter att göra
praktiska uppdrag hos oss. Kompetensutvecklingen är en utmaning, kanske vår största utmaning
i regionen, så det är viktigt att utveckla samarbetet med relevanta
utbildningar.
– Det är också viktigt för Pajala
kommun att försöka utveckla mer
komplexa produkter och tjänster.
Vi kan ha en roll att spela som inspiratörer och möjliggörare.
PARALLELLT MED DET samarbetet
har även en testbäddsverksamhet
börjat utvecklas.
– Vi har haft flera besök från stora bolag som vill testa utrustning.
Där arbetar vi just nu tillsammans
med universitetet för att etablera en
testverksamhet för ny teknik. Det är
en spännande möjlighet för oss och
kommunen, säger Åsa Allan. Z

Strategin är klar, vi handlar lokalt. En lokal entreprenör har i dag startat en food truck på området. 	

Foto: Pär Bäckström

SÅ FÖRDELAS
KAUNIS IRONS INKÖP

23%
38%
26%
13%

Utanför Norrbotten
I resten av Norrbotten
I resten av närområdet
I Pajala kommun

”Vi vill vara en motor som hjälper andra att utvecklas”, menar platschef
Åsa Allan. 
Foto: Pär Bäckström

LENA ABRAHAMSSON professor LTU och ordförande Georange

Foto: Tomas Bergman

NI HAR FÅTT KLART MED EN
MILJON FRÅN VINNOVA FÖR
PROJEKTET ”GRUVA SAMHÄLLE”.
VAD SKA NI UNDERSÖKA?
– Vi ska ta fram mer kunskap
om de socioekonomiska effekterna som en gruvetablering
ger för ett mindre samhälle. Även
om en gruva ofta påverkar en hel
region så har vi valt att titta på
det nära samhället. Den lokala
kommunen.

HB NYHETER

vi här deras artikelserie om uppstarten av gruvverksamheten.

HB speglar i en rad reportage vad
som hänt drygt ett år efter att
Kaunis Iron drog igång gruvbrytningen. Anna Kumpula Kostet och
Patrik Snell har båda varit med
när Northland drog igång – och
kraschade.

182 miljoner lokalt
och 317 regionalt
O
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Återinvesterar i regionen:

mstarten av gruvverksamheten i Pajala
är inte en angelägenhet bara för Kaunis
Iron. Gruvverksamheten behöver
köpa in tjänster och produkter löpande till stora värden för att klara
driften.
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– Vi ska försöka ta ett helhetsgrepp på hållbarhet, ekonomisk
och social hållbarhet också, inte
bara miljöaspekterna. Vi vill
kunna mäta detta på olika sätt.
ÄR DET INTE UNDERSÖKT
REDAN?
– Inte helheten. Miljöpåverkan
är väl analyserad. Men om du
tänker hållbarhet som helhet,
med även de ekonomiska och so-

ciala aspekterna. Nej, det är inte
lika undersökt. Vi ska titta på hur
det ser ut innan, under uppbyggnaden och när väl driften startar.
– Det är svårt att mäta effekterna, vad är resultat av vad? Det
är ingen lätt fråga. Men vi ska
ta tag i det för att få fram siffror.
Det är inte tidigare analyserat
i någon stor omfattning, inter
alls om man jämför med miljöaspekten.

DET ÄR VIA GEORANGE
UNDERSÖKNINGEN SKA GÖRAS;
HUR LÄNGE SKA DETTA TA?
– Vi kommer att arbeta med
detta under ett och ett halvt år.
Det kommer att resultera i ett
antal rapporter, men också i att
vi aktiverar samarbeten med
olika aktörer. Z

I samarbete med mediehuset Haparandabladet återpublicerar
vi här deras artikelserie om uppstarten av gruvverksamheten.

PAJALA de frågorna vi haft då jag
Anna Kumpula Kostet var kommunalråd har fort
berättar att hon haft satt efter att det uppdraget
förmånen att följa hela tog slut, säger Anna Kum
gruveran i Pajala på pula Kostet.
nära håll utifrån sina
olika arbeten och lokal- Långsiktig utveckling
politiska engagemang.
Efter kommunalrådstiden
När Kaunis Iron plane- startade hon eget företag
rade för en återstart var och blev projektledare för
hon som kommunalråd en förstudie som Kaunis
med på banan för att Iron finansierade, gällande
stötta och påverka till just samhällets påverkan
att återstarten skulle av gruvetablering ur ett
bli av. Nu fortsätter hon socioekonomiskt perspek
det jobbet som konsult. tiv.
Enligt Anna Kumpula
– Förstudien mynnade
Kostet har återstarten och ut i en projektansökan
gruvdriften en viktig funk där målet är att belysa de
tion i Pajala kommun. Att faktorer som är viktiga att
framtiden åter
arbeta med för
ljusnar med en
att få en håll
stark basnäring ”Kaunis Iron bar långsiktigt
som grund, är förstår vikten utveckling som
något som en
gynnar
både
ligt henne inte av att ha ett gruvan och sam
aktiv roll” hället.
händer per auto
matik.
Den ska även
Tillsammans
belysa de aktivi
med övrigt näringsliv och teter som ska göras för att
civilsamhälle och med trygga kompetensförsörj
kommunen behöver man ning och stärka kommunen
hela tiden jobba aktivt för med fler företag, men även
att få ut det mesta av denna sådant som ger livskvalitet
återstart.
och gör att medborgarna
stannar och trivs och även
Lokalt förankrade
att folk vill flytta in till
– Kaunis Iron förstår vik kommunen.
ten av att ha aktiv roll i
– Vi måste också belysa
samhällsutvecklingen och hållbarhetsaspekten
för
vara lokalt förankrade. Så att det ska kännas värt att
det nära samarbete kring upplåta vår mark för bryt

Vill locka till
bosättning i
kommunen

ning av järnmalm. Pajala
har en unik nutidshistoria
med den gruvera som på
går och det är viktigt att
lyfta fram studierna på
samhällseffekterna, både
ur forskningssynpunkt och
för att den erfarenhetsbank
vi har är viktig, säger Anna
Kumpula Kostet.

Pajalagala
Ett lokalt samverkansfo
rum med kommunens fö
retagare och föreningsliv
håller på att ta form och
Anna Kumpula Kostet
samordnar detta med Kau
nis Iron som motor.
Forumet har som mål att
stärka Pajalas attraktivitet
än mer och första konkreta
aktivitet är en Pajalagala.
– En samverkan i min
dre konkreta aktiviteter
stärker samarbetet på sikt
och fler sätt skapas för
att gå in i framtiden som
en stark attraktiv lands
bygdskommun som lockar
människor att bo och verka
här, säger Anna Kumpula
Kostet.
Hasse Mella Stenudd
hasse.mella.stenudd@haparandabladet.se

073-033 07 81

Efter kommunalrådstiden startade Anna Kumpula Kostet eget företag och blev projektledare för en förstudie som Kaunis Iron finansierade gällande samhällets påverkan av gruvetablering ur ett socioekonomiskt perspektiv. Foto: Hasse Mella Stenudd

”Det är bara att gasa på
för att inte bli omkörd”

PAJALA
Från 99 miljoner till 209
miljoner – och i år 320
miljoner.
Det är omsättningen
för Snells Entreprenad
sedan 2017. 56 nyanställda 2018. Ökning av
investeringar från 1,3
till 44 miljoner.
Snells
Entreprenad
i Pajala växer som en
raket efter gruvstarten.
– Det är bara att gasa på.
Bromsar så blir man fort
omkörd, säger Patrik
Snell, vd för bolaget och
entreprenör sedan unga
år efter att fadern Henry
Snell gick bort i förtid.
Idag är Snells fortfa
rande ett genuint familje
företag.
Northlands
konkurs

2014 var en smäll på tio
miljoner kronor för Patrik.
Men han bet ihop tänderna
och satsade vidare. Nya
bergtäkter köptes och en
betongfabrik byggdes i
Luleå. Den är nu mark
nadsledande i
residensstaden.

utom länspumpningen.
Malmleveranserna från
gruvan har sedan starten
i juli 2018 överträffat alla
planer.
– Varenda förare inser
att gruvan är vår gemen
samma livsnerv.
det har
”Varenda Och
enorm betydelse
förare inser när man rattar
Blev fullträff
När Kaunis Iron att gruvan är stora maskiner
trädde in på sce vår livsnerv” med hög pro
nen så kunde de
duktionskapaci
nästan inte gå
tet.
förbi Snells Entreprenad
– Jag insåg att jag
som kunde gruvdrift och behövde en underleve
var ett lokalt entreprenörs rantör för att klara be
företag, något som gruv manning och dela på in
bolaget ville fokusera på.
vesteringar. Det blev min
Det blev också en full gamla samarbetspartner
träff. Snells svarar för all LTH i Kiruna. Gemensamt
lastning och alla transpor sysselsätter vi 110 perso
ter i gruvan – och dess ner i gruvan, och huvud

delen bor i Pajala kom
mun, säger Patrik Snell.

Mår som bäst
Han ser nästan lite sliten
ut när HB träffar honom.
Mycket ska hela tiden klaf
fa ute på jobbet. Tankarna
far åt olika håll. Mobilen
ringer. Men så koncentre
rar han sig och redogör för
företagets siffror.
Det är så entreprenörer
brukar se ut. Massor av
saker i huvudet. Och det
är troligen då de mår som
bäst.
– Visst har jag ett liv
utanför jobbet, säger han.
Förutom familjen så har
jag ju älgjakten på hösten.
Lars Pekka
redaktionen@haparandabladet.se

0922-280 00

Patrik Snell, en entreprenör som vågar satsa och har
förmågan att komma igen även efter stora smällar.
Foto: Lars Pekka
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HB speglar i en serie vad som
hänt drygt ett år efter att Kaunis
Iron drog igång gruvbrytningen.
Idag möter vi det statliga bolaget
som gör städning och tvätttjänster samt ett lokalt annonsblad.

HB speglar i en rad reportage vad
som hänt drygt ett år efter att
Kaunis Iron drog igång gruv-brytningen. Gruvbolaget själv köper få
presenter men försäljningen ökar
ändå och så har en övervintrande
företagare nu jour dygnet runt.

PAJALA
Ett företag som fått ett
lyft efter gruvstarten
och som man kanske
inte alltid tänker på är
Samhall i Pajala. Ett
20-tal anställda är engagerade i städning och
andra småjobb vid gruvan. En del av dem gör
också arbetsuppgifter
åt andra kunder.
– Vi hade uppdraget åt
Northland och vi höll
igång med städning och
andra uppgifter i gruvan
åt konkursförvaltaren. Det
var naturligt att vi fort
satte åt Kaunis Iron, be
rättar driftledaren Marcus

Positiv energi möter
besökare på Samhall

Merilä, som har huvud anläggningen, den enda
ansvaret för att organisera som finns i Pajala. De
servicen till Kaunis Iron.
är tjejer med humor och
– Vårt fokus är att upp glimten i ögat och de visar
rätthålla en god
stolt upp ren
service till våra
tvättade textilier
kunder och jag ”Vårt fokus som är färdiga
tror att vi lyckas är att hålla att levereras till
bra när det gäl
gruvbolaget.
ler Kaunis Iron. hög service
Samhall
är
Vi gör inte bara till våra kun- det rikstäckande
städjobben vid
statliga företa
der”
gruvan, vi skö
get som enbart
ter också tvätten
anställer män
åt dem i vår fina tvättan niskor med olika former
läggning i centralorten.
av funktionshinder.
Uppdraget är att ut
Glimten i ögat
veckla människor så att
Liisa Perikangas och Doris de kan ta anställning på
Greus ansvarar för tvätt öppna marknaden – något

”Folk som
mår bra
köper
presenter”
Marcus Merilä är en av tre driftledare vid Samhall i Pajala som har Kaunis Iron som
en av sina stora kunder.
Foto: Lars Pekka
som man har lyckas bra
med under senare år både
i Pajala och övriga landet.
Fastighetsskötsel är ett
av huvuduppdragen för
Samhall i Pajala. Historiskt
har företaget varit spe
cialiserad på elektronik
montage.
Man tar också via
arbetsförmedlingen
in
människor som länge

När Liisa Perikangas och Doris Greus får hand om smutsiga gruvkläder.

befunnit sig långt från ar
betsmarknaden för arbets
träning.
Borde vara attraktiv
Marcus är en av tre drift
ledare och liksom andra
kom han till Samhall med
ett mindre funktionshin
der.
– Jag har själv genom
gått en stor utveckling och

trivs verkligen med mitt
jobb här. Men jag har bör
jat fundera på att söka mig
ut på den öppna arbets
marknaden. Jag är beredd
att flytta dit där jobben
finns, säger han.

”Vi märker av en
försiktig framåtanda”

PAJALA leksordningen 15.000 till
– Jag upplever en för- 20.000 kronor till gruv
siktig optimism bland bolaget. Alltså inga av
företagen i Pajala. Det görande summor, men ett
märks också av att det litet tillskott.
idag inte är något större
problem att sälja sitt ”Inte samma ruljans”
hus till ett bra pris.
– Ändå är det inte samma
Det säger JanErik Lind ruljans som när Northland
ägare av det lokala annons byggde upp och startade
bladet Tornedalsbladet.
gruvan. Då fanns många
– Kaunis Iron
entreprenad
har blivit en av
företag utifrån
våra
annons ”Jag upplever som kom för
kunder när de
anlägga och
att vi har att
vill nå ut till
bygga gruvan.
Pajalaborna. Vi en samman- Kaunis
Iron
driver också till
nog
hållning” håller
sammans
med
också hårdare
hustrun en liten
i börsen än
presentbutik där folk från Northland – och det känns
Kaunis Iron kommer in ju bra inför framtiden.
och kikar på små presenter
– Dessutom tror jag att
som de delar ut till folk Pajalborna i allmänhet är
som medverkar på deras lite mer avvaktande efter
arrangemang.
de erfarenheter man fick
– Jag tror att vi hittills av Northlands uppgång
kunnat fakturera ut i stor och fall.

Lars Pekka
redaktionen@haparandabladet.se

0922-280 00

JanErik Lind upplever
att hans annonsblad har
förtroende bland Pajala
företagen och att man hål
ler ihop.
”Sammanhållning”
– Ett utifrån kommande
annonsblad försökte eta
blera sig på orten, men det
var nog bara kommunen
som upphandlade annons
utrymme hos dem. Jag tror
att det finns en form av
sammanhållning mellan de
företag som faktisk finns
etablerade på orten, säger
han.
Han har drivit Torne
dalsbladet i 30 år tillsam
mans med hustrun. Tidi
gare jobbade hann som
journalist och skribent på
det bolag som tog över
Haparandabladet 1987.
Lars Pekka
redaktionen@haparandabladet.se

0922-280 00

Jan-Erik Lind ser en försiktig optimism bland företagen i Pajala.

Foto: Lars Pekka

PAJALA
– Kaunis Iron är nog inte
den vanligaste kunden
men deras anställda är
kunder. Det samhälle
Kaunis Iron är med och
bygger upp skapar ringar på vattnet och ger
även ett kundunderlag
för min verksamhet, säger Carina Björnström,
som driver Gardin o
pynt, en sybehörs- och

HB NYHETER

vi här deras artikelserie om uppstarten av gruvverksamheten.

presentbutik i Pajala.
I sina lokaler på Teknik
vägen intill Kupan i Pajala,
säljer Karina Björnström
hemtextiler som tyger,
gardiner, inredningsdetal
jer, mattor och presenter.
Även dottern finns i
samma lokaler med sin
djurtillbehörsbutik Arte
mis.
Carina Björnström kan
glädjas åt att omsättningen

Carina Björnström ser att framtidstron i bland folk i Pajala kommunen ökat och det ger vid handen även en ökad
omsättning i hennes sybehörs- och presentbutik, Gardiner o pynt. Här klipper hon ut ett markistyg åt en kund.
Foto: Hasse Mella Stenudd
för Gardin o pynt under i kommunen.
årets första månader ökat
– Nu ser det till och
och hon ser direkt en med ut som att vi kan bli
koppling
till
fler
Pajalabor
den verksamhe ”Gruvan ger och det är en
ten som Kaunis
förutsättning för
Iron startat upp i oss en chans att Pajala skall
att bli kvar i överleva och
Kaunisvaara.
kommunen” utvecklas, säger
Carina Björn
Direkt
ström.
koppling
Hon ser i en utveckling
– Gruvan ger oss en chans
att överhuvudtaget bli kvar av kommunen med inflytt

ning även som en möjlig
het för henne att utveckla
sin verksamhet.
Ser bättre ut
Drömmen är att en dag
kunna anställa någon.
Carina Björnström inte
bara syr och fållar gardi
ner, hon byter även drag
kedjor, just nu sitter hon
vid en symaskin och lagar
en väst som en kund läm

nat in.
– Siffrorna för det här
årets början ser betydligt
bättre ut än förra årets
siffror. När folk har fram
tidstro och mår bra köper
de presenter och ser om
sitt hus på ett helt annat
sätt, säger en optimistisk
Carina Björnström.
Hasse Mella Stenudd
hasse.mella.stenudd@haparandabladet.se

073-033 07 81

Kände sig trygg i att
gruvan öppnar igen
PAJALA i den andra – och en traktor
– Jag visste att gruvan i gamla höladan, skrattar
skulle öppnas igen. Var Ingela när vi sitter utanför
annars finns så högvär- butiken.
dig malm i dagen. Därför
Men framför allt säljer
sade vi inte upp folk på man en stor mängd indu
Laitis efter Northlands striprodukter.
konkurs, utan en del
– Nu levererar vi varor
jobbade i Kirunabutiken till gruvan två gånger om
under ”mellantiden”.
dagen, ibland tre gånger.
Det säger Ingela Yli- Vi har telefonjour 24 tim
nenpää, energiknippet mar om dygnet, alla dagar
som är chef för Laitis i i veckan. Ringer de från
Pajala.
gruvan mitt i
– På det sättet
natten så ställer
kunde vi behålla Behöll alla vi upp. På Kau
kompetensen på anställda un- nis Iron tänker
företaget. Nu är der ”mellan- man lokalt och
vi sju anställda,
då är det själv
tiden”
en ökning med
klart att vi stäl
tre. Och fortsät
ler upp för dem.
ter det så här bra
så blir vi nog ännu fler hos Som Fågel Fenix
Laitis.
2015 drabbades Data
Laitis etablerade en stor pörtet, där Laitis tidigare
butik i Pajala 2012 och hade sina lokaler, av en
Ingela rekryterades som storbrand. Allt brann eller
chef. Ägarna insåg att en brandskadades.
gruva skulle ge en intres
– Dagen efter var vi
sant marknad.
igång igen med försälj
ningen, berättar Ingela.
Traktor i höladan
Ägarna ringde och sa ”Kör
– I Pajala är dessutom alla hårt Ingela!”.
karlar födda med fogsvans
– Vi fick snabbt provi
i ena handen och hammare soriska lokaler för kontor,

Ingela Ylinenpää med ”gubbdagis” för alla händiga karlar och kvinnor. Industriprodukter levereras två gånger
dagligen till gruvan.
Foto: Lars Pekka
lager och försäljning. Alla
ställde upp för oss. Jag
tycker att företagsklimatet
i Pajala är bra – åtmins

tone mellan förtagen. Man
hjälps åt.
– Hela personalen ställ
de upp på ett fantastiskt

sätt. Vi är som drakar som
lyfter i motvind och vi steg
bokstavligen likt en Fågel
Fenix ur askan.

Lars Pekka
redaktionen@haparandabladet.se

0922-280 00
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På 100-tals möten
för Pajalas framtid

PAJALA lerar ju att de ska öppna
Kent Nilsson är företa- fler dagbrott bara de får
garen som ofta engage- miljötillstånden, vilket förrat sig i utvecklingen av modligen kommer att dröPajala, bland annat ge- ja några år. Då kommer vi
nom näringslivsbolaget som arbetar med boendePuab och Företagarna verksamhet att känna av
Pajala.
det rejält igen.
Han har suttit och
– Men det viktiga är ju
diskuterat utveckling att närmare 70 företag i
på 100-tals möten.
Pajala har olika former av
– Jag är så oerhört uppdrag åt gruvan. Det beglad över att
tyder en acceleregruvan
är
rande utveckling
igång
igen,
Pajala som
”Närmare av
säger han.
kommer även oss
För
honom 70 företag till godo. Kaunis
som
företa- har uppdrag Irons seriösa och
gare med hotell åt gruvan” långsiktiga konSmedjan och
cept inger förtroannat boende
ende.
i centralorten
har gruvstarten inte betytt Ny regi?
så mycket – ännu.
Att driva hotellverksamAntalet övernattningar het i Pajala kräver ständig
på hotellet har definitivt anpassning till verkligheökat, men det är långt ifrån ten. Just nu kör han ingen
samma boom som rådde allmän lunchverksamhet.
när Northland byggde Det går inte att räkna hem
gruvan de första åren på kostnaderna. Däremot har
2010-talet.
han hotell med både frukost- och middagsbuffé för
Inger förtroende
gästerna.
– Men Kaunis Iron signa– Vi har en rejäl ökning

säger Kent Nilsson.
Nilsson driver Hotell
Smedjan tillsammans med
familjen i företaget MB
i Pajala och nuvarande
avtal för att hyra hotell-

HB speglar i en rad reportage
vad som hänt drygt ett år efter
att Kaunis Iron drog igång gruvbrytningen. Här möter vi en lokal
företagare i hotellbranschen och
en föreningsrepresentant.

anläggningen av kommunen löper ut den sista
oktober. Fastighetsägaren,
kommunala Pajalabostäder, söker ny entreprenör
och kunde i en artikel i HB

den 19 juli berätta att fyra
spekulanter visat intresse.
Lars Pekka
redaktionen@haparandabladet.se

Slantar in i föreningslivet
PAJALA kommunen.
Magnus Pekkari är ord– När folk flyttar till
förande i Pajala IF som kommunen är vi beredda
bedriver verksamheter att ta emot ungdomarna.
inom parasport, inne- Vi behöver fler ungdomar
bandy, skidor och fot- till våra verksamheter och
boll. Att man under året för att fylla på de olika
slutit ett sponsoravtal ungdomslag vi har, säger
med Kaunis Iron, är av Magnus Pekkari.
största vikt för klubben.
– Deras engagemang Loggan på dräkterna
känns genuint och det Vi träffar på Magnus Pekinnebär att våra ungdo- kari ute på konstgräsplamar får känna en stolt- nen vid Rian, tillsammans
het över vad de har med några unga grabbar
bakom ryggen och vad som stolta poserar på bild
vi har i bygden, säger i sin nya, sponsrade fotMagnus Pekkari.
bollsmundering med KauMagnus Pekkari hymlar nis Irons logga på dräkinte med att det naturligt- terna.
vis behövs pengar för att
– Jag tycker att det är
driva de olika
häftigt att vi
sektioner som
som andra stora
har verksamhe- ”Det ska inte lag har en riktig
ter inom Pajala kosta skjor- sponsor, säger
Idrottsförening.
Gatchom Da– Att bli tan för föräld- vid.
rarna”
sponsrad
och
– Jag håller
känna stödet från
med. Nu kan
ett sådant stort
vi åka bort och
företag innebär dessutom vara med i fotbollsturneatt vi alla känner en stor ringar. Vi har också fått
stolthet över det vi har i göra ett studiebesök på
Pajala, säger Magnus Pek- Kaunis Iron, säger Sherko
kari.
Haboissa.
Enligt Pekkari innebär
– Ja, det stämmer. Vi får
det även på längre sikt låna deras minibuss när
att det helt plötsligt blir vi åker på bortamatcher.
en möjlighet att bo kvar i Kaunis Irons engagemang

0922-280 00

känns genuint. De har en
uttalad målsättning att
stödja föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och en miljömedveten
verksamhet, säger Magnus
Pekkari.
Ungdomarna en garant
Åsa Allan är platschef vid
Kaunis Iron. Enligt henne
är sponsringen av Pajala IF
ett led i att de vill vara ett
företag med en stark lokal
förankring.
– Om barn och unga
trivs i kommunen vill de
även bo kvar här. Jag tror
att om man som barn och
ungdom trivts här så kommer man en dag tillbaks.
Ungdomarna är även en
garant för vår framtida
kompetensförsörjning, säger Åsa Allan.
En av målsättningarna
är att skapa möjligheter för
alla att på lika villkor delta
i de verksamheter som Pajala IF bedriver.
– Att barn ska må bra
och känna sig delaktiga
ska inte kosta skjortan för
föräldrarna, säger Åsa Allan.
Hasse Mella Stenudd
hasse.mella.stenudd@haparandabladet.se

073-033 07 81

TISDAG 13 AUGUSTI 2019
I samarbete med mediehuset Haparandabladet återpublicerar

HB NYHETER

vi här deras artikelserie om uppstarten av gruvverksamheten.

HB SPEGLAR PAJALA DRYGT ETT ÅR EFTER GRUVSTARTEN

Företagaren Kent Nilsson har under många år engagerat sig i Pajalas utveckling – och nu är han glad över att så
många lokala företag fått uppdrag åt gruvan.
Foto: Lars Pekka
av boendet tre dygn, måndag till tisdag, tisdag till
onsdag samt onsdag till
torsdag och det beror på
gruvan. Och jag ser framtiden an med tillförsikt,

6

Ungdomarna Sherko Haboissa, Gatcom David, Widar Eriksson Kalla, poserar gärna
tillsammans med ordföranden för Pajala IF, Magnus Pekkari, i sina nya och av Kaunis
Iron sponsrade fotbollsmundering.
Foto: Hasse Mella Stenudd

”Vi har väldigt
roligt på jobbet”
PAJALA
– På en sund husmarknad byter hus ägare och
när hus byter ägare får
vi sälja för folk vill sätta
sin personliga prägel
på husen. Kunderna är
i allmänhet positiva och
har faktiskt en framtidstro. Allt det här bidrar
till att även vi har det
väldigt roligt på jobbet,
säger Anders Karvonen,
som driver Colorama,
färgaffären i hjärtat av
Pajala.
Sedan gruvverksamheten
i Kaunisvaara startade har
Anders Karvonen, ägaren
till Coloramabutiken i det
centralaste av Pajala, för
varje år kunnat konstatera
en ökad omsättning.
– Gruvverksamheten är
en tungt bidragande orsak
till ökningen. Även om
vi inte direkt gör mycket
affärer med gruvan eller företag runt dem så är
ökningen av omsättningen
en direkt följd av de positiva kringeffekter gruvverksamheten ger ute i

HB speglar i en rad reportage vad som hänt
drygt ett år efter att Kaunis Iron drog igång
gruvbrytningen. Här möter vi den lokale färghandlaren och två ideellt arbetande i Kaunisvaara.

samhället, säger Anders
Karvonen.
Lägger ribban
Stämningen i butiken är
lättsam och på
topp och det
kan sägas vara ”När miljökunderna
och tillståndet
Anders Karvo- är på plats
nen, likt den be- blir det en ny
sjungna ”Glada
hausse”
bagarn i San
Remo”,
som
lägger ribban. Här arbetar
tre anställda på årsbasis
och under sommaren är de
sammanlagt fyra anställda
som ser till att kunderna
får det de ska ha, nu när
hus ska skrapas, spacklas
och målas, tapeter och
Sanna Kero, Paloma Perez, Sara Grankulla och Anders Karvonen, som alla jobbar på Färgaffären Colorama i
golv ska läggas.
Med sin ungdom verkar Pajala, säger att den positiva utvecklingen som sker på orten, lägger grunden till att de har väldigt roligt på jobbet.
Foto: Hasse Mella Stenudd
de anställda alla själv personifiera den känslan av
framtidstro som nästan går
När hus byter ägare vill plats blir det en ny hausse Colorama i Pajala och går har en bidragande orsak i
att ta på.
folk i allmänhet sätta en och husmarknaden tar åter därifrån, gör man det med det som nu sker på gruv– Förr var våra ung- personlig prägel i sitt nya fart, säger Anders Karvo- ett stänk av den så smitto- området, säger Anders
domar tvungna att flytta, bo med nya färger, tapeter nen.
samma glädjen, som de så Karvonen.
Hasse Mella Stenudd
nu kan de välja att stanna och golv.
gärna delar med sig av.
hasse.mella.stenudd@haparandabladet.se
kvar, säger Anders Karvo– När Kaunis Irons ”Positiva”
– Det positiva som sker
073-033 07 81
nen.
miljötillstånd faller på När som helst man besöker och skapas i vårt samhälle

”Vi har ansvar gentemot varandra”
PAJALA
– Om verksamheten i
gruvan gå bra så spiller det även över på
oss i Kaunisvaara Folkets Husförening. De
stora vinnarna är folket
i bygden och att vi får
känna oss delaktiga i
det, sporrar oss i vårt
ideella arbete, säger
Anita Krutrök, som är
föreningens kassör.
Två Kaunisvaarakvinnor
möter upp i byns Folkets
Hus.
De har båda mycket att
förtälja om Folkets Husföreningen och dess historia.
Anita Krutrök har hunnit med att jobba både
under Northlanderan och
senare när Kaunis Iron
återstartade gruvan, för
olika aktörer i branschen.
Gerda Uusitalo arbetade innan pensioneringen
som diabetessköterska på
hälsocentralen i Pajala.
Hon har sedan barnsben
varit ideellt aktiv i Kaunisvaara.
– Byn levde verkligen
upp och Folkets Hus var
navet i all verksamhet,
minns Gerda Uusitalo.
Liv i luckan
Innan
gruvetableringen
var Kaunisvaara en tyst by,

Folkets Hus förde en tynande tillvaro – danserna
var färdigdansade och
sångerna sjungna. När så
Northland kom in i bilden
blev det liv i luckan och
Folkets Hus blev åter navet
i byn.
– De hade
sina första informations- och ”Vi bakade
samrådsmöten
bullar så
här, barackerna
ställde de här att svetten
intill
Folkets
lackade”
Hus och här
hos oss kunde
de beställa mat, som byns
kvinnor lagade till med
egna recept. För de pengarna, 200.000 kronor, lade
föreningen ett nytt dansgolv på Folkets Hus, säger
Anita Krutrök.
Malmen fanns kvar
Men i och med Northlandkonkursen
rasade
allt. Folketshusföreningen
gick under några år på
sparlåga, ibland ordnades
det med minnesstunder.
Men malmen fanns kvar i
jorden och snart såg man
åter ljuset i byn i form av
Kaunis Iron som planerade
en återstart av gruvverksamheten.
– De hade sitt först informationsmöte här på

Gerda Uusiutalo och Anita Krutrök ser Kaunisvaara by och Folkets hus leva upp igen. Foto: Hasse Mella Stenudd
Folkets Hus. Jag minns att
vi stod i köket och bakade
bullar så att svetten lackade, säger Anita Krutrök.
I samma anda
Nu har Folkets Hus i Kaunisvaara återigen intagit
sin rättmätiga plats som

navet i byn. Engagemanget
kring Folkets Hus och dess
verksamhet har av tradition alltid varit ideellt och
byns kvinnor och män
fortsätter i samma anda.
– Första helgen i juli
firade Kaunis Iron sitt ettårsjubileum, naturligtvis

här på Folkets Hus. Kvinnorna i byn kraftsamlade
åter och bakade 48 tårtor
till ettårsfesten, som hade
långt över 500 besökare.
Karlarna i byn fanns med
som parkeringsvakter och
de fick skura lokalerna efteråt, säger Uusitalo.

Enligt de två kvinnorna
fungerar samarbetet med
Kaunis Iron bra.
– Vi har ömsesidig respekt gentemot varandra,
säger Anita Krutrök.
Hasse Mella Stenudd
hasse.mella.stenudd@haparandabladet.se

073-033 07 81
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MALMENS
VÄG TILL
MARKNADEN
Kaunis Irons dagbrottsgruva i Pajala
är bara starten i malmens väg till
kunder runt om i världen.
Brytningen, anrikningsverket
och logistiken som sker via
lastbil, tåg och båt är en
optimerad och hållbar
kedja. Här kan du lära
dig mer om processen
som förädlar den åtråvärda järnmalmen.

OMLASTNING
TILL BÅT

1. Dagbrott

9

3 PRIMÄRKROSS
LASTNING TILL
LASTBIL

6. Malning

7

1

5

DAGBROTT

8

OMLASTNING
TILL TÅG

6 ANRIKNINGSVERK

7. Lastning

1.

MALMLAGRING

2. Den malm som lossnat efter

4 SOVRING

2 LASTNING

Dagbrottet. Borrningen förbereder
för sprängningen där sprängmedlet
laddas i borrhålen.
sprängningen lastas på truckar och
körs till krossningen.

3. Malmen tippas in i primärkrossen.

Efter att ha krossats forslas malmen
på band till sovringen.

4. Sovringen. Här separeras grövre
bitar från finare via siktning.

5. Malmen lagras.
6. Anrikningsverket. Via malning i
7.

flera steg och magneter däremellan
separeras malmen och förädlas till
ett fint puder.

Malmen lastas på täckta lastbilar
för transport till tåget.

8. Omlastning till tåg.
9. Omlastning till båt från malmhamnen
i Narvik för vidare transport till kund.

PRIMÄRKROSSEN
En gigantisk ”mortel”
som krossar meterstora
block till bitar på cirka
15 centimeter. (3)

SOVRINGEN
Separerar malmen i
en grövre och en finare
fraktion. (4)

PRIMÄRKVARNEN
Maler ner malmen
till 2,5 mm korn. (6)

MALMLAGRING
Grov malm och mer
finfördelad malm. (5)

MAGNETSEPARATORER 1
Här fångas järnmalmen av
magneten och annat material tas bort. (6)

VERTIKALVARNEN
Här mals malmkornen
ner till ett fint pulver
som kan liknas vid
potatismjöl. (6)

MAGNETSEPARATORER 2
Ännu en gång fångar magneter
järnmalmen. (6)

HISTORIK 2012-2019
2012

• Gruvföretaget
Northland Resources
öppnar ett dagbrott i
Kokkovuoma för att
bryta järnmalm.
• Första malmtransporten
skedde i december
2012.

2013

• Priset på järnmalm stagnerar.
• Gruvbolaget rasar på börsen och
behöver få in 2,4 miljarder kronor
i slutet av januari.
• Northland Resources inleder en
rekonstruktion den 8 februari.

AVVATTNING
Vattnet pressas ut. (6)

Källor: Wikipedia, NSD, Kuriren, P4 Norrbotten, Aftonbladet, maskinentreprenoren.se.

2014

• Priset på järnmalm går
ner kraftigt.
• 8 oktober avbryter
Northland Resources
malmbrytningen.
• I december begärdes
bolaget i konkurs.

2015

• Anrikningsverket, järnvägsvagnar och truckverkstad köps av
bolaget Abecede som
ska bli Kaunis Iron.

2017

• Kaunis Holding AB övertar
verksamheten.
• I november beslutades det
att gruvdriften i Tapulivuoma
skulle återupptas.

2018

• Kaunis Holdning köper 19 februari upp
Abecede samt alla resterande tillgångar
i Northland Resources konkursbo, och
byter namn till Kaunis Iron AB.
• Ett kluster av svenska investerare går
in med nästan 600 miljoner för att
göra att gruvbrytningen återupptas
i Kaunisvaara.

• ”Vi har skapat en helt ny affärsmodell som vi jobbar med och har tre
bra kunder. Så det ser väldigt bra ut”,
säger Anders Sundström, styrelseordförande för Kaunis Iron, till Di TV
och Expressen TV den 29 maj.

• 25 juni ansöker Naturvårdverket
att Kaunis Irons miljötillstånd ska
återkallas.
• 18 juli juli återupptar Kaunis Iron
malmbrytningen.
• ”Det är en jättestor dag för både
Kaunis Iron och Railcare. Men
också för Pajala kommun som

lever upp och alla jobb som kommer
tillbaka”, säger lokföraren Anna
Helmersson till NSD i augusti, under
premiären för avfärden av det första
malmtåget.

2019

• ”Efter att ha noggrant och strukturerat
brutit ner Naturvårdsverkets påståenden
så känner vi inte att det finns särskilt
mycket i dom”, säger platschefen Åsa
Allan till maskinentreprenoren.se i april.
• 17 juli söker Kaunis Iron verksamhetstillstånd för två nya gruvor, i Sahavaara
och Palotieva.

• Järnmalmspriset stiger.
• ”Det går fantastiskt bra”, säger
Per-Erik Lindvall, vd vid Kaunis Iron
till NSD i juni.
• Gruvverksamheten sysselsätter
ungefär 350 personer direkt i
verksamheten.
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KONTAKT

Klas Dagertun

Vd
klas.dagertun@kaunisiron.se

Åsa Allan

Platschef
asa.allan@kaunisiron.se

Sara Stridsman

Personalchef
sara.stridsman@kaunisiron.se

Huvudkontor i Pajala:
Bert-Ove Johanssons väg 8.
Kontor i Luleå: Köpmangatan 56.
Telefon: 0978 – 27 27 27.

Andreas Lantto

Mail: info@kanuisiron.se

Logistikchef
andreas.lantto@kaunisiron.se

kaunisiron.se

KAUNIS AKTUELLT Ansvarig utgivare: Klas Dagertun, Kaunis Iron. Redaktör: Ronny Olovsson, Vinter. Layout: Peter Kemi, Vinter. Tryckeri: Tryck i Norrbotten, november 2019. Upplaga: 4 600 ex.

VI SÖKER LÖPANDE NYA MEDARBETARE SOM VILL VARA MED OCH BIDRA TILL ETT ÄNNU BÄTTRE KAUNIS IRON

BLI EN DEL
AV VÅRT TEAM

Malmbilschaufförer, gruvgeologer,
miljösamordnare och ingenjörer.
Vi söker hela tiden nya kollegor som
vill stärka vårt team på den spännande
resa vi har framför oss. Tillsammans
bygger vi en hållbar gruvverksamhet
i Pajala – och en arbetsplats att trivas
och utvecklas på.
INTRESSERAD?
Skicka ditt CV och några rader till rekrytering@kaunisiron.se
eller läs mer på kaunisiron.se/jobba-hos-oss

Kaunis Iron har med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang startat upp järnmalmsgruvan i Pajala. Vårt unika järnmalmskoncentrat har med sina kvalitets- och miljöfördelar
redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk. Kaunis Iron ägs av ett
80-tal svenska entreprenörer. Läs mer på kaunisiron.se.

