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Nu ser vi fram emot  
ett gott nytt år!
Här är ett nytt nummer av Hos oss. Ett av de önskemål vi har fått  
i vår Nöjd Kundundersökning är att ni vill ha mer information från oss, så nu 
har vi utökat med ett extra nummer av kundtidningen varje år.

Vi kan efter många års utredningar, förberedelser och förhandlingar nu 
erbjuda dig personligt valda standardförbättringar i din bostad. Det innebär 
att du kan välja nya bänkskivor, en duschvägg eller annat som du tycker skulle 
göra ditt boende bättre, mot en mindre hyresökning. Vi behöver alltid göra 
en besiktning för att se att åtgärderna kan genomföras i just din lägenhet. 
Kontakta din kvartersvärd om du vill veta mer.

Vi får en del felanmälningar som berör inomhustemperaturen i lägenheter-
na. Din lägenhet ska ha en temperatur på 20-21 grader mitt i rummet, cirka 
en meter ovanför golvet. Det är för att nå en optimal trivseltemperatur, en 
rimlig energiförbrukning i fastigheterna och för att spara på vår miljö. Vi har 
för ett par veckor sedan skickat ut ett brev där vi förklarar varför vi yrkar på 
fyra procent i hyresökning. Det är för att kunna underhålla fastigheterna 
på en mer omfattande nivå med till exempel fönsterbyten och tätare fasader 
och på så sätt få en bättre värmekomfort för dig som hyresgäst.

Vi ser nu fram emot en mysig månad där vi får tända ljus och 
umgås med våra nära och kära, men jag vill påminna om att vara 
aktsam med ljusen och kontrollera brandvarnaren - så vi får
en fröjdefull jul.

Vi vill tacka er för ett gott samarbete under året och jag 
önskar hyresgäster, kunder och personal en riktigt  
God Jul och Gott Nytt år!

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
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Vi frågar 
våra hyres-

gäster
På gång! 1:  Vilken kontakt har du  

med dina grannar?

Amanda Barsk, 22 år,  
bor på Tarfalavägen:
– Vi säger hej till varandra när vi möts.  
I vårt område är det ofta loppis i fest- 
lokalen där grannar kan träffas, och min 
sambos pojke har en kompis i vår trapp-
uppgång som han brukar hälsa på ibland.

Anton Haapalahti, 22 år, på väg att 
flytta in på Högalidsgatan:
– Jag brukar säga hej till mina grannar 
och prata lite grann. Jag hoppas att mina 
nya grannar också är trevliga och sköt-
samma. Jag ser gärna mer grannsamver-
kan, det gör att man kommer varandra 
närmare.

Juha Rautavuoma, 48 år,  
nyinflyttad på Videplan:
– Jag har inte hunnit ha någon kontakt 
med mina grannar eftersom jag är  
nyinflyttad. Men jag känner många  
i området då jag är uppvuxen där. 

Energitipset

Tillsammans  
sparar vi energi.

• Ställ inga stora möbler  
framför elementen
Har du soffan stående framför ett element? 
Tänk på att om du ställer stora möbler framför 
dina element eller har långa gardiner kan inte 
värmen komma ut i rummet. 
  Det behövs minst 40 centimeter fri yta framför 
ett element för att det ska fungera rätt. 
Ha det i åtanke nästa gång du 
möblerar om hemma.

INGA STORA MÖBLER 

FRAMFÖR ELEMENTEN!

• Fortsatta renoveringar på Tallplan.  
Kirunabostäder har fått beslutat av hyresnämnden att ut-
föra standardhöjande åtgärder på Tallplan 1-4. Åtgärderna 
omfattar fönsterbyte och nya större balkonger. I samband 
med åtgärderna utför vi även övriga renoveringar såsom 
fasadbyte med tilläggsisolering och nya entréer.

• Hyresförhandling. I början av december  
inledde vi årets hyresförhandlingar med Hyresgästför-
eningen. Vi gick in i förhandlingen med en långsiktig 
strategi för att kunna minska den underhållsskuld på 
drygt 300 miljoner som uppkommit till följd av otill-
räckliga hyresintäkter och tidigare hyresbortfall. Vi yrkar 
på en genomsnittlig hyresökning på 4 procent för att 
kunna underhålla mer omfattande framöver. Så fort vi har 
kommit överens kommer vi att meddela dig som hyresgäst 
om den nya hyran. 

• Boinflytande. För att ytterligare förbättra vårt 
arbete med boinflytande för dig som hyresgäst har 
Kirunabostäder slutit ett samverkansavtal med Hyresgäst-
föreningen. Vi kommer även i fortsättningen att möta dig 
som hyresgäst vid bostadsmöten och gårdsaktiviteter där 
du har möjlighet att framföra dina åsikter. Från och med 
2017 kommer Hyresgästföreningen att bli en extra resurs  
i vårt arbete med boinflytande.

• Parkera bilen rätt. Kom ihåg att det inte är 
tillåtet att parkera bilen på innergårdarna i våra bostads-
områden. Parkering på innergård är endast tillåten vid på- 
och avlastning i max tio minuter. När du flyttar in eller ut 
kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan 
du hämta på bostadsförmedlingen i samband med flytten. 
Tänk även på att det är 24-timmarsparkering som gäller 
på parkeringsplatser om inget annat anges.
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Mot tillägg på hyran kan du komplettera din lägenhet med till  
exempel en tvättmaskin. 

Nu kan du själv förändra 
din lägenhet

Från och med årsskiftet introducerar vi standard- 
förbättringar som ger dig som hyresgäst möjlighet att 
förbättra standarden i din lägenhet. Mot ett tillägg på 
hyran kan du till exempel få en tvätt- eller diskmaskin 
installerad i lägenheten.

Som ett steg i att förbättra 
inomhusstandaren i våra bostäder 
har vi från och med 2017 kommit 
överens med Hyresgästföreningen 
gällande standardförbättringar. 
Det innebär att du som hyresgäst 
har möjlighet att göra egna tillval 
i din lägenhet för att förbättra 
standarden. 

Mot ett tillägg på hyran kan 
du till exempel byta till en spis 
med häll, komplettera köket med 
en diskmaskin eller tidigarelägga 

tapetsering i din lägenhet. Inför 
en eventuell standardförbättring 
måste vi göra en besiktning för 
att bedöma om det är möjligt att 
genomföra önskad förbättring i 
just din lägenhet.

Om du vill veta mer om vilka 
standardförbättringar som du 
kan beställa kan du läsa mer på 
vår webbsida eller kontakta din 
kvartersvärd. Kontaktuppgifter 
till din kvartersvärd hittar du i 
trapphuset eller på webbsidan.

Ny
förbättrad 

organisation

En stor anledning till förändringen är att vi vill ha ett större 
team-tänk i organisationen, som gynnar våra hyresgäster. För att 
förbättra team-tänket och kommunikationen kommer vi att ha 
ett gemensamt kontor för kvartersvärdarna. Kontoret kommer 
att finnas på Jägaregatan 15 och områdeskontoren på gamla 
brandstationen och Björkplan kommer att användas av adminis-
trativ personal och lokalvårdare. 

En annan del av omorganisationen innebär att vi tar bort 
kvartersvärdarnas besökstider. 

– Vi har inte haft så många besök av våra hyresgäster  
under våra besökstider på kontoren och vi vill hellre komma ut 
i bostadsområdena och träffa våra hyresgäster i sin rätta miljö, 
säger Mikael Fors, fastighetschef. 

Nu kan du istället boka in ett besök med en kvartersvärd - den 
tid som passar dig bäst. Du når kvartersvärdarna på telefon 
varje vardag mellan klockan 7.00-9.00 och 12.00-13.00  
eller via e-post.

Du som hyresgäst kommer också att lägga märke till det nya 
team-tänket. Omorganisationen innebär att varje område  
kommer att ha en egen kvartersvärd och egen driftspersonal, 
vilket gör att du snabbare kommer att få åtgärdat mindre fel i lä-
genheten. Vår egen personal kommer att utföra de flesta mindre 
arbetena och det innebär att du oftast kommer att få besök av 
samma person från oss.

 
Vi hoppas att omorganisationen går så smidigt som möjligt 
men ber om överseende för de eventuella besvär som kan 
förekomma under perioden och hoppas att du som hyresgäst 
kommer att bli mer nöjd med oss framöver.

Mer team-tänk  
i ny organisation
För att kunna hjälpa dig som hyresgäst på  
bästa sätt och bli en bättre arbetsgivare,  
kommer vi under 2017 att genomföra en  
omorganistation hos Kirunabostäder.
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Hej Anette! 
Anette Keinström arbetar som bostads-
förmedlare hos Kirunabostäder och 
möter dagligen många av er hyresgäster. 
Anette är en av våra tre bostadsförmedla-
re som hjälper dig när du ska skriva hy-
reskontrakt eller om du vill byta bostad. 
Om du har en fråga till bostadsförmed-
lingen utanför kontorstid, titta gärna in 
på vår hemsida. Här kan du hitta svar på 
många frågor, blanketter för andrahands- 
uthyrning och autogirobetalning eller 
uppdatera dina köpoäng. Om du inte 
hittar svar på dina frågor på hemsidan 
finns vi på plats för att hjälpa dig under 
våra besöks- och telefontider.

 
Kom ihåg att du kan hitta dina fakturor 
med belopp och OCR-nummer på vår 
hemsida genom att logga in på Mina 
sidor.

Anette Keinström, bostadsförmedlare.

Kirunabostäders medarbetare:

Hur man upplever inomhustemperaturen 
inomhus är väldigt individuellt. Hos Kirunabo-
städer strävar vi efter att hålla en temperatur 
på 20-21 grader i våra bostäder. Detta för att 
så många som möjligt ska vara nöjda med 
temperaturen, samtidigt som det ger en rimlig 
energiförbrukning och inte påverkar miljön i 
onödan. 

Om vi ökar temperaturen i alla bostäder 
med två grader så ökar värmekostnaden med 
cirka 2,6 miljoner kronor per år. Om tempe-
raturen i lägenheten är 21 grader eller högre 
stängs termostaten automatiskt av och elemen-
ten blir kalla. Mät temperaturen i din bostad 
genom att placera en termometer 1-1,5 meter 

över golvet och minst en meter från dörrar och 
fönster. Om temperaturen är någon grad för 
hög eller låg, kan du kontrollera att termosta-
ten är rätt inställd. Gör en ny mätning ett par 
dagar senare. 

Om temperaturen fortfarande är för hög 
eller låg efter andra kontrollen ska du göra 
en felanmälan så kommer vi hem till dig och 
åtgärdar problemet.  
Tänk på att det under våren och hösten kan 
vara temperaturväxlingar ute, då är det  
svårare att hålla en jämn temperatur inom-
hus. Detsamma gäller när temperaturen 
ligger omkring noll grader eller då det är 
väldigt varmt ute. 

Har du rätt  
inomhustemperatur?
När temperaturen sjunker under vintern kan du även  
uppleva det som att det blir svalare inomhus. 

Vi på Kirunabostäder strävar efter att ha en 
rimlig energiförbrukning i våra fastigheter 
och att spara på vår miljö.
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Ella, Stella och Joline på Jukkasjärvi förskola gillar att rita, läsa böcker och spela spel.

Hallå
hyresgäst!
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En förmiddag i november besökte vi barn 
och personal på Jukkasjärvi förskola. Förskolan 
ingår i de kommunala fastigheter som Kiru-
nabostäder förvaltar åt kommunen. Det är Eva 
Gärdemalm-Thornéus och Madelen Nilsson 
Häggrot från Kirunabostäder som sköter 
lokalvård och fastighetsskötsel i och utanför 
förskolan. 

– Jag trivs med mitt jobb och det passar mig 
perfekt då jag bor här och har nära till jobbet, 
säger Madelen. 

Förskolans lokaler har tidigare varit bostäder 
till skolpersonal. Det gör att de inte är anpassa-
de för förskoleverksamhet och svårmöblerade. 
År 2015 blev en tillbyggd avdelning klar vilket 
har gett hela verksamheten mer utrymme.

– På avdelningen Åkerbäret har vi nu ett 
rörelserum, ett pysselrum och ytor som ger 
barnen möjlighet att lämna framme pågåen-
de byggprojekt eller en tågbana, berättar Åsa 
Vitblom, barnskötare. 

Tillbyggnaden, som projekterades av  
Kirunabostäder, rymmer ett nytt kök och en 
ny avdelning, dessutom fick utomhusmiljön 
ett lyft för drygt ett år sedan. Då gjorde man 
en större gård med staket som skiljer förskolans 
område från skolgården. Det har gett en tryg-

gare tillvaro för både barn och personal. 
På Jukkasjärvi förskola är det nära till älven 

som används till skidåkning på vintern och 
att doppa fötterna i på sommaren. Det är 
promenadavstånd till byns turistattraktioner 
och förskolan har också tillgång till skolans 
skridskobana och gymnastiksal. Man kan tro 
att det mycket blir avlägset när man åker utan-
för Kiruna, men här kan säga att det är nära till 
det mesta.

Förskolan som har nära  
till det mesta
På Jukkasjärvi förskola finns avdelningarna Lingonet, Hjortronet och 
Åkerbäret. Här går 36 barn i åldern 1-5 år. Vi gjorde ett besök för att få se 
och höra vad de tycker om sin förskola.

Det här är Jukkasjärvi förskola
Avdelningar: Åkerbäret, Hjortronet och 
Lingonet. Totalt 36 barn och åtta personal.  
Om Kirunabostäder: Vi har mest kontakt 
med Eva som har en kombitjänst med fast-
ighetsskötsel och lokalvård och det är skönt 
att vi kan ringa henne. Hon fixar det mesta, 
säger Lisa Degerbjörk, förskollärare.  
Det bästa med Jukkasjärvi förskola: 
Barnen, närheten till älven, skogen och allt 
runtikring. Det bästa med förskolan, enligt 
barnen, är att leka med tågbana, spela spel, 
gympa, läsa böcker och rita.

Promenadavstånd till 
ICEHOTEL

Förskollärare Lisa Degerbjörk med barnen 
Valma, Manja och Joline.

Valma, 5 år, har 10 kompisar på avdelningen 
Åkerbäret.
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God Jul!

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

Nya medarbetare! På ny tjänst!

Elin Mikko,  
fastighetscontroller

Emma Wodén,  
kommunikatör

På ny tjänst: Christer Grape, 
teknisk förvaltare

På ny tjänst: Göte  
Laestadius, förvaltare  
kommunala fastigheter

Nöjd-kund-index

79,4 % 

Senaste mätningen

... av våra hyresgäster tycker att att de 
får bra information från oss. Det tycker 
vi är för lite och vill därför bättra oss. 
Nu kommer vår kundtidning ut med ett 
extra nummer varje år för att du som 
hyresgäst ska få veta mer om vad som 
händer hos oss.

Nästa nummer 
kommer till 

våren.
Vi ses då.

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

Testa din 
brandvarnare
Det är väldigt viktigt 
att ha en fungerande 
brandvarnare hemma. 
Om det skulle börja 
brinna larmar brandvar-
naren snabbt så att du 
kan släcka elden eller ta 
dig ut. Testa din brand-
varnare genom att trycka in testknappen. Hör 
du en larmsignal fungerar den. Om den inte 
larmar, kontakta oss så fixar vi nytt batteri 
eller en ny brandvarnare till dig.
 

Ha en hemförsäkring –
den ger dig ett skydd 
Om oturen skulle vara framme är det viktigt 
att ha en hemförsäkring. Hemförsäkringen 
ger dig ett skydd för det mesta som kan 
inträffa i bostaden till exempel brand, vatten-
skada, inbrott eller skadegörelse. Du som inte 
har en hemförsäkring, se till att ordna det på 
en gång.

Gallerian 5 år!
I början av oktober firades Gallerians 
5-årsjubileum. Det bjöds på bubbel, tips-
runda och fina erbjudanden i butikerna. 
Den nya pop up-butiken i Gallerian 
hade premiär i samband med jubiléet. 
Pop up-butiken kan du hyra en kortare 
period för att testa ett nytt koncept eller 
förstärka en kampanj. Från och med 
1 juli är LKAB fastigheter nya ägare av 
Gallerian men Kirunabostäder fortsätter 
förvalta fastigheten precis som tidigare.

Glöm inte att släcka ljusen! 
Under årets mörka månader är det mysigt att tända levande ljus, men glöm 
inte att blåsa ut dem innan du lägger dig eller lämnar lägenheten. Tiden runt jul 
och nyår är den mest branddrabbade perioden under året och den vanligaste 
brandorsaken är just levande ljus. Kom ihåg att släcka ljusen.

Vi önskar alla 
våra hyresgäster och 
kunder en riktigt 

Kirunabostäder


