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Förvaltning Bostäder: Nu när
ren är över och hösten med sina färger är i 
antågande, så kan vi konstatera att våra pla
nerade fastighetsåtgärder håller på att färdig
ställas trots allt. Det har varit svårt att få tag i 
hantverkare i sommar och priserna har varit 
höga. Vi har dock fått mycket utfört genom 
våra upphandlingar i våras såsom takrenove- 
ringar, fasadmålningar, schakt och asfalte- 
ringar. Vi har även haft några vattenskador 
som tagit tid och resurser för att åtgärda. Vat
tenskador är ofta jobbiga att hantera men 
jobbigare för dom som drabbas. Utvändigt har 
vi genom vår Driftledare Susanna Björnfot haft 
möten med Samhall om hur vi vill att det ska 
se ut, och hur det ska hanteras runt våra fas
tigheter. Detta har varit uppskattat av bägge 
parter och förhoppningen är att vi kommer se 
resultat från detta ganska snart. Översyn av 
lekparker är genomförd och fortsätter även 
nästa år. Inför vintern är tanken att vi har lik
nande möte med våra snöröjare så att även 
här få tydligare krav beträffande kvalitet på 
snöröjningen. Vid våra bostäder finns flera 
sopkärl att välja mellan. Det är viktigt att inte 
överfylla dessa kärl så att fåglar skräpar ner. 
Se till att locket går att stänga.

Hyresenkät: Vi kommer att få in svaren nu 
i september från enkäten och det kommer ske 
en utlottning av en fri månadshyra till en vin
nare samt även trisslotter. Detta är ett viktigt 
verktyg för vår verksamhet, så att vi vet vad 
som krävs för att leva upp till Era förväntning-

somma-

ar.

Drift: tillsyn & skötsel: vi jobbar med 
vår organisation för att bli bättre, och arbetar 
med att utveckla oss med tydligare roller samt 
att vi jobbar mer optimalt med ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som bas. Vår driftledare 
Susanna arbetar med att få till dessa delar att 
fungera och att vi lägger stor vikt på ronde- 
ringar av driftområden samt återrapportering. 
Målsättningen är att detta fungerar fullt ut 
from, 2023.
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Förvaltning Verksamhet: På verksam- 
hetsfastigheter har även här varit svårt att få ut 
hantverkare i sommar, vilket inneburit att vi 
haft svårt att färdigställa alla åtaganden beträf
fande skolorna i tid. Vissa delar kommer att 
färdigställas under höstlovet pga, detta. 
Takrenovering av teknikhuset blev för dyr och 
vi får istället underhålla befintligt tak. Industri
huset byts taket och färdigställs i höst. An
passningar av kunskapssmedjan pågår och 
färdigställs i höst. Rönnvägen i Tärendö har 
tagit i drift sin nya bergvärmeanläggning och 
blir intressant att följa upp. Tallgården i Kor- 
pilombolo kommer att värmas med El-panna 
eftersom vi har ett så bra elavtal och som är 
billigare än att elda med pellets. Skolan i Tä
rendö kommer även den att värmas med El
panna och värmeåtervinning installeras vilket 
ger oss en besparing på 200 000 kr/År.
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VD: Våra investeringar och underhåll har 
pga, rådande prisökningar inneburit att vi i 
vissa fall fått prioritera om, eftersom budgeten 
detta år ställdes förra året med priser som 
gällde då. Vår målsättning är att ni som verk
samhet, kunder och hyresgäster ska känna er 
prioriterade och att vi hjälper till med olika 
lösningar för ert vidkommande trots rådande 
läge. Nästa nyhetsbrev kommer innan Jul.

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

Leif Gräsvik / VD Pajalabostäder AB
Akuta fel under övrig tid anmäls 
till vårt journummer:

0920-22 80 55


