INFORMATIONSBLAD 2 2014
Hej
AB Jokkmokkshus har fått tillgång till en boendeenkät som
Hyresgästföreningen har utarbetat. Det är mycket viktigt för oss
som bostadsbolag att få veta hur ni som hyresgäster upplever
servicen och övriga förhållanden i bostaden och dess närhet.
Vi kommer att sätta ut speciella brevlådor på varje område vid sopeller återvinningsstationer där ni kan posta era enkätsvar. HÅLL
UTKIK! Ni kan också lämna in enkäten på kontoret på
Hantverkargatan 63.
Mellan 16 maj – 23 maj finns brevlådorna uppställda på följande
områden:

Fastighetsskötare för AB
Jokkmokkshus fastigheter:
Bengt-Åke Mattsson
Magnus Kvickström
Bo Gellerstedt
Johan Agetoft
Arbetsledare:
Jörgen Enlund

Felanmälan sker helst via:
www.jokkmokkshus.se

Du kan även ringa in din
felanmälan till Jörgen Enlund,
0971-445 50
Vardagar kl. 08.00–09.00 och
13.00-14.00.
Akuta felanmälningar under
dagtid, 0971-445 00

Postadress
Box 47
962 22 JOKKMOKK

Gatuadress
Hantverkargatan 63

Härken, Raidvägen
Sparven, Getbergsgatan
Vesslan, Wolfsgatan
Mården, Ulleniusgatan
Renen, Föreningsgatan
Nya och gamla Illern, Storgatan m fl
Nya Stenstorp, Laxstigen
Nya Stenstorp, Rödingstigen
Hönan, Ulleniusgatan/Wästfeltsgatan
Höken, Skogsgatan
Kvarnbäcken, Lingon-/Blåbärsstigen
Mellan 23 maj – 2 juni finns brevlådorna uppställda på följande
områden:
Gumsen, Storgatan 17
Hästen, Köpmangatan
Tackan, Föreningsgatan
Lammet, Vaikijaurvägen
Herrgården, Stationsgatan
Läkargatan
Stenstorp, Forellstigen
Oxen, Berggatan
Vargen, Åsgatan
Ängen, Borgargränd
Nya Ängen, Badgränd

Telefon
0971-445 00

Bankgiro
224-2451

Postgiro
59 18 01-6

Org.nummer
556040-4708

Jourtelefon: 0920-23 10 02
(endast akuta ärenden under
kvällar och helger)
Akuta ärenden dagtid 08.00 – 16.00
telefon 0971-44500
Uthyrningen:
Eva Saari, 0971-445 01
eva.saari@jokkmokk.se
se även www.jokkmokkshus.se

Claes Markusson VD:
0971-445 05
claes.markusson@jokkmokk.se

Läs mer på vår hemsida:
www.jokkmokkshus.se

Öppettider kontoret:
Besöks- och telefontider:
Hantverkgatan 63
Måndag-Fredag
08.00 -12.00

Mellan 16 maj -23 maj finns brevlådorna uppställda på
följande områden i Vuollerim:
Bjärkagården
Murjeksvägen/Domänvägen, Murjeksvägen 44

Vårstädning
Snön smälter. Då börjar vårstädningen. Vi säsongsanställer
personal tidigt på våren för att snabbare få fint på områdena.
Vi vill samtidigt påminna Er om sortering av sopor och
ordningen vid soptunnorna och soprummen. Det fungerar inte
så bra på alla ställen. De senaste åren har vi byggt tak över
sopsorteringstunnorna på flera ställen. Det kommer vi att
fortsätta med.
Ekonomi
Företagets ekonomi har förbättrats under de senaste åren. Det
ger oss möjlighet att fortsätta att satsa på underhåll av
fastigheterna. I företagets budget finns det avsatt många
miljoner för större och mindre insatser på fastigheterna
förutom det vanliga lägenhetsunderhållet.

Vi på AB Jokkmokkshus önskar alla en trevlig sommar.
Felanmälningssystem
Felanmälan sker effektivast via
Internet. Gå in på
www.jokkmokkshus.se och klicka
dig vidare till felanmälan.
När du gör din felanmälan via
hemsidan får du ett order-nummer
som du kan hänvisa till om du
undrar över något. Om du anger din
e-postadress så har
Fastighetsskötaren möjlighet att
svara dig vilka åtgärder de har
utfört eller när de har tänkt utföra
dem.

Kabel-TV Sappa
Felanmälan 0774-444 744

