INFORMATIONSBLAD 3/2020
Öppettider kontoret
Besöks- och telefontider:
Hantverkargatan 63
Måndag – Fredag
08.00-12.00
13.00-15.00
Tel. 0971-445 00
Felanmälan
Felanmälan sker helst via vår
hemsida, www.jokkmokkshus.se
När du gör din felanmälan via
hemsidan får du ett
ordernummer som du kan
hänvisa till om du undrar över
något. Om du anger din epostadress har
fastighetsskötaren möjlighet att
svara dig vilka åtgärder de har
utfört eller när de har tänkt
utföra dem.
Du kan även ringa in din
felanmälan till oss på
0971-445 50 under
vardagar kl. 08.00-09.00 och
13.00-14.00.
Akuta felanmälningar under
dagtid, 0971-445 00.
Jourtelefon: 0920-23 10 02.
Endast akuta felanmälningar
under kvällar och helger.
Kabel-TV - Sappa
Felanmälan 0774-444 744

Postadress
Box 47
962 22 Jokkmokk

Gatuadress
Hantverkargatan 63
962 33 Jokkmokk

Hej igen alla hyresgäster
Sommaren gick fort förbi
Men vi hoppas på en fin höst
med den höga härliga luft vi har här.

Vi tackar för den positiva responsen som vi har fått för vår
grönyteskötsel som våra sommarjobbare har utfört i sommar.
Projekt
Sommarens arbete med målning och renovering av fasaderna på
kv Tackan, Bad- och Borgargränd, Bäckgatan och Bjärkagården har
gått bra och hinner slutföras i höst.
Uteplatserna på Stentorpsgatan har påbörjats och hinner
förhoppningsvis slutföras i höst.
Snöröjning m m
Vi vill både informera och påminna om vad som gäller angående
snöröjningen på våra områden.
Vi och våra entreprenörer åker ut och skottar när det kommit 6 cm snö.
Lägenhet
Vi skottar/sopar/sandar broarna till de lägenheter som har gemensam
entré. Till de bostadsområdena tillhandahåller vi sopkvast.
Har man balkong/uteplats skottar och sopar man den själv
På Läkargatan 6-9 skottar/sopar/sandar vi broar och ramper.
Där lägenhet har egen ingång skottar/sopar/sandar hyresgästen själv
bron och det som traktorn inte kommer åt. Traktorn tar bort snön så
nära broar m m den kan.
Bilplats
Vi skottar/sandar parkeringsplatserna med motorvärmaruttag.
Ofta står det bilar parkerade på platserna när traktorn kommer och
snöröjer, det gör att traktorn inte kan skotta bort all snö, du måste då
själv skotta bakom och runt din bil och vid stolpen.
Ni som hyr motorvärmare skottar/sopar/sandar själva närmast
stolpen och som sagt i förekommande fall även bakom och runt
bilen.

Telefon
0971-445 00

Hemsida
www.jokkmokkshus.se

Bankgiro
224-2451

Org.nummer
556040-4708

VD
Ann-Christin Kvickström,
anki.kvickstrom@jokkmokk.se

Uthyrning
Eva Saari
eva.saari@jokkmokk.se

Garage och carport
Ni som hyr garage eller carport skottar/sopar själva närmast
portarna eller ingången till carporten där traktorn inte kommer åt.
För att undvika att det bildas en ”valk” av snö och is framför porten
till garaget eller ingången till carporten är det viktigt att sopa eller
skotta bort snön som finns där innan bilen körs in eller ut.
Man får själva tillhandahålla spade och/eller sop.
Ni som hyr garage eller carport städar själva ur den om det t ex
blåst in löv och annat.

Ekonomi
Lena Åkerlund
lena.akerlund@jokkmokk.se

Gemensamma utrymmen som tvättstugor och soprum m m
Vi skottar/sandar vid de gemensamma utrymmena och även
vid soptunnorna.

Fastighetsförvaltare/Arbetsledare
Jörgen Enlund
jorgen.enlund@jokkmokk.se

Hänsyn
Med tanke på att många är rädda för hundar är det bra om
hunden hålls kopplad inne på våra bostadsområden. Rastning
av hundar får inte göras inne på bostadsområdet, är ”olyckan”
framme är det viktigt att husse eller matte tar upp efter sin
hund.

Fastighetsskötare
Bengt-Åke Mattsson
Ingemar Karlsson
Magnus Kvickström
Thomas Nordlund
Lukas Ek Granström
Benny Marnemo

Tänk på att inte damma mattor och liknande från balkongen,
dammet hamnar ofta hos grannen.
Corona
För att undvika smittspridning vill vi inte att ni gör annat än
akuta felanmälningar om ni har några förkylningssymptom.

Vi önskar alla en härlig höst
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