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Lite smuts under naglarna skadar aldrig!
Tidigt i våras ﬁck vi in synpunkter från hyresgäster trupp +ll Karl Gustavsgatan 10 och ägnade en
förmiddag åt a% ﬁxa och dona.
på Karl Gustavsgatan om a6 utemöblerna hade
se6 sina bästa dagar och a6 gården skulle må bra
Ak+viteten blev väldigt lyckad och ambi+onen är a%
av lite kärlek. Det gav oss en idé.
göra det +ll en årlig gruppinsats. Det var rik+gt
Under entreprenaden då vi by%e fönster och
kul a% se hur ﬁnt det blev samt a% få +llfälle a%
renoverade fasaden blev gården väldigt utsa%.
småprata med de hyresgäster som hade vägarna
Med byggnadsställningar över raba%er och buskar förbi. Nästa år siktar vi in oss på en annan gård som
och en massa gammalt murbruk som rasade ner vid ska få lite extra omsorg.
fräsning av fogar så var det snabbt ogjort arbete a%
ﬁxa och städa. Mot de nya ﬁna fönstren och en
ny putsad fasad såg gården minst sagt nedgången
ut. Och när vi ﬁck in önskemål från boende i huset
gällande skicket på utemiljön kände vi a% de%a kan
vi göra något roligt av hela förvaltningen.
Sagt och gjort, vi drog på oss blåkläderna och med
bilen full av nya utemöbler, blommor,
högtryckstvä%, ogräsjärn m.m. åkte vi i samlad

Sommarens öppe.der!
Under semesterperioden 12/7 - 1/8 är kontoret stängt och 2/8 15/8 har förvaltningen minskad bemanning. Felanmälan har öppet
mån-tors kl. 08.00 - 15.00, fredag 08.00-12.00,på tel. 031-89 51 50.
Vid akuta ärenden eller störningar då vi ej nås,
ring SECURITAS tel. 031-130 140.

Vi på förvaltningen önskar er en trevlig sommar!
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Sommar, sol och cykelstölder
Dessvärre är det så a6 när våren och värmen kommer och många cyklar =ll arbete och skola,
ökar cykelstölderna. Här kommer några användbara =ps för hur man kan öka sina chanser a6
få ha sin cykel i behåll!
Tänk på a% låsa fast cykeln så a% hela ramen si%er
fast, sä% inte låset i enbart hjulet. Förankra gärna låset i
något för a% y%erligare försvåra för tjuven.
•

Låset i sig är också vik+gt. Det bör vara e% lås som är
godkänt av Stöldskyddsföreningen. I många fall är det e%
krav från försäkringsbolagen för a% försäkringen ska
gälla.
•

Det säkraste stället a% förvara sin cykel på är i
hemmet, däre5er kommer cykelförråd. Men trots a% vi
som hyresvärd gör vad vi kan för a% förhindra inbro%
händer det a% cyklar blir stulna från cykelförråden.
•

• Har du en elcykel är det bra a% ta med ba%eriet om
du ställer cykeln en längre stund. Många gånger kan det
vara just ba%eriet som tjuven vill åt.

Skulle något hända med din cykel även fast du vidtagit
ovan försik=ghetsåtgärder så gäller följande:
• Polisanmäl stölden och kontakta di%

försäkringsbolag.
• Din hemförsäkring täcker stölden om cykeln blir
stulen i din bostad. Om den har stå% någon annanstans
och blir stulen kan försäkringen gälla även här, men
beloppet kan skilja sig åt mellan olika bolag.

Försenad utdelning av hyresavier
E@er en lång och utdragen hyresförhandling har
HyresgäsAöreningen och Fas=ghetsägarföreningen
slutligen enats om hyreshöjningarna för 2021.
Vanligtvis brukar vi få de nya hyrorna +ll oss i slutet
på mars, lagom +ll aviseringen av kvartal två.
I år drog förhandlingarna ut på +den mer än vanligt
och därför har ni tyvärr få% vänta på era avier för
juli, augus+ och september.
Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och hoppas a% det
inte ställer +ll all8ör mycket bekymmer för er!
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Pågående projekt 2021
Daltorpsgatan 27-29
Under våren 2021 har vi påbörjat
planeringen inför kommande
grundförstärkning. Fas+gheten
kommer utöver grundförstärkningen
även få avlopp utby%a i källaren,
tvä%stugan renoverad, samt nya
TROAX-förråd i källaren.
Förhoppningen är a%
grundförstärkningen ska påbörjas vid
årsski5et 2021/2022.

modernare utseende. Tvä%stugorna
målas om och golven får en ny ljusgrå
färg. Golven blir dessutom lä%are a%
hålla rena. Planerad uppstart är +digt
i höst.

Nuvarande utseende på tvä6stugorna

Götabergsgatan 26
Under våren 2021 har vi påbörjat
planering inför kommande stambyte
i fas+gheten. I samband med
entreprenaden planerar vi a%
sam+digt inreda vinden med 4st
(1rok) lägenheter. Resterande ytor
på vinden kommer a% utrustas med
nya TROAX-förråd. Även tvä%stugan
renoveras. Förhoppningen är a%
stambytet ska påbörjas vid årsski5et
2021/2022.

Friggagatans tvä6stuga e@er golvmålning

Allmänt Gibraltargatan 36
Under våren har vi u8ört stora
underhållsarbeten i vår
förvaltnings senaste +llsko%,
fas+gheten Gibraltargatan 36.
Takmålningen är precis i slu8asen
och fasaden har få% ny% liv e5er a%
den tvä%ats av.
Soprummet renoverades med ny%
klinkergolv, kaklade väggar och
utökade möjligheter +ll sortering av
elavfall.
Nästa fas blir a% ta tag i insidan.
E5er semestrarna påbörjar vi därför
ommålningen av trapphuset.
Färgsä%ning och dekora+onsmåleri
är u8ormat av Linnémålarna. De har
valt a% anknyta +ll den
Johannebergstypiska funkiss+len.
De som bor eller har varit på besök i
vår fas+ghet på Gibraltargatan 42
kommer känna igen den röda tråden
i både dekor och färgsä%ning.

Tvä6stuga Jakobsdalsgatan 5 & 7
Under vårvintern pågick en större
entreprenad där avloppen i mark och
bo%enpla%an renoverades.
E5er a% avloppsjobbet nu är helt
klart förbereder vi oss för a%
renovera husets gemensamma
tvä%stuga. Tvä%stugan kommer a%
kaklas om och i samband med de%a
undersöker vi möjligheten a% utöka
tvä%stugans kapacitet.
Planerat u8örande är hösten 2021.

Nya och ﬁna ytskikt i soprummet

Uppfräschning av tvä6stugor på
Redbergsvägen 13 A & B
Som vi informerade om i förra
nyhetsbladet fräschades båda
tvä%stugorna på Friggagatan 11 upp.
Nu är det dags för tvä%stugorna på
Jakobsdalsgatan 5 & 7
Redbergsvägen 13 a% få e%

Färgsäning i trapphuset på
Gibraltargatan 42
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Johanna =psar!
Börjar det bli trångt hemma då två har blivit tre eller
ekar några rum tomma e@er a6 barnen ﬂy6at ut?
Det ﬁnns många anledningar +ll a% man börjar se sig
om e5er ny% boende.
Kanske ligger nya jobbet i en annan stad eller skulle
det kännas tryggare ekonomiskt med en lägre hyra när
det är dags för pension.
De%a är exempel på så kallade beaktansvärda skäl som
krävs när man genom byte vill skaﬀa sig en ny bostad.
Som uthyrare på Gunnar Lövgren Fas+gheter får jag
e% ﬂertal förfrågningar från boende om vilka
möjligheter det ﬁnns a% ﬂy%a +ll en ny lägenhet inom
beståndet. Vi är självklart måna om a% behålla våra
hyresgäster, och i den mån det är möjligt prioriterar vi
interna omﬂy%ningar.

vårt bytestorg! Det är vår egen interna bytessida som
du hi%ar på vår hemsida under ﬂiken Hyresgästsidor.
Där kan man som hyresgäst hos oss lägga ut en
bytesannons. Du kan använda en beﬁntlig annons som
mall när du ska beskriva din lägenhet och även skriva
vad du önskar istället. Maila sedan annonsen +ll mig så
publicerar jag den åt dig.
Ju ﬂer som annonserar på bytestorget, desto mer
matchnings möjligheter skapas.
Ti%a gärna in på Bytestorget nästa gång du funderar
över om det kanske skulle vara dags för en ny lägenhet.
Kanske ﬁnner du di% nästa drömboende!

För a% underlä%a för er som vill byta lägenhet samt för
a% skapa e% levande annonsforum vill jag slå e% slag för

Ordning och reda!
• Semestersäkra di6 hem

• Grillat är go6, men tänk på a6….

• Tyst e@er kl. 22

• Be någon a% ta hand om din post
så a% inte brevlådan blir överfull
och gör uppehåll i din
+dningsprenumera+on.
Klistermärken med texten ” Ingen
reklam, tack” ﬁnns a% hämta
på kontoret.

...det inte är +llåtet a% grilla med
gasolgrill eller kolgrill på balkonger på
grund av brandrisken. Grilla gärna på
gården istället men tänk på var du
placerar grillen så a% inte grannar störs
av röken.

Innergårdar och balkonger är populära
ställen a% umgås på under varma
sommarkvällar, men tänk på a% dina
grannar kanske vill sova med öppna
fönster då det är varmt inne, så håll
nere ljudnivån e5er kl. 22.

Om du grillar med engångsgrill så måste
den placeras på e% brandsäkert
underlag och släck glöden genom a%
hälla va%en över den INNAN du lämnar
den.
Vänta +ll följande dag med a% slänga
grillen så a% glöden hunnit slockna
ordentligt. En varm grill i soporna är en
enorm brandfara!

Och om du själv upplever a% du blir
störd av semesterﬁrande grannar, be
dom vänligt men bestämt a% dämpa
sig. Man kommer långt med a% vara
trevlig och +llmötesgående.

• Tala inte in på telefonsvararen a%
du är bortrest, samt meddela inte
de%a på sociala medier, såsom
Facebook eller Instagram.
• Prata med dina grannar. Med god
grannsamverkan kan många inbro%
förhindras.
• Stäng av va%net +ll diskmaskin och
tvä%maskin för a% minska risken för
va%enskador när du är bortrest.
• Tänk på a% koppla bort känslig
teknisk utrustning då åskan gör sig
påmind emellanåt under sommaren.
• Stäng och lås alla dörrar och fönster.

Gunnar Lövgren Fas=gheter AB
Jakobsdalsgatan 11
412 68 Göteborg
www.glfas=gheter.se

Hyresgästärenden
& felanmälan:
031-89 51 50 (08.00 - 15.00)
Jour (Securitas): 031-130 140

