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Hur fungerar det att  
bo i ett hyreshus?

Lyckat kalas  
i Tarfalahallen
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Grilla säkert!
•

Vad kan vi 
göra bättre? 
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Nya aktiviteter ger 
nya möjligheter

Annelie Vinsa, 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: Annelie Vinsa

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!

Nya tider  
från och med  

1/1 2017

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

Vi skriver juni i kalendern. Det är lite kyligt i luften, men ljuset är defini-
tivt tillbaka. Midnattssolen lyser vackert om nätterna och vi kan skönja lite 
grönska med ”musöron” på träden. I det här numret av Hos oss kan du läsa 
om hur de nyligen införda standardförbättringarna har tagits emot av några 
hyresgäster. År 2017 är ett försöksår för standardförbättringar där vi hoppas 
att ni ska beställa åtgärder till era lägenheter, på så vis kan vi få statistik och 
underlag för hur vi långsiktigt ska jobba med standardförbättringar. Ni kan 
också passa på att komma med fler förslag på åtgärder som ni som hyres- 
gäster önskar er. 

Projektet Boskolan som vi drivit det senaste halvåret har fallit mycket 
väl ut. Vi har bland annat upptäckt felanmälningar vid våra hembesök som 
annars hade kunnat orsaka större skador. Vi har också konstaterat en ökad 
förståelse och kunskap inom olika områden som kök, fönsterventilation 
och våtrum. Vi hoppas kunna fortsätta med boskolan under hösten och då 
för fler hyresgäster.

I år fyller Kirunabostäder 15 år. Det firade vi med ett kalas för alla 
hyresgäster och kunder i Tarfalahallen den 13 maj. Det var ett lyckat 
arrangemang där flera föreningar och Räddningstjänsten bidrog 
till en mängd uppskattade aktiviteter. Vi fanns på plats för att 
svara på frågor och lottade också ut fina priser till er som fanns 
på plats. Vi uppskattar att du som hyresgäst besöker oss, det 
hjälper oss att bli en bättre hyresvärd. Du kan även hjälpa 
oss att bli bättre genom att svara på den enkät vi skickar 
ut till er under hösten.

Nu går vi ut i friska luften och hoppas på sol, värme 
och en efterlängtad sommarsemester. Vi ses igen till 
hösten!
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Vi frågar 
våra hyres-

gäster

Nu kan du som hyresgäst, mot ett tillägg på hyran, göra 
tillval som höjer lägenhetens standard.  

1:  Vilken standardförbättring 
kan du tänka dig i ditt boende?

Anna-Lena Valkeapää, 49 år,  
bor på Lappgatan
Det kan vara skönt att ha egen tvättmaskin 
för att kunna tvätta när man själv vill utan 
att behöva boka tid i tvättstugan. Jag skulle 
kunna tänka mig ett extra tillägg på hyran för 
att ha tvättmaskin i lägenheten.

Monika Fors, 50 år, 
bor på Högalidsgatan
Jag har funderat på inglasad balkong. Det 
skulle vara skönt att kunna låta katten få 
komma ut på balkongen och så skulle det bli 
lite skönare att sitta ute på sommaren.

Hillevi och Håkan Niemi, 71 och 67 år,  
bor på Lappgatan
Nu är vi på väg att byta lägenhet men  
tidigare funderade vi på att byta ut vår  
nuvarande spis med tre plattor, till en spis 
med häll. Utöver det hade vi gärna önskat  
att vi haft tillgång till bastu i huset.

På gång!

Energitipset

Tillsammans  
sparar vi energi.

• Droppande kranar?
Droppande kranar kan tyckas vara en bagatell, 
men en kran som droppar varmvatten under ett 
års tid kan kosta hundralappar. Problemet med 
droppande kranar åtgärdas lätt genom att byta 
packning. Har du kranar som droppar? Felan-
mäl det till oss så kommer vi och fixar det.
Se fler energispartips www.allmannyttan.se/
energispartips/film

DROPPANDE KRANAR

FIXAR VI LÄTT.

• Hyreshöjning 2017: I mars avslutades hyres-
förhandlingarna mellan Kirunabostäder och hyresgästför-
eningen. Kirunabostäder gick in i förhandlingen med en 
långsiktig strategi och yrkade på en hyresökning på  
4 procent för att kunna minska underhållsskulden och ha 
möjlighet att underhålla mer framöver. Förhandlingarna 
avslutades med en höjning på 0,85 procent från och med 
februari 2017 och en kommande höjning på 0,80 procent 
från januari 2018.

• Kvarter 5 i nya Kiruna. Under våren har upp-
handling av kvarter 5 pågått. Byggnaden på kvarteret, som 
är placerat intill det nya stadshuset, kommer att innehålla 
verksamheter som i dag finns på Folkets hus. Här ska det 
bland annat finnas plats för bio, konsert, teater och  
konferens. I byggnaden ska också biblioteket och ung-
domens hus hålla till. Kirunabostäder har totalansvaret 
för projektet fram till och med slutbesiktning. Planerad 
byggstart är våren 2018. 
 
• Grönyteskötsel. Nu är sommarens säsongs- 
arbetare igång med grönyteskötseln i våra bostadsom-
råden. I år har vi fem handledare som tillsammans med 
60 ungdomar arbetar med grönyte- och markskötsel. 
Ungdomarna är uppdelade i grupper under tre perioder, 
som från mitten på juni till slutet av augusti ser till att alla 
gräsmattor är klippta och att gårdarna hålls efter vad gäller 
ogräs och skräpplockning.

Tänk på… 
… att inte rasta din hund eller katt på innergården. På 
gården leker barn och vi vill hålla den fri från det som ditt 
husdjur lämnar efter sig. Husdjuren får naturligtvis visats 
på gården men ska inte rastas där. Hunden eller katten 
ska vara kopplad hela tiden du har den på gården för allas 
trevnad och för andras säkerhet. Även ett litet djur kan 
upplevas skrämmande för såväl barn som vuxna.
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Jimmy Lasu och Ann-Sofie Koivisto var två av hyresgästerna på  
Högalid som ville veta mer om standardförbättringar. 

Hyresgäster nyfikna på 
standardförbättringar

Vid årsskiftet införde Kirunabostäder en ny möjlighet 
för hyresgästerna att själva påverka standarden i sitt 
boende. Vi besökte den nystartade hyresgästförening-
en på Högalidsgatan som ville veta mer om standard-
förbättringar.

En vårkväll i april bjöd hyres-
gästföreningen på Högalid in 
Kirunabostäder för att få mer 
information om de nya standard-
förbättringarna. Kvartersvärd 
Lars-Erik Fors och fastighets-
chef Mikael Fors förklarade och 
svarade på hyresgästernas frågor. 
De berättade bland annat att en 
standardförbättring tillför något 
nytt och därmed höjer standarden 
i lägenheten, till skillnad från ett 
vanligt underhåll. Kostnaden för 
standardhöjningen blir ett tillägg 

på hyran som varierar beroende på 
typ av förbättring. Inför en even-
tuell standardförbättring måste en 
besiktning göras för att bedöma 
om det är möjligt att genomföra 
önskad förbättring i den aktuella 
lägenheten. 

Helén Stålnacke är en av hyres-
gästerna som valt en spis med häll 
och varmluftsugn som standard-
förbättring i sin lägenhet. 

– Det är toppen att man själv 
kan påverka sitt boende, säger 
hon.

Säg vad du 
tycker. 

Vi läser alla 
svar.

Resultatet från tidigare NKI-undersökningar visar att de flesta 
hyresgäster är rätt nöjda med Kirunabostäder som hyresvärd, 
men vi vill veta hur vi kan göra det ännu bättre för dig som 
hyresgäst. - Ju fler som svarar på enkäten desto bättre blir våra 
förutsättningar att prioritera rätt saker och jobba vidare för en 
ännu bättre trivsel och miljö för våra hyresgäster, säger fastighets-
chef Mikael Fors. 
Exempel på åtgärder vi utfört sedan föregående undersökning:
• Ny LED-belysning i flertalet bostadsområden
• Nytt låssystem på Lombolo backe, Lombolo strand,  

Borraregatan 34, Föraregatan 30, Åkaregatan och Lappgatan
• Nya parkeringsplatser på Föreningsgatan 27
• Nya dörrstängare och självlåsande lås på vindsdörrar på  

Lombolo backe och Lombolo strand
• Renovering av värmestammar Lombolo strand
• Relining av huvudledning avloppsstam Lappgatan
 

Nytt för i år är att även våra kunder i förskolor, skolor och 
äldreboenden får möjlighet att svara på enkäten!

Vad kan vi göra bättre?
Vartannat år genomför Kirunabostäder en  
kundundersökning bland alla hyresgäster för 
att få fram ett Nöjd kund-index, NKI. 
  I höst är det dags igen, så kom ihåg att svara på 
enkäten du får i brevlådan. 
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Hej Margareta! 
Margareta Taavo arbetar som  
lokal-vårdare i bil vilket innebär att 
hon tillsammans med en arbetskamrat 
åker runt och städar på flera platser i 
Kiruna. De sköter till exempel lokalvår-
den på Matojärvi, i Jägarköket och på två 
förskolor. Du kan även stöta på henne när 
hon städar trapphus på Lombolo och mitt 
i stan. Margareta gillar att utföra ett arbete 
där det syns att hon har gjort något och 
det hon uppskattar mest med sitt arbete är 
arbetskamraterna. 

Margaretas bästa råd till dig som hyres-
gäst är att hålla trapphusen fria från prylar. 

– Tänk på att soppåsar, cyklar, leksaker 
och andra saker gör att vi inte kommer 
åt att städa ordentligt. Saker i trapphusen 
utgör också en fara vid brand, då det blir 
svårare för dig att komma ut och för  
Räddningstjänsten att ta sig in i trapp- 
huset.

Margareta Taavo, lokalvårdare.

Kirunabostäders medarbetare:

Integrationsprojektet Boskolan har riktat sig 
till boende i de lägenheter som Migrations-
verket hyr av Kirunabostäder. Handledarna 
Karin Nilsson och Yohanes Amdeberhan har 
genom hembesök informerat om boenderegler i 
svenska hyreshus. Hembesöken, som genom-
förts i tre omgångar, har gett mycket positiva 
skillnader i boendemiljön. Efter det andra 
besöket visade det sig att man i samtliga lägen-
heter använde brandvarnare, sopsorteringskärl 
och fettratt (som underlättar när man samlar 
upp använd matolja). Störningarna har inte alls 
förkommit efter besöken.

Handledarna i projektet har även arbetat 

proaktivt genom att dela med sig av sitt arbets-
sätt till personal vid kommunens integrations-
enhet och HVB-hemmen. 

– Vi vill att alla asylsökande ska få samma 
information om hur det fungerar att bo i  
hyresrätt. Om vi informerar i ett tidigt skede 
kan vi undvika många fel och underlätta inte-
grationen, säger Yohanes. 

Boskolan har pågått i ett halvår och avslutas 
i juni. Fastighetschef Mikael Fors hoppas på en 
fortsättning: 

– Förhoppningsvis kommer vi att fortsätta 
med boskolan och även rikta oss till ungdomar 
som flyttar till sin första lägenhet.

Hur fungerar det att 
bo i ett hyreshus?
I början av året inledde Kirunabostäder integrations-
projektet Boskolan, med fokus på hur det fungerar att 
bo i ett svenskt hyreshus. 

Handledarna Yohanes Amdeberhan och Karin Nilsson 
har arbetat i integrationsprojektet Boskolan.
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Det fanns många olika aktiviteter att prova på i Tarfalahallen bland annat karate, handboll, boccia och klättring.

Kiruna-
bostäder 

15 år!
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Det blev stort kalas i Tarfalahallen lör-
dag den 13 maj då Kirunabostäder i år firar 
15-årsjubileum. Vi bjöd alla våra hyresgäster 
på varmkorv, fika, frukt och fiskedamm. Det 
fanns möjlighet att prova på aktiviteter som ka-
rate, handboll, boccia och klättring. Du kunde 
gå tipsrunda, delta i aktivitetsbingo och träffa 
vår personal för att ställa frågor och framföra 
synpunkter. Kalaset besöktes av hyresgäster 
från alla våra bostadsområden runt om i stan 
och även kunder i de kommunala fastigheter-
na, som lärare och förskollärare, var inbjudna. 
 
Räddningstjänsten fanns på plats och  
informerade om brandsäkerhet. Utanför  
hallen fick alla som ville prova på att  
släcka eld med brandsläckare. Som  
avslutning på dagen lottade vi 
ut presentkort till ett värde 
av 15 000 kronor till de 
som fanns på plats vid 
dragningen. 

– Det blev en lyckad 
dag som jag hoppas kan 
bli en tradition, säger  
vd Annelie Vinsa. 

 

Lyckat 15-årskalas  
i Tarfalahallen   
I år fyller Kirunabostäder 15 år. Det firade vi genom att bjuda alla våra 
hyresgäster och kunder på kalas i Tarfalahallen. Här fanns möjlighet 
att träffa vår personal och prova på en massa roliga aktiviteter.

Räddningstjänsten erbjöd provåkning i steg-
bilen och alla som ville fick prova att släcka 
med brandsläckare.

Ett glatt gäng hyresgäster vann presentkort att 
handla för i Kirunas butiker.

En av de yngsta besökarna, Abbe Pounu, 1 år, 
tittade på när mamma provade klättra.

Historik: Från år 2002 samordnades 
fastighetsavdelningen för Kirunabostäders 
fastigheter och Kiruna kommuns fastig-
heter. Kirunabostäder blev huvudman och 
personalen vid Kiruna kommuns fastighets-
avdelning gick över till Kirunabostäder.

Om Kirunabostäder: Kirunabostäder AB 
är ett kommunalt bolag som äger 2 186 
lägenheter och cirka 15 000 kvadrat- 
meter lokaler samt ett stort antal garage 
och bilplatser. Kirunabostäder AB förvaltar 
också alla kommunala fastigheter, till  
exempel förskolor, skolor, idrottsanlägg-
ningar och äldreboenden, med en total yta 
om cirka 210 000 kvadratmeter.

Affärsidé: Kirunabostäder ska med 
kunden i fokus förvalta, utveckla och till-
godose behovet av bostäder och lokaler 
i Kiruna kommun.

Värdeord: Samarbete, Respekt,  
  Helhetstänk, Hälsa, Humor och Glädje.

Det här är  
Kirunabostäder AB
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Glad sommar!

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

Nya medarbetare! 

Ludvig Johansson,
fastighetsskötare 
bostäder och lokaler

Anna Blom, 
bostadsförmedlare.

Tobias Finnholm,
fastighetsskötare 
kommunala fastigheter

Maria Fors, 
lokalvårdare Vittangi

Grilla säkert i sommar!
Grilla hör, för många, sommaren till. 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.

Vi önskar alla 
våra hyresgäster och 

kunder en riktigt 

Bostadsförmedlingens har semesterstängt 
vecka 28-29, 10 juli–23 juli.
 
Vecka 26-32 gäller följande tider:

Telefontid:   
Måndag-fredag kl. 9.00-12.00
Telefon: 0980-708 50 knappval 2

Besökstid:    
Måndag-fredag kl. 13.00-14.30
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

Kvartersvärdar: 

Telefontid: Måndag-fredag kl. 7.00-9.00 
och 12.00-13.00
Telefon: 0980-708 50 knappval 3

Sommartider  
Bostadsförmedlingen

Nästa nummer 
kommer till 

hösten.
Vi ses då!

Nöjd-kund-index

91,8 % 

Senaste mätningen

... av våra hyresgäster upplever en god 
trivsel i lägenheten. Trivsel innefattar 
bland annat planlösning, utrustning, 
ventilation och tillgång på dagsljus. 

Ta hänsyn till dina grannar när du grillar.

Möt oss på Kirunafestivalen
Så är det åter dags för sommarens höjdpunkt, Kirunafestivalen. Som tidigare år kommer vi 
på Kirunabostäder tillsammans med Kiruna kommun och Tekniska Verken att presentera 
våra verksamheter på festivalområdet under dagtid. Vi kommer att ha roliga tävlingar med 
fina priser och förstås ge dig en hel del bra och viktig information. Vi ses i vimlet!


