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Det är med stor glädje som vi välkomnar Markus Petäjäniemi som ny styrelseordförande för LTH från 

och med 1 januari 2022. Markus kommer med sin kunskap och erfarenhet vara till stor nytta för oss i 

vår fortsatta resa och omställning att bli ett företag som erbjuder fossilfria tjänster. Våra ägare har 

nyligen tagit fram nya ägardirektiv som innebär att vi ska växa och utvecklas samtidigt som vi 

fokuserar på att: 

✓ Vi har ett miljö- och säkerhetsarbete som ligger i framkant för branschen!  

✓ Vi ligger i framkant vid nyttjandet av ny teknik! 

✓ Vi har en hög kundnöjdhet! 

✓ Vi har en hög medarbetarnöjdhet! 

✓ Vi ligger i framkant i branschen vad gäller hållbarhetsfrågor, både vad gäller social och 

miljömässiga hållbarhetsfrågor! 

✓ Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling av vår personal! 

Året 2021 har till stor del präglats av pandemin och den har påverkat vår verksamhet men vi har 

alltid levererat utifrån våra kunders krav och förväntningar. Viktiga händelser under året är att vi har 

fått fortsatt förtroende från LKAB i våra uppdrag i Svappavaara och Kiruna. I Svappavaara har vi fått 

förlängt med 2 år med option på ytterligare 1 år och i KUJ fick vi förlängt med 2 år. Från och med 1 

september 2021 fick vi förtroendet från LKAB att i Mertainen hjälpa till att bygga upp ett rågodslager 

och uppdraget sträcker sig fram till våren 2022 med option på ytterligare 2 år. I maj månad kom vi 

överens med LKAB Berg & Betong om fortsatt uppdrag i Konsulgruvan som sträcker sig fram till sista 

december 2023 med option på ytterligare 2 år. På entreprenad så fick vi fortsatt förtroende att 

hjälpa SSC Esrange med mark- och anläggningsarbeten för att bygga upp uppskjutningskapacitet av 

bland annat satelliter. Vi fick även teckna ett avtal med Nek AB om mark- och anläggningsarbeten för 

uppbyggnaden av nya centrumkärnan. 

Det är i Norrbotten och Västerbotten det händer! Blickarna i Sverige är riktade mot Norr med 

anledning av de industriella satsningar som nu är på väg att förverkligas. Peter Larsson som är utsedd 

av Regeringen att vara statlig samordnare för Norr- och Västerbotten har kommit fram till att vi 

behöver bli 100 000 fler medborgare och för oss i Kiruna innebär det att vi på cirka 10-års sikt 

behöver växa med 7 000 fler kirunabor. Det är en tuff utmaning men det skapar än mer framtidstro 

och vill man vara någonstans där det händer så är Kiruna en fantastisk plats att leva och bo i.  

Jag vill rikta ett stort tack till er alla för goda arbetsinsatser under året och se till att ta hand om era 

nära och kära under jul- och nyårshelgerna! 

 

God Jul & Gott Nytt År! 

 

Peter Niemi                                                                                                                                                            
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