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Välkommen till nya
kirunabostader.se!

Mats Dahlberg, tf 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 oss

www.kirunabostader.se
info@kirunabostader.se

 
Besöksadress: Gruvvägen 3,

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

 
Bostadsförmedlingens öppettider:

Måndag-fredag kl. 9-12
samt torsdag kl. 13-17

Ingång!

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

Nu kan du äntligen besöka oss på vår nya webbsida. I mitten 
av september lanserade vi vår nya webbsida med nytt utseende, innehåll och 
nya funktioner. Nu når du våra lediga bostäder och bilplatser direkt från start-
sidan. Under Mina sidor hittar du bland annat dina betalningar, kontrakt och 
köpoäng. Kika gärna in på sidan från mobil, surfplatta eller dator på samma 
adress som tidigare, www.kirunabostader.se.

Andrahandsuthyrning gör det möjligt för dig, som ska studera eller provbo 
som sambo, att hyra ut din lägenhet under en begränsad tid. I det här numret 
av Hos oss kan du läsa mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrning. Om 
du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand så kontakta vår bostads-
förmedlingen i god tid så hjälper vi dig med eventuella frågor.

Det har länge varit stor efterfrågan på släp- och husvagnsplatser. Under 
hösten kommer totalt 100 platser att iordningställas och hyras ut till Kiru-
nabostäders hyresgäster. Mer information om uthyrningsregler kommer 
inom kort. Håll utkik på webben eller i ditt trapphus.

Under sommaren har våra byggen på gamla skjutbanan och kvarter 1 i 
nya stadskärnan tagit fart. Vi ser fram emot att inom två år kunna erbjuda 
totalt 130 nya lägenheter. Du har väl inte missat att du redan nu 
kan kika in i en av våra nya lägenheter på gamla skjutbanan? Gå in 
på webbsidan för att ta en VR-rundvandring och se hur planlös-
ning, inredning och tänkbar möblering kan se ut. 
 
Önskar er alla en härlig höst!
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Vi frågar 
våra hyres-

gäster
På gång! 1:  Hur tycker du att man kan 

förbättra trivseln i tvättstugan?

Britt-Marie Lindgren, 84 år, bor  
på Adolf Hedinsvägen
Jag tycker att man ska se till att passa 
sina tvättider. Städa efter sig och tömma 
tvättstugan inom sin tvättid. 

Lilly Fjellborg, 63 år, bor på  
Högalidsgatan 
Förutsättning för trivsel i tvättstugan är 
att  det är städat när du kommer dit och 
ska börja tvätta. Annars behöver det inte 
finnas något särskilt där eftersom du 
sällan vistas där någon längre tid. Det är 
städningen som är det viktigaste.

Joakim Fjällborg, 38 år, bor på 
Högalidsgatan
En förutsättning är att det alltid finns 
tillgång till städredskap, så det är möjligt 
att städa efter sig i tvättstugan.

Energitipset

Tillsammans  
sparar vi energi.

• Stand by-läge
Alla apparater som står i stand by-läge drar 
fortfarande energi. Använda en grenkontakt 
med strömbrytare istället så sparar du både 
pengar och energi. 

Se fler energispartips 
på www.kirunabo-
stader.se.

• Hyresförhandling. Under hösten inleder vi årets 
hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen.
Vår förhoppning är att vi är överens innan årsskiftet och kan 
meddela dig som hyresgäst om den nya hyran.

• Parkeringar för släp- och husvagnar. 
Under hösten börjar vi hyra ut nya uppställningsplatser för 
släp- och husvagnar på Tarfalavägen, Ljungplan, Rönnplan 
och Tallplan. En del av de gamla uppställningsplatserna 
kommer att ersättas med nya numrerade platser som kan 
hyras av Kirunabostäders hyresgäster. Det blir totalt cirka 
100 platser. När de nya platserna släpps kan du läsa mer om 
uthyrningsregler i ditt trapphus eller på ebbsidan.

• Nyetablering i Kupolen. I månadsskiftet okto-
ber/november öppnar restaurangen Pinchos och matbutiken 
Tempo i Ica Toppens före detta lokal i Kupolen. Kirunabo-
städer, som förvaltar lokalerna, hälsar de nya hyresgästerna 
välkomna! 

• Snöröjning. Snart är det dags för snöröjning igen. 
Snöröjningen påbörjas när snödjupet har uppnått 7 cen-
timeter. För dig som hyresgäst är det viktigt att tänka på 
att efterrensning av parkeringsplatser sker på måndag eller 
torsdag mellan klockan 8.00-12.00, beroende på när det 
har snöat. Tänk på att flytta bilar och annat som kan utgöra 
hinder för snöröjningen. Det är du själv som ansvarar för 
snöskottningen på din hyrda parkeringsplats, men vi röjer 
den i mån av tid och utrymme. Läs mer om snöröjning på 
www.kirunabostader.se.

Kom ihåg...
...att det inte är tillåtet att röka i hissen, trapphuset eller i övri-
ga gemensamma utrymmen till exempel tvättstuga och bastu. 
Ta hand om dina fimpar och kasta dem inte på marken. Tänk 
även på att rökning på balkongen kan störa dina grannar. 
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Kvartersvärd Karin Nilsson ser över den nya informationen i tvättstu-
gan på Glaciären.

Ordning i tvättstugan 
Ett återkommande problem i tvättstugorna är hur städ-
ningen ska skötas. På Glaciären testar vi nu ett nytt 
sätt att informera om städning i tvättstugan.

På Glaciären hörde hyresgäster 
av sig och påpekade oordningen 
i tvättstugan. Man upplevde att 
det var smutsigt på golvet, ludd i 
torktumlaren och kladdiga tvätt-
medelsfack. För att försöka komma 
till rätta med problemet såg vi över 
all information i tvättstugan och 
förenklade den. – Nu hoppas vi att 
de nya skyltarna på ett enkelt sätt 
ska påminna om hur tvättstugan 
ska skötas, säger kvartersvärd Karin 
Nilsson. 

Vad ska du då tänka på innan 
du lämnar tvättstugan? Efter varje 
tvättpass ska maskinerna torkas av 
och tvättmedelsfacken rengöras 
från tvättmedelsrester. Du ska töm-

ma luddet från filtret i tumlare och 
torkskåp och rengöra golvet.

Lämna tvättstugan i det skick 
som du själv vill finna den i när 
du ska tvätta. Kirunabostäder gör 
storstädning i alla tvättstugor en 
gång om året.

 
Om en maskin går sönder eller 
om städredskap saknas kan du 
göra en felanmälan så fixar vi 
det. Ring oss på 0980-708 50  
eller felanmäl  
på webben  
www.kiruna- 
bostader.se. 

Regler för 
andrahands-

uthyrning

Anmäl 
felen så 
fixar vi!

Du som bor i hyresrätt kan i speciella fall hyra ut din lägenhet 
i andra hand, exempelvis vid studier på annan ort eller när du vill 
prova på en samborelation. Andrahandsuthyrningen kräver ett 
medgivande från Kirunabostäder. Uthyrningen får ske under en 
begränsad tid och dina skäl måste kunna styrkas med intyg eller 
liknande. 

Det är viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt mellan dig 
som hyr ut och den som hyr i andra hand. Men kom ihåg att det 
alltid är du som hyr ut som är ansvarig för skador i lägenheten, 
störningar och att hyran betalas i tid. 

Om du olovligt hyr ut din lägenhet i andrahand har vi som 
hyresvärd tillräckligt goda skäl till att säga upp ditt hyresavtal.

Kontakta bostadsförmedlingen om du vill hyra ut din lägenhet 
eller om du har frågor om andrahandsuthyrning. Du når oss på 
telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se. 

Bra att veta om 
andrahandsuthyrning 
Att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand är 
bra om du ska studera på annan ort eller vill prova 
på samboliv, men har du koll på vilka regler som 
gäller vid andrahandsuthyrning?
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Hej Joakim! 
Joakim Kitti arbetar som teknisk fast-

ighetsskötare på Kirunabostäder sedan 
2009. Hans huvudsakliga arbetsuppgift är 
att sköta drift och underhåll av klimatet i 
våra fastigheter. Han ser till att värme, kyla 
och ventilation fungerar. Joakim jobbar 
i många olika fastigheter bland annat på 
räddningstjänsten, badhuset, i Rymdhusen 
och Gallerian.

– Det roligaste med arbetet är när man 
genom problemlösning får allt att fungera 
optimalt. När man stöter på problem, 
får göra felsökningar och sedan lyckas att 
lösa problemet känner man sig tillfreds, 
säger Joakim. En annan anledning till att 
Joakim trivs så bra med sitt arbete är att de 
är ett bra team på arbetsplatsen och tt det 
alltid finns någon att rådfråga och bolla 
med vid problem. - Vi är ett bra gäng helt 
enkelt.

Joakim Kitti, teknisk fastighetsskötare.

Kirunabostäders medarbetare:

Det är bekvämt att betala hyran digitalt. 
Du behöver aldrig vara orolig för att missa en 
förfallodag när du är bortrest och du slipper 
hålla koll på att du får fakturan i brevlådan. Du 
ansluter dig till e-faktura via din egen internet-
bank. Fördelen med e-faktura är mer bekväm-
lighet och mindre risk för missade förfallodagar 
jämfört med pappersfakturor. Du får fakturan 
direkt till din internetbank och kan enkelt god-
känna den för betalning på din dator, surfplatta 
eller smartphone. 

E-faktura är även ett mer miljövänligt alter-
nativ utan papper, tryck eller transporter. 

Tänk på att du själv måste stå för hyresavtalet 
hos oss för att kunna använ-
da tjänsten e-faktura.  
 
Logga in på din  
internetbank för mer 
information om hur du 
ansluter dig till e-faktura.

Betala med e-faktura
Missa ingen hyresavi när du är bortrest - betala hyran 
via e-faktura. Det gör du enkelt genom att anmäla dig till 
e-faktura via din internetbank. Registrera dig redan idag.

Betala din hyra via e-faktura så undviker 
du onödiga påminnelseavgifter.

Betala 
din hyresavi 

digitalt!
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Fritidsledare Andrea Uusitalo med Klara, 7 år och Julia, 7 år trivs på Lyckans stjärna på Vittangi skola.

Hallå 
hyresgäst!



7

När behoven förändras uppstår även ett 
behov av förändrade lokaler. Fritidsverksam-
heten i Vittangi skola var tidigare placerad 
intill de äldre elevernas klassrum, vilket inte 
var optimalt för de mindre barnen på fritids. 
Skolan tog ett beslut om en ombyggnation och 
nu har verksamheten fått nya lokaler. 

 - Det känns mer tryggt att vi har de mindre 
barnen samlade, säger Andrea Uusitalo som 
arbetar som fritidsledare och verksamhetsassis-
tent på Vittangi skola. 

Ombyggnationen innebar att man gjorde 
om den tidigare musiksalen och ett uppehålls-
rum till lokaler för fritids. Musiksalen fick 
flytta in i aulan som man nu använder som 
både musik- och samlingssal. Dessutom byggde 
man ett nytt kök till verksamheten. 

– Med det nya köket har vi fått mycket 
bättre möjlighet för ”Lär och gör”, då vi 
brukar baka och laga mat med barnen, berättar 
Andrea. 

När barn och personal flyttade in i fritids 
nya lokaler fick barnen komma med förslag 
på ett nytt namn på fritids. Julia, 7 år, föreslog 
namnet Lyckans stjärna vilket blev namnet 
efter en omröstning bland barnen. Vi önskar 
barn och personal på Lyckans stjärna lycka till i 
sina nya lokaler.

Nya lokaler blev 
Lyckans stjärna
Fritidslokalerna i Vittangi skola uppfyllde inte verksamhetens behov.  
Kirunabostäder fick uppdraget att genomföra en ombyggnation och  
nu kan barn och personal även laga mat och baka på fritids. 

Nya lokaler för nya behov
Det här är Lyckans stjärna i Vittangi skola: 
Barn: 36 inskrivna barn mellan 6-10 år. Personal: 3 fritidsledare. Om Kirunabostäder: Det 
är alltid lätt att ha och göra med Kirunabostäder. Vi gör en felanmälan om något inte fung-
erar och vi får alltid hjälp snabbt. Lokalvårdarna finns alltid lättillgängligt om det skulle vara 
något och vi försöker samarbeta och hjälpa varandra för att underlätta arbetet för alla.

”Jag har varit 
med och bestämt 
det nya namnet.”         

                                     Julia 7 år
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Nya medarbetare! På ny tjänst! 

Ny medarbetare: 
Karin Nilsson,
kvartersvärd

Ny medarbetare:
Emma Bäckman, 
lokalvårdare

På ny tjänst:
Anette Keinström, 
ekonomiassistent

Nöjd-kund-index

85,6 % 

Senaste mätningen

... av våra hyresgäster tycker att det 
finns goda möjligheter att boka tvättid 
i våra tvättstugor. 80,3 procent tycker 
att tvättutrustningen är bra och 76,3 
procent är nöjda med torkmöjligheterna 
i tvättstugan. 

Nästa nummer 
kommer i 
december.
Vi ses då!

Besök vår nya webb!
I mitten på september publicerade vi vår 
nya webbsida med nya funktioner och 
nytt innehåll. På webbsidan kan du läsa 
om det mesta som rör din lägenhet. Våra  
lediga bostäder och bilplatser hittar du 
nu direkt på startsidan. Under Mina sidor 
kan du bland annat se dina hyresavier, 
din poängstatus och göra din felanmä-
lan. Du hittar oss, precis som tidigare, 
på www.kirunabostader.se. 

På ny tjänst:
Henrik Lindmark, 
förvaltare norra

Välkommen in i en lägenhet på gamla skjutbanan
 
Nu är byggnationen av 68 nya lägenheter på gamla skjutbanan igång. Under vintern 
beräknas huskropparna resas och i december nästa år räknar vi med att de första hyres-
gästerna kan flytta in. Det blir två hus med fyra respektive fem våningar med lägenheter 
från ett rum och kök till fyra rum och kök. Om du redan nu vill veta hur inredning, tänkbar 
möblering och utsikt kan se ut i en trerumslägenhet kan du ta en virtuell rundvandring. 
Välkommen in via länkarna nedan eller via webbsidan.
 
Via dator: https://public.wec360.se/kirunabostader/skjutbanan/leverans/3rok/index.html 
Via mobil: https://public.wec360.se/kirunabostader/skjutbanan/leverans/vr/index.html 


