INFORMATIONSBLAD 1/ 2018
Hej på er alla hyresgäster
Öppettider kontoret
Besöks- och telefontider:
Hantverkargatan 63
Måndag – Fredag 08.00-12.00,
13.00-15.00
Tel. 0971-445 00

Det känns så uppiggande att börja se solen igen efter en riktigt
kall och framförallt snörik vinter. Och än är den inte slut. Nu
längtar vi till våren och hoppas att den blir lång solig och varm.

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
e-postadress 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

Snöröjning
Som alla har märkt så har det snöat väldigt mycket denna
säsong. Hittills är antalet snöfall som krävt snöröjning 20
stycken. Det är ca 7 ggr fler än förra året. Vi och vår entreprenör
har gjort allt vi kunnat för att få undan snön på bästa sätt. Tyvärr
är det inte så lätt med sådan stor mängd.

Tvättstugor
Vi vill påminna om att respektera tvättiderna i tvättstugorna.
Tvätta endast på egen bokad tid och glöm inte att städa efter dig.

TV-box
De som vill kommer snart att kunna låna en digitalbox för
kabel-tv av oss. Boxen kommer att göra så att man får bättre
bild. Boxen hämtas och kvitteras ut hos oss. Boxen skall lämnas
tillbaka till oss när man flyttar. Vi kommer att lämna ut dessa
boxar i olika omgångar och meddelar er när det är dags för ert
område.
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

Ekonomi
Lena Åkerlund
lena.akerlund@jokkmokk.se

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

Ekonomi
Ekonomin ser fortfarande bra ut. Resultatet för 2017 blev en
vinst på cirka 4,6 miljoner kronor. Dessa pengar kommer bland
annat att användas till att renovera och underhålla våra
fastigheter både invändigt och utvändigt.

Hyresförhandling
Årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen ledde till en
överenskommelse om en hyreshöjning med 0,90%. Bilplatser
höjs med 10-13 kr/månad. Förändringarna sker från och med 1
april 2018.

Ministerbesök
Marknadstorsdagen fick vi besök av bostadsministern. Han var
intresserad av att höra lite om bolaget och vår verksamhet men
framför allt om våra nybyggda hus och det statliga investeringsstöd som vi fått.

Fastighetsskötare
Bengt-Åke Mattsson
Mikael Andersson
Bo Gellerstedt
Ingemar Karlsson
Jan-Erik Erixon

Detta besök, plus två stycken
till som vi inte hann fånga på
bild, fick vi på kontoret en
dag i mitten av februari.

Ha de gott!
2018-02-22

