Nyhetsbrev från
Pajalabostäder

Ny aviseringsrutin

Vi har från och med
aviseringen nu i början på december börjat
använda en ny aviseringsrutin. Anledningen till
det är för att vi ska kunna erbjuda e-faktura
privat direkt till era internetbanker samt även
e-faktura till företag. Detta är igång nu och ni
kan när ni vill gå in på er internetbank och där
anmäla att ni vill ha e-faktura från Pajalabostäder AB. Vanligtvis så kommer ni också få
ett meddelande när ni lägger upp nästa hyresbetalning att denna möjlighet finns. Tyvärr
innebär den nya rutinen också att vi inte kan
skicka ut våra nyhetsbrev i samband med
aviseringen. Våra hyresavier skrivs ut och
aviseras av ett externt företag och det gick helt
enkelt inte att tekniskt lösa att få med nyhetsbrevet i dessa utskick längre. Av den anledningen kommer nyhetsbrevet distribueras av
oss direkt. De kommer självklart också finnas
publicerade på vår hemsida.

Personalförändringar

Pajalabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt
av Pajala kommun. Utöver de
drygt 500 egna lägenheter
och lokaler som förvaltas så
är vi även ansvariga för
Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill
säga allt från skolor och
förskolor till äldreboenden
och Folkets hus Smedjan.
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

Det har skett en
del personalförändringar i år och mer är på
gång. I våras började Eva-Maria Johansson
hos oss när hon ersatte Jessica Kreku. Har ni
ringt hit har ni säkert redan hunnit prata med
henne. Nu har Anita Uusitalo som är fastighetsskötare i Pajala och Junosuando sökt sig
vidare i karriären och hon lämnar oss redan nu
på fredag 11 december. Rekrytering pågår
och vi hoppas ha en ersättare på plats inom
kort. Vi tackar Anita för den här tiden.

Corona/Covid 19

Vi är mitt inne i pandemins andra våg. Vi har en handlingsplan för
hur vi ska hantera smittrisken här på Pajalabostäder. Till mångt och mycket handlar det
precis som vi alla vid det här laget har blivit
inpräntade att göra, det vill säga hålla avstånd,
tvätta händerna och stanna hemma om man
har sjukdomssymptom. Vi behöver dock er
hjälp, att även ni hyresgäster tänker på att
endast göra nödvändiga besök här på kontoret
och om ni har felanmält något att ni ser till att
hålla ordentligt avstånd från våra fastighetsskötare och reparatörer som besöker er.

4-2020

Styrelsens julklapp

Julen närmar sig
även detta ovanliga Coronaår, men i vanlig
ordning kommer Pajalabostäders styrelseledamöter, istället för att få en egen julklapp från
bolaget, dela ut 3 000 kr till något lokalt behjärtansvärt ändamål. Förra året fick AnnaLill
och K-E Malmberg pengarna för sitt engagemang vad gäller skidträning och andra skidrelaterade aktiviteter för barn och unga. Före det
har Hilding Niemi och Sören Pekkari, Musikhjälpen (the Magnettes initiativ), Träningsstället, Röda Korset Pajala och Korpilombolo
Kulturförening/ABF fått pengarna för anordnande av olika aktiviteter. Har du något bra
förslag om vem som ska få pengarna i år så
skicka ett mail till magnus.pekkari@pajala.se
med ditt förslag och gärna en motivering till
det. Ju mer utförlig beskrivning av ändamålet
med tillhörande motivering desto större möjlighet att just ditt förslag blir det utvalda. Senast 10 december behöver vi era förslag. Beslut
fattas på styrelsemötet den 11 december, så
det är ont om tid.

2019 års mottagare av Pajalabostäders
julklapp
Med det så avslutar vid 2020 års sista nyhetsbrev och återupprepar: ”Håll ut och håll avståndet” och kom ihåg att släcka ljusen.
Nästa nyhetsbrev kommer när vårsolen skiner
igen i början på mars. På återseende då.

Akuta fel under övrig tid anmäls
till vårt journummer:
0920-22 80 55

Box 114, 984 23 Pajala

Vår affärsidé

tfn 0978-129 90
pajalabostader@pajala.se

Pajalabostäder ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner,

www.pajalabostader.se

ständigt förbättra oss och därför vara det självklara valet för den som vill bo och verka inom Pajala kommun.

företag och Pajala kommuns verksamheter. Vi ska agera affärsmässigt men med ett stort samhällsansvar,

