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Mot nya äventyr!
Hos oss är du vår hyresgäst och vår viktigaste kund.  
Vi behöver få veta vad du tycker att vi gör bra och vad vi kan göra bättre, 
oavsett om du hyr en bostad eller en lokal. Därför gör vi vartannat år vår 
viktiga mätning ”Nöjd Kund Index”.

En del av svaren från undersökningen säger att ni får ett bra bemötande 
hos oss men att ni vill ha mer information och kommunikation ifrån oss. 
Därför kommer nu ett nytt nummer av ”Hos oss” med en helt ny profil  
och en ny layout som vi hoppas att ni ska gilla. Hör gärna av er med 
kommen tarer på tidningens innehåll.

En annan del av kommunikationen är de hyresgästmöten som vi  
genomför på alla bostadsområden under maj och juni. Vi hoppas att du 
kommer på mötet och tar del av vår information. Vi vill även höra dina 
åsikter, antingen på mötet eller vid vår monter på årets Kirunafestival,  
där du också kan träffa oss. 

Kiruna har blivit utnämnd som Sveriges bästa glesbygds
kommun att bo i och vi försöker jobba på att behålla den positionen 
genom att vara en bra hyresvärd och en attraktiv fastighetsägare.  
Det vi närmast ska påbörja är:

• Renovering av Tallplan 1-4. Efter flera års förhandlingar kan 
vi nu äntligen påbörja arbetet med nya fasader, balkonger, fönster 
och entréer.

• På gamla skjutbanan har vi ritat in 100 nya bostäder, varav 
cirka 30 stycken trygghetsbostäder. Byggstarten är planerad 
till 1 mars 2017.

Hoppas du tar dig tid att kika igenom tidningen och 
att vi ses på något av våra möten och evenemang.

Nu har vi haft några fina dagar i slutet av maj och vi 
håller tummarna för att det fortsätter.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt trevlig och 
varm sommar. 

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

 
Våra öppettider:

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

Ingång!
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• Videplan 6:  
Avslutande markarbete  
Till sommaren inleds det avslutande markarbetet på 
Videplan 6. De första nybyggda småhusen blev inflytt-
ningsklara i december 2015 och nu återstår det att bygga 
altaner, måla samt göra markytorna runt omkring gröna 
och trevliga.
 
• Ormen Långe Svappavaara:
Fullt hus! Nu är snart alla hyresgäster inflyttade i de 
15 nyrenoverade lägenheterna i Ormen långe.  
De sex trerumslägenheterna var klara under hösten 2015 
och i mitten på juni blir nio stycken ettor inflyttnings-
klara. Lägenheterna som tidigare varit kallställda är nu 
renoverade och man har även bytt fönster på den norra 
fasaden. 
 

 

• Förskolan Bergskristallen: Klar till 
årsskiftet I slutet av förra året påbörjades byggna-
tionen av en ny förskola på Magnetitvägen, på samma 
plats där Bergskristallens förskola tidigare låg. Den nya 
förskolan med tre avdelningar förväntas vara inflyttnings-
klar under slutet av 2016.

 
• Nya räddningstjänsten: Projektet 
med den nya räddningstjänsten befinner sig just nu i 
projekteringsfasen där man ska fastställa utrustning och 
funktioner i den nya brandstationen. Placeringen för den 
nya byggnaden blir vid Österleden nära bilprovningen. 
Byggstarten är planerad till våren 2017 och inflyttning 
beräknas ske vid årsskiftet 2018/2019.

Vi frågar 
våra hyres-

gästerPå gång! 1: Vad ska du göra i sommar?
2. Vilket är ditt bästa sommartips  
     i Kiruna?

Kristoffer Larsson, 29 år,  
bor på Steinholtzgatan. 
1: Jag ska åka till min stuga i Luleå. Där 
ska jag koppla av och ladda batterierna 
inför hösten. 
2: Kirunafestivalen!

Pia Stålnacke, 48 år, bor 
på Bergmästaregatan
1: Jag ska åka till Bulgarien i två veckor 
och sedan stannar jag hos äldsta dottern  
i Stockholm en vecka. 
2: Fiske i Torneälven. 

 
Jim Töyrä, 39 år, bor på Lappgatan
1: Vi ska resa till södra Sverige och södra 
Finland på semester. Annars håller jag 
mest på med huset i Karesuando under 
sommaren.
2: Åka härifrån! 

KRISTOFFER LADDAR

FÖR FESTIVAL!

Energitipset
• Skruva ner värmen i trapphus  
   och tvättstugor 
Element som värmer trapphus och tvättstuga 
i onödan. Att ha element på högsta effekt i 
trapphus, källare och tvättstugor är onödigt. 
Känn på elementet när du ändå går förbi och 
tänk på hur varmt det är när du kliver in i ett 
utrymme. Dra ner termostaten om det är varmt. 
Enligt Hyresgästföreningen behöver det inte 
vara mer än 12 grader varmt i trapphus.  
Tillsammans sparar vi energi.

Tillsammans  
sparar vi energi.
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Sommarprojekt 
för integration
Nu är Kirunabostäder igång med ett nytt sommar- 
projekt. Genom att sysselsätta asylsökande vill vi  
skapa gemenskap i våra bostadsområden.
    
Migrationsverket hyr cirka 100 lägenheter av Kirunabostäder. En 
större del av lägenheterna är utspridda över Lombolo backe och  
Lombolo strand och det är framförallt här som sommarprojektet  
kommer att  genomföras. 

– Vi ville starta ett projekt med nyanlända deltagare för att öka 
integrationen i våra bostadsområden. Samtidigt vill vi ge deltagarna en 
meningsfull sysselsättning i väntan på besked om asyl, säger Mikael Fors, 
fastighetschef på Kirunabostäder. 

Projektets huvuduppgift är att underhålla lekredskap och utrustning 
utomhus och kommer att bestå av målning och mindre reparationer. 
Liknande projekt i andra kommuner har visat att skadegörelsen i det 
aktuella området minskat i samband med projektet och att engagemang-
et ökat bland de boende i området. Samtidigt hoppas Kirunabostäder på 
att främja gemenskapen mellan alla som bor i området. 

Projekttiden sträcker sig från början på juni till slutet av augusti.
– Går det här projektet som vi hoppas, så ser vi möjlighet till en fort-

sättning även under hösten, avslutar Mikael Fors.

Nyrenoverad tvättstuga 
på Kyrkogatan 21 A 
En solig kväll i april invigde vi den nyrenoverade 
tvättstugan på Kyrkogatan 21 A. Hyresgäster i 
huset kom till tvättstugan för att titta på den nya 
tvättutrustningen och lära sig boka  tvättid i det 
nya, digitala bokningssystemet. 
    
Tvättstugan på Kyrko-
gatan 21 A har reno-
verats från golv till tak 
med nya ytskikt och ny 
utrustning. Golvet har 
fått klinker och väggarna 
har målats. Ventilatio-
nen har setts över och 
sammantaget har allt 
gett en stor förbättring 
ur energi s ynpunkt. De 
nya tvättmaskinerna 
kräver långt ifrån samma 
 energi- och vattenmängd som tidigare. Torkskåp och torktum-
lare behöver ingen ventilation eftersom de har en kondenspump 
som kyler luften och leder bort kondensen. 

– Vi räknar med att halvera förbrukningen av både vatten och 
energi varje år, berättar kvarters värd Kenneth Gunillasson.

 
Det nya digitala bokningssystemet gör att det bara är du som 
har bokat tvättid som kan komma in i tvättstugan och sätta 
igång maskinerna. En annan fördel är att det bara går att boka 
en tvättid åt gången, vilket förhindrar att flera pass bokas sam-
tidigt. Hör du till dem som ibland glömmer bort tvättiden? Nu 
kan du registrera din e-postadress hos din kvartersvärd och välja 
att få ett påminnelsemail strax före inbokad tvättid. 

Du kan också få en påminnelse när tvättmaskinen tvättat 
färdigt och det är dags att tömma den. Fiffigt, va?

Ulrika Niia, Migrationsverket och Mikael Fors, Kirunabostäder planerar 
för sommarens integrationsprojekt på Lombolo.

Kvartersvärd Kenneth Gunillasson 
visar hur man bokar tvättid i det nya 
bokningssystemet.
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Det blir cirka 70 vanliga lägenheter bestående 
av ettor till fyror. Lägenheterna kommer att 
ha öppen planlösning med ytor på mellan 35-
92 kvadratmeter. 

– Trygghetsboende är en ny typ av boende i 
Kiruna som vi vill erbjuda till våra äldre hyres-
gäster, säger Annelie Vinsa VD på Kiruna-
bostäder. Tanken med trygghetsboende är att 
öka antalet äldre som kan bo kvar hemma 
längre. Bostaden hyr du på eget initiativ och 

utöver din egen lägenhet har du tillgång till 
samlingslokaler för gemensamma måltider och 
olika slags aktiviteter. Det enda kravet är att 
du har fyllt 65 år. Byggstarten är planerad till 
våren 2017 och inflyttning beräknas ske om 
ett till två år. 

Hej Lasse!
Som kvartersvärd i centrala Kiruna har 
Lars-Erik Fors varierade arbetsuppgifter som 
rör allt från vattenskador till besiktningar. 

– Det är ett varierat arbete och ingen dag 
är den andra lik, säger han. Det roligaste med 
jobbet som kvartersvärd är att träffa människor 
och hjälpa dem med det mesta som rör deras 
boende. Den vanligaste frågan Lasse får är när 
det är dags för underhåll i lägenheten t ex nya 
tapeter. 

– Hos Kirunabostäder får du som hyresgäst 
nya tapeter tidigast vart 13:e år eller vid behov. 
Även taket målas om vart 13:e år. Golvmat-
ta byts tidigast ut efter cirka 25 år men allt 
underhåll bedöms utifrån behov.

Klart för bygget av   
100 bostäder i nya Kiruna
Kirunabostäder står just nu i startgroparna för att bygga 100 nya  
bostäder i området där skjutbanan tidigare låg. Det blir cirka 70  
vanliga lägenheter och 30 trygghetsbostäder som beräknas vara  
inflyttningsklara under   hösten 2018.

Lars-Erik Fors kvartersvärd på Högalid,  
Lappgatan och i delar av centrala stan.

Vill du veta mer om vårt 
kösystem till nya bostäder?
Läs mer på  
www.kirunabostader.se 

Mer  
info!

Kirunabostäders medarbetare:

KIRUNA - KV JÄGARSKOLAN 8:1 - EXPLOATERINGSSKISS                  2016.05.23
SITUATIONSPLAN SK 1:500/A3                                                          AE/OW; arkiteker AB/AKE

Kirunabostäder ska bygga 100 nya bostäder på området intill Kurravaaravägen,  
där skjutbanan tidigare låg.
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Salem på Kafé Rost förbereder den smarriga 
fredagsbrunchen.

Hallå
hyresgäst!
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Kafé Rosts ägare Carola Enmark har lång 
erfarenhet av caféverksamhet. Hon öppnade 
bageriet i Puoltikasvaara 1995 och sedan dess 
har hon utökat verksamheten med ett café intill 
bageriet och sammanlagt fyra caféer i Kiruna. 
När hon under hösten fick erbjudandet om att 
öppna ytterligare en verksamhet var hon inte 
sen att tacka ja. 

– Det kändes bara rätt, så jag var tvungen att 
nappa på erbjudandet, säger Carola.

Och sedan 1 februari i år finns Kafé Rost 
även på Rymdhuset.

Innan verksamheten flyttade in i lokalen 
gjorde man en anpassning av ventilationen till 
restaurangkök så nu kan personalen laga all mat 
på plats. Caféet i Rymdhuset har samma kon-
cept och meny som Kafé Rost på Folkets hus. 
Här hittar du en lunchrestaurang där maten är 
lagad från grunden med fräscha råvaror.  

Förutom lunchservering har caféet sallads- 
buffé, veckans soppa, smörgåsar, fikabröd, 
tårtor och smörgåstårtor. Det går även bra att 
beställa mat, fika eller tårtor för avhämtning 
eller till fest. Lokalen på Rymdhuset kan också 
hyras vid konferens eller festarrangemang.

Öppettiderna under vardagar är klockan 
7.30-15.00 med lunchservering mellan klockan 

10.30-13.30. På fredagar klockan 10.00 dukar 
man upp en storslagen brunch som du står dig 
på ända till fredagsmyset.

Kontakten med Kirunabostäder som hyres-
värd har varit enkel, tycker Carola. 

– Jag har bara gott att säga och har blivit väl 
bemött i alla lägen.

kvartersfik på Lombolo
Nu har Carola öppnat

I februari slog Kafé Rost upp portarna till ett nytt café och nu finns möjligheten att äta 
och fika i Rymdhuset igen. Alla är välkomna, både du som arbetar i närheten eller du 
som passerar. Och du som bor på Lombolo har fått ett eget kvartersfik.

Budapestbakelsen – 
en fikafavorit
Namn: Carola 
Enmark
Ålder: 49 år
Gillar: Älgjakt, vara 
ute på våren och 
resor.
Bästa fikat:  
Budapestbakelse
och kaffe.

Fiket i Rymdhuset drevs tidigare av Kafé  
Kosmos. De stängde under 2015 och i feb-
ruari 2016 öppnade Kafé Rost i lokalerna.

Missa inte Kafé 
Rosts brunch på 
fredagar mellan 
kl.10.00-13.00.

Öppettider Kafé Rost
i Rymdhuset: 
mån-fre 7.30-15.00 
lunchservering 10.30-13.30 
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Grilla rätt i sommar! 
Nu är sommaren här och då är vi många som 
vill passa på att grilla. Det går bra att grilla 
på balkongen eller uteplatsen, men bara med 
elgrill. Grillning med kol är tillåten på ett 
avstånd av sex meter från fasaden, helst vid 
avsedd grillplats om det finns i området.  
Se till att kolet är helt släckt innan du  
slänger det i brännbart!

Dags för sommarens  
grönyteskötsel 
I sommar kommer vi att ha en arbetsstyrka 
på 24 ungdomar med handledare som arbetar 
med grönyte- och markskötsel i våra bostads-
områden. Vi kommer att lägga extra fokus på 
arbetet i år då vi utifrån tidigare kundunder-
sökningar har sett att arbetet med gräsklipp-
ning kan förbättras.

 
Fakturor på webben
Du vet väl om att du kan se dina fakturor 
på vår webbsida under Min sidor. När du är 
in loggad får du tillgång till faktura och OCR- 
nummer och kan enkelt betala hyran även om 
du är på semester.

På ny tjänst hos oss

Ny telefonväxel

Åsa Strandgård Huuva, 
kvartersvärd Lombolo och 
Tuolluvaara.

Ann-Britt Fjällborg, tillsvidare-
anställd på felanmälan.

Bostadsförmedlingens har semesterstängt 
vecka 28-29, 11 juli–24 juli.
 
Vecka 27 samt vecka 30,31, 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

Nöjdkundindex

91,7 % 

Senaste mätningen

Så många procent av våra hyresgäster 
tycker att de fått ett mycket bra bemötan-
de vid kontakt med oss. Det tackar vi för 
och fortsätter jobba för att göra vårt bästa 
för dig som hyresgäst.

Grilla hör, för många, sommaren till, Glöm 
dock inte ta hänsyn till dina grannar och 
iakttag försiktighet när du ska grilla.

Nästa nummer 
kommer till 

hösten!
Vi ses då!

Ungdomförtur för dig 
mellan 1824 år
 
Nu lanserar Kirunabostäder ungdomsförtur 
för dig mellan 18-24 år. Från den 1 juni re-
serverar vi 25 procent av våra lediga en- och 
tvårumslägenheter till ungdomar. 

Lägenheterna hittar du under 
Lediga lägenheter på vår webbsida.  
Där är de markerade med ”Ungdomsförtur”  
och du som sökande kan anmäla ditt intresse 
på en ledig lägenhet. Kötiden avgör vem som 
blir erbjuden lägenhet, så kom ihåg att ställa 
dig i vår bostadskö från det år du fyller 16 år.

Sommartider  
Bostadsförmedlingen


