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Extra viktigt med 
goda grannar

Mats Dahlberg, vd Kirunabostäder

Den här tidningen görs av
oss på Kirunabostäder  

för våra hyresgäster och kunder.  
 

Hos oss kommer ut 3 gånger per år.
Redaktör: Emma Wodén

Ansvarig utgivare: Mats Dahlberg
Frågor eller tips till tidningen kan du maila till:

info@kirunabostader.se

Hos ossIngång!

Kvartersvärdarnas telefontider:
Måndag-fredag kl. 7.30-9.00 och 12.00-13.00

Felanmälan: 0980-708 50
Störningsjour och upplåsningar: 0980-812 86

 
Akuta fel efter kontorstid (jour) Kiruna C,  

Jukkasjärvi 073-270 55 00
Akuta fel inom östra landsbygden – 

Svappavaara, Vittangi, 
Övre Soppero, Karesuando 070-213 19 37

I september skickade vi ut årets nöjd kund index-undersökning till 
alla våra hyresgäster och nu har vi äntligen fått resultatet. Vi är glada över att 
så många som 1 007 av er svarade, vilket är nästa 50 % av våra hyresgäster. I 
stora drag stämmer resultatet överens med tidigare undersökningar - våra hy-
resgäster trivs hos oss, både i kvarteret, lägenheten och med oss som hyresvärd. 
NKI-undersökningen är ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete. Kiruna- 
bostäder ser över ekonomin inom alla områden för att lösgöra medel för att 
förbättra underhåll av lägenheter och utemiljöer, som är områden där vi får 
lägre betyg. Just nu tar vi fram nya investeringsplaner för bostadsområden och 
parkeringslösningar. Vi hade hoppats på att kunna genomföra mer underhåll 
under året men det var tyvärr inte genomförbart på grund av pandemin. En 
förbättringsåtgärd som vi omgående ska se över är tillgängligheten via besök 
och telefon. Redan nu kan du besöka vår nya webb med högre tillgänglig-
het, där vi hoppas kunna hjälpa dig även på distans. 

En annan följd av pandemin är att vi lever mer isolerat. Många arbetar 
hemifrån och träffar varken kollegor eller vänner i samma utsträckning  
som tidigare. Men det som införts som en säkerhetsåtgärd kan bli till  
en fara för den som lever i en våldsam relation. Vi vill uppmuntra 
er alla att vara en extra god granne. Antingen genom att slänga 
ett par ord i trapphuset eller genom att knacka på om du kän-
ner oro för en granne. Det kan faktiskt stoppa våld i hemmet. 

I jultider brukar vi vanligtvis uppmuntra er till att passa 
på att umgås med familj och vänner under vår mörkaste 
tid på året. I år vill jag påminna om att fortsätta tvätta 
händerna och hålla social distans, men också att höra 
av dig till de som du inte kan träffa just nu. Önskar er 
alla en riktigt god jul.

Just nu har vi
telefontid på

  besökstiderna!

www.kirunabostader.se
info@kirunabostader.se

 
Besöksadress: Gruvvägen 3,

Gamla brandstationen.
Postadress: 981 85 Kiruna
Telefon: 0980-708 50 vxl

 
Bostadsförmedlingens öppettider:

Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.00-10.00
Måndag-onsdag kl. 13.00-14.00 samt torsdag  

kl. 15.00-17.00
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Vi frågar 
våra 

medarbetare
På gång! 1:  Vad är ditt bästa tips för god 

grannsämja?
Just nu träffar vi inte så många hyresgäster till följd av 
covid-19, istället får du möta några av våra medarbetare.

Lars Niemi, 50 år, projektledare
Jag tycker att man ska lyssna och vara 
hjälpsam mot sina grannar. Om man finns 
där när de behöver hjälp, så får man för-
hoppningsvis samma bemötande tillbaka.

Ann-Britt Fjellborg, 57 år, felan-
mälan 
Jag brukar säga hej till alla som jag träffar 
i mitt trapphuset, oavsett om det är gran-
nar eller besökare i huset. Jag tror också 
att det är bra att ha dialog med grannarna 
även om det bara är småprat.

Stefan Björnström, 34 år, under-
hållsansvarig förvaltare
Självklart bör man tänka på ljudvolymen 
när man bor i flerbostadshus. Själv bor 
jag i ett hus med många äldre och jag 
brukar hjälpa till att bära upp väskor eller 
matkassar när det behövs.

Energitipset • Ställ inga stora möbler  
framför elementen
Undvik att ställa stora möbler eller långa gar-
diner framför elementen, då blockeras värmen 
och kan inte komma ut i rummet. Det behövs 
minst 40 centimeter fri yta framför ett element 
för att det ska fungera rätt, så flytta hellre ut 
soffan eller fåtöljen en bit in i rummet.

Se fler energispartips på kirunabostader.se.

• Felanmälningar i Coronatider. Vi fortsätter 
att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommenda- 
tioner och begränsar de åtgärder som innebär hembesök hos 
hyresgäster eller annan nära personkontakt. Vi utför endast 
akuta åtgärder där felet kan utgöra risk för personskada eller 
skada på fastigheten och ber dig som hyresgäst att avvak-
ta med felanmälningar som inte är av akut karaktär. De 
felanmälningar som är gjorda sedan tidigare finns kvar i vårt 
system och hanteras så snart vi har nya rekommendationer. 
Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta kan 
orsaka.

• Våra samarbetspartners. När du har gjort en 
felanmälan till oss kan det hända att någon av våra samar-
betspartners kommer och åtgärdar felet. Våra entreprenörer 
inom de olika yrkeskategorierna är:
Bygg: NYAB, PEAB, Kiruna Målbygg AB
El: Midroc Electro AB
VS: Caverion Sverige AB
Ventilation: Bravida Sverige AB
Lås: Certego AB
Golvarbeten: LB Golv AB, JK´s Kök & Golv AB
Måleriarbeten: Kiruna Måleri AB, Bygg- & Måleritjänst AB
Saneringsarbeten: OCAB Norrbotten AB
Skadedjur: Anticimex AB
Glasarbeten: Norrbottens Glas & Bygg AB
 
Grattis till vinnarna...
...som svarade på årets NKI-enkät och var med i utlottning-
en av 1 000 kronor var i hyresrabatt. Vinnarna är: Peter 
Hansson, Mussie Tesfamicael Andemariam, Lena Tervahau-
ta, Olof Segerdal, Anton Wikström, Thore Aldenlöv, Tobias 
Israelson, Karl-Erik Lahti, Siv Eliasson och Patrik Dahlen. 
Vinsten dras från er hyra i januari. Lottningen utfördes av 
AB Wikner QM som genomförde enkätundersökningen åt 
Kirunabostäder. Vinnarna är underrättade. Tack till alla som 
svarade på enkäten. 

Just nu har vi
telefontid på

  besökstiderna!

Tillsammans  
sparar vi energi.
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Sanering av klotter ger onödiga kostnader som hade kunnat gå till 
betydligt roligare saker.

Onödiga kostnader för klotter
Klotter skapar en ovårdad bild i våra bostadsområden 
och i stadsmiljön. Kostnaden för saneringsarbete är 
pengar som hade kunnat gå till mycket roligare saker.

Klotter i bostadsområden och 
runt kommunala fastigheter före-
kommer frekvent och upptäcks of-
tast vid rondering runt fastigheten 
eller via felanmälan från hyresgäs-
ter. Kirunabostäder tar bort klotter 
så fort som möjligt. Beroende på 
ytan som det klottrats på får vi i 
vissa fall ta in en entreprenör för 
klottersanering. Vintertid är det 
svårare att sanera, vilket innebär att 
klottret kan bli kvar under en läng-
re tid. Det ger ett tråkigt intryck 
eftersom fastigheten ser ovårdad 
ut och kan bidra till att närmiljön 
upplevs som otrygg.

Kostnader för klottersanering 
är pengar som utan klotter hade 

gått till underhåll av fastigheter till 
exempel målning av trapphus och 
andra allmänna utrymmen, lekut-
rustning och lägenhetsunderhåll.

- Vi hade förstås hellre lagt 
pengar på underhåll och utrustning 
som gynnar våra hyresgäster direkt 
istället för att klottersanera, säger 
Mikael Fors, fastighetschef.

Kirunabostäder arbetar proaktivt 
genom att belysa mörka platser 
och sanera klotter så fort som 
möjligt för att förebygga att mer 
uppkommer. Något facit på hur 
man förhindrar klotter har vi inte 
men vi uppmanar dig som kommer 
på eller misstänker en klottrare att 
göra en polisanmälan.

I nuvarande centrum hyr vi ut lägenheter med korttidskon-
trakt. Anledningen till att vi hyr ut med korttidskontrakt är att 
fastigheterna ligger inom gruvans påverkansområde och har en 
begränsad livslängd. 

Lägenheterna med korttidskontrakt publiceras på vår hemsida 
precis som våra tillsvidarekontrakt. Skillnaden är att var fjärde 
korttidskontrakt publiceras under köptyp Direkt, där det är 
först till kvarn som gäller oavsett köpoäng. Intresseanmälan på 
lägenheter i kötyp Direkt kan du göra via webbsidan eller via 
telefon till vår bostadsförmedling. Den som är snabbast att göra 
intresseanmälan får lägenheten, förutsatt att sökande uppfyller 
våra grundkrav och blir godkänd som hyresgäst. 

Först till kvarn på var 
fjärde korttidskontrakt 
Nu hyr vi ut var fjärde ledigt korttidskontrakt till 
den första som anmäler intresse. Du hittar lägen-
heterna på webben under Ledigt just nu.

På bland annat Bergmästaregatan 5 i nuvarande centrum 
hyr vi ut lägenheter med korttidskontrakt.

Först 
till 

kvarn!
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Hej Thomas! 
Thomas Isaksson har arbetat på Kiru-

nabostäder sedan 2018. Han har en tjänst 
som fastighetsskötare med placering i 
Svappavaara och Vittangi. Thomas arbetar 
i Kirunabostäders egna bostadsfastighet- 
er och de fastigheter som vi förvaltar åt 
Kiruna kommun så som förskola, skola 
och sporthall.

- Det roligaste med att vara fastighets-
skötare är variationen i arbetet och att få 
jobba med problemlösning, säger Thomas. 
Att vara just flexibel och lite av en mång-
sysslare är en styrka när man arbetar på 
landsbygden, där medarbetarna kan få lösa 
uppkomna problem på egen hand. 

Inför jul skickar Thomas en uppmaning 
till alla hyresgäster: 

- Kom ihåg att inte spola ner fett från 
matlagning i diskhon. Häll fettet i en 
petflaska och släng den i hushållssoporna, 
så slipper ni stopp i avloppet. 

Thomas Isaksson, fastighetsskötare.

Kirunabostäders medarbetare:

Den rådande pandemin har medfört 
konsekvenser och en förändrad vardag för 
många. Olika restriktioner för att förhindra 
och minska smittspridning medför en ökad 
isolering. Många arbetar hemifrån och umgås 
inte i sina vanliga nätverk, vilket minskar 
skyddsfaktorer som kontakt med kollegor och 
vänner. Minskad insyn kan göra att det tar 
längre tid att uppmärksamma om någonting 
inte står rätt till.

Vi på Kirunabostäder vill att alla ska känna 
sig trygga i sitt hem. Genom Huskurage hjäl-

per vi grannar att agera för att förhindra våld 
i hemmet. Om du är orolig att någon granne 
far illa: 1. Knacka på! 2. Om det behövs - ta 
hjälp av andra grannar. Fler grannar kan bidra 
till att skapa mer trygghet. 3. Ring polisen om 
du tycker att situationen är akut eller hotfull. 
Genom att hjälpas åt kan 
vi förebygga och stoppa 
hot och våld. Din insats 
kan rädda liv. Läs mer om 
Huskurage i trapphuset 
eller på huskurage.se.

Hjälp till att rädda liv
Riskerna för att utsättas för våld i hemmet ökar under coro-
napandemin. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer 
är det extra viktigt med huskurage.

Läs mer 
på 

webben!
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- Att tänka nytt innebär ibland att man får tänka om, säger Mats Dahlberg, vd och Stefan Sydberg, styrelseordförande Kirunabostäder.

Aktuellt!

Garageplatser - 
en del av din boendemiljö
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Garage och bilplatser har varit en het fråga 
hos Kirunabostäder under hösten. Förutom att  
vi färdigställde ombyggnationen av parkerings- 
miljön på Tallplan så gick vi ut med en vill-
korsändring som innebar höjda priser för våra 
garageplatser. Grundtanken till höjningen är 
att göra garageplatserna självfinansierade, vilket 
de inte är idag. 

– Vi anser att hyresgäster som endast hyr 
bostad hos oss inte ska behöva stå för kostna-
den för driften av garagen, utan den kostnaden 
ska bäras av de hyresgäster som väljer att hyra 
garageplats, säger Mats Dahlberg, vd Kiruna- 
bostäder. För att klara av driftkostnaderna för 
garagen krävs en höjning av priserna och i pris-
sättningen har vi utgått från pris per kvadrat-
meter, som ger den faktiska kostnaden för ytan 
du har tillgång till, precis som för lägenheter. 

Sedan september, då villkorsändringarna 
skickades ut till de hyresgäster som hyr garage, 
har Kirunabostäder kommit längre i sin plane-
ring för framtida bil- och garageplatser. Vi har 
nu tagit fram en investeringsplan för ombygg-
nation av övriga garage på Lombolo och i 
och med det såg vi ett behov av att tänka om 
gällande en del av den tidigare kommunicerade 
prishöjningen. Eftersom varmgaragen är tänkta 
att rivas och inte kommer att ersättas vid en 
ombyggnation har styrelsen beslutat att sänka 
den tänkta prishöjningen på varmgaragen på 

Lombolo och Ormen långe med 50 procent. 
Prissänkningen grundar sig på att varmgaragen 
inte kommer att underhållas mer än nödvän-
digt fram till att de ska rivas. Den kvarstående 
höjningen ska täcka driftkostnaderna. Exem-
pel: Ett varmgarage på 14,5 kvadratmeter skul-
le ursprungligen ha fått ett nytt pris på 1 063 
kronor per månad, vilket i och med justeringen 
istället blir 772 kronor per månad. Hyresgäster 
med varmgarage på Lombolo och Ormen långe 
kommer att behålla den rabatterade hyresnivån 
tills det är dags för ombyggnation i området.

Samtliga av Kirunabostäders garage hade 
tidigare fasta priser oavsett storlek på garaget. 
För hyresgäster som valt att hyra garage av 
oss har ytan på garaget tidigare varit mindre 
väsentlig. Med de nya garagepriserna som är 
baserade på kvadratmeterpris får garagets yta 
större betydelse. För att inte genomföra en 
markant hyreshöjning för befintliga hyresgäster 
har styrelsen beslutat att sätta ett takpris på 
varmgarage. Det innebär att ett varmgarage 
som mest kommer att kosta 1 200 kronor per 
månad.

De hyresgäster som berörs av den nya 
prisjusteringen kommer att bli kontaktade 
gällande sin nya hyra inom en snar framtid. 
Prishöjningen av kallgarage kommer att 
genomföras utan förändringar då höjningen 
krävs för att finansiera drift-, underhålls- och 

ombyggnadskostnader. 
- Vi ser att ombyggnationen av parkerings-

miljön på Tallplan är ett lyckat exempel på vart 
vi vill med boendemiljöerna i våra områden. 
Vi strävar efter trygga och trevliga parkerings-
lösningar där det ska kännas säkert att vistas, 
parkeringarna är också en del av boendemiljön, 
säger Stefan Sydberg, ordförande för Kirunabo-
städer. På Tallplan har vi gjort om den tidigare 
parkeringsytan, som till största del bestod av 
en öppen asfalterad yta, till en parkeringsmiljö 
med ett bredare utbud av bilplatser i kombina- 
tion med grönytor. Även om vi inte har möjlig- 
het att renovera hela beståndet i samma om- 
fattning så ser vi ett tydligt behov av att för-
bättra parkeringsmiljöerna. 

Med ombyggnationen på Tallplan som refe-
rens har vi kommit fram till att inte bygga nya 
varmgarage framöver, då det pris vi måste ta för 
att få ihop driftkostnaderna för varmgarage ger 
en betydligt högre hyra för våra hyresgäster. Vi 
har däremot sett ett stort intresse för att hyra 
carport med förråd, vilket vi ser som en ekono-
miskt fördelaktig lösning för våra hyresgäster. 

- Men för att få en så tydlig bild som möjligt 
av vilka önskemål som finns i det aktuella om-
rådet, kommer vi att lyssna av vad hyresgäst- 
erna vill ha inför kommande ombyggnationer, 
säger Stefan Sydberg. 

I september gick Kirunabostäder ut med beskedet att vi höjer priset 
för samtliga garageplatser i beståndet. Efter det har det hunnit rinna 
vatten under broarna och vi har tänkt om och tänkt nytt.

Garageplatser - 
en del av din boendemiljö

”Vi strävar efter trygga och trevliga 
parkeringslösningar där det ska 
kännas säkert att vistas.”
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Nya medarbetare! På ny tjänst! 

Ny medarbetare: 
Anita Wiklund
lokalvårdare

Ny medarbetare:
Klara Blomqvist
lokalvårdare

Ny medarbetare:
Erik Tano
reparatör

Nöjd-kund-index

86,1 % 

Senaste mätningen

... av våra hyresgäster anser att de trivs 
mycket eller ganska bra med sitt boende 
hos Kirunabostäder, vad gäller trivsel 
i sitt kvarter. Det vi kan bli bättre på är 
underhåll och utemiljöer i våra bostads-
områden. Kirunabostäder ser över eko-
nomin inom alla områden för att kunna 
förbättra underhåll av både lägenheter 
och utemiljöer.

Sneak peek kvarter 7-9
 
Hösten 2019 påbörjades bygget av 297 lägenheter på kvarter 7, 8 och 9 mitt i nya stads- 
kärnan. Här bygger LKAB ersättningsbostäder och lokaler till Kirunabostäder. Inflyttningen 
är planerad till hösten 2022. Lägenheterna vid Kirunas nya handelsgata är fördelade på tre 
kvarter med handelslokaler i bottenplan och kontor och bostäder på de övre våningarna. I 
samtliga kvarter finns hiss. Lägenheterna är i storlekarna 1-4 rum och kök och alla lägenhe-
ter är utrustade med diskmaskin samt förberedda för tvättmaskin och torktumlare. De flesta  
lägenheter har balkong, uteplats eller fransk balkong och på de gemensamma innergård- 
arna kommer det att finnas tvättstuga, växthus för egen odling, lekutrustning och gräsytor 
samt grill- och sittplatser. Vi fortsätter med spänning att följa bygget på kvarter 7-9.

På vår hemsida hittar du alltid aktuell information: www.kirunabostader.se

Nästa nummer 
kommer till 

våren.
Vi ses då!

Nedanför stadshuset Kristallen växer Kirunas nya handelsgata fram.

Välkommen till nya 
kirunabostader.se!  
I november lanserade vi vår nya webbplats 
med ny design och nya funktioner, allt för 
att göra det lättare för dig som besökare 
att hitta det du letar efter. På webben når 
du oss dygnet runt. Välkommen in till nya 
kirunabostader.se!

God Jul!
Kirunabostäder

Vi önskar alla 
våra hyresgäster och 
kunder en riktigt 


