
Öppettider, kontoret 

Må-Fr 08.00 – 16.00 

 

Telefontid  

Må-Fr 10.00 – 14.30 

tfn 0978-715 90 

 

Felanmälan 

Må-Fr 08.00 – 16.00 

tfn 0978-715 99 

Akuta fel under övrig tid anmäls 

till vårt journummer: 

0920-22 80 55 

Pajalabostäder är ett allmän-

nyttigt bostadsföretag helägt 

av Pajala kommun. Utöver de 

drygt 500 egna lägenheter 

och lokaler som förvaltas så 

är vi även ansvariga för 

Pajala kommuns alla verk-

samhetsfastigheter, det vill 

säga allt från skolor och 

förskolor till äldreboenden 

och Folkets hus Smedjan. 

Box 114, 984 23 Pajala 

tfn 0978-715 90, fax 0978-717 74 

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 allmän-

nyttigt bostadsföretag helägt 

av Pajala kommun. Utöver de 

drygt 500 egna lägenheter 

och lokaler som förvaltas så 

är vi även ansvariga för 

Pajala kommuns alla verk-

samhetsfastigheter, det vill 

säga allt från skolor och 

förskolor till äldreboenden 

och Folkets hus Smedjan. 

Årets underhållsprojekt Som det ser ut 
nu kommer vi att hinna genomföra de flesta av 
våra planerade underhållsprojekt för 2017. Ett 
fasadprojekt på Medborgarv 10 i Pajala har 
strukits då budgeten inte räckte till utifrån de 
anbud vi fick. På Backv 10 i Korpilombolo 
hade vi avsatt pengar för att genomföra någon 
form av underhållsprojekt i syfte att göra 
byggnaden mer energieffektiv. Tyvärr behöver 
vi se över de alternativ vi har en gång till innan 
vi bestämmer oss för vilken åtgärd som är 
lämpligast. Det medför att projektet tyvärr får 
skjutas på till nästa år.  

OVK Under hösten kommer vi genomföra 
obligatoriska ventilationskontroller i nästan alla 
våra fastigheter. Meddelande om när och hur 
det kommer att gå till kommer skickas ut sepa-
rat för respektive fastighet. Det som är viktigt 
är att ni kontinuerligt rengör era ventilations-
don, främst i toaletterna. Ett rengjort ventila-
tionsdon kan förbättra ventilationen avsevärt. 
Det räcker att dammsuga donet och inne i 
röret för att rengöra det. 

Ventilationsdon 

Hyresgästenkät Hyresgästenkäten är 
nyligen avslutad. I skrivande stund har vi ännu 
inte fått ta del av resultatet. Håll utkik på vår 
hemsida och på Facebook, där kommer vi 
publicera vilka, bland de som besvarat enkä-
ten, som vunnit de utlovade triss-paketen.  

 

Äldres boende Pajalabostäder AB har 
tillsammans med Socialnämnden fått i upp-
drag att utreda hur framtidens boende för 
äldre personer i Pajala kommun ska se ut och 
organiseras. Utredningen är klar och har pre-
senterats för kommunstyrelsen. Den kommer 
också presenteras till olika intresseorganisa-
tioner och till personal inom äldreomsorgen. 
Utredningen kommer att finnas på Pajala 
kommuns hemsida, där den som är intresse-
rad kan läsa den och även lämna synpunkter. 
I korthet kom vi fram till att det som saknas i 
Pajala kommun är olika typer av boendealter-
nativ som erbjuder lägenheter med god till-
gänglighet, trygghet och andra funktioner som 
efterfrågas av en åldrande befolkning. 

Nya utemiljöer För Pajala kommuns räk-
ning bygger vi om utemiljöer på skolor och 
förskolor. I år har vi jobbat med Lillskogens 
förskola och Smedsskolan. För dessa två 
projekt har vi fått statliga bidrag motsvarande 
50% av kostnaden. Totalt handlar det om 
800 000 kr som vi erhållit från Boverket. 

Miljöhus Vi påminner om att inte slänga 
olika typer av grovsopor såsom stolar, 
madrasser, tv-apparater och liknande i våra 
miljöhus. Dessa ska lämnas direkt till återvin-
ningscentralen. Något som också är viktigt att 
göra är att platta ihop kartonger och andra 
wellpapp-förpackningar så att de inte tar så 
stor plats och fyller tunnan direkt. 

 

På återseende i början av december! 

3-2017 Nyhetsbrev från 
Pajalabostäder 


