Följ med på en
promenad genom Kirunas
historia, arkitektur och
stadsomvandling!
/Clara Nyström,
kommunantikvarie

”Join us on a walk through
Kiruna’s history, architecture and
urban transformation!”

Så här går du QR-promenaden

How to do the QR walk

•

•

•
•
•
•

Börja med att ladda ned en QR-app
till din smarta mobiltelefon.
Vid varje plats som är märkt på
kartan finns en QR-kod.
Följ kartan och du hittar koderna
som är fästa på stolpar längs vägen.
Skanna av QR-koderna och lär känna
Kiruna via din mobiltelefon.
Promenaden är cirka 2,5 km.

•
•
•
•

Start by downloading a QR app to
your smart phone.
At each location marked on the
map, there is a QR code.
Follow the map and you will find the
codes along the way.
Scan the QR codes and get to know
Kiruna via your mobile phone.
The walk is about 2.5 kilometres.
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Börja här!
Start here!

Meschplan
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Byggnadsepoker
Kiruna’s architectural style periods

Centralskolan
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Kirunas handel
Trade and shopping in Kiruna

Kvarteret Ortdrivaren
The Ortdrivaren district

Om nya Kiruna
About the new Kiruna

Hittar du inte en kod? Här finns alla samlade.
Can’t find a code? Here are all gathered.
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