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Välkommen �llbaka! 

Under semesterperioden 11-31 juli 
är kontoret STÄNGT. 

 

 
 

Felanmälan sker som vanligt  

vardagar kl. 08.00 - 12.00 på tel. 031-89 51 50. 
 
Vid akuta ärenden eller störningar då vi ej nås 

ring SECURITAS på tel. 031-130 140. 

Sommar�der! 

E.er drygt e0 år som föräldraledig är Johanna Öjers-
son �llbaka i tjänst i början av september.  
 

Johanna har arbetat på Gunnar Lövgren Fas$gheter 

AB sedan 2013 som administratör och uthyrare. Förra 

sommaren fick hon och hennes familj en liten flicka, 

som fick namnet Nellie.  
 

Nu har hon varit hemma med henne i drygt e/ år och 

kommer $llbaka $ll kontoret i september igen. Eva 

Karlsson gick in som vikarie för henne under den här 

perioden och nu tackar vi henne för det gångna året 

och önskar lycka $ll inför kommande utmaningar.  

Större projekt i fas�gheterna 

Johanna med Nellie och Ofelia 

Linnémålarna har under våren färdigställt trapphusen på Friggagatan 29 / Garverigatan 1. Vi har få/ en 
ny färgsä/ning, nya dekora$oner och utsmyckningsdetaljer som är hämtat från husets begynnelse, anno 

1923. Vi har även monterat nya säkerhetsdörrar och e/ ny/ låssystem. 
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”Det blir en svår uppgi6 a/ lösa alla de här nya ärendena. 

Och det är det vi vill visa, a/ vi inte har e/ bra system”, 

säger Rudolf Antoni från Fas$ghetsägarna. 

Hyresgäs:öreningen anser a/ Fas$ghetsägarna sviker si/ 

ansvar gentemot hyresgästerna och utsä/er dem för en 

extrem osäkerhet genom a/ stranda förhandlingarna. 

”De gör e/ bostadspoli$skt utspel med över 43 000 

lägenheter som slagträ”, säger Carl-Johan Bergström. 

Vi på Gunnar Lövgren Fas$gheter AB har i dagsläget ingen 

y/erligare informa$on än så a/ förmedla. Vi ber Er 

därför a/ ha tålamod och invänta slutresultatet. Givetvis 

meddelar vi Er så snart vi själva har någon informa$on a/ 

delge. 

Större projekt i fas�gheterna, forts... 

Hyresförhandlingar 2016 

Varje år förhandlas de nya hyrorna av HyresgäsAöre-
ningen och Fas�ghetsägarna.  

Fas$ghetsägarna, som är bl.a. Gunnar Lövgren Fas$g-

heter ABs ombud då vi är en privat hyresvärd, valde i 

januari a/ lämna förhandlingarna med Hyresgäs:öre-

ningen då de upplevde a/ de inte kom någon vart och 

a/ de inte heller ha6 e/ seriöst förhandlingsklimat. 

De valde a/ stranda hyresförhandlingarna. 

Fas$ghetsägarna menar a/ det inte funnits någon 

vilja hos Hyresgäs:öreningen a/ förhandla utan sna-

rare a/ fördröja och förhala i väntan på a/ förhand-

lingarna med de kommunala hyresvärdarna ska bli 

klara, trots a/ de inte är normgivande längre.  

Istället har nu Fas$ghetsägarna ansökt om Hyres-

nämndens hjälp a/ besluta om rä/ hyresnivå för 

2016. Man har valt a/ göra det e6ersom man anser 

a/ Hyresgäs:öreningen i princip har all beslutande-

rä/ och a/ systemet av den anledningen är ohållbart.  

E6ersom varje hyresgäst räknas som motpart handlar 

det om 43 600 nya ärenden hos Hyresnämnden, som 

är vana med ca 5 000 ärenden per år.  

  

Byte av fönster på Karl Gustavsgatan 6-10 skulle ha påbörjats un-
der 2016. Arbetet med a/ ta fram e/ lämpligt fönster har tagit 

längre $d än beräknat och därför är det inte längre troligt a/ vi 

kommer a/ påbörja fönsterbytet under 2016. Vi hoppas istället a/ 

vi skall komma igång under 2017.  

 

Vi kommer e6er semestern a/ göra e/ provmontage med det nya 

$lltänka fönstret inne på gården i en av lägenheterna. De/a mon-

tage skall sedan utvärderas av Byggnadsnämnden för godkännande. 

 

Alla fönster skall bytas ut $ll nya 3-glas-fönster. De/a innebär 

bä/re inomhusklimat och bä/re ljuddämpning mot buller från ga-

tan. Vi kommer sam$digt a/ se över fasaderna.  Karl Gustavsgatan 6-10 

Topeliusgatan 3, innergården 

Topeliusgatan 3´s befintliga gårds-
mur har förstärkts med nya betong-

fundament. 
 

Vi har även i samarbete med grann-

fas$gheten gju$t en ny stödmur 

mot grannens gård.   
 

Nu återstår arbetet med a/ skapa 

si/platser och en trevlig inner-

gårdsmiljö.  
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I april fick vi nya hyresgäster i lokalen på  
Jakobsdalsgatan 5. Det är Ishuset som fly0at in.  
 

Vi bad Joanna Larsen presentera bu$ken för oss och hon 

berä/ade a/ Ishuset förser Sveriges konståkare med 

skridskor, skenor och $llbehör. Konståkning är en väx-

ande sport i Sverige och a/ Göteborg har många klubbar  

20% raba	 på fvårdstillbehör på bild 
- både för konståkare och icke konståkare 

 
Ankel-Pads i skon för a	 mverka tryck. 

Gelé-PläDar rosa/grön för a	 förebygga skoskav. 
Odörabsorberare. Läggs i skon, tar boO lukt och fukt. 

 
RabaTen gäller hos Ishuset för våra grannar i Gunnar Lövgren Fastigheter AB under 2016. 

Ishuset - ny bu�k 

 Bytestorget på vår hemsida 

Bostadssitua�onen i vår stad är minst sagt tuff 
idag och har man e0 förstahandskontrakt vill 
man inte släppa det i första taget.  
 

Men vad gör man då om man har en lägenhet 

som man inte rik$gt trivs med längre eller som 

inte rik$gt passar? Kanske har familjen minskat 

eller vuxit och man har e/ ny/ behov än när man 

fly/ade in i sin lägenhet.  
 

För a/ underlä/a för er som vill byta lägenhet har 

vi skapat Bytestorget, vår egna interna bytessida 

på hemsidan www.glfas$gheter.se.  

Där kan våra hyresgäster lägga ut en bytesannons.  

Du kan ha en $digare annons som mall när du ska  

beskriva din lägenhet och även skriva vad du öns-

kar istället. Sen mailar du den $ll oss, så publicerar 

vi den. 
 

Ti/a gärna in på Bytestorget nästa gång du funde-

rar över om det kanske skulle vara dags för en ny 

lägenhet. Kanske 

finner du en ’perfect 

match’! 

och därmed många duk$ga konståkare. Det finns 

konståkningsgrupper för alla: från två år upp $ll 70+. 

Det är for:arande flest damer inom sporten men 

intresset ökar alltmer även hos herrarna. 

 

Vi som göteborgare kan vara lite extra stolta, för 

Göteborg är världsledande inom så kallad ’Team-

åkning’ det vill säga där man tränar och tävlar i lag.  

 

Ishusets första bu$k öppnade i Malmö, men nu finns 

alltså en helt ny bu$k på Jakobsdalsgatan 5. Utöver 

dessa två bu$ker finns det även möjlighet a/ handla 

via Internet på www.ishuset.se. 

 

Joanna hälsar er alla Hjärtligt välkomna!  

”Du är välkommen a/ besöka bu$ken om du tränar 

konståkning, är intresserad av a/ börja träna konst-

åkning eller om du bara är nyfiken på sporten.” 

 

Vi på Gunnar Lövgren Fas�gheter AB hälsar Ishuset 
varmt VÄLKOMNA och hoppas a0 ni ska trivas hos 
oss! 
 



Gunnar Lövgren Fas�gheter AB 
E A Rosengrens gata 13C 
421 31 Västra Frölunda 
www.glfas�gheter.se 

    

Hyresgästärenden  
&  felanmälan: 

031-89 51 50 (08.00  - 12.00) 
Jour (Securitas): 031-130 140 

    

E/ säkert och enkelt sä/ a/ 

betala hyran på utan långa och 

krångliga OCR-nummer är a/ 

betala via autogiro.  

 

Med autogiro kan du koppla av, 

hyran dras automa$skt varje 

månad från di/ bankkonto. 

  
 

Du får for:arande en hyresavi i 

brevlådan, så a/ du kan 

kontrollera det belopp som dras 

från di/ konto.  

 

De/a är helt kostnadsfri/ och 

allt du behöver göra är en 

anmälan. Ring eller gå in på vår 

hemsida för a/ anmäla dig för 

autogiro. 

Securitas hjälper oss a/ hantera 

och åtgärda felanmälningar när 

kontoret har stängt. 

 

När du som hyresgäst ringer in 

en störningsanmälan $ll Securi-

tas behöver du uppge di/ namn 

för a/ anmälan skall kunna ge-

nomföras. De/a är enbart för a/ 

vi på förvaltningen skall kunna 

återkoppla och hantera ärendet. 

Dessa uppgi6er lämnas aldrig ut 

$ll hyresgäster utan hanteras 

endast av Securitas och Gunnar 

Lövgren Fas$gheter AB. 

 

Du är all�d anonym mot andra 

hyresgäster! 

031 031 031 031 ----    130 140130 140130 140130 140 
Semester�ps!  

•   Semestersäkra di0 hem 
 

• Be någon ta hand om din post. 

• Gör uppehåll i din $dningsprenumera$on. 

• Sä/ upp Ingen reklam, tack! 

• Säg inte på mobilsvar eller t ex Facebook a/ du 

är bortrest. 

• Meddela grannar, så de kan hålla e/ öga på din 

lägenhet. 

• Stäng av va/en $ll disk- och tvä/maskin. 

• Koppla bort känslig teknisk utrustning pga. 

åskan. 

• Lås alla dörrar och stäng fönster. 

•  Vilken grill var? 

 

Man får inte grilla med gasolgrill eller kolgrill på balkonger. Grilla 

istället på gården men tänk på a/ grannar inte ska störas av rö-

ken. 

 

Engångsgrill måste placeras på e/ brandsäkert underlag. Släck 

glöden genom a/ hälla va/en över den innan du lämnar den.  

Släng den DAGEN EFTER så a/ glöden hunnit slockna ordentligt. 

En varm grill i soporna är en stor brandrisk! 
 

• Innergårdar & balkonger 
 
Vi hoppas ni ska få njuta mycket av ljumma sommarkväl-

lar på era innergårdar och balkonger, men tänk på a/ 

hålla nere ljudnivån e.er kl.22 så a/ de grannar som 

vill sova med öppet fönster kan göra det utan a/ störas. 

 

Om du själv blir störd, be vänligt men bestämt dem som 

stör a/ dämpa sig. Hjälper inte det, finns Securitas $ll 

hands. 

 

Trevlig sommar önskar 

vi er alla! 

 

Gunnar Lövgren 

Fas�gheter AB 

Michel gör fint på Friggagatan 11 


