INFORMATIONSBLAD 2/2020
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.

Hej på er alla trevliga hyresgäster

Nu börjar vi få en aning om att sommaren är här.
Projekt
I sommar fortsätter vi med målning och renovering av fasader på
bl a Bad- och Borgargränd samt Bäckgatan. I Vuollerim är det
Bjärkaområdet som målas. Ett antal områden får nya ytterdörrar.
Om markentreprenören hinner med så kommer uteplatserna på
Stentorpsgatan att rustas upp.
Av olika anledningar är arbetet med att sätta träpanel på
Liggahusen framflyttat till nästa år.
Arbetet med fasaden på Tackan fortsätter.
Nästa vecka börjar våra sommarungdomar att jobba.
Gräsklippning och grönyteskötsel kommer att vara deras
huvudsakliga uppgifter.

Ekonomi
Resultatet till och med maj 2020 blev en vinst på ca 1,8 miljoner
kronor. Det är lite mindre än 2019. Resurserna fortsätter att
satsas på underhåll och renovering av våra fastigheter.

Kundundersökning
Hoppas att ni har tagit er tid att besvara enkäten som dök upp i
era brevlåder under förra månaden. Era svar kommer att påverka
hur vi planerar t ex renoveringar, utemiljö och organisation.
Corona
För att undvika smittspridning vill vi inte att ni gör annat än akuta
felanmälningar om ni har några förkylningssymptom.

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

Telefon
0971-445 00

Hemsida
www.jokkmokkshus.se

Bankgiro
224-2451

Org.nummer
556040-4708

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

Parkering
Parkeringsövervakning sker i hela kommunen. För att slippa
parkeringsböter så tänk bl a på att stå parkerad i färdriktning
eller på anvisad plats.

Uthyrning
Eva Saari
eva.saari@jokkmokk.se

E-faktura

Ekonomi
Lena Åkerlund
lena.akerlund@jokkmokk.se

Studsmattor, pooler och grillning
Inför sommaren så vill vi påminna er om att det inte är tillåtet
att sätta upp studsmattor och pooler på gemensamma
uteplatser. Det är endast tillåtet om man har egen uteplats. Då
är man själv ansvarig om någon olycka händer.
Grillning på balkongerna är inte heller tillåtet, pga brand- och
störningsrisk.

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

Fastighetsskötare
Bengt-Åke Mattsson
Bo Gellerstedt
Ingemar Karlsson
Magnus Kvickström
Tomas Nordlund
Lukas Ek Granström
Benny Marnemo

Nu kan ni hyresgäster snart anmäla er om ni önskar få
hyresfakturan som e-faktura. Mer information om detta
kommer på våran hemsida när det är dags.

Sommartider 2020 på kontoret
Vecka 29 (13-19 juli) har vi stängt.
Vecka 30-32 (20 juli-9 augusti) har vi öppet mellan
Kl 08.00-12.00.

Post kan lämnas i vår brevlåda vid entrén
Felanmälan görs enklast via vår hemsida www.jokkmokkshus.se

Vi önskar alla en skön sommar

2020-06-09

