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Kirunabostäder 
bygger för framtiden!
Kirunabostäder är inne i en mycket omvälvande period. 
Vi förhandlar just nu med LKAB om ersättning för bostäder och lokaler i 
nuvarande centrum. Ersättningen blir i form av motsvarande ytor, kvalitet och 
funktion i kvarteren 7, 8 och 9 i Kirunas nya centrumkärna. Kvarteren kom-
mer att innehålla handelsytor, kontorslokaler och cirka 200 lägenheter. För-
handlingar pågår även gällande handelsytor i kvarter 6. Det innebär att Kirunas 
nya handelsytor blir koncentrerade till fyra närliggande kvarter i anslutning till 
nya stadshuset, kulturhuset och hotell. Det blir med andra ord ett mer tight 
centrum så som Kirunaborna önskade i det visionsarbete som genomfördes för 
några år sedan.  
  Vår pågående renovering av Tallplan 5-6 går enligt tidplan och ombygg-
nationen av före detta Vilan är påbörjad. Ni som har passerat 
nya centrum och gamla skjutbanan har sett att Kirunabostä-
ders byggprojekt växer för varje vecka. Totalt kommer vi att 
tillföra cirka 240 lägenheter på bostadsmarknaden mellan år 
2019-2021, vilket är ett välbehövligt tillskott.
  Under den mörkare perioden på året och vid jultid skapar 
levande ljus en trivsam stämning i våra hem, men tänk på att 
inte lämna tända ljus obevakade och blås ut ljusen när du går 
och lägger dig eller lämnar bostaden.
 
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

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:
Telefontid: Måndag-fredag kl. 9-10
Besökstid: Måndag-onsdag 13-14  

samt torsdag kl. 15-17

Ingång!

Mats Dahlberg, vd Kirunabostäder

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
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Vi frågar 
våra hyres-

gäster
På gång! 1: Hur skyddar du dig mot  

brand i bostaden?

Mattia Ricchi, 34 år,  
bor på Geologgatan:
– Jag drar ut alla elektroniska apparater 
från uttagen när jag går hemifrån eller när 
jag ska sova. Jag ser också till att inte ha 
något som kan antända nära levande ljus.

Anders Ryngmark, 61 år,  
bor på Glaciärvägen:
– Jag har brandvarnare och brandfilt och 
håller koll på att spisen är ren och att 
elgrejer är schyssta. Sedan försöker jag 
tänka på att inte lämna mobil eller dator på 
laddning när jag går och lägger mig.

Christer Larsson, 62 år:
– Vi har allt, brandsläckare, brandfilt och 
brandvarnare. Jag är också försiktig med 
ljus och håller koll på att det är släckt när 
jag lämnar rummet eller går och lägger 
mig på kvällen.

Energitipset

Tillsammans  
sparar vi energi.

• Koka energismart!
När du ska koka potatisen till julbordet, använd 
en kastrull som passar till plattans storlek så 
slösar du inte energi. Tänk även på att använda 
kastrullock så sparar du ännu mer energi och 
dessutom går det snabbare.

VÄLJ EN KASTRULL SOM 

PASSAR PLATTAN.

• Relining. Under vecka 48 påbörjade vi arbetet med 
relining av avloppsstammar från lägenheter ner till huvud-
stam på Gruvvägen 4 A-B samt Officersgatan 1. Relining 
innebär att avloppsrören rensas och infodras med nytt 
material istället för att byta ut hela röret. Arbetet utförs 
i lägenheternas kök samt badrum. Arbetet beräknas vara 
färdigställt under vecka 51. 

• Hyresavier under hyresförhandlingar. 
I skrivande stund pågår hyresförhandlingar mellan Kiru-
nabostäder och Hyresgästföreningen. Så snart förhand-
lingarna är avslutade kommer vi att informera om den 
nya hyran. För att undvika att du som hyresgäst får två 
hyresavier för samma månad kommer vi endast att avisera 
januari månads hyra vid kommande aviseringstillfälle. Du 
kommer därmed inte att få hyresavierna kvartalsvis för det 
första kvartalet 2019, utan för en månad i taget. 

• Vad gäller för dig som måste flytta? 
Kirunabostäders hyresgäster som påverkas direkt av 
stadsomvandlingen är de som bor eller är verksamma i 
den nuvarande centrumkärnan. Centrum kommer att 
påverkas av gruvbrytningen steg för steg och under våren 
kommer vi att informera dig som måste flytta. Vid infor-
mationstillfällena kommer du att få veta hur vi planerar 
att genomföra flytten och få möjlighet att framföra dina 
önskemål. Vi ses för mer information under våren!
 

Tänk på...
...att inte hälla matolja i avloppet. Olja ska hällas i en flaska 
som sedan kan slängas med hushållssoporna. Använd till 
exempel en petflaska eller en pappersförpackning med 
skruvkork. Även om fettet är flytande när du häller det i 
avloppet stelnar det ganska snabbt. Det fastnar i rören och 
kan orsaka stopp i ditt eget avlopp och skada ledningsnätet. 
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Kom ihåg att logga in på Mina sidor för att behålla din köplats.

Dags att uppdatera din 
plats i bostadskön
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.

Det är gratis att vara registre-
rad i Kirunabostäders bostadskö. 
Det enda du behöver göra för att 
stå kvar som sökande är att upp-
datera din kötid minst en gång 
om året. Efter årsskiftet kommer 
vi att rensa vårt kösystem. Om 
du vill behålla din plats i vår 
bostadskö men inte har loggat in 
på Mina sidor på ett tag, är det 
dags att göra det nu. 

Om du vill registrera dig i 
bostadskön gör du det lättast 
på webbsidan under Mina sidor 

eller via telefon till bostadsför-
medlingen. Du kan ställa dig i kö 
från den dag du fyller 16 år. Din 
kötid börjar räknas från och med 
registreringsdagen.och du får en 
poäng för varje dag du står i kö. 
Det enda du behöver komma 
ihåg för att behålla din köplats 
är att logga in 
eller kontakta 
vår bostadsför-
medling .

 

Brand-
säkerhet

Stäng in branden. Om det börjar brinna i din lägenhet och 
du inte kan släcka, stäng in branden. Hjälp andra, ta er ut, och 
stäng dörren efter er när alla kommit ut. Undvik om möjligt 
rökfyllda rum och åk aldrig hiss om det brinner. 

Ta dig ut på ett säkert sätt. Röken är det största hotet när det 
brinner. De flesta som omkommer i bränder dör av brandröken 
inte av lågorna. Brandröken stiger alltid uppåt. Nere vid golvet, 
under röken, kan du se bättre och andas lättare så huka dig eller 
kryp på alla fyra om det behövs. 

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Om det brinner i gran-
nens lägenhet och det är rök i trapphuset – stanna i din lägenhet 
och vänta på hjälp. Ställ dig vid ett fönster eller en balkong 
så du syns. Normalt står en lägenhet emot brand i ungefär en 
timme och lägenhetsdörren klarar oftast att stå emot brand i en 
halvtimme.

Så släcker du. Mindre bränder i hemmet kan släckas utan nå-
gon speciell släckutrustning. Om det börjar brinna när du lagar 
mat på spisen ska du kväva elden med ett lock eller en brandfilt. 
Om du häller vatten på brinnande fett eller olja kan det bli en 
ångexplosion som kan sprida branden och ge svåra brännskador. 
Eld i trä, papper och tyg kan du släcka med vatten eller genom 
att kväva elden med en filt, matta eller liknande. 

Brandsläckare. Det är bra att ha en brandsläckare i bostaden 
så att du snabbt kan släcka mindre bränder. Bra släckutrustning 
för hemmet är 6-kilos pulversläckare och brandfilt. Med en pul-
versläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder.

Brandvaranare. Kom ihåg att testa din brandvarnare. Om 
den inte piper när du trycker på testknappen kontakta oss, så 
byter i ut brandvarnaren eller batteriet.

Om det börjar brinna
Om det börjar brinna i din lägenhet, hos grannen 
eller i trapphuset måste du handla snabbt och 
rätt. Riskera aldrig din egen säkerhet.

Uppdatera 
din  

köplats!
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Håkan Strålberg, fastighetsskötare.

Kirunabostäders medarbetare:

Hyresnivån för din bostad beslutas genom 
hyresförhandlingar mellan Kirunabostäder 
och Hyresgästföreningen. Som hyresgäst hos 
Kirunabostäder får du ett bekvämt liv och tid 
till annat. I hyran ingår till exempel fastighets-
skötsel och du behöver inte skotta snö, sanda 
eller klippa gräs på gården. Du slipper också 
städa och byta glödlampor i trapphuset. Utöver 
det har du inga extra kostnader för sotning eller 
skadedjursbekämpning. Skulle något gå sönder 
i lägenheten kommer vi och lagar eller byter ut 
det trasiga. Vi ser även till att du får nya tapeter 
och golv regelbundet. 

Som med det mesta ökar kostnaderna med 
tiden och det kräver också ökade intäkter. I Ki-

runa har vi ungefär 40 procent högre kostnader 
för värme, el, vatten och renhållning i jämförelse 
med genomsnittskostnaden hos övriga allmän-
nyttiga bostadsbolag i landet. Under 2019 
kommer kostnaderna att öka ytterligare. 

- Fjärrvärme- och elkostnaderna höjs med 5 
procent och VA-kostnaderna med 7 procent. 
Det innebär att vi behöver öka våra intäkter 
vilket kan medföra en högre hyreshöjning, säger 
Carina Burman, ekonomichef på Kirunabostä-
der. Hyresförhandlingarna pågår och beroende 
på när de avslutas kan det innebära att hyres-
höjningen för de första månaderna 2019 blir 
retroaktiv. Läs mer om vad hyran går till på  
www.kirunabostader.se.

Vad går hyran till?
Hyran för din bostad hos Kirunabostäder fastställs genom 
förhandlingar mellan Kirunabostäder och Hyresgästfören-
ingen. Men vad ingår i hyran och vad är det som påverkar 
hyresnivån?

I hyran ingår bland annat
fastighetsskötsel, försäkringar, 
sophämtning och trygghetsjour.

Hej Håkan! 
Håkan Strålberg har arbetat som 
fastighetsskötare på Kirunabostäder 
sedan 2012. Tidigare arbetade han som 
maskinförare men bytte jobb för att han 
sökte nya uppgifter och en annan arbets-
miljö. Håkan tycker att hans arbetsupp-
gifter som fastighetsskötare passar honom 
ypperligt.  
- Det jag uppskattar mest är att få arbeta 
utomhus, både sommar och vinter, och 
så är det roligt att träffa folk. De allra 
flesta är glada när vi kommer och det är 
roligt att kunna hjälpa till. Han beskriver 
arbetet som frihet under ansvar, ett fritt 
jobb där han till stor del kan styra dagen 
själv.

 I vinter vill Håkan påminna om att 
flytta på cyklar och andra saker vid entré-
erna till trapphusen.  
- Det hjälper oss i vårt arbete att skotta 
när det kommit snö.

 

Foto: Fredric Alm
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- Det tidigare äldreboendet Vilan blir nu bostäder med ny och fräsch standard, säger Lena Stålnacke, projektledare.

Vi 
renoverar!
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I januari 2016 flyttade det tidigare äldre-
boendet Vilan till det nybyggda boendet på 
Movägen och sedan dess har ett LSS-boende 
funnits i byggnaden samt Gläntans äldre-
boende, under tiden deras ordinarie lokaler 
renoverats. Under 2017 blev det klart att före 
detta Vilan blir nya bostäder och i november 
i år påbörjade Kirunabostäder renoveringen. 
Renoveringen omfattar både Vilan 1 och 
Vilan 2, det vill säga både höghuset och den 
lägre delen

- Det blir totalt 61 lägenheter i storlekar-
na 1-3 rum och kök, säger Lena Stålnacke, 
projektledare på Kirunabostäder. Det har 
länge varit efterfrågan på mindre lägenheter 
i Kiruna så det är roligt att kunna tillföra det 
som önskas.

Alla bostäder kommer att helrenoveras och 
få ny köksinredning, ny toalett och nya yt-
skikt. Varje våningsplan kommer också att ha 
en egen tvättstuga. Byggnaden har flera goda 
funktioner bland annat hiss till alla vånings-
plan och samlingslokal på bottenvåningen. 
Här får du ett bekvämt boende.

Från den högre byggnaden har du en 
milsvid utsikt över nya Kiruna. I samband 
med att de första hyresgästerna kan flytta in i 

vårt första kvarter i nya stadskärnan, kommer 
de nya bostäderna på gamla Vilan att vara in-
flyttningsfärdiga. Det innebär att vi kommer 

att kunna erbjuda många nya bostäder med 
varierad standard i olika områden i Kiruna 
ungefär samtidigt. 

Nya bostäder i gamla Vilan
I november påbörjades renoveringen av det tidigare äldreboendet Vilan. 
Våren år 2020 beräknas 61 nya lägenheter med centralt läge och milsvid 
utsikt stå färdiga för inflyttning.

Antal lägenheter: 61 lägenheter varav 28 ettor, 31 tvåor och 2 treor. Byggstart: November 
2018. Beräknad inflyttning: Våren 2020. Budget: 72 miljoner. Entreprenör: PEAB.
Övrigt: I före detta Vilan kommer det förutom bostäder att finnas ett tillagningskök för för-
skolor samt det LSS-boende som redan har sina lokaler här idag.

Renovering Vilan
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God Jul!

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

Nya medarbetare! På ny tjänst!

Nyanställd: Anna Taaveniku,  
ekonomiassistent.

Nyanställd: Ulrica Uusitalo,  
bostadsförmedlare.

Nyanställd: Pimpimon Töyrä, 
lokalvårdare. 

Nöjd-kund-index

88,5 % 

Senaste mätningen

... av våra hyresgäster känner sig trygga 
i sitt trapphus. De flesta känner sig 
även trygga när de vistas i sitt bostads-
område på kvällar och nätter. För att 
ytterligare öka tryggheten fortsätter vi 
att se över och förbättra belysningen i 
våra områden.

Nästa nummer 
kommer till 

våren.
Vi ses då.

Vi önskar alla 
våra hyresgäster och 
kunder en riktigt 

Kirunabostäder

På ny tjänst: Anders Lidström, 
förvaltare.

Vad tycker du att vi ska satsa på 2019? 
 
Nytt år och nya möjligheter! Vad tycker du att Kirunabostäder ska satsa på under 2019? 
Lämna in ditt förslag till oss så har du chans att vinna två ljuslyktor och en brandfilt. Maila 
ditt förslag samt namn och telefonnummer till info@kirunabostader.se eller lämna ditt svar  
i vår brevlåda på Gamla brandstationen senast den 31 januari. Lycka till! 

Tävla 
och 

vinn!


