Emma woont op een ijzerertsmijn
In het noorden van Zweden
Emma moet verhuizen, want haar huis staat bovenop een ijzerertsmijn. Maar ze hoeft niet
naar een nieuw huis: haar oude huis wordt gewoon opgetild en ergens anders neergezet!
In het noordelijkste puntje van Zweden ligt de stad Malmberget. Hier woont Emma met
haar familie
"Ik ben Emma en ik woon in Malmbergetin Noord-Zweden. Ik ben aan het inpakken, want we
gaan verhuizen."
Ik woon mijn hele leven al in Malmberget. We hebben hier een winkel, twee pizzeria's en
twee scholen. 's Winters is het hier koud,soms wel 30 graden onder 0. Ik vind het leuk dat
je hier 's winters kunt skiën en sneeuwscooteren. Maar het is maar een klein stadje, en er
is verder niet veel te doen."
Malmberget ligt boven op een laag ijzererts. Dat ijzererts wordt diep onder de grond
weggehaald, en de mijn wordt steeds groter.
"We gaan hier weg omdat ons oude huis niet op zijn plek kon blijven staan want er zit een
mijn onder. Hier staat een heken daarachter is de mijn. De mijn wordt steeds groter en er
zit nu een gat in de grond. Het hek zorgt ervoordat niemand in het gat valt. Ik ben blij dat
we niet meer wonen waar ons huis eerst stond. Dat zou best een beetje eng zijn, vanwege
de gevaren. Maar de plek waar we heen gaan, is helemaal niet eng."
De inwoners van de stad moeten vaak verhuizen door de mijn. Huizen worden gesloopt of
verplaatst.
"Het was gaaf om te zien hoe ze het verplaatsten. Het was groter dan ik dacht, toen ze het
optilden."
Het huis van Emma staat op de nieuwe plek en de spullen kunnen weer worden uitgepakt.
Emma vindt het spannend en een beetje vreemd om haar huis op een andere plek terug te
zien.
"Het is raar om weer in hetzelfde huis te gaan wonen, maar dan met een ander uitzicht. Dat
is heel gek."

