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Ingång!

Vi har fattat flera
stora beslut!

Hos oss
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

Vi befinner oss just nu i händelsernas centrum. Vi har fattat
flera stora beslut det senaste halvåret, i syfte att skapa nya, bättre och fler
bostäder och lokaler för våra hyresgäster och för Kirunaborna.
I maj påbörjade vi en omfattande renovering av Tallplan 1-4 som ger ett
lyft för hela området på Lombolo backe. Till våren hoppas vi kunna påbörja
bygget av 70 vanliga bostäder och 30 trygghetsbostäder vid gamla skjutbanan. Och sist men inte minst har vi nu fått möjligheten att bli först ut
i Nya Kiruna med ett helt kvarter precis intill det nya stadshuset.
Här kommer du att hitta restauranger, kontor, butiker och bostäder. Vi
hoppas att våra insatser ska bidra till positiv utveckling både för Kirunabostäder och för Kiruna som stad.

Frågor eller tips till tidningen kan du maila till:
info@kirunabostader.se

www.kirunabostader.se
info@kirunabostader.se

Energi- och miljöfrågan är en annan viktig fråga som ingen av
oss kan blunda för. Framöver kommer vi att arbeta mer för att vi själva och
du som hyresgäst med enkla medel ska bidra till minskad miljöbelastning
bland annat genom att minska energianvändandet. Mer om det längre fram.

Besöksadress: Gruvvägen 3,
gamla brandstationen.
Postadress: 981 85 Kiruna
Telefon:0980-708 50 vxl

Till sist är vi väldigt glada för att vi har kunnat göra våra
innergårdar på ”planerna” så fina i sommar. Även grönytorna i
våra bostadsområden har varit välskötta i år. Vi vill rikta ett
varmt tack till deltagarna i vårt integrationsprojekt och till våra
sommarjobbare och hoppas att du som hyresgäst uppskattar
insatserna.
Önskar er alla en fin och mysig höst.

Bostadsförmedlingens öppettider:
Måndag-fredag kl. 9-12
samt måndag och torsdag kl. 13-17
Kvartersvärdarnas besökstider:
Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 7-9
Torsdag kl. 16-17
Kvartersvärdarnas telefontider:
Måndag-fredag kl. 7-9
Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 12-13
Torsdag kl. 16-17
Felanmälan: 0980-708 50
Störningsjour och upplåsningar: 0980-812 86

Annelie Vinsa, vd Kirunabostäder

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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På gång!

1: Vad vill du att Kirunabostäder
bygger i nya Kiruna?

• Lombolo backe:
Nu renoveras Tallplan 1-4
I maj startade en utvändig renovering på Tallplan 1-4.
Renoveringen omfattar fasadbyte (där fasaden tilläggsisoleras), fönsterbyte och byggnation av nya entréer och
större balkonger. Renoveringen beräknas vara klar i
september 2017.

Gösta Kemi, 79 år,
ny hyresgäst på Thulegården.
Vi kan tänka oss att bo i lägenhet centralt
i Nya Kiruna, om hyran är densamma
som i vår nuvarande lägenhet. Vi behöver
ingen onödig lyx utan bara det mest
nödvändiga.

• Raketskolan: Nya klass- och arbetsrum
i gamla gymnastiksalen

Emil Vincent, 27 år,
bor på Skyttegatan.

I slutet på augusti blev en del av den gamla Raketskolan
på nytt inflyttningsklar. Den tidigare gymnastiksalen har
delvis byggts om i två plan och gjort plats för flexibla
klassrum, mindre arbetsrum, samtalsrum, konferensrum
och arbetsplatser för cirka 35 personer. Projektet har pågått
sedan augusti 2015. Ombyggnationen har gett skolbyggnaden en utökad yta på 320 kvadratmeter.

Jag ser gärna att det byggs studentbostäder. Studenter vill gärna hålla ihop så det
vore bra om man kunde få studentboendena mer samlade. Och så är det viktigt
att det är nära till matbutik och skola.

Maj-Britt Hellqvist, 82 år,
bor på Föreningsgatan.

• Matojärvi idrottsplats:
På Matojärvi idrottsplats händer det grejer framöver.
I isladan pågår just nu brandskyddsarbeten och förberedelser för en tillbyggnad med omklädningsrum. Den gamla
samlingslokalen för längdskidåkare ska delvis rivas och
byggas om och beräknas stå färdig hösten 2017. Samtidigt byggs nya vallabodar och ett friidrottsförråd. Arbetet
kommer att pågå under vintern. Vi ser fram emot en fin
idrottsplats med ännu bättre förutsättningar.
• Sporthallen: Bowlinghallen utökar
I bowlinghallen på sporthallen har Kirunabostäder
projektlett byggnationen av ett nytt kök. Det innebär att
bowlinghallen nu utvecklar sin verksamhet. Det nya köket
stod färdigt i början på september och snart kan vi både
bowla och få oss något att äta i bowlinghallen.

Vi frågar
våra hyresgäster

Jag har hört flera som frågar efter ett
gemensamt boende för oss äldre som är
pigga. Där det finns möjlighet att träffas
i gemensamma lokaler och gärna med
grönområde utanför.

Energitipset
Tillsammans
sparar vi energi.
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• Släck onödig belysning
Lampor som lyser mitt på dagen eller när
ingen är i närheten är helt onödigt. Om ytterbelysningen är påslagen på dagen eller om det
alltid är tänt i ett trapphus behöver belysningen
justeras. Tänk på vad som är tänt när. Stäng av
och justera om det inte finns någon anledning
till att det lyser.
Om du känner dig osäker på hur du ska göra,
ring eller maila vår felanmälan så hjälper vi dig.

Sommarprojektet
fick tummen upp
Lucas Stålnacke och
hans mamma Helen
fick vara med om en
räddningsövning från
balkongen.

Hyresgästkväll på Högalid
En kväll i juni ordnade hyresgästerna på Högalidsgatan
en aktivitetskväll. På kvällens agenda stod krattning,
målning och korvgrillning. Även räddningstjänsten
fanns på plats för att öva på en mer ovanlig uppgift.
Under sommaren har utemiljön på Lombolo strand och
Lombolo backe fått ett riktigt lyft. Deltagarna i Kirunabostäders integrationsprojekt har bland annat rustat
upp och målat alla lekparker i området.
– Det ser verkligen fint ut, säger Lars Gunnestam,
hyresgäst på Rönnplan.
Under sommaren har deltagarna
i integrationsprojekt rustat upp
utemiljön på Lombolo strand och
Lombolo backe. Handledarna
Jan-Ola Thingvall och Haile Alem
Fanta har tillsammans med sex
asylsökande deltagare gett planernas utemiljö ett riktigt lyft.
– Vi har rustat upp och målat
all lekutrustning och alla grillplatser. Vi har även målat flera av
tvättstugorna och röjt bort en hel
del sly i området, säger Jan-Ola.
Deltagarna i projektet har
uppskattat att bli sysselsatta och

En tisdagskväll i juni bjöd den nybildade ”hyresgästklubben” på
Högalidsgatan in hyresgästerna för att kratta, måla och grilla korv.
Kirunabostäder stod för krattor, målarfärg och korv till hyresgästerna
som på eget initiativ planerat den gemensamma aktiviteten.
– Det är alltid roligt när hyresgästerna engagerar sig för att göra det
lilla extra i sitt bostadsområde, säger Lars-Erik Fors, Kirunabostäders
kvartersvärd på Högalid.
Då kvällen bjöd på regnväder fick några av aktiviteterna strykas,
men den specialinbjudna räddningstjänsten fanns på plats för att öva på
räddning från balkong. Lucas Stålnacke, 10 år ställde upp som testperson. Han bor på andra våningen i ett av höghusen och är beroende
av sin rullstol, så vid en eventuell brand är det mycket möjligt att hans
enda utväg är just via balkongen. Både Lucas och hans mamma Helen var
förväntansfulla inför övningen och efteråt tyckte båda att personalen från
räddningstjänsten gjorde ett mycket bra jobb. Som avslutning
på kvällen samlades alla för att fika och planera
kommande aktiviteter.
Vill ni ordna
en aktivitet?
Är ni några hyresgäster som vill ordna en
Hör av er till er
liknande aktivitet i ert bostadsområde?
kvartersvärd!
Hör av er till er kvartersvärd så hjälper
vi er gärna!

flera av dem har sett det som ett
tillfälle att visa framfötterna för
att ha chans till fortsatt anställning. Deltagare som bor i området har tyckt att det varit roligt att
få arbeta och göra fint i sin egen
närmiljö. Även andra hyresgäster
i området har reagerat på det fina
arbete som genomförts under
sommaren. Lars Gunnestam som
bor på Rönnplan tycker att det
varit jättebra att det har målats.
– Det behövdes och ser verkligen fint ut. Betyget blir tummen
upp.
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Kirunabostäders medarbetare:

Hej Johanna!
Johanna Lingbro arbetar som elmontör
och vitvarureparatör hos Kirunabostäder
sedan i maj i år. Hennes främsta arbetsuppgifter är att reparera vitvaror som kyloch frysskåp. Hon ser också till att du
som hyresgäst får en ny spis eller kyl om
den gamla inte går att reparera. Under
en dag på jobbet hinner Johanna med
att besöka både privata och kommunala
hyresgäster som felanmält sina vitvaror.
– Det är roligt och lärorikt för att det
är varierande, ingen dag är den andra lik.
Johannas bästa tips för att hålla din kyl
och frys i fin form.
– Avfrosta frysen med jämna mellanrum för att förhindra isbildning och att
vatten samlas.”

I år har Kirunabostäder en ny entreprenör som utför snöröjningen.

Foto: Tekniska verken

Redo för snöröjning
Nu är hösten här och snart är det hög tid för snöröjning
igen. I vinter har Kirunabostäder en ny entreprenör för
uppdraget.

Johanna Lingbro elmontör och vitvarureparatör på Kirunabostäder.

Det är Cliffton som kommer att sköta snöröjningen i Kirunabostäders områden i vinter.
I augusti skrev vi på det nya avtalet.
– Eftersom vi fått en del kritik på hur
snöröjningen utfördes förra säsongen, så har vi
gjort en ny upphandling med nya villkor som
vi hoppas ska fungera bättre, säger Amanda
Stålnacke, inköpare på Kirunabostäder.
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 har uppnått 7 centimeter. Hyvling
av gator, gångvägar och gårdar sker vid spår5

bildning eller när andra ojämnheter äventyrar
framkomligheten.
n För dig som hyresgäst är det viktigt att
tänka på att efterrensning av parkeringsplatser sker på måndag eller torsdag mellan
klockan 8.00-12.00 beroende på när det har
snöat. Tänk på att flytta bilar, släpvagnar
eller annat som kan utgöra hinder för
snöröjningen.
Läs mer om snöröjning på
www.kirunabostader.se

Mer
info!

Hallå
hyresgäst!

Sugen på några bicepscurls? De tre nyblivna gymägarna
Roger Aitomäki, Maria Olsson och Åsa Tano Ipsen hälsar
dig välkommen till Enerqi.
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Mycket energi när Tåga tar över
Från den 1 september är Tåga Förvaltning nya ägare av träningscentret
Enerqi på Arent Grapegatan. De nya ägarna, Roger, Åsa och Maria vill gärna ha en blandning av människor på Enerqi och vänder sig både till dig
som tränat länge och till dig som aldrig tidigare satt din fot på ett gym.
– Vi vill ha nya träningskompisar!

Även om det bara är Roger Aitomäki som har
lång erfarenhet av träning som löpning, mountainbike och skidåkning så var det soffpotatisarna Åsa Tano Ipsen och Maria Olsson som drog
med honom på hans första gruppträningspass
i våras.
– Det var fantastiskt att hitta en ny träningsform efter alla år med utomhusträning, säger
han. Ingen av dem har tidigare erfarenhet av
gymbranschen men däremot stor företagsvana.
Efter att ha drivit företaget Tåga Konsult i 16 år
är de inga nybörjare.
– När vi hörde talas om att de tidigare ägarna
ville sälja verksamheten så ringde vi upp dem
och sa att vi var intresserade. Vi gillar att köpa
företag, säger Maria och Åsa med ett skratt.
Tåga arbetar sedan en lång tid tillbaka inom
begreppet HMSQ som står för hälsa, miljö,
säkerhet och kvalitet. Övertagandet av Enerqi
ser de som en breddning av H:et i hälsa.
Vad kommer då att hända på Enerqi närmaste
tiden? Det blir förstås några nyheter i och med
det nya ägarskapet, men de nya ägarna vill
definitivt behålla det personliga bemötande som
kunder fått på Enerqi och den höga kvaliteten
på gruppassen. De tidigare instruktörerna kom-

”Vi gillar
att förverkliga
nya idéer”

Missa inte pass
för nyblivna
mammor! Startar
under hösten!

Nya ägare till Enerqi träningscenter: Åsa Tano Ipsen, 54, Maria Olsson, 53 och Roger
Aitomäki, 44. Gillar: Träna, förverkliga nya idéer och ha roligt på jobbet. Om Kirunabostäder: Vi upplever Kirunabostäder som lyhörda och tillmötesgående. Vi har alltid lyckats
komma överens kring önskemål i våra lokaler.

mer att finnas kvar. Utöver det blir det bland
annat en ny lounge plus att det blir en del
erbjudanden under hösten. - Det vi mest sett
fram emot med att ta över gymmet är att få nya
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träningskompisar, framför allt de som aldrig
provat på gym eller gruppträning tidigare, säger
de nya ägarna och hälsar alla välkommen till
ny(a) Enerqi!

Mot nya
Kiruna!

Senaste mätningen

Nöjd-kund-index

94,2 %
av våra hyresgäster tycker att det går
bra att göra en felanmälan till oss. Vi är
tacksamma för att du som hyresgäst hör
av dig när du upptäcker fel i lägenheten eller fastigheten. Det hjälper oss att
sköta vårt arbete.

Träffa oss på
Karriär & Framtid.

Kirunabostäders styrelse,
längst fram ordförande
Sten Nylén och VD
Annelie Vinsa.

Nu investerar vi i Nya Kiruna
I början på september tog Kirunabostäders styrelse beslut om att investera cirka 250
miljoner kronor i tomt 1 i Nya Kiruna. Därmed påbörjar vi bygget i Kirunas nya centrumkärna. Tomten kommer att innehålla restauranger, kontor, kommersiella ytor, parkeringshus och cirka 70 bostäder. Arbetet påbörjas omgående och under 2017 planerar vi att ta
det första spadtaget.

Onsdag den 12 oktober kl. 11.00-15.00
finns Kirunabostäder på plats på årets
jobb- och 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!

Nästa nummer
kommer i
december.
Vi ses då.

Nya medarbetare! På ny tjänst!

Nyanställd: Åsa Kemling,
arbetsledare för lokalvården.
.

Nyanställd: Åsa Isaksson,
kombitjänst, Abisko.

Nyanställd: Jan-Ola
Thingvall, fastighetsskötare

På ny tjänst: Malin Johansson Stoor, arbetsledare för
lokalvården.

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

