
Box 114, 984 23 Pajala 
tfn 0978-129 90 
pajalabostader@pajala.se 
www.pajalabostader.se 

Vår affärsidé 
Pajalabostäder ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner, 
företag och Pajala kommuns verksamheter. Vi ska agera affärsmässigt men med ett stort samhällsansvar, 
ständigt förbättra oss och därför vara det självklara valet för den som vill bo och verka inom Pajala kommun. 

Pajalabostäder är ett all-
männyttigt bostadsföretag 
helägt av Pajala kommun. 
Utöver de drygt 500 egna 
lägenheter och lokaler som 
förvaltas så är vi även an-
svariga för Pajala kommuns 
alla verksamhetsfastigheter, 
det vill säga allt från skolor 
och förskolor till äldreboen-
den och Folkets hus Smed-

 
Öppettider, kontoret 
Må-Fr 08.00 – 16.00 

lunchstängt 12.00-13.00 

 

Telefontid  
Må-Fr 08.00-16.00 

lunchstängt 12.00-13.00 

 

Akuta fel under övrig tid anmäls 

till vårt journummer: 

0920-22 80 55 

Ny rutin för sophanteringen Pajala 
kommun har i senaste renhållningsförordning-
en beslutat att fastighetsägarna själva måste 
dra ut sopkärlen från soprummen i samband 
med sophämtning. Tyvärr är det svårt för oss 
att göra detta på ett bra och kostnadseffektivt 
sätt. Det är av denna anledning som kärlen nu 
har flyttats ut från soprummen till att perma-
nent stå utomhus. Vissa fastigheter har alltid 
haft det så, medan andra har haft soprum. Vår 
önskan är att ni ser till att inte överfylla tun-
norna så att locken står öppna då det kan 
medföra att fåglar och andra djur kommer åt 
soporna annars. Vi tar också gärna emot syn-
punkter på det nya förfarandet och förslag till 
förbättringar på placering eller liknande. Till 
sommaren när värmen kommer finns även 
viss risk för lukt. Meddela oss i så fall så vi kan 
vidta åtgärder. Detta gäller alltså bara de 
brännbara soporna. Källsorteringen har 
samma rutin som tidigare. 

Personalförändringar En trotjänare 
inom Pajalas förvaltning av hyresfastigheter 
har i november valt att lämna Pajalabostäder 
för att i första hand bli fritidsforskare. Sture 
Hannu har gått i pension efter över tjugo år i 
branschen, först hos Nilssons fastigheter, 
sedermera Tornehem och därefter hos oss på 
Pajalabostäder. Vi tackar Sture för tiden som 
varit och önskar honom lycka till framöver. 

Planerade fastighetsåtgärder 2022 
Vi är nästan klara med planeringen för nästa 
års fastighetsåtgärder. Planen beslutas på 
styrelsemötet 10 december. Tanken är att vi 
kommer utföra underhåll för 5 Mkr även nästa 
år. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med alla 
detaljer men vi kommer bland annat genom-
föra takbyte på Ladugårdsv 1, Ladugårdsv 13-
18 och Slåttervägen i Pajala. Fönsterbyte och 
utvändig målning på Solv 13-15 i Junosuando 
och även utvändig målning på Rönnv 8 i Tä-
rendö och Ringv 16-24 i Pajala. Vi har också 
en plan att installera solceller på några av våra 
hyresfastigheter. Vi behöver titta närmre på 
vilka som är bäst lämpade men Slåtterbacken 

i Pajala, Villavägen i Korpilombolo och Rönnv 
8 i Tärendö är fastigheter som är aktuella för 
att få el från solenergi.  

Styrelsens julklapp Julen närmar sig 
igen, och i vanlig ordning kommer Pajalabo-
städers styrelseledamöter, i stället för att få en 
egen julklapp från bolaget, dela ut 5 000 kr till 
något lokalt behjärtansvärt ändamål. Förra 
året fick Petter Särkijärvi pengarna för sitt 
stora föreningsengagemang och arbete vad 
gäller olika tillgänglighetsfrågor. Före det har 
AnnaLill Tovås Malmberg och K-E Malmberg, 
Hilding Niemi och Sören Pekkari, Musikhjäl-
pen (the Magnettes initiativ), Träningsstället, 
Röda korset Pajala och Korpilombolo Kultur-
förening/ABF fått pengarna. Har du något bra 
förslag om vem som ska få pengarna i år så 
kommentera på vår facebook-sida eller skicka 
ett mail till magnus.pekkari@pajala.se med ditt 
förslag och gärna en motivering till det. Ju mer 
utförlig beskrivning av ändamålet med tillhö-
rande motivering desto större möjlighet att just 
ditt förslag blir det utvalda. Senast 9 december 
behöver vi era förslag. Beslut fattas på styrel-
semötet den 10 december, så det är ont om 
tid. 

2020 års mottagare av styrelsens julklapp 

Med det så avslutar vid 2021 års sista nyhets-
brev och önskar er alla en God jul och ett gott 
nytt år! Kom ihåg att släcka ljusen.  

Nästa nyhetsbrev kommer när vårsolen skiner 
igen i början på mars. På återseende då.  

4-2021 Nyhetsbrev från 
Pajalabostäder 


