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utlovade åtgärder ändå, och för skolorna har vi 
fått ta till höstlov och juluppehåll för att hinna 
detta År. I Tärendö på Rönnvägen togs en ny 
bergvärmepumpsanläggning i drift som verkar 
fungera riktigt bra. Detta är ett bra alternativ till 
dyra pellets och oljeanläggningar. Det finns ett 
behov av kontor samt lokaler, och det går att 
lösa på vissa fastigheter inom verksamhets- 
fastigheter genom att optimera befintliga ytor 
och skapa mer utrymme för kontor och lokaler. 
Förhoppningen är att vi får tillräckligt med 
pengar så att vi kan göra så mycket som möj
ligt för verksamhetsfastigheter under 2023.

Förvaltning Pajalabostäder AB: Snart 
är det jul och ett nytt år. Året började som 
vanligt, men ganska tidigt bröt ett krig ut i 
Europa som alla känner till. Detta medförde 
och fortfarande medför ökade kostnader för 
alla, både för våra hyresgäster och för oss 
som bostadsbolag. Det har varit svårt att få 
budgeterade pengar att räcka fullt ut men våra 
förvaltare, fastighetsskötare/tekniker och ad
ministratörer har gjort och gör ett fantastiskt 
jobb med att lösa både planerade och akuta 
åtgärder. Vi har investerat och gjort under
hållsåtgärder på flera områden i vårt bestånd 
och det kommer vi givetvis fortsätta med även 
nästa år. Hyreshöjningen för 2022 blev totalt 
1,95% och Riksbanken räknar med att inflat
ionen landar på 7,77% vilket visar en differens 
på 5,82%. Dom ökade kostnaderna som drab
bar oss mest är tex, tjärrvärmen som ökar 
med 14% och det innebär en ökad kostnad på 
835 000 kr nästa år. Material, drivmedel, frak
ter, pellets och även våra års entreprenörers 
priser stiger. En ljusglimt är att vi har ett elav- 
tal som är fast och sträcker sig till december 
2024. Så budgeten för 2023 kommer se något 
annorlunda ut, men givetvis så kommer vi 
fortsätta jobba med investeringar och planerat 
underhåll samt se till att ni som hyresgäster 
trivs och känner er trygga i vårt fastighetsbe
stånd.

Organisation: Organisationen för 2023
ändras inte däremot kommer Robert Eriksson 
bli vår nya Driftledare som även kommer ha 
visst projektansvar. Kundansvarig förvaltare 
för verksamhetsfastigheter blir Robert Wahl
berg och Kundansvarig förvaltare Pajalabo
städer AB är Christer Hurula. Vid administrat
ionen kommer Eva-Maria Johansson tillbaka i 
januari efter barnledighet och Martina Välitalo 
Svanlöv slutar sitt vikariat. Martina har varit en 
stor tillgång till oss och vi kan bara ge henne 
högsta betyg för sin arbetsinsats och enga
gemang.

VD: Under mina 8 månader har vi fått en hel 
del utfört trots svåra tider och stigande kost
nader. För nästa år måste vi räkna med att det 
kan blir svårt att få pengarna att räcka till alla 
åtgärder som vi vill göra. Vilket innebär att vi 
måste prioritera det som är mest akut och det 
som ger bäst payoff. Kostnaderna ökar för oss 
alla och det är viktigt att tänka efter före inför 
nästa År. Julen är en tid att reflektera över det 
som varit, men också vad som kommer. Som 
Sven Melander utklädd till reporter sa när han 
intervjuade barnen i Söndagsöppet på 80- 
talet, så är Fred på jorden den högsta önskan 
som barn vill ha och även jag. / God Jul.& Gott 
Nytt Åja

Förvaltning Verksamhetsfastigheter:
För verksamhetsfastigheter är vi beroende av 
hur mycket pengar som tilldelas från kommu
nen för drift och underhåll av skolor, äldre
omsorg och övriga lokaler samt vilka investe
ringar man vill genomföra med kommunala 
medel. I årets budget har vi drabbats på 
samma sätt med ökade kostnader likt Pajala
bostäder AB men vi har dessutom ett relativt 
stort underhållsbehov att ta höjd för. Även här 
påverkar dom höjda fjärrvärmepriserna med 
14%. Reparationer har ökat en hel del, dels på 
grund av materialpriser, men även genom 
underhållsbehov och myndighetskrav. Under 
sommaren var det svårt att få tillgång till hant
verkare. Men det ser ut som vi hinner med
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