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Ingång!

Hjälp oss att bli bättre
- svara på vår enkät!

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

September betyder att arbetet och rutinerna är igång igen efter sommaren och
livet återvänder till den mer inrutade vardagen. Det kan kännas trögt i början,
men framför allt tycker jag att det är roligt att få möta personal och kunder
igen.
För ett par veckor sedan fick ni årets NKI – Nöjd kund index-enkät i
brevlådan. Vi är väldigt tacksamma om du som hyresgäst svarar på enkäten,
antingen på papper eller digitalt via webben. Vi vill veta vad just du tycker.
I det här numret av Hos oss visar vi vårt kommande bostadprojekt på gamla
skjutbanan. Det blir 68 lägenheter och 83 bilplatser, allt för att tillmötesgå de
önskemål vi fått om parkeringsmöjligheter.
Har du sett hur fint det har blivit på Tallplan 1-4? Husen ser nya ut med nya
fasader, fönster och entréer. Hyresgästerna har också fått stora och uppskattade uteplatser. Nästa stora renoveringsprojekt som vi planerar för är Tallplan
5-6. Där vill vi utföra både in- och utvändig renovering vilket kan genomföras om vi får täckning för kostnaderna.
För att vi på bästa sätt ska kunna bemöta er hyresgäster och varandra
har årets utvecklingsdagar för personalen handlat om personlig
utveckling utifrån en pedagogik med fyra färger. Vilken färg är jag?
Vilken färg är min kollega? Och hur vill olika färger bli bemötta?
Ett roligt och givande inslag för en bättre vardag för alla.
Hoppas du hittar något du gillar i tidningen. Har du förslag på reportage så kontakta gärna mig eller vår kommunikatör Emma. Vi ses i så väl regnrusk som slående vackra
höstdagar!

Annelie Vinsa, vd Kirunabostäder

2

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

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
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

På gång!
• Direktnummer till kvartersvärdar.

1: Vad tycker du fungerar bra
hos Kirunabostäder och vad
skulle vi kunna förbättra?

Nu kan du nå din kvartersvärd via direktnummer.
Eftersom det varit problem att komma fram till våra
kvartersvärdar via telefonväxeln har vi nu återinfört direktnummer till alla kvartersvärdar. Du hittar telefonnumret
till kvartersvärden i ditt område på anslaget i trapphuset.
Bostadsförmedling, felanmälan och övrig personal når du
fortfarande via telefonväxeln på 0980-708 50.

Pentti Rahkonen, 52 år, bor på
Kyrkogatan
Det jag tycker är bra med Kirunabostäder
är att de har lägre hyra än min tidigare
hyresvärd. Det som hade kunnat förbättras är antalet parkeringsplatser i anslutning till fastigheterna. Nu har jag fått en
motorvärmarplats som tur är.

• Nya parkeringsplatser. Nu ökar vi parke-

Mikael Wälikangas, 46 år, bor på
Steinholtzgatan

ringsmöjligheterna i två av våra bostadsområden. På Tarfalavägen och Lappgatan anlägger vi under hösten cirka
15 parkeringsplatser på respektive område. Parkeringarna
längs med Tarfalavägen kommer att vara avsedda för släpoch husvagnar. På Lappgatan anläggs parkeringsplatserna
på innergården. Arbetet med de nya parkeringsplatserna
beräknas vara färdigställt under hösten.

• Hissbyte på Högalid. Under vecka 42 inleder
Kone AB arbetet med ett byta hiss på Högalidsgatan 1.
Arbetet kommer att innebära att fastigheten är utan
fungerande hiss i cirka fyra veckor. Byte av hiss på Högalidsgatan 5 och Högalidsgatan 3 kommer att genomföras
2018 respektive 2019. Berörda hyresgäster på Högalidsgatan kommer att få mer information angående hissbytet i
samband med bytet.

Vi frågar
våra hyresgäster

Det som är bra med Kirunabostäder är
att man ser personalen i bostadsområdet
och att till exempel klotter på fasader tas
bort snabbt. En förbättring vore en tvätthall för bilar som kunde användas av alla
som bor hos Kirunabostäder.

Zemichael Tekle Emaha, 43 år, har
lokal på Mangigatan
Jag tycker att kontakten med Kirunabostäder och bemötandet är bra. En sak
som som hade gjort det lättare är om allt
hade ingått i hyran till exempel wifi och
el.

Energitipset

Visste du att...
… du bör rengöra filtret i fläkten minst en gång i månaden?
Om fettet i fläkten smälter och droppar ner på spisen kan
det börja brinna. Du kan också få bakterier som faller ner i
din mat. Diska filtret i varmt vatten med ett milt diskmedel
eller i diskmaskinen. Om filtret blivit utslitet kan du kontakta din kvartersvärd för att få ett nytt.

Tillsammans
sparar vi energi.
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• Vädra snabbt
Vill du ha in frisk luft i lägenheten? Ha inte
fönstret på glänt hela dagen. Det är bättre
att vädra snabbt med tvärdrag. Då byts luften
snabbt och du sparar energi.
Se fler energispartips www.allmannyttan.se/
energispartips/film

Kom ihåg
Nöjd kund
indexenkäten!

Släng soporna på rätt plats!

Har du svarat på Nöjd
kund index-enkäten?
Just nu pågår höstens Nöjd kund index-undersökning. I början av september skickade vi ut
enkäten som ska hjälpa oss att bli en bättre
hyresvärd.

En vanlig syn vid soprummen på Tallplan en måndagmorgon.

Trots soprum med sortering fungerar inte sophanteringen på Lombolo backe och Lombolo strand. Nu krävs en
gemensam insats för att få bukt med problemet vid
soprummen.

Varannat år genomför vi en kundundersökning som mäter
hur nöjd du som hyresgäst är med oss som hyresvärd. Resultatet
på enkäten visar hur våra hyresgäster tycker att vi ska prioritera
vårt arbete. 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.
Förra undersökningen, som vi genomförde 2015, visade bland
annat att många hyresgäster gärna såg en förbättring av den yttre
miljön kring sin bostad. Sedan dess har vi satsat extra på utomhusmiljön vad gäller skötsel av grönytor, belysning, lekutrustning
och nya bänkar och bord i bostadsområdena.
Vad tycker du att vi ska prioritera nu? Säg vad du tycker. Vi
läser alla svar.

Problemet med sopor utanför
soprummen på Lombolo backe
och Lombolo strand kvarstår. En
måndagmorgon kan det ligga drivvis med soppåsar utanför sopnedkasten. Möbler kan stå staplade
och sopsäckar kan ligga slängda
på marken. Soporna ger ett tråkigt
och ovårdat intryck i området och
de lockar även till sig fåglar som
gör hål i påsarna och drar ut allt
från matrester till blöjor. Nu krävs
en insats från de boende i området
för att få ordning på problemet.
- För allas trevnad uppmanar vi
alla som bor i området att sortera

Under hösten kommer även våra kunder i förskolor, skolor,
idrottsanläggningar och äldreboenden att få svara på Nöjd
kund index-enkäten!

4

och slänga sina sopor på rätt plats,
säger fastighetschef Mikael Fors.
Får vi ordning på soporna får
vi genast en trevligare miljö i
området.
Så här sorterar du ditt avfall
På Lombolo kan du sortera glas
(färgat och ofärgat), metall och
hushållssopor vid soprummen.
Förpackningar av papper och
plast ska du lämna till återvinningsstation, närmaste hittar
du på Movägen eller vid Coop.
Grovavfall, som elektronik, vitvaror och farligt avfall lämnar du
på återvinningscentralen.

Kirunabostäders medarbetare:

Hej Ludvig!
Ludvig Johansson arbetar som fastighetsskötare på bland annat Lappgatan,
Gruvvägen, Officersgatan och Kyrkogatan. Under en arbetsdag sköter Ludvig
inre och yttre rondering av fastigheterna
i hans områden. Det innebär att han
ser till att allt i fastigheten fungerar som
det ska och att han åtgärdar det som
är trasigt. På sommaren sopar han och
håller rent utanför fastigheterna och på
vintern skottar han när det har kommit
snö. Ludvig tycker att han har ett väldigt
varierande och fritt arbete med den stora
fördelen att få vara ute mycket. Kontakten
med hyresgästerna är också något som
han uppskattar.
Kom ihåg att plocka undan cyklar,
leksaker och andra prylar vid entréerna
innan snön kommer. Det gör det lättare
för Ludvig och hans kollegor att skotta
utanför din port i vinter.

Ludvig Johansson, fastighetsskötare.

Många skratt och nya insikter summerar årets
personalutvecklingsdagar.

Hur bemöter vi olika
personligheter?
I augusti hade Kirunabostäders personal årets personalutvecklingsdagar. Temat var personlig utveckling och hur vi på bästa
sätt kommunicerar med varandra och dig som hyresgäst.
För att förbättra kommunikationen både
internt och med dig som hyresgäst, blev fokus
för årets personalutvecklingsdagar samarbete
och kommunikation. Föreläsaren och inspiratören Annika R Malmberg Hamilton vägledde oss
i arbetet under en heldag. Annika gick igenom
personlighetsfärgerna havsblå, solgul, skogsgrön
och eldröd och de egenskaper som kännetecknar
varje färg. Att lära känna de olika personlighetstyperna ledde till många igenkännande skratt
men även flera aha-upplevelser som gav insikt i
hur olika vi tänker och att vi utifrån det vill bli
bemötta på olika sätt.
Kvällsaktiviteten bestod av en samarbetsöv5

ning i matlagning där personalen blev indelade
i tre grupper med ansvar för varsin rätt i en trerättersmiddag. Att utifrån en låda med råvaror
laga till en maträtt, var en utmaning som krävde
både samarbete och god kommunikation mellan
deltagarna.
Med en stor portion nya insikter tar vi nu
kunskaperna vidare i kommunikationen med
varandra och dig som hyresgäst.
Vill du veta vilken personlighetsfärg du är?
Gör det enkla personlighetstestet på
www.vilkenfarg.se

Vi
bygger
nytt!

Kirunabostäders nya bostäder på gamla skjutbanan har planerad byggstart hösten 2018.
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Illustration: Lindbäcks bygg AB

Fjärde gången gillt för
projekt Skjutbanan
I maj föll äntligen pusselbitarna på plats och vi kunde
påbörja arbetet med de nya bostäderna på området vid
gamla skjutbanan.
Sedan 2015 har Kirunabostäder planerat
för att bygga bostäder på det tidigare skjutbaneområdet intill Kurravaaravägen. Efter tre
misslyckade anbudsomgångar kunde till slut
ett fjärde alternativ presenteras vilket gjorde
det möjligt för styrelsen att fatta beslut om att
påbörja projekt Skjutbanan. - Det känns riktigt
bra och väldigt roligt att få börja bygga. Fjärde
gången gillt, säger Kirunabostäders VD Annelie
Vinsa, efter ett långt och krävande arbete med
upphandlingen.

”Vi måste bygga till rimliga
priser så vi får en acceptabel
hyresnivå”
Det som gjorde det möjligt att äntligen
sätta igång var ett färdigupphandlat avtal med
typhus, som Sveriges kommuner och landsting
gemensamt upphandlat. Det här alternativet
gjorde att Kirunabostäder fick ner kvadratmeterpriset från cirka 39 000 kronor till 29 000
kronor, vilket innebär ungefär 3 000 kronor
lägre hyra i månaden för en normalstor trea.
Kostnaderna har varit en viktig del av upphandlingen. - Vi måste bygga till rimliga priser så att
vi får en acceptabel hyresnivå på bostäderna,
säger Annelie Vinsa.

Infrastrukturen är färdig runt kvarteret vid gamla skjutbanan.

Det blir 68 lägenheter bestående av ettor
till fyror och området kommer att ha totalt 83
bilplatser vilket ger en hög parkeringsnorm.
Byggstarten är planerad till hösten 2018 och
inflyttning beräknas ske senast hösten 2020.
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Foto: Wec360

Antal lägenheter: 68
Byggstart: Hösten 2018
Beräknad inflyttning: Hösten 2020
Projektkostnad: 120-130 miljoner
Entreprenör: Lindbäcks bygg AB

Senaste mätningen

Nöjd-kund-index

56,0 %
...av våra hyresgäster svarar på den
Nöjd-kund-index-undersökning som vi
genomför vartannat år. Nu är det dags
igen. Kom ihåg att svara på enkäten och
lämna dina synpunkter.

Behåll din plats i kön
Står du i vår bostadskö? Kom ihåg att logga
in på webbsidan minst en gång om året för
att behålla din plats i kön. Passa även på
att uppdatera dina kontaktuppgifter när du
loggar in.

Möt oss på Karriär & framtid
Onsdag den 11 oktober kl. 11.00-15.00 finns vi på Kirunabostäder på plats på årets jobboch rekryteringsmässa Karriär och framtid i Kiruna stadshus. Är du student, arbetssökande
eller sugen på att byta jobb? Ta chansen att fråga oss om yrken och framtida jobb hos
Kirunabostäder. Vi ses där!

Nya medarbetare!

Renitha Johansson,
arbetsledare
bostadsförmedlingen.

Stefan Björnström,
underhållsansvarig förvaltare.

Joakim Fjällborg,
fastighetsskötare
bostäder och lokaler.

Nästa nummer
kommer i
december.
Vi ses då!

Ove Johansson,
fastighetsskötare
bostäder och lokaler.

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

