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Fastighetsskötare för AB
Jokkmokkshus fastigheter:
Bengt-Åke Mattsson
Magnus Kvickström
Bo Gellerstedt
Johan Agetoft
Jan-Erik Erixon
Lokalvårdare/fastighetsskötare
Lena Bergqvist

Hej
Antalet invånare i Jokkmokks kommun ökade under 2014 och
ökningen har fortsatt under 2015. Det är ett trendbrott.
Befolkningsökningen sker i Jokkmokks samhälle. Därför
planerar vi att bygga nytt på Wolfsgatan i Jokkmokk.
Ny hyresfastighet med tio lägenheter
Vid korsningen Wolfsgatan – Föreningsgatan äger
Jokkmokkshus en fastighet som har varit tom i flera år. För
någon vecka sedan revs byggnaden för att ge plats för ett nytt
hyreshus.
I anslutning till den fastigheten finns två tomter som inte har
några byggnader som nu kommer till användning som utemiljö
och parkering.

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

Telefon
0971-445 00

Bankgiro
224-2451

Postgiro
59 18 01-6

Org.nummer
556040-4708

1A

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 00
claes.markusson@jokkmokk.se

Det hus vi planerar att bygga kommer att innehålla fyra
stycken 3:or; fyra stycken 2:or och två stycken 1:or. Huset
är ett typhus, s.k. Kombohus, som vår huvudorganisation
SABO har tagit fram och upphandlat.
Markarbeten, carport och förråd kommer att påbörjas
sommaren 2016 och slutföras under hösten.
Hyresfastigheten kommer att börja levereras under
december månad och färdigställas för inflyttning under mars
månad 2017.
Vi har ännu ingen bild på hur vårt nya hyreshus kommer att
se ut. Bilden är ett exempel på ett Kombohus som uppförts
på annan ort.

Läs mer på vår hemsida:
www.jokkmokkshus.se

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

Bostadskön
Vi har många som står i kö hos oss för att få en bostad eller
byta bostad. Lediga lägenheter, d.v.s lägenheter som är
under uppsägning från hyresgästen, finns på vår hemsida.
Bostadssökande måste lämna en intresseanmälan för aktuell
lägenhet. För att få lämna intresseanmälan måste man ha
anmält sig till bostadskön. För att stå kvar i bostadskön
måste man aktivera sig hos kundtjänsten i januari månad
varje år.
Trivsel
Vi vill påminna om att inte slänga skräp (cigarettfimpar,
snus, papper osv) på marken och runt fastigheterna.
Vill även informera djurägare att det är förbjudet att rasta
sina djur på bostadsområdena.
Kom även ihåg att trappuppgångar inte används som
förvaringsplats.

