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Ingång!

Kirunabostäder
bygger för framtiden

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

Snart har det gått fyra månader på min nya tjänst som tillförordnad
VD för Kirunabostäder. Det har varit en intensiv och spännande period.
Det känns mycket bra att vi nu kan påbörja byggandet av många nya
bostäder i Kiruna. Den 23 maj tog vi det första spadtaget för vårt projekt på
kvarter 1 i nya centrum. Kvarteret kommer att innehålla totalt 62 lägenheter
och drygt 3 600 kvadratmeter lokaler för kontor, restauranger och butiker.
Planerad inflyttning är hösten 2020. Under sommaren sker också byggstart
för 68 nya lägenheter på skjutbanan och totalrenoveringen av Tallplan 5-6
där 58 lägenheter tidigare varit entreprenörslägenheter. Ett viktigt tillskott till
bostadsmarknaden i Kiruna.
Utöver byggnationerna som ersätter de bostäder som avvecklas, pågår även
en utredning om att bygga seniorboenden, mindre parhus eller andra typer av
hyresrätter för att öka antalet bostäder i Kiruna. För att kunna hålla
nere hyrorna söker vi investeringsstöd för de projekt som uppfyller kraven.
Under året kommer vi även att påbörja underhållsarbete i
befintligt bostadsbestånd med bland annat återställningsarbeten på
Tallplan 1-4, hissbyten, balkongrenoveringar och mycket annat.
Det känns verkligen roligt och inspirerande att arbeta inom Kirunabostäder i denna tid av förändring. På bara några år kommer vi
att omvandla stora delar av våra lokaler och bostäder till viktiga
komponenter i en ny attraktiv stadskärna.
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:
Måndag-fredag kl. 9-12
samt torsdag kl. 13-17
Kvartersvärdarnas telefontider:
Måndag-fredag kl. 7-9 och 12-13
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 0980-703 17

Mats Dahlberg, tf vd Kirunabostäder
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På gång!

1: Vad skulle du vilja att vi
förbättrade i din utemiljö?

Vi frågar
våra hyresgäster

• Klart för renovering av Tallplan 5-6.
I början på maj blev upphandlingen rörande renoveringen
av Tallplan 5-6 klar och i september startar bytet av fönster och fasader samt ombyggnationer av balkonger och
entréer. Fastigheterna på Tallplan 5-6 kommer, till skillnad
från de tidigare renoverade fastigheterna på Tallplan 1-4,
även att renoveras invändigt. Arbetet beräknas vara färdigt
hösten 2019.

Haile Alem, 63 år, bor på Föraregatan
Jag tycker inte att det är något som är
dåligt i utemiljön. Men egentligen spelar
det ingen större roll hur det ser ut på
utsidan. Det viktigaste är hur nöjd man är
med lägenheten man bor i.

• Nytt förvaltningsuppdrag. Just nu pågår de

Mats Walfridsson, 29 år, bor på
Ripvägen

sista finjusteringarna i det nya stadshuset Kristallen. När
byggnaden är inflyttningsklar kommer Kirunabostäder att
sköta förvaltningen av Kirunas nya stadshus. Byggnaden
innehåller många nya tekniska lösningar vilket kräver en
stor teknisk kunskap hos vår personal. Utbildningar pågår
löpande. Under en övergångsperiod kommer Kirunabostäder att sköta förvaltningen av både det nya och det gamla
stadshuset.

I vårt område finns det gemensamhetsytor med bland annat lekplats, men fler
bänkar vore bra så man kan sitta ute. Det
vore också bra att kunna ställa cykeln på
en trygg plats, även under vintern.

Sara Halldén, 38 år, bor på Tarfalavägen
Jag skulle vilja ha lekparker med mer variation på utrustningen, fler klätterställningar och gärna lekparker som även fungerar
på vintern när det är mycket snö.

• Hissbyten på gång. Under juni pågår arbetet

med att byta hiss på Kyrkogatan 21 A. Det är entreprenören KONE som ansvarar för hissbytet och arbetet beräknas pågå till början på juli. I slutet av 2017 byttes hissen
på Högalidsgatan 5 och under våren har även Högalidsgatan 1 fått ny hiss. Vidare kommer hissen på Högalidsgatan
3 att bytas ut under 2019.

Energitipset

Tänk på...

Tillsammans
sparar vi energi.

... att det inte är tillåtet att ställa upp studsmatta eller pool
på gemensamma ytor i våra bostadsområden. Det beror
på att Kirunabostäder kan bli skadeståndsskyldig om en
olycka skulle inträffa.
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• Dosera lagom med tvättmedel
Tar du det säkra före det osäkra och laddar
med lite extra tvättmedel varje gång du tvättar?
Gör inte det.
I Kiruna har vi mjukt vatten vilket gör att det
behövs mindre tvättmedel för att kläderna
ska bli rena. Vid överdosering kan det bli kvar
tvättmedelsrester i kläderna. Du belastar också
miljön i onödan genom att använda för mycket
tvättmedel eftersom det åker ut med sköljvattnet. Tänk på det nästa gång du tvättar!

Nya regler
för personuppgifter

Från och med den 1 augusti övergår den manuella kön för bilplatser,
garage, carportar och skotergarage till att bli digital.

Så behandlar vi dina
personuppgifter

Nu blir bilplatskön digital
I augusti digitaliserar vi vår bilplatskö. Då kan du söka
och anmäla intresse på lediga bilplatser på webbsidan precis som för lediga bostäder.

Din personliga integritet är viktig för oss. Från
och med den 25 maj har vi nya rutiner för hur vi
hanterar dina personuppgifter.

Från och med den 1 augusti 2018 digitaliserar vi kön för
bilplatser. Du som sedan tidigare
står i kö för bilplats, garage, carport eller skotergarage behåller din
plats i kön, från det datum då du
registrerade dig för bilplats första
gången. Skillnaden blir att vi inte
kommer att dela ut några bilplatser
manuellt utan alla lediga bilplatser
publiceras på webbsidan. Du som
sökande måste aktivt gå in på sidan
för att söka och anmäla intresse på
lediga bilplatser.
Om du sedan tidigare står i kö
för bilplats men inte har någon användare hos oss, måste du aktivera
din kötid genom att registrera dig

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av en ny
dataskyddsförordning (GDPR). Vi har i och med det uppdaterat
våra rutiner för hur vi hanterar personuppgifter som är registrerade hos oss.
Du som står i vår bostadskö eller registrerar dig idag, blir
erbjuden en bostad hos oss, är hyresgäst eller har varit hyresgäst
berörs av det nya sättet att hantera personuppgifter.
För din trygghet kommer vi även att ställa motsvarade krav på
bland annat entreprenörer som hanterar felanmälningar åt oss, så
att de behandlar dina personuppgifter på samma sätt som vi gör.
Läs bilagan Information om behandling av personuppgifter där
vi mer utförligt beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter
och vilka rättigheter du har.
Information om behandling av personuppgifter hittar du på
www.kirunabostader.se.
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på www.kirunabostader.se.
För att behålla din plats i kön
måste du sedan fortsättningsvis
logga in på Mina sidor minst en
gång om året.
De lediga platserna tilldelas efter
kötid. Du har endast en kötid oavsett bilplats, garage, carport eller
skotergarage och när du tackar ja
till en parkeringsplats 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.
Kom ihåg att det är två separata
köer för bilplatser och bostäder!

Bild: Monarken

Kirunabostäders medarbetare:

Hej Åsa!
Åsa Kemling arbetar som arbetsledare för 30 lokalvårdare. Åsa är utbildad
lärare men för två år sedan sökte hon
en ny utmaning som arbetsledare på
Kirunabostäder. - Mitt nuvarande arbete
har faktiskt en del likheter med läraryrket.
Jag jobbar med människor och det gör att
man aldrig vet hur arbetsdagen kommer
att bli. Åsas arbete innebär att hon leder
och fördelar arbetet bland lokalvårdarna.
Hon trivs med sitt arbete, tycker allra bäst
om den glada och trevliga personalen och
att hon lär sig mycket på jobbet. - Största
skillanden med mitt tidigare arbete är att
det nu är jag som lär mig nya saker istället
för att mestadels lära ut.
Åsas önskan till dig som hyresgäst är att
plocka undan saker i trapphuset.
- Det gör det lättare för oss att hålla rent
och snyggt.

Åsa Kemling, arbetsledare lokalvården.

Kvarter 1 i nya centrumkärnan kommer att innehålla
bostäder, kontor, lokaler för butiker och restauranger.

Vårt första kvarter
i nya Kiruna
I slutet av maj tog Kirunabostäder det första spadtaget på
kvarter 1 i nya Kiruna. Det blir lägenheter, kontor, restauranger och butiker - nu börjar vi bygget i nya stadskärnan.
I slutet av maj tog Kirunabostäder tillsammans med entreprenören Nåjden bygg det
inledande spadtaget för markarbetet på kvarter
1 i nya Kiruna.
- Det känns riktigt roligt att vi äntligen kan
sätta igång med bygget på vårt första kvarter i
nya stadskärnan. Det här blir de första bostäderna och kommersiella lokalerna i nya centrum
och vi hoppas att fler med oss snart ska sätta
spaden i backen, säger Sten Nylén, styrelseordförande Kirunabostäder.
Kirunabostäder har sedan 2014 planerat
för att bygga på kvarter 1. Vägen har gått från
markanvisning, omarbetning av förslag till
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planeringsarbete rörande funktion, form och
kvalitet.
Kvarteret kommer att innehålla totalt 62
lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter lokaler
för kontor, restauranger och butiker. Bygget
startade i maj och om ett år kommer man att
kunna se byggkranar på kvarteret. Inflyttning är
planerad hösten 2020. Nåjden bygg AB kommer att ansvara för entreprenaden.
Läs mer om vårt arbete med
stadsomvandlingen på
www.kirunabostader.se.

Mer
info!

Hallå
hyresgäst!

Efter drygt 20 år som tandläkare bestämde sig Veronica Keskitalo för att starta eget. Nu har hon sin tandläkarklinik i Östermalmskolan där
hon arbetar tillsammans med sin tandsköterska Anita Angeli.
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Ny tandläkarklinik
i Östermalmskolan
Att starta en egen mottagning med personlig och snabb service var länge
en dröm för tandläkaren Veronica Keskitalo. I mars i år blev drömmen
verklighet när hon öppnade sin tandläkarklinik i Östermalmskolan.
Veronica Keskitalo har arbetat som
tandläkare i drygt 20 år. Tankarna på att
starta eget har alltid funnits, men eftersom hon
trivdes bra på sin tidigare arbetsplats dröjde det
ända till förra året innan hon bestämde sig för
att göra verklighet av sina idéer.
Veronica började leta efter en lämplig lokal
och hann titta på några olika alternativ innan
Kirunabostäder visade henne lokalen på Östermalmskolan.
- Jag visste direkt att det här var rätt lokal.
Det finns själ i gamla byggnader och lokalen
uppfyller tillgänglighetskraven plus att det
finns gott om parkeringsplatser utanför. På
morgonen när man kommer till jobbet är det
tänt i källaren där PRO:s snickare håller till och
på kvällarna hör man Vox Arctica-kören träna.
- Det är trevligt med liv i huset, säger Veronica.
Lokalen byggdes om inför inflyttningen
och har nu tre mottagningsrum. Till hösten
utökas personalstyrkan med en tandhygienist.
Då kommer Östermalmstandläkaren att kunna
erbjuda tider utan väntetid. Att snabbt kunna
hjälpa patienter i en trevlig och personlig miljö
är Veronicas målsättning med mottagningen,
och hon har alla förutsättningar för att lyckas.

Östermalmstandläkaren
Namn: Veronica Keskitalo Ålder: 44 år Gillar: Att åka skidor och idrotta överlag. Bästa
tipset för friska tänder: Skötsel är A och O. Ansvaret för tänderna ligger hos dig själv, hur
du sköter din tänder och vad du äter. Ta professionell hjälp för att lära dig hur du ska göra.
Den som inte har varit hos tandläkaren på länge och kanske har ett stort behandlingsbehov
känner ibland skuld och skam, men till oss ska ingen skämmas för att komma.
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Grönyteskötsel
Nu är sommarens säsongsarbetare igång
med skräpplockning, ogräsrensning och
gräsklippning i våra bostadsområden. Fem
handledare arbetar tillsammans med 60
ungdomar med grönyte- och markskötseln.
Hjälp dem gärna genom att plocka undan
leksaker och andra prylar från gräsmattorna
så att de lättare kan hålla alla gräsmattor
välklippta i sommar.

Felanmälan på webben
Visst kommer du ihåg att du kan göra din
felanmälan på webbsidan? Logga in på Mina
sidor och följ sedan instruktionerna under
Registrera felanmälan. Det fina med att felanmäla på webben är att du kan följa status på
ditt ärende.

Träffa oss på festivalen
Snart är det dags för sommarens höjdpunkt - Kirunafestivalen. I år kommer
vi på Kirunabostäder tillsammans med
Tekniska Verken att presentera våra
verksamheter på festivalområdet under
dagtid. Det blir en massa viktig information, tillfälle att ställa frågor och tävlingar
med fina priser. Vi ses i vimlet!

Senaste mätningen

Nöjd-kund-index

88,5 %
... av våra hyresgäster upplever att de
känner sig trygga i våra trapphus. Tänk
på att inte förvara saker i trapphuset så
blir det lättare för oss att hålla rent plus
att det blir mer säkert ur brandsynpunkt.

Vi önskar alla
våra hyresgäster och
kunder en riktigt

Glad sommar!

Sommartider
Bostadsförmedlingen
Bostadsförmedlingen har semesterstängt
mellan 9 juli–23 juli.
Mellan 25 juni-6 juli samt 24 juli-3 augusti
gäller följande tider:
Telefontid:
Måndag-fredag kl. 9.00-11.00
Telefon: 0980-708 50 knappval 2
Besökstid:
Måndag-fredag kl. 13.00-14.00
E-post: marknad@kirunabostader.se
Felanmälan:
Telefontid: Måndag-fredag kl. 7.00-15.00
Telefon: 0980-708 50 knappval 1
Övrig tid:
Fastighetsjour Kiruna, vid akuta fel
efter kontorstid: 073-270 55 00
Störningsjour och upplåsningar,
Securitas: 0980-812 86
Landsbygden: 0980-703 17

Nya medarbetare! På ny tjänst!
Nästa nummer
kommer till
hösten.
Vi ses då!

Ny medarbetare:
Bo Esberg,
fastighetsskötare

Ny medarbetare:
Lena Stålnacke,
projektledare bygg

På ny tjänst:
Mats Kemling,
teknisk fastighetsskötare

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

