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Vi önskar alla våra hyresgäster en God Jul och Gott Nytt År!

TRYGGT  TRIVSAMT  TILLGÄNGLIGT

Foto: Pantheon



I november har vi påbörjat vårt nästa 
byggprojekt. På Tallhedsgatan 1 i centra-
la Kalix bygger vi ett trygghetsboende. 
Där blir det 16 nya lägenheter fördelade 
mellan ettor och treor. De boende kom-
mer även att ha tillgång till gemensam-
hetslokaler och gemensamt kök och där 
finns en värd/värdinna tillgänglig några 
timmar per dag. 

Vad har då Kalixbo för andra saker på 
gång? Vårt stora underhållsarbete med 
stamrenoveringarna ute på Näsbyn fort-
sätter. I början av nästa år fortsätter vi 
med lägenheterna på Näsbyvägen 25 A 
och B. För att kort beskriva vad det ar-
betet innebär så kan jag nämna att det 
blir ny golv- och väggmatta och nytt 
porslin i badrummet. Dessutom blir det 
nya vatten- och avloppsledningar. I köket 
monteras nya köksluckor och ny bänk-
skiva. Vi byter även garderobsluckor och 
innerdörrar i lägenheterna. Under våren 
planerar vi att fortsätta med lägenheterna 
på Näsbyvägen 25 G-K.

I början av året drabbades vår gäst-
lägenhet av en vattenskada och arbetet 
med att återigen iordningställa den har 
pågått och är nu färdigt. Ni hyresgäster 
kan hyra den för en mindre kostnad. I 
lägenheten finns 6 bäddplatser och är ni 
intresserade så går det bra att boka den 
via vår kundtjänst på tel 0923-16080. 

Jag vill också passa på att ge några 
tips hur vi tillsammans kan spara energi. 
Visste du att belysning står för ungefär 
en femtedel av din hushållsel? Så här i 
mörka tider vill vi gärna tända upp hem-
ma. Adventsstjärnor, elektriska ljusstakar 
bidrar till vår julstämning men det är 
smart att använda timer så slipper de stå 
på när du ändå ligger och sover. 

Till sist vill jag önska alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År.

Ingela Rönnbäck                                       

VD har ordet!

Kalixbo har under 2014 påbörjat arbetet med 
att dela ut brandfiltar i samtliga lägenheter. Det 
är för vår och er trygghet om en brand skulle 
uppstå. Brandfiltens storlek är vald så att alla 
i familjen enkelt kan hantera den. Läs medföl-
jande instruktioner så att du är väl förberedd 
om olyckan är framme.

-Vi har ännu inte hunnit dela ut brandfiltar 
i alla våra lägenheter. Arbetet pågår och be-
räknas vara klart under våren. Vi hoppas att 
brandfiltarna inte ska behöva komma till an-
vändning, men om en brand skulle uppstå i din 

lägenhet, så släcker filten bäst bränder på våg-
räta ytor. Den är enkel att använda. De flesta 
vet hur man kväver en eld. Med ett enkelt ryck 
lösgör du brandfilten från förpackningen, och 
den är klar att använda, säger Ingela Rönnbäck.

• Om du har använt filten på 
en brand, får du den utbytt 
hos oss på kontoret.

• Brandfilten tillhör lägen-
heten och skall lämnas kvar 
när du flyttar.

SATSAR PÅ BRANDSÄKERHET

VIKTIGT MED HEMFÖRSÄKRING
Ingela Rönnbäck påtalar vikten av att teckna 
en hemförsäkring och hänvisar till en rapport 
från Statistiska Centralbyrån där det framgår 
att cirka fem procent av befolkningen saknar 
hemförsäkring. Majoriteten består av ensam-
stående ungdomar.

 -Det är jätteviktigt att man har tecknat en 
försäkring. En fråga som föräldrar bör ta upp 
med sina ungdomar när de flyttar till eget bo-
ende. Drabbas man exempelvis av en brand 
eller vattenskada och saknar hemförsäkring,är 
det hyresgästen själv som får stå för alla kost-

nader. Samma gäller vid felaktig montering av 
disk- och tvättmaskiner som kan orsaka omfat-
tande vattenskador. Du som hyresgäst blir själv 
ersättningsskyldig om arbetet inte har utförts 
av sakkunnig montör. Det kan röra sig om stora 
belopp. Det är viktigt att komma ihåg att som 
fastighetsägare har vi inte någon skyldighet att 
exempelvis ordna fram ersättningsboende eller 
att ersätta lösöre, även om hyresgästen själv inte 
har vållat skadorna. En hemförsäkring är ett 
skydd och en trygghet om olyckan skulle vara 
framme.

GÄSTLÄGENHET
En nyrenoverad 
modernt möblerad gäst-
lägenhet finns 
för uthyrning på 
Centrumvägen 54. 

För mer information kontakta Heléne  
Johansson på kundtjänst. Tel: 0923-160 80

Börje Andersson, ordförande
Ellinor Söderlund, vice ordförande
Reinhold Andefors
Kenneth Sandberg
Linda Frohm

Stiftelsen Kalixbos 
styrelse består av



Byggnationen av Kalixbos första trygghetsbo-
ende på Tallhedsgatan 1 i centrala Kalix är i 
full gång. Inflyttning sker hösten 2015. Trygg-
hetsboendet består av 16 vanliga bostadslägen-
heter, ettor, tvåor och treor och vänder sig till 
dig som har fyllt 70 år. Boendet är till för äldre 
som är för friska för äldreboende men som vill 
ha mer trygghet och social samvaro än vad de 
kan få i sina hem. Ingela Rönnbäck säger att 
trygghetsboendet kommer att vara funktionellt 
planerad som gör det möjligt att bo kvar när 
du åldras och om du drabbas av funktionsned-
sättning. Till skillnad från äldreboende ingår 
varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård 
däremot är det ett krav att boendet ska vara 
anpassad till de äldres fysiska och sociala be-
hov, erbjuda gemensamhetslokal för måltider, 
samvaro, hobby, rekreation och hög service. 
Utemiljön ska vara trygg och säker och erbjuda 

möjlighet till social samvaro och varierat utbud 
av aktiviteter såväl dag- som kvällstid.

-Stor vikt har lagts vid att trygghetsboendets 
inre och yttre miljö ska upplevas tryggt, hem-
trevligt och mysigt. Vi kommer att anställa en 
värdinna på deltid som kommer att vara till-
gänglig för hyresgästerna i olika serviceinsatser, 
säger Ingela Rönnbäck. 

Vill du lämna intresseanmälan eller om du 
har frågor är du välkommen att kontakta oss 
via mail info@kalixbo.se eller ring kundtjänst 
Tel: 0923-160 80.

Du kan även skicka ett brev till:
Kalixbo
Lejonsgatan 7, 952 34 Kalix. 

Uppge vilken storlek på lägenhet som du är in-
tresserad av, 1:a, 2:a eller 3:a.

TRYGGHETSBOENDET DUVAN

Illustration av MAF Arkitektkontor AB

Kalixbo jobbar med att reducera sin energiförbrukning 
och därmed även företagets miljöpåverkan. 

Vi deltar sedan 2007 i SABOs energisparkampanj 
Skåneinitiativet där flera bolag inom allmännyttan för-
binder sig att minska energiförbrukningen med 20% 
fram till och med år 2016. Kalixbo hade redan under 
2013 uppnått sitt mål. Det innebär bland annat att en-
ergiförbrukningen minskat med drygt 25% och koldi-
oxidutsläppen med dryga 70%. Det är satsningar från 
tidigare år som gett resultat.

Under 2015 kommer Kalixbo påbörja arbetet med att 
förbättra utebelysningen på våra områden. Det är  för att 
ge en förbättrad trivsel och att ni hyresgäster ska känna 
trygghet under den mörka årstiden. Vi kommer att fasa 
ut så kallade kvicksilverlampor och nya energisnåla al-
ternativ installeras.

Om du som hyresgäst är intresserad av att få mer infor-
mation kan du besöka Allmännyttans energisparkam-
panj på www.allmännyttan.se.

Förvaltningschef Johan Björkman

ENERGIBESPARINGAR

Kalixbo Lejonsgatan 7 Lägenhetsuthyrningen tel. 0923-160 80 www.kalixbo.se
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Störningsjouren
Telefon: 019-300 200
Att bo i flerfamiljshus innebär att ha sina 
grannar nära inpå. För allas trivsel är det viktigt att visa hänsyn 
och inte störa sin omgivning. 

Du bör visa extra hänsyn från kl 22.00-08.00.

Upplever du att du blir störd ska du kontakta störningsjouren 
vardagar mellan kl. 16.00-07.30

Lördagar-Söndagar samt övriga helgdagar dygnet runt jour.

Under kontorstid ringer du direkt till vårt kontor

Telefon: 0923-160 80

Den som stör blir rapporterad till Kalixbo och är från första 
utryckningen skyldig att betala utryckningskostnaden på cirka 
1700 kr/gång samt riskerar att hyreskontraktet sägs upp.

Telefon:0923-160 80

Fax: 0923-127 72

E-post: info@kalixbo.se

www.kalixbo.se

Mån-fre kl 09.30-15.30
Lunchstängt:11.30-12.30
Övriga tider mot tidsbokning
Gör din felanmälan direkt via vår 
hemsida www.kalixbo.se

Kontakta oss

Tipsa oss gärna om sådant vi kan skriva 
om i nästa kundtidning.
Maila till: info@kalixbo.se
Eller skicka brev till: Kalixbo, Lejonsgatan 7, 952 34 Kalix
Märk kuvertet med ”Tips”

Öppettider

VÄRME I LÄGENHETERNA
Vi får ibland frågor från våra hyresgäster om värmen i våra bostäder. 
Upplevelsen är att man anser det vara kallare än det i själva verket 
är. Den normala inomhustemperaturen är på mellan 19-21 grader. 
Värmen regleras automatiskt året om i förhållande till yttertempe-
raturen. Det innebär att hyresgästerna normalt inte behöver reglera 
radiatorerna för att få rätt temperatur. Våra värmesystem är inställda 
på att starta igång när yttertemperaturen når under ett visst antal 
grader. Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral 
och det kan därför ibland dröja innan det varma vattnet når ut till 
alla radiatorer. Ingela Rönnbäck säger att Kalixbo värnar om sina hy-
resgäster och vill att alla ska trivas, oavsett årstid.

Tips för ett skönare klimat i din bostad: Täck inte för radiatorer 
med möbler eller tjockare gardiner, termostaten kan då känna av en 
högre temperatur än vad som är i rummet och det kan leda till att 
radiatorerna stängs av för tidigt. En 40 centimeter fri yta framför ele-
menten gör att radiatorerna fungerar normalt. En annan viktig sak är 

att fönster inte står öppna under en längre tid. Vädra istället ordent-
ligt med tvärdrag ett par minuter. Stäng inte ventilerna vid fönstren, 
de ska vara öppna så att luften kan cirkulera samt bidrar till att mins-
ka halten av skadliga ämnen. Neddragna persienner och rullgardiner 
på natten gör att det strålar mindre värme ut genom fönstret och mer 
värme stannar kvar i rummen.  
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OMRÅDE VÄSTOMRÅDE ÖST

VÅRA BOVÄRDAR HAR TELEFONTID MÅN-FRE KL 07.30-09.30     Undvik telefonkö. GÖR DIN FELANMÄLAN DIREKT VIA VÅR HEMSIDA www.kalixbo.se 
Andreas Bergström  Telefon: 0923-160 84  andreas.bergstrom@kalixbo.se     Anders Bertgren  Telefon:0923-16087  anders.bertgren@kalixbo.se

Kalixbo stödjer

KALIX

SKIDKLUBB


