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Ingång!

Tack för att ni hjälper
oss att bli ännu bättre!

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

År 2017 går mot sitt slut och det är dags att sammanfatta
året. Här kommer en kort resumé av året hos oss.
   Under hösten genomförde vi Nöjd kund index-undersökningen för
fjärde gången. Tack till er alla som svarat på enkäten. Resultatet visar att vi har
förbättrat oss sedan förra undersökningen men att det fortfarande finns saker
som vi kan göra bättre. Era svar ger oss ett tydligare bild av vad ni som hyresgäster tycker om oss och ert boende, och det är till stor hjälp i prioriteringen
av vårt arbete. Det vi inte kan påverka fullt ut är renoveringar av lägenheter, då
det är hänger på hur hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen faller ut.
   Den utvändiga renoveringen av Tallplan 1-4 och rivningen av de gamla
garage som tidigare stod mot Österleden har gett ett fint resultat på Lombolo
backe. Vi hoppas att vi kan fortsätta med liknande renoveringsprojekt.
   Under året har vi upphandlat bostadsprojektet på gamla skjutbaneområdet och i slutet av 2018 påbörjar vi bygget av 68 nya lägenheter. Tomt
1 i nya Kiruna centrum upphandlar vi just nu och i maj/juni är tanken att
vi startar bygget av 62 nya lägenheter och 3 000 kvadratmeter kontor, restauranger och affärsytor. Vi planerar och arbetar för att vara en fortsatt stark
fastighetsägare i nya Kiruna, där vi vill kunna erbjuda ett varierat
och centrumnära boende samt funktionella affärslokaler.
   Under 2017 har Kirunabostäder firat 15 år med olika
evenemang under året och nu siktar vi på att fira 20-årsjubileet
i vår nya stadskärna.
Med det vill jag tacka dig som hyresgäst för år 2017 och
önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

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

Annelie Vinsa, vd Kirunabostäder
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På gång!
• Rivning av garage på Tallplan.

I jultider kan det vara svårt att hitta på bra och roliga
julklappar. Vi frågade några hyresgäster om råd.

1: Vilket är ditt bästa
julklappstips?

I november rev Kirunabostäder två garagelängor på
Tallplan. Garagelängorna har länge varit i dåligt skick och
har därför inte kunnat hyras ut. Resultatet av rivningen är
ett öppnare området och en tydligare infart till Tallplan.
Eventuella planer finns för fler motorvärmarplatser och
släpvagnsplatser på ytan.

Vi frågar
våra hyresgäster

Kurt Eriksson, 77 år,
bor på Föreningsgatan:
– Jag är dålig på julklappar så det överlåter
jag till min fru. Själv önskar jag mig en
parkeringsplats i närheten av lägenheten där vi just har flyttat in.

• Hyreshöjning 2018. Som vi tidigare informerat
om avslutades hyresförhandlingarna mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen i mars i år. Kirunabostäder
yrkade på en hyreshöjning med 4 procent för att kunna
genomföra mer omfattande underhåll samt minska den
underhållsskuld på drygt 300 miljoner som uppkommit
till följd av otillräckliga hyresintäkter och tidigare hyresbortfall. Resultatet av förhandlingarna blev en hyreshöjning i två steg för de två kommande åren. I februari 2017
höjdes hyran med 0,85 procent och från och med januari
2018 blir det ytterligare en höjning med 0,80 procent.

• Nya ramavtalsentreprenörer. Från och
med den 1 september har Bravida tagit över ramavtalet för
VS-arbeten från Pounus rör. LB Golv kommer även i fortsättningen att utföra våra golv- och mattläggningsarbeten.
Attentive Fastighetsservice vann under hösten upphandlingen av takskottning. Avtal har även slutits med Ocab
och Veolia avseende olika typer av saneringsarbeten.

Abdullah Amouna, 35 år,
bor på Tallplan:
– Mitt bästa julklappstips är att fira jul
tillsammans med familj och vänner.

Larissa Lankinen, 20 år,
bor på Skyttegatan:
– Mitt bästa julklappstips är att skänka
pengar till välgörenhet. Folk har redan så
mycket prylar, de behöver inte mer.

Energitipset

Återvinningstips - värmeljuskoppar
Eftersom värmeljuskoppar inte räknas som förpackningar ska resterna av ett utbrunnet värmeljus inte slängas i
metallinsamlingen vid Återvinningsstationen. Värmeljuskoppen ska istället sorteras som metall på Återvinningscentralen (ÅVC).

Tillsammans
sparar vi energi.
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• Byt ut buckliga kastruller
Buckliga och repiga kastruller drar mer energi.
Och visste du att om spisplattan är 1 centimeter
större än kastrullen ökar energiförbrukningen
med 20 procent? Använd därför kastruller och
stekpannor med plana bottnar som passar till
plattans storlek. Tänk även på att använda lock
när du kokar upp något. Det sparar både tid och
energi.

EKPANNOR
BUCKLIGA ST
ERGI.
DRAR MER EN

NKI-undersökningen är
avslutad

Det här kan vi
göra ännu bättre
Årets Nöjd kund index-undersökning är avslutad.
Resultatet visar att vi höjt vårt NKI-index sedan
förra undersökningen, men vi kan fortfarande
bli bättre.

På www.kirunabostader.se kan du göra felanmälan dyget runt och
följa statusen på din felanmälan.

Under hösten har vi genomfört en kundundersökning bland
alla våra hyresgäster och i slutet av november fick vi resultatet.
Det visar att våra hyresgäster är mer nöjd med oss än tidigare.
Det vi blivit bättre på sedan förra undersökningen är framför allt
skötsel av utemiljön, belysning och hantering av felanmälningar.
Områden där vi fortfarande kan förbättra oss är källsortering,
möjligheten att komma fram på telefon, snöröjning och information om vad som ska hända i fastigheten.
En förvånande siffra i undersökningen är att färre hyresgäster
än tidigare har svarat på enkäten. - Till nästa gång får vi fundera
på hur vi kan få in fler svar från hyresgästerna, för det är trots
allt svaren som hjälper oss i prioriteringen av vårt arbete, säger
Mikael Fors, fastighetschef.
För att följa upp resultatet har förvaltare, kvartersvärdar,
fastighetsskötare och reparatörer utvärderat resultatet utifrån sitt
område och tittat närmare på vad just deras område behöver förbättra. Med ett övergripande fokus på sitt område har de sedan
gjort en åtgärdslista till följd av synpunkter som kommit fram i
undersökningen. Nu ska vi jobba med åtgärderna på bästa sätt så
vi kan höja vårt Nöjd kund index även nästa gång.

Felanmälan dygnet runt
Kirunabostäder får in drygt 8 000 felanmälningar varje
år. När du gör en felanmälan hjälper du oss att ta hand
om våra fastigheter. Visste du att du kan göra din felanmälan hos oss dyget runt?
Så här gör du en felanmälan på
webbsidan:
• Logga in på Mina sidor.
För att logga in på vår webbsida
behöver du inloggningsuppgifterna som du fick när du
registrerade dig första gången.
Om du glömt eller tappat bort
dina inloggningsuppgifter kan du
kontakta bostadsförmedlingen för
att få ett nytt lösenord.
• Klicka på Felanmälan och
sedan Registrera felanmälan.
Fyll i felbeskrivning och kontakt-

Tack till alla som svarat på enkäten! Ni hjälper oss att bli en
ännu bättre hyresvärd.
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uppgifter och klicka sedan på Gå
vidare. Kontrollera dina uppgifter
innan du väljer Skicka. Fördelen
med att felanmäla på webbsidan
är att du kan följa ärendets status
när du är inloggad på Mina sidor.
Vid akuta fel som kan orsaka
skada på fastigheten eller utgöra fara ska du snarast kontakta
oss via telefon, dagtid 0980-708
50, kvällar och helger 073-270
55 00. Landsbygden gör akuta
felanmälningar till 0980-703 17.

Kirunabostäders medarbetare:

Hej Per!
Per Eriksson arbetar som projektledare
på Kirunabostäders projektavdelning.
Sedan 2011 har han arbetat med projekt
som renoveringar, om- och nybyggnationer. Per har bland annat arbetat med
förberdelserna i projektet med de 68 nya
lägenheterna på gamla skjutbaneområdet
och näst ut för honom är kvarter 1 i nya
stadskärnan. Här kommer Kirunabostäder att bygga kontor, butikslokaler
och bostäder. Per tycker att det bästa
med hans arbete är att få jobba nära
verksamheten som ska nyttja lokalerna
och försöka tillgodose önskemål vid till
exempel renovering av en förskola.
Per skickar en uppmaning till alla vuxna:
Byggarbetsplatser är en spännande
miljö, men den är mycket farlig. Prata
med barnen om riskerna som finns
med att leka vid en byggarbetsplats.

Per Eriksson, projektledare.

Snöröjning hör vintern till i Kiruna. Våra entreprenörer sköter snöröjning med maskin och våra
fastighetsskötare skottar vid entréer och sopkärl.

Vad är det som gäller
vid snöröjning?
Under vintern är snöröjningen ett stort och viktigt arbete
som ska utföras. För att vi ska kunna göra det på bästa sätt
behöver vi din hjälp. Men vad är det då som gäller?
Nu är vintern här och snöröjningen är i full
gång. Det som generellt gäller för snöröjning
är att gator, vägar, gångvägar samt områden vid
bostadsområden och kommunala anläggningar
ska vara röjda så att snömängden inte hindrar
framkomligheten. Snöröjningen påbörjas när
snödjupet uppnått 7 centimeter. Hyvling av gator, gångvägar och gårdar sker vid spårbildning
eller när andra ojämnheter äventyrar framkomligheten. Snöröjning med maskin sköter vår
entreprenör Cliffton. Skottning vid entréer och
sopkärl sköter våra egna fastighetsskötare. För
att underlätta deras arbete är det bra om du
som hyresgäst ser till att entréerna är fria från
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prylar som kan hindra snöskottningen.
Efterrensning av parkeringsplatser sker på
måndag eller torsdag mellan klockan 8.0012.00 beroende på när det har snöat. Om det
snöat på torsdag kväll efterrensas parkeringsplatserna på måndag veckan efter. Kom ihåg
att flytta bilar, släpvagnar eller annat som kan
utgöra hinder för snöröjningen. Tänk på att
det är du själv som ansvarar för snöskottningen
på din hyrda parkeringsplats, men vi röjer den
i mån av tid och utrymme. Tack för att du
underlättar snöröjningen för oss i vinter!

Hallå
hyresgäst!

Erik Tano och Hanna Fjällborg Kyrö uppskattar sitt boende på Tallplan efter renoveringen, framförallt balkongen och den nya entrén.
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På besök på nya Tallplan
I oktober var renoveringen av husen på Tallplan 1-4 äntligen färdigställd
och de boende har nu fått en högre boendestandard. Vi besökte Erik och
Hanna på Tallplan 4 för att höra vad de tycker om sin nya boendestandard.
I maj 2016 inledde Kirunabostäder renoveringen av husen på Tallplan 1-4. Renoveringen omfattade nya fasader med tilläggsisolering, nya fönster, större balkonger och
nya entréer. Erik Tano och Hanna Fjällborg
Kyrö har bott på Tallplan sedan januari i år. De
beskriver området på Lombolo som lugnt och
hemtrevligt. - Det är trevligt att det är många
barnfamiljer i området och att det ofta är barn
som leker ute på gårdarna, säger Hanna.
Erik och Hanna flyttade in i lägenheten när
renoveringen var påbörjad men har kunnat följa större delen av arbetet som genomförts och
jämföra skillnaderna. Nu har de till exempel
en balkong som är sju kvadratmeter större än
tidigare och som fungerar mer som en uteplats.
Erik och Hanna uppskattar också att de nya
entréerna är inbyggda. Tidigare drev det in
snö framför entrén under vintern vilket kunde
leda till att entrédörren fryste fast, men nu har
man kommit från det problemet. Att husen har
fått nya fönster och tilläggsisolerade fasader är
inget som varken Erik eller Hanna har tänkt
på desto mer, men de upplever att det inte är
lika svalt i lägenheten som under förra vintern
och så tycker de förstås att det ser bättre ut från
utsidan.

Före: Slitna fasader och fönster, små balkonger och entréer med renoveringsbehov.

Efter: Nya fönster, tilläggsisolerade fasader,
större balkonger och inbyggda entréer.

Renovering Tallplan 1-4
Här bor: Erik Tano, 22 och Hanna Fjällborg Kyrö, 20. Gör: Erik arbetar som låssmed och Hanna som kundhandläggare. Intressen: Musik är ett stort gemensamt intresse.
Om Kirunabostäder som hyresvärd: Kirunabostäder är lätta att ha att göra med. Eventuella
fel blir snabbt åtgärdade när man gör en felanmälan.

I och med renoveringen får Erik och Hanna
en hyreshöjning vid två tillfällen under en
tvåårsperiod. För deras trea på 75 kvadratmeter innebär det cirka 230 kronor per månad i
den första höjningen och lika mycket vid det
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andra tillfället. Båda tycker att det är en rimlig
hyreshöjning för den nya standarden. - Renoveringen av husen har gett området en mycket
trevligare känsla. Man bli gladare och trivs
bättre i fina miljöer, säger Erik.

Att tänka på i jultider
Julen är en tid då vi ofta pyntar, bakar och
lagar mat i hemmen. Här följer några goda
råd i jultider:
• Testa din brandvarnare, genom att trycka på
testknappen, så du är säker på att den fungerar. Gör den inte det, kontakta oss så byter vi
ut brandvarnaren eller batteriet.
• Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn eller i
närheten av brännbart material som dekorationer eller fladdrande gardiner.

Många besökare på
koncerndagen
För andra året i rad ordnade Kirunabostäder tillsammans med Tekniska verken
och Kiruna kommun en gemensam
informationsdag på Folkets hus till
första advent. Under dagen fanns vi på
plats för att svara på frågor om stadsomvandlingen och våra verksamheter.
Kirunabostäder informerade om de nya
bostäderna på gamla skjutbaneområdet och kvarter 1 i nya centrumkärnan.
Många besökare hittade till Folkets hus
för att ställa frågor och ta en fika.

• Om den elektriska ljusstaken blinkar eller
har slutat fungera ska du byta ut den.
• Stekfett och frityrolja som hälls i diskhon
kan orsaka svårlösta stopp i avloppet. Samla
fett och olja i en pet-flaska som du sedan
sorterar som brännbart avfall.
• Julpapper och presentkartonger ska sorteras som pappersförpackningar. Presentsnöre
och tejp sorteras som
brännbart.
• Tänk på att inte avfyra
nyårsraketer på gården
för att undvika att de gör
skada på balkonger eller
husfasader.

Senaste mätningen

Nöjd-kund-index

94,4 %
... av våra hyresgäster tycker att de får
ett bra eller mycket bra bemötande av
våra fastighetsskötare och reparatörer.
Det tackar vi för och fortsätter jobba
för att göra vårt bästa för dig som
hyresgäst.

Vi önskar alla
våra hyresgäster och
kunder en riktigt

God Jul!
Kirunabostäder

Nästa nummer
kommer till
våren.
Vi ses då.

Nya medarbetare! På ny tjänst!

Nyanställd: Ina Eldståhl,
fastighetsskötare.

Nyanställd: Leif Vanhainen,
reparatör.

Nyanställd: Eva-Lisa
Johansson, lokalvårdare.

På ny tjänst: Åsa Stålnacke,
kombitjänst.

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

