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Ingång!

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

Seniorer i fokus
Under hösten blev det klart att före detta Vilan efter renoveringen blir
student- och seniorbostäder med det nya namnet Runabacken. I samband med
tillskottet på seniorbostäder ändrar vi åldern för att få hyra seniorbostad hos oss
samt att vi digitaliserar bostadskön för seniorbostäder. I och med bostäderna
på Runabacken kommer vi att kunna erbjuda våra kunder som är 70+ vanliga
lägenheter, där du som hyresgäst även får tillgång till gemensamhetsytor med
kök, bastu och träningsmöjligheter tillsammans med dina grannar.
   Visste du att det finns flera saker i lägenheten som du som hyresgäst kan
fixa själv? Du kan till exempel rensa avloppen, testa brandvarnaren och smörja
låscylindern. Läs mer om hur du fixar det på sida 5. Om du skulle stöta på
problem eller känna dig osäker kan du bara ringa eller maila en felanmälan till
oss så kommer vi och hjälper dig.
   Från och med den 1 januari har du som hyresgäst möjlighet att hyra plats för släp- och husvagnar i våra områden, en
lösning som många hyresgäster efterfrågat. Det blir en digital
lösning där du själv bokar din parkeringsplats på nätet. En
avgift tas ut för de bokningsbara platserna och du bestämmer
själv hur länge du vill hyra platsen.
   På Kirunabostäder är vi måna om grannsämjan i våra
bostadsområden. Nu vill vi uppmärksamma det lite extra
genom att med er hjälp lyfta riktigt goda grannar. Tipsa oss
om din goda granne och var med i utlottningen av en fin
julklapp.
Önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Hos oss kommer ut 2 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
Bostadsförmedlingens öppettider:
Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.00-10.00
Besökstid: Måndag-onsdag 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 är det bästa med att bo i
hyresrätt?

Vi frågar
våra hyresgäster

• Ny ålder för seniorbostäder. Från och med

den 1 februari 2020 ändrar vi åldern för att hyra seniorbostad hos oss från 55 år till 70 år. I samband med ändringen
blir bostadskön till seniorbostäder digital och kommer att
ingå i ordinarie bostadskö. Du som sedan tidigare står i kö
till seniorbostad behåller dina köpoäng som flyttas till den
digitala kön. Från den 1 februari publicerar vi lediga seniorbostäder på vår hemsida där du kan anmäla ditt intresse.

Asta och Fabian Aldenlöv, 82 och
83 år, bor på Thulegården
Att det är så bra service och att man bara
kan ringa när det är fel på något. Det är
100 procent trivsel hos Kirunabostäder.

• Hyresavier under hyresförhandlingar.

Mona Paulsson, 60 år, bor på
Rönnplan

I skrivande stund pågår hyresförhandlingar mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen. Så snart förhandlingarna
är avslutade kommer vi att informera om den nya hyran. För
att undvika att du som hyresgäst får felaktigt belopp på dina
hyresavier kommer vi endast att avisera januari månads hyra
vid kommande aviseringstillfälle. Du kommer därmed inte
att få hyresavierna kvartalsvis för det första kvartalet 2020,
utan för en månad i taget.

Vi har så fina gårdar och omgivningar på
Lombolo. Sen är det enkelt att bara kunna
ringa när någonting går sönder i lägenheten.

Monika Fors, 52 år, bor på
Högalidsgatan

• Ny parkeringslösning för släp- och
husvagnar. Den 1 januari 2020 introducerar Kiruna-

bostäder en ny parkeringslösning för släp- och husvagnar.
Det innebär att vi kommer att ta ut en avgift för samtliga
släp- och husvagnsplatser och du som hyresgäst bokar själv
ditt digitala parkeringstillstånd via parkera.se. Du som idag
har fordon parkerade på våra avgiftsfria släp- och husvagnsparkeringar måste flytta fordonet senast den 31 december
för att undvika böter. Läs mer om hur du hyr parkeringsplats på vår hemsida eller på parkera.se/kirunabostader.

Det är lite dyrare att bo i hyresrätt men
man slipper lån och behöver inte ägna sig
åt utomhusmiljön som snöskottning och
gräsklippning.

Energitipset
Tillsammans
sparar vi energi.

Kom ihåg...
...att efterrensning av parkeringsplatser sker på måndag eller
torsdag mellan klockan 8.00-12.00, beroende på när det har
snöat. Det är du själv som ansvarar för snöskottningen på
din hyrda parkeringsplats, men vi röjer den i mån av tid.
Läs mer om snöröjningen på www.kirunabostader.se.
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• Energismart julmat
Ska du baka både lussebullar och pepparkakor inför julen? Gör det ena efter det andra så
slipper ugnen värmas upp två gånger. Ett tips
är att även utnyttja uteplats eller balkong för att
förvara mat ifall det är trångt i kylen. Och du –
tänk på att mindre kött och mer grönt gör gott
för både kroppen och planeten.

Nya
regler

Nya regler för
andrahandsuthyrning
Den 1 oktober 2019 började nya lagregler gälla för
uthyrning i andra hand. Dessutom ändrades
reglerna för inneboende och lägenhetsbyte.
Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden för att få hyra ut
din lägenhet i andra hand. För att andrahandsuthyrning ska godkännas krävs en namngiven hyresgäst. Om du inte fått tillstånd
av oss som hyresvärd och ändå hyr ut din lägenhet i andra hand
riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från
lägenheten.
När du fått tillstånd att hyra ut din hyresrätt i andra hand
får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du
hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på
hyran. Tar du ut en högre hyra än vad du har rätt till riskerar du
att bli av med din lägenhet. Om du hyr ut lägenheten i andra
hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom
böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1
oktober 2019.
Som hyresgäst får du ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta
ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten
som den inneboende använder. Rätten att ha inneboende gäller
enbart om du själv bor i lägenheten, annars gäller reglerna om
andrahandsuthyrning och då behöver du tillstånd från oss som
hyresvärd.
För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du
tillstånd från hyresvärden. Både du som hyresgäst och den du vill
byta lägenhet med behöver som huvudregel ha bott i lägenheten
i 1 år. Hyresnämnden godkänner inte längre byte av en hyresrätt
mot en bostadsrätt eller villa.
Kirunabostäder tillämpar hyreslagen och följer hyresnämndens
praxis vid byten. Läs mer om regler för andrahandsuthyrning,
inneboende och lägenhetsbyten på www.kirunabostader.se.

Den manuella kön för seniorbostäder blir digital från 1 februari 2020.

Nu blir bostadskön för
seniorbostäder digital
I februari digitaliserar vi vår bostadskö för seniorbostäder. Då kan du söka och anmäla intresse på
lediga seniorbostäder på webbsidan.
Från och med den 1 februari 2020 digitaliserar vi kön för
seniorbostäder. Du som sedan
tidigare står i kö för seniorbostad på Thulegården behåller
dina köpoäng från det datum
du registrerade dig i kön första
gången. Skillnaden blir att vi inte
kommer att erbjuda några seniorbostäder via brev utan alla lediga
bostäder publiceras på webbsidan. Du som sökande måste
aktivt gå in på webbsidan för
att söka och anmäla intresse på
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lediga lägenheter. För att behålla
din plats i kön måste du fortsättningsvis logga in på Mina sidor
minst en gång om året. De lediga
seniorbostäderna tilldelas efter
kötid. Du har endast en kötid
oavsett seniorbostad eller vanlig
lägenhet och när du tackar ja till
en lägenhet nollas din kötid.
Om du har frågor eller behöver
hjälp att logga in på Mina sidor,
är du välkommen att kontakta
bostadsförmedlingen på telefon
0980-708 50.

Kirunabostäders medarbetare:

Hej Micke!
Mikael Fors arbetar som fastighetschef för avdelningen bostäder och lokaler. Han har jobbat inom Kirunabostäders
fastighetsförvaltning i många år och har
bland annat arbetat som fastighetsskötare
och kvartersvärd.
En av utmaningarna som fastighetschef
är att prioritera och lägga underhållspengarna på rätt saker. Ett reliningsarbete av
avloppsledningar syns inte för hyresgästen,
men i slutänden undviker vi vattenskador
och sparar därmed mycket pengar som
istället kan läggas på märkbara saker som
målning av till exempel trapphus och
tvättstugor eller bänkar i våra områden.
– Det bästa med mitt arbete är att
tillsammans med personalen få hjälpa våra
hyresgäster att bli nöjda med sitt boende.
Vi kan inte alltid säga ja till det hyresgästen önskar, men vi kan alltid svara på
hyresgästens frågor.

Mikael Fors, fastighetschef.

Fastighetsskötare Leif Matilainen
visar hur du rensar vattenlåset
under handfatet.

Det här fixar du!
Många saker i din lägenhet kan du lösa själv. Här kan du
läsa om hur du byter en säkring, smörjer en låscylinder
och rensar avloppet i duschen och handfatet.
Sjunker vattnet långsamt i handfatet eller
duschen? Då är det dags att rensa avloppet.
Avloppet i duschen rensar du genom att ta bort
silen till golvbrunnen. Rengör den och utrymmet under. För att rengöra vattenlåset lyfter du
upp det och gör rent. Tänk på att sätta tillbaka
det ordentligt för att undvika att avloppslukt
sprider sig. Sätt tillbaka silen. Klart!
När du ska rensa vattenlåset under handfatet
börjar du med att ställa en hink under handfatet, så att du slipper få vatten på golvet. Skruva
lös koppen i botten av vattenlåset, rengör
koppen och det du kommer åt. Skruva tillbaka
koppen och prova sedan att spola vatten för att
se att allt är tätt innan du tar bort hinken.
Om strömmen går i din lägenhet beror det
antagligen på att en säkring har löst ut. Titta i
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säkringsskåpet, du upptäcker lättast en utlöst
säkring genom att se om den färgade brickan
lossnat från säkringen. Skruva lös säkringshållaren (propphuven) och byt säkring i hållaren.
Tänk på att byta till en säkring med samma
styrka och att endast hålla i säkringshållaren
när du skruvar i och ur en säkring. Har du en
nyare elcentral slår du igång en säkring genom
att trycka upp det reglage som pekar neråt.
Kontrollera att det är rätt säkring innan du slår
igång den.
Är det svårt att vrida runt nyckeln för att låsa
din lägenhetsdörr? Lös problemet genom att
smörja vredet eller cylindern med lite låsolja.
Hör av dig om du behöver hjälp, så visar vi
hur du ska göra första gången.

Nya
bostäder!

Det tidigare äldreboendet Vilan blir nu Runabacken med nyrenoverade bostäder för studenter och seniorer.
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Nya seniorbostäder
på Runabacken
Nu är det klart att det blir senior- och studentbostäder på det tidigare
äldreboendet Vilan. Till våren ska 61 nyrenoverade lägenheter stå färdiga
för inflyttning. Vi hälsar välkommen till Runabacken!
I oktober tog kommunstyrelsen beslut om
att före detta Vilan ska bli senior- och studentbostäder och att namnet på byggnaden blir Runabacken. Kiruna kommun kommer fortsätta
att äga huset och Kirunabostäder kommer att
sköta uthyrning och förvaltning.
Höghuset, Runabacken 1, kommer att
inrymma 24 nyrenoverade studentlägenheter i
storlek 1 rum och kök. Bostäderna riktar sig till
dig som studerar på universitet, högskola eller
folkhögskola.
I det lägre huset, Runabacken 2, blir det 32
seniorbostäder med rekommenderad ålder 70+.
Det innebär att du som är fyllda 70 år har förtur till bostäderna. På Runabacken 2 finns det
lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök som
passar både singelhushåll och par med behov
av större yta. I huset kommer det att finnas tillgång till gemensamhetsytor med kök, bastu och
träningsmöjligheter som du delar tillsammans
med dina grannar.

- Bostäderna blir ett välkommet tillskott för
vår äldre kundgrupp. Vi har under en längre
tid sett ett ökat intresse för seniorbostäder så
det känns roligt att kunna bemöta marknadens
efterfrågan. På Runabacken bor du i en vanlig
lägenhet med möjlighet att träffa grannar i
samma ålder för gemensamma aktivteter, säger
Amanda Stålnacke, marknadschef på Kirunabostäder.

Runabacken
Lägenheter: 61 lägenheter varav 24 studentlägenheter och 32 seniorbostäder. Alla lägenheter helrenoveras och får ny köksinredning,
ny toalett och nya ytskikt. Tvättstuga finns på
varje våningsplan. Byggnaden har flera goda
funktioner bland annat hiss till alla våningsplan.
Övrigt: Runabacken kommer förutom bostäder att inrymma ett tillagningskök för förskolor samt LSS-bostäder som har sina lokaler här
redan idag.
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Bostäderna på Runabacken bjuder på en
fantastisk utsitk över nya Kiruna.

Tävla
och
vinn!

Senaste kundmätningen

97,2 %
... av våra hyresgäster tycker att det
viktigaste vid valet av bostadsområde
är att området är tryggt. Kirunabostäder arbetar ständigt med att förbättra
tryggheten i våra områden till exempel
genom god belysning, portlås och
dagliga ronderingar.

Vi önskar alla
våra hyresgäster och
kunder en riktigt

Tipsa om en god granne!
Vill du ge en julklapp till en god granne? Tipsa oss om en av dina goda grannar och beskriv
kort vad personen gör för att bidra med det lilla extra till dig eller ert bostadsområde. Skicka
ditt förslag till oss så har både du och din granne chans att vinna ett paket med två ljuslyktor
och en brandfilt. Maila din grannes namn och adress samt ditt eget namn och telefonnummer till info@kirunabostader.se eller lämna ditt förslag i vår brevlåda på Gamla brandstationen senast den 31 januari. Lycka till!

Dags att uppdatera kötiden

God Jul!
Kirunabostäder

Nästa nummer
kommer till
våren.
Vi ses då.

Nya medarbetare!

Efter årsskiftet kommer vi att göra en rensning i vår bostadskö. Om du vill fortsätta stå
i kö är det dags att logga in på Mina sidor
för att behålla din köplats. Logga in före 31
december så står du kvar i vår bostadskö.

Följ oss på Instagram
Har du sett att vi finns på Instagram? Följ
oss där för senaste nytt, information och
kuriosa från Kirunabostäder.

Ny medarbetare:
Ronja Asterlund,
bostadsförmedlare

Ny medarbetare:
Malin Mattsson,
kvalificerad handläggare

Ny medarbetare:
Ulf Eriksson,
kvartersvärd.

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

