INFORMATIONSBLAD 2/ 2018
OBS! Öppettider i sommar: se
info under rubriken
”semesterstängt”.
Öppettider kontoret
Besöks- och telefontider:
Hantverkargatan 63
Måndag – Fredag 08.00-12.00,
13.00-15.00
Tel. 0971-445 00

Hej i sommarvärmen
Vi som gillar sol och värme hoppas nu att vi har en härlig och
lång sommar framför oss. Trots den snörika vintern gick
snösmältningen riktigt bra. Och grönskan har kommit tidigt
vilket är riktigt härligt.

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

Sommarjobb
Vi har nu kommit igång med gräsröjningen. Vi har även i år
anställt några ungdomar för sommarens gräsklippning i
Jokkmokk. I Vuollerim kommer samma kille som förra året att
sköta gräsklippning med mera.
Ny dataskyddslag
Den 25 maj ersätts personuppgiftslagen (”PUL”) av en ny
dataskyddsförordning
(även
kallad
”GDPR”
efter
förordningens engelska namn, General Data Protection
Regulation). Dataskyddsförordningen blir gällande lag i
Sverige och inom EU/EES. Dessutom kommer en svensk
dataskyddslag att träda ikraft samtidigt med förordningen.
GDPR är till för att skydda EU:s medborgare i det digitala
samhället men även för att reglera hur företag delar
personuppgifter med varandra.
Detta innebär att vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR
och sparar dessa så länge de är aktuella för den löpande
relationen, till marknadsförings- och informationsändamål.
Eller tills du önskar få dem borttagna ur vårt system. Läs mer
om detta på vår hemsida.

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

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

TV-box
Ni kan fortfarande hämta ut en digitalbox för kabel-tv hos oss.
Boxen gör så att man kan få bättre bild. Boxen hämtas och
kvitteras ut hos oss. Boxen skall lämnas tillbaka till oss när man
flyttar.
Studsmattor, pooler, grillning
Vill påminna om att det inte är tillåtet att sätta upp studsmattor
och pooler på allmänna platser/uteplatser. Det är bara tillåtet om
man har en egen uteplats. Man är då själv ansvarig för
utrustningen och om någon olycka inträffar.
Grillning är inte tillåtet på balkonger på grund av brand- och
störningsrisk.
Projekt
Sommarens större underhållsprojekt är att måla kvarteren
Hönan, Stentorpsgatan och eventuellt Wolfsgatan 27. I
samband med det kommer dålig panel på fasaderna att bytas ut.
Vi kommer även att ta bort genomfartsvägen vid kvarteret
Tackan och istället anlägga en gräsmatta. En besöksparkering
kommer att iordningställas vid Klockarvägen 30. Området
kommer att få ett mer välkomnande intryck och det blir trevligt
för hyresgästerna i lägenheterna mot Gällivarevägen som får en
gräsbelagd uteplats.
Semesterstängt
Kontoret kommer att hållas stängt för semester under vecka 29
(16/7-22/7).
Under veckorna 30-32 (23/7-10/8) har kontoret begränsade
öppettider:
Måndag – torsdag: kl 08.30 -11.30.
Fredag: Stängt

Önskar vi på Jokkmokkshus
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