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Ingång!

Nya bostäder och
omflyttning i beståndet

Hos oss
Den här tidningen görs av
oss på Kirunabostäder
för våra hyresgäster och kunder.

Nu har vi börjat informera de hyresgäster som kommer att behöva
flytta från nuvarande centrum till följd av gruvbrytningens påverkan. Vår
marknadsavdelning har haft två träffar med hyresgäster som berörs i första
skedet, fler träffar planeras och vi finns alltid tillgängliga vid frågor från dig
som hyresgäst. Vi har förberett oss inför denna process men tar gärna emot
förslag på förbättringar från er som blir berörda. En flytt kan upplevas olika
från person till person och det är viktigt för oss att det sker på ett för er tryggt
och smidigt sätt, så långt det är möjligt.
Under sommaren och hösten kommer vi att publicera ett antal nyrenoverade bostäder i vår bostadskö, dels Tallplan 5-6 men också de lägenheter som
Migrationsverket tidigare hyrt av oss. De nyproducerade lägenheterna vid
gamla skjutbaneområdet släpps också i kön under hösten. Inflyttning
på Tallplan 5-6 samt Lerduvestigen beräknas ske i december och januari.
Utöver nya bostäder planerar vi för våra nya handelslokaler som ska
byggas i Kirunas nya centrum. I det arbetet träffar vi just nu både
befintliga och nya hyresgäster.
I maj anslöt vi oss till Huskurage, ett initiativ som på många platser
förhindrat att gräl och konflikter utmynnat i olyckliga situationer.
Det är inte ovanligt att vi har samma grannar under många år,
genom att vi tillsammans skapar trygghet i våra områden ökar vi
allas trivsel och gemenskapen.
Jag önskar er alla en riktigt fin sommar.

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

www.kirunabostader.se
info@kirunabostader.se
Besöksadress: Gruvvägen 3,
gamla brandstationen.
Postadress: 981 85 Kiruna
Telefon: 0980-708 50 vxl

Se våra
sommartider
på sista
sidan

Bostadsförmedlingens öppettider:
Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.00-10.00
Besökstid: Måndag-onsdag kl. 13.00-14.00 samt
torsdag kl. 15.00-17.00
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

Mats Dahlberg, vd Kirunabostäder
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På gång!

1: Vad tycker du om stadsomvandlingen?

• Nytt system för rättvis hyra. Tillsammans

I maj började vi informera hyresgäster som måste flytta
från nuvarande centrum till följd av gruvbrytningen.
Vi frågade vad de tycker om stadsomvandlingen.

med Hyresgästföreningen arbetar Kirunabostäder med att
utveckla ett nytt system för att räkna ut vad du ska betala
i hyra för din lägenhet. Vårt syfte är att alla som bor hos
oss ska ha en hyra som speglar kvaliteten i bostaden och områdets attraktivitet. En del av arbetet med den nya hyressättningen innebär att vi kommer att besikta samtliga lägenheter
i vårt bestånd. En annan del är den enkätundersökning som
du som hyresgäst fått skickat till dig. Kom ihåg att svara på
enkäten senast den 30 juni för att få en mer rättvis hyra.

Vi frågar
våra hyresgäster

Marie Rova, 38 år, bor på
Vänortsgatan
Det är spännande och samtidigt skrämmande nu när det börjar bli verklighet.
Jag hoppas att man kommer att få ihop
det bra med butiker och restauranger i
nya centrum, så det blir mysigt.

Gustaf Waerner, 68 år, bor på
Geologgatan

• Inga fler pappersavier. Nu tar vi bort pappers-

avier för dig som betalar hyran via autogiro. För att minska
på pappersanvändningen och värna om miljön kommer vi
från och med oktober endast att skicka ut pappersavier vid
hyresändringar. Om du vill se dina hyresavier digitalt hittar
du dem på Mina sidor. Fram till september får du som betalar hyran via autogiro hemskickat en pappersavi.

Jag är extremt positiv till stadsomvandlingen. Jag tror att det kommer att locka
besökare som vill se nya Kiruna, men jag
förstår samtidigt att människor kommer
att sakna de områden som försvinner.

Urban Kalla, 57 år, Anna Waara
Kalla, 58 år, bor på Vänortsgatan

• Inflyttning på Tallplan 5-6. I december är det
dags för inflyttning i våra 58 nyrenoverade lägenheter på
Tallplan 5 och 6. Husen har genomgått en totalrenovering
både in- och utvändigt där vi bytt ut tak, fönster, fasader,
ventilation och entréer. Husen har också fått nya, större balkonger och alla ytskikt invändigt är nya. Nytt i vårt bestånd
blir att 10 av lägenheterna på Tallplan blir allergivänliga,
vilket innebär att du inte får ha husdjur eller röka i huset.

Stadsomvandlingen måste genomföras
- guldet ska fram - och det kommer så
klart att bli fint med nya bostäder och ett
nytt centrum

Energitipset
• Släck onödig belysning

Tänk på...
...att ta hänsyn till dina grannar och iaktta försiktighet när
du ska grilla. Det går bra att grilla på balkong eller uteplats,
men endast med elgrill. Grillning med kol och gasol är
tillåten på ett avstånd av sex meter från fasaden. Grilla helst
vid avsedd grillplats, om det finns i området. Se till att kolet
är helt släckt innan du slänger det i brännbart avfall.

Tillsammans
sparar vi energi.
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Släck lampor som lyser mitt på dagen.
Tänk på vad som är tänt när.
Om utebelysningen är påslagen på dagen
eller om det alltid är tänt i ett trapphus
behöver belysningen justeras. Hör av dig
till vår felanmälan om du upptäcker lampor som är tända i onödan så släcker och
justerar vi dem.

Kontakta din
leverantör!

Problem med
internet eller kabel-tv?
I våra lägenheter finns tv- och bredbandslösningar. Om du får problem med din anslutning
ska du felanmäla det till din leverantör.
Hos Kirunabostäder har du som hyresgäst tillgång till olika
tv- och internetlösningar. Våra lägenheter är anslutna till Telenor,
Com Hem eller Gironet som förser våra fastigheter med en
snabb bredbandsuppkoppling.
För att uppkopplingen ska fungera i din lägenhet krävs det att
din dator har ett nätverkskort. Du behöver också en nätverkskabel mellan datorn och uttaget. När det är på plats skaffar du
ett valfritt internetabonnemang. Om du får problem med din
anslutning kontaktar du din leverantör.
Com Hems kundtjänst på telefon 90 222. Var beredd att
uppge namn och adress vid kontakt med supporten. Om du
som hyresgäst har digital-tv utöver grundutbudet (extra box)
finns ett kundnummer på Com Hem-fakturan som ska anges vid
felanmälan.
Till Telenor gör du felanmälan på telefon 0770-777 000 alla
dagar klockan 8.00 – 22.00. Kom ihåg att ha uttagsnumret till
hands vid felanmälan.
Felanmälan för Gironet gör du till den tjänstleverantör som
du själv valt.
Våra fastigheter i centrala Kiruna är anslutna till Com Hem,
som erbjuder digital-tv med ett varierat utbud. Förutom 16
kanaler som ingår i grundutbudet har du tillgång till ett stort
utbud digitala tv-kanaler som du själv kan välja mellan. Du
kontaktar själv Com Hem om du vill utöka ditt kanalutbud eller
om du har problem med tv-sändningen.

Kvartersvärd Lars-Erik Fors sitter med i Brottförebyggande rådet (BRÅ)
och är positiv till att Kirunabostäder anslutit sig till Huskurage.

Huskurage - mot
våld i hemmet
Efter en föreläsning för personalen tog Kirunabostäder
beslutet att ansluta sig till Huskurage, vars mål är att
förebygga och förhindra våld genom grannsamverkan.
I maj valde Kirunabostäder att
ansluta sig till Huskurage som
hjälper grannar att agera för att
förhindra våld i hemmet. Det var
efter en föreläsning med grundaren
till Huskurage som vi blev uppmärksammade och fick förståelse
för att det kan vara livsavgörande
att agera direkt när något sker i
huset där vi bor eller vistas. Med
hjälp av Huskurage vill Kirunabostäder bidra till ökad trygghet för
alla hyresgäster.
Om du är orolig att någon
granne far illa:

Kontaktuppgifter till leverantörerna hittar du även på vår
hemsida www.kirunabostader.se.
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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.
Vi på Kirunabostäder vill att
alla ska känna sig trygga i sitt
hem. Genom att hjälpas åt kan vi
förebygga, förhindra och stoppa
hot och våld. Din insats kan rädda
liv. Tack för ditt engagemang!
Mer information om Huskurage
hittar du på www.huskurage.se.

Hej Ann-Britt!
Ann-Britt Fjellborg började som
lokalvårdare på Kirunabostäder år 2007.
Sedan 2016 arbetar hon på felanmälan
och tar emot våra felanmälningar från
hyresgäster via telefon och e-post.
Ann-Britt gillar sitt arbete. Hon tycker
att det bästa är den dagliga kundkontakten och att försöka hjälpa hyresgäster.
- Du vet aldrig vad som väntar dig i
början av en arbetsdag och det är också
tjusningen att den ena dagen inte är den
andra lik.
Ann-Britts bästa tips till dig som hyresgäst är att göra felanmälan på vår hemsida. När du gör felanmälan via Mina sidor
kan du följa aktuell status på din anmälan
och se när problemet är åtgärdat även om
du inte är hemma. Och det bästa av allt:
På webben har vi alltid öppet så här kan
du göra din felanmälan dygnet runt.

Ann-Britt Fjellborg, felanmälan.

Bild: Wec360

Kirunabostäders medarbetare:

På vårt nya kvarter vid gamla skjutbanan
har du nära till både nya centrum
och naturen.

Snart dags för uthyrning
I september påbörjar vi uthyrningen av våra nya lägenheter
på Lerduvestigen 33-35. Inflyttningen är planerad till
december 2019 och januari 2020.
Byggnationen av de 68 nya lägenheterna
intill gamla skjutbanan är nu i slutskedet och
i september planerar vi visning i en av lägenheterna. De två husen, med fyra respektive
fem våningar, är belägna på höjden med utsikt
mot nya centrumkärnan. Båda husen har hiss
och lägenheterna är i storlekarna 1-4 rum och
kök. Samtliga lägenheter har balkong och är
utrustade med diskmaskin, tvättmaskin och
torktumlare. På gården mellan husen finns bastu
och tvättstuga och det finns möjlighet att hyra
carport eller motorvärmare i området. Inflyttning är planerad i december 2019 och januari
2020.
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Lägenheterna på Lerduvestigen kommer i
första hand att erbjudas till våra hyresgäster
som berörs av omflyttningen från nuvarande
centrum, i övrigt fungerar uthyrningen av
de nybyggda lägenheterna enligt vårt vanliga
kösystem. I september lägger vi ut dem på
hemsidan under Ledigt just nu, där du kan göra
din intresseanmälan. Det går även bra att ringa
till bostadsförmedlingen för att anmäla intresse
på en lägenhet. Kötiden avgör vilka som blir
erbjuden bostad.
Läs mer och kika in i två lägenMer
heter på Lerduvestigen via
info!
www.kirunabostader.se.

Vi
berättar!

Carina Bergström, flyttsamordnare, arbetar med att flytta Kirunabostäders hyresgäster från nuvarande centrumkärna.
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Nu startar omflyttningen
Gruvbrytningen påverkar 3 000 av bostäderna i Kirunas nuvarande
centrum under de närmaste åren. Cirka en fjärdedel av dem tillhör Kirunabostäders bestånd. Nu har vi påbörjat omflyttningen av hyresgäster.
Det senaste året har vi planerat arbetet
för omflyttningen av hyresgäster i drygt 400
lägenheter som påverkas av gruvbrytningen i
nuvarande centrum. För att kunna genomföra
arbetet på ett bra sätt för alla som måste flytta
har vi utökat personalstyrkan. Sedan april finns
Carina Bergström på plats som flyttsamordnare, för att arbeta med det praktiska kring
omflyttningen och svara på alla tänkbara frågor
kring flytten.
- Att flytta hyresgäster till följd av gruvbrytningens påverkan är en ny uppgift för
Kirunabostäder. Vi har förberett oss på olika
sätt men eftersom vi aldrig genomfört ett
liknande arbete tar vi gärna emot förslag på
förbättringar från berörda hyresgäster. Vårt mål
är att genomföra flytten så tryggt och smidigt
som möjligt för alla som påverkas, säger Carina
Bergström.
Flytten av hyresgäster kommer att ske i
etapper som grundar sig på LKAB:s prognoser
för gruvbrytningens påverkansområde. I maj
började vi informera de hyresgäster som berörs
i den första etappen. Först ut är Bibilioteksgatan 8-12, Vänortsgatan 2-10, Geologgatan 12
och Bergmästaregatan 4-5.

Till de hyresgäster som måste flytta erbjuder
vi förtur i både vårt befintliga bestånd och i
nyproduktion. Berörda hyresgäster uppmanas
lämna in önskemål om den nya bostaden,
vilket område och vilken storlek på lägenhet
som de önskar.
De som väljer att flytta till en nyproducerad
lägenhet med högre hyra, och därmed högre
standard, har även rätt att få hyrestrappning.
Hyrestrappningen innebär att hyran successivt
trappas upp under en sjuårsperiod, i enlighet
med LKAB:s ersättningsprincip.
När det är dags att flytta till den nya lägenheten får hyresgästen kompensation av LKAB
för flytthjälp alternativt flyttersättning. LKAB
bekostar antingen tre månadshyror inklusive
ombesörjd flytt alternativt sex månadshyror,
då genomför hyresgästen hela flytten själv. Om
du flyttar inom Kirunabostäders bestånd får du
också tillträde till den nya lägenheten 14 dagar
innan du behöver flytta ut ur den nuvarande lägenheten, utan att behöva betala dubbla hyror.
- Vi administrerar LKAB:s ersättningspaket,
men vi kommer att vara hyresgästernas enda
kontakt i samband med flytten. Till oss kan du
som hyresgäst vända dig gällande alla frågor
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kring omflyttningen, säger Carina.
Bergmästaregatan 5 är ett av Kirunabostäders
första hus som påverkas av gruvbrytningen.

Kort om omflyttningen
Antal lägenheter: 400 lägenheter
Tidsperiod: År 2019-2035
Har du frågor kring omflyttningen?
Tveka inte att kontakta Carina Bergström på
telefon 0980-709 97 eller e-post,
carina.bergstrom@kirunabostader.se.

Senaste mätningen

Sommartider
Bostadsförmedlingen

Nöjd-kund-index

85,9 %
... av våra hyresgäster upplever att de har
en god kontakt med sina grannar. Vad
gör du för att skapa en god grannsämja
där du bor? Tipsa oss gärna om bra aktiviteter för en ännu bättre grannsämja!

Tack Kenneth!

SAVE THE DATE

En fin och pålitlig arbetskamrat har nu
fått förmånen att njuta mer av sin fritid.
I maj tog kvartersvärd Kenneth Gunillasson pension och vi kollegor tackar
för alla fantastiska år tillsammans och
ett gott samarbete. Vi kommer att sakna
Kenneth men önskar honom samtidigt
lycka till i den goda ledighetens tecken.

Lördag den 31/8 klockan 11.00-15.00
vill vi träffa dig på vår hyresgästdag på
Tallplan. Det blir lägenhetsvisning i en
av de nyrenoverade lägenheterna på
Tallplan 6, information om våra aktuella
projekt, tipsrunda, fika och massa andra
aktiviteter. Boka in datumet i din kalender
redan nu så ses vi i augusti!

Nya medarbetare! På ny tjänst!

Bostadsförmedlingen har semesterstängt
vecka 28-29, den 8–21 juli.
Ordinarie öppettider:
Telefontid:
Måndag-fredag kl. 9.00-10.00
Telefon: 0980-708 50 knappval 2
Besökstid:
Måndag-onsdag kl. 13.00-14.00 samt
torsdag kl. 15.00-17.00
E-post: marknad@kirunabostader.se
Felanmälan:
Telefontid: Måndag-fredag kl. 7.00-11.00
och 12.00-15.00
Telefon: 0980-708 50 knappval 1
Dygnet runt på www.kirunabostader.se.

Vi önskar alla
våra hyresgäster och
kunder en riktigt

Glad sommar!
Nästa nummer
kommer till
hösten.
Vi ses då!

Ny medarbetare:
Therese Unander,
projektledare bygg

Ny medarbetare:
Lars Niemi,
projektledare bygg

På ny tjänst:
Joakim Fjällborg,
teknisk fastighetsskötare

På ny tjänst:
Amanda Stålnacke,
marknadschef/fastighetsjurist

På vår hemsida hittar du8 alltid aktuell information: www.kirunabostader.se

