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Avtackning Roland Jenefeldt 

Sommartider! 
 

För 38 år sedan började Roland Jenefeldt som För 38 år sedan började Roland Jenefeldt som För 38 år sedan började Roland Jenefeldt som För 38 år sedan började Roland Jenefeldt som     
nyexaminerad från Chalmers på Gunnar Lövgren Byggnads nyexaminerad från Chalmers på Gunnar Lövgren Byggnads nyexaminerad från Chalmers på Gunnar Lövgren Byggnads nyexaminerad från Chalmers på Gunnar Lövgren Byggnads 
AB. Det handlade då om att bedriva byggentreprenader i ett AB. Det handlade då om att bedriva byggentreprenader i ett AB. Det handlade då om att bedriva byggentreprenader i ett AB. Det handlade då om att bedriva byggentreprenader i ett     
byggföretag som Gunnar Lövgren startade 1972. Efter alla byggföretag som Gunnar Lövgren startade 1972. Efter alla byggföretag som Gunnar Lövgren startade 1972. Efter alla byggföretag som Gunnar Lövgren startade 1972. Efter alla 
dessa år kommer nu Roland att lämna över ansvaret till dessa år kommer nu Roland att lämna över ansvaret till dessa år kommer nu Roland att lämna över ansvaret till dessa år kommer nu Roland att lämna över ansvaret till 
nästa generation.nästa generation.nästa generation.nästa generation.    
 
När Roland började 1975 var Gunnar Lövgren Byggnads AB 
ett byggföretag med inriktning på renoveringar och  
ombyggnader.  Gunnar Lövgren som var hans svärfar hade 
tidigare drivit ett annat företag och hans kontakter och  
erfarenhet gjorde att verksamheten redan från start var 
ganska omfattande. Som mest hade bolaget nästa 100 
anställda på slutet av 70-talet. 
 
Rolands vision var dock inte att driva företaget som ett  
renodlat byggentreprenörsbolag utan han ville bredda  
verksamheten till ett fastighetsbolag. 
 
Bolaget köpte in fastigheter och i början av 80-talet började 
Roland med ett omfattande ombyggnadsprogram för alla 
fastigheter. Det var samtidigt som staten ville stärka  
byggbranschen och höja bostadsstandarden varför statliga 
ombyggnadslån beviljades för denna verksamhet. 
 

Hyreshus efter hyreshus tömdes på hyresgäster och därefter 
totalrenoverades. Att flytta alla hyresgäster var ett  
omfattande projekt. Samarbete skedde mellan  
fastighetsägare i Göteborg, så att man hjälpte varandra med 
att lösa bostadsfrågan för hyresgästerna. Vissa hyresgäster  
flyttade tillbaka till fastigheten efter ombyggnaden, andra 
valde att bo kvar i sin evakueringslägenhet. Då vi hade  
30-40 byggnadsarbeterare som bara fortsatte med det ena 
projektet efter det andra var det viktigt att husen blev tömda 
i rätt tid. Att få alla tillstånd och bli byggklar i rätt tid var  
viktigt för att kunna behålla hela denna fina byggnadskår. 
Vissa hus fick grundförstärkas andra var i bättre skick. Några 
hus tömdes aldrig helt, utan byggdes om i etapper allt  
eftersom lägenheter blev lediga. Målsättningen var hela ti-
den att göra fastigheterna i ett sådant skick att både vi som  
ägare och ni hyresgäster skulle känna oss nöjda. Företaget 
var helt inställt på en långsiktig förvaltning. 
 
När alla fastigheter var ombyggda i början av 90-talet  
fortsattes inköp av fler fastigheter. 
På så sätt har ett långsiktigt fastighetsbestånd byggts upp. 
Starten var alltså ett omfattande byggföretag som placerade 
vinster i fastigheter och sedan systematisk förädling. 
 
 

Läs mer på nästa sida.Läs mer på nästa sida.Läs mer på nästa sida.Läs mer på nästa sida.    
 

Semesterperioden 8/7 - 9/8 har kontoret minskad bemanning och 22/7 22/7 22/7 22/7 ---- 4/8 är kontoret stängt. 4/8 är kontoret stängt. 4/8 är kontoret stängt. 4/8 är kontoret stängt. 
 
Felanmälan sker som vanligt vardagar kl 08.00 -12.00, tel. 031tel. 031tel. 031tel. 031----89 51 50.89 51 50.89 51 50.89 51 50. 
Vid akuta ärenden eller störningar, ring vårt journummer  till Securitas tel. 031Securitas tel. 031Securitas tel. 031Securitas tel. 031----130 140.130 140.130 140.130 140. 
 
VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG SOMMAR!VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG SOMMAR!VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG SOMMAR!VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG SOMMAR!    



NYHETSBLAD 

2    Nyhetsblad sommar 2013 

Avtackning Roland Jenefeldt, forts 

Ny personal på Gunnar Lövgren Fastigheter 

Josefina Hjort är vårt nya tillskott på kontoret och det är hon som 
kommer att ansvara för ekonomin. 

Parallellt med dessa ombyggnadsprojekt av egna fastigheter 
bedrevs det då byggentreprenader åt andra kunder.  
Byggverksamheten fanns kvar ända till 2006, men var mot 
slutet bara inriktad på att underhålla våra egna fastigheter 
och utföra mindre entreprenader mot fasta kunder som  
försäkringsbolag och fastighetsbolag. 
 
Fram till 1990 förvaltades fastigheterna av GIGAB, ett  
bankägt förvaltningsbolag i Göteborg. När vi tog över denna 
förvaltning var många skeptiska till hur det skulle bli. 
Men med en mer personlig förvaltning och bra personal  
utsåg hyresgästföreningen 2003 Gunnar Lövgren Byggnads 
AB som vi då hette, till det bästa fastighetsbolaget i  
Göteborg. Detta blev en inspiration att fortsätta med  
kvalitetsprogram och förbättra förvaltningen ytterligare. 
 
Ett första generationsskifte gjordes 2004 då bolaget Gunnar 
Lövgren Byggnads AB delades upp i tre bolag:  
Gunnar Lövgren Byggnads AB, Gunnar Lövgren Fastigheter 
AB och Gunnar Lövgren Förvaltnings AB. 
 
Gunnar Lövgren Fastigheter AB som ägs av familjen  
Jenefeldt förvaltar egna fastigheter och fastigheter som ägs 
av Gunnar Lövgren Förvaltnings AB. Totalt förvaltas 18  
fastigheter på ca 40.000 m2,  i huvudsak bostäder i centrala 
Göteborg. 
 
Roland som varit VD för bolagen i över 30 år lämnar nu över 
VD-uppdraget till sin svärson Samuel Ling. Det är för  
familjen glädjande att Samuel Ling nu fortsätter uppdraget 
att långsiktigt förvalta, förädla och utveckla  
fastighetsbolagen. 
 

Samuel har en gedigen utbildning som civilekonom och har 
arbetat några år som revisor men satsar nu helt på att  
fortsätta i Rolands anda, att förädla fastigheter. 
 
För familjen känns det väldigt bra, att det inte bara handlar 
om en tjänst för Samuel, utan ett uppdrag att hålla ihop ett 
familjeföretag. Att fortsätta bedriva förvaltningen med  
kvalité som kännemärke. Som många märkt förskönas nu 
många trappuppgångar och gårdar. Inriktningen är att vara 
med i kvalitetsprogrammet enligt överenskommelsen mellan 
Hyresgästföreningen och Fastighetsägareföreningen och på 
ett aktivt sätt förvalta så att vi allt jämnt förblir en attraktiv  
hyresvärd. 
 
Vi vill lyckönska Samuel Ling i detta uppdrag och tackar 
samtidigt Roland för en lång och trogen tjänst. 
 

Vi hälsar Josefina Hjort välkommen till Gunnar Lövgren Fastigheter!Vi hälsar Josefina Hjort välkommen till Gunnar Lövgren Fastigheter!Vi hälsar Josefina Hjort välkommen till Gunnar Lövgren Fastigheter!Vi hälsar Josefina Hjort välkommen till Gunnar Lövgren Fastigheter!    

Utökad fastighetsskötsel!Utökad fastighetsskötsel!Utökad fastighetsskötsel!Utökad fastighetsskötsel!    
Anders Perneborn kommer från  
Hagwalls Fastighetsservice och  
hjälper våra fastighetsskötare på  
torsdagar och fredagar med  
arbetsuppgifter som gräsklippning, 
trädgårdar m.m. 



NYHETSBLAD 

Nyhetsblad sommar 2013    3 

Underhållsarbeten i fastigheterna 

 

Telia Bredband 1000 Mbit/s 

Det går nu att beställa 1000 Mbit/s bredband från Telia. 
Ett bredband för dig som ställer höga krav på din anslutning. 
Hasighet: 500-1000 Mbit/s nedströms, 50-100 Mbit/s uppströms via fiber. 
 
För information och beställning kontakta Telia, tel. 020-755 766 eller besök deras hemsida ww.telia.se. 

Kronhjortsgatan 6 

Trapphuset har blivit laserat och dekorationsmålat. 
Nya lampor i entrén och på alla våningsplan.  
Tvättstugan har fräschats upp, golv och väggar har 
blivit ommålade. Garageportarna har målats om. 

Götabergsgatan 26 

Nu är soprummet på Götabergsgatan 26 färdigställt. 
Förutom soprum så har det även tillkommit ett cykelrum 
och ett barnvagnsrum. 
 
Kärl för biologiskt avfall finns nu i soprummet. 
Vi hoppas att resultatet är till belåtenhet!    

Jakobsdalsgatan 11 

Nya lampor i entrén. 
Även lamporna på våningsplanen kommer att bytas ut. 



Gunnar Lövgren Fastigheter ABGunnar Lövgren Fastigheter ABGunnar Lövgren Fastigheter ABGunnar Lövgren Fastigheter AB    
E A Rosengrens gata 13CE A Rosengrens gata 13CE A Rosengrens gata 13CE A Rosengrens gata 13C    
421 31 Västra Frölunda421 31 Västra Frölunda421 31 Västra Frölunda421 31 Västra Frölunda    
www.glfastigheter.sewww.glfastigheter.sewww.glfastigheter.sewww.glfastigheter.se    

    

Hyresgästärenden Hyresgästärenden Hyresgästärenden Hyresgästärenden     
&  felanmälan:&  felanmälan:&  felanmälan:&  felanmälan:    

031031031031----89 51 50 (08.00  89 51 50 (08.00  89 51 50 (08.00  89 51 50 (08.00  ---- 12.00) 12.00) 12.00) 12.00)    
Jour (Securitas): 031Jour (Securitas): 031Jour (Securitas): 031Jour (Securitas): 031----130 140130 140130 140130 140    

    

Ett säkert och enkelt sätt att betala hyran på utan långa 
och krångliga OCR-nummer är autogiro. Med autogiro kan 
du koppla av, hyran dras automatiskt varje månad från ditt 
bankkonto och du behöver inte oroa dig för att din 
betalning kommer fel.  
 
Du får fortfarande en hyresavi så att du kan kontrollera det 
belopp som dras från ditt konto. Detta är helt kostnadsfritt 
och allt du behöver göra är en anmälan. Ring eller gå in på 
vår hemsida för att anmäla dig för autogiro. 
 
Autogirot dras från ditt konto den 30:e varje månad. 
Om denna dag infaller på en helgdag dras pengarna 
nästföljande vardag. 

Securitas Jour Mer tid över med autogiro 

Securitas hjälper oss att hantera och åtgärda  
felanmälningar när kontoret har stängt eller om vi inte har 
möjlighet att svara. 
 
När du som hyresgäst ringer in en störningsanmälan till 
Securitas så behöver du uppge ditt namn för att anmälan 
skall kunna genomföras. Detta är enbart för att vi på  
förvaltningen skall kunna återkoppla och hantera ärendet. 
Dessa uppgifter lämnas aldrig ut till hyresgäster, utan han-
teras endast av Securitas och Gunnar Lövgren Fastigheter. 

 
Du är alltid anonym mot andra hyresgäster!Du är alltid anonym mot andra hyresgäster!Du är alltid anonym mot andra hyresgäster!Du är alltid anonym mot andra hyresgäster!    

    

031 031 031 031 ---- 130 140 130 140 130 140 130 140 

• INGEN REKLAM TACK!INGEN REKLAM TACK!INGEN REKLAM TACK!INGEN REKLAM TACK!    
Varje svenskt hushåll får cirka 50 kg 
reklam varje år, vilket motsvarar ett 
helt träd! Enklaste sättet att tacka nej 
är att sätta upp ett klistermärke på din 
brevlåda. För att få ett klistermärke 
hemskickat kontakta förvaltningen på 
tel. 031-89 51 50 eller 
info@glfastigheter.se. OBS! Det är inte 
tillåtet att sätta upp egna skyltar på 
dörrarna. 
För att slippa adresserad reklam, ring 
spärregistret Nix adresserat på tel. 
020-55 70 00 och knappa in ditt  
personnummer. Fyll där efter i och 
skicka in den anmälningsblankett som 
kommer med posten. 
 

• SOMMARFINT PÅ BALKONGENSOMMARFINT PÅ BALKONGENSOMMARFINT PÅ BALKONGENSOMMARFINT PÅ BALKONGEN    
Plantera kryddväxter på din balkong.  
En kryddträdgård är inte bara fint att 
titta på utan även perfekt att använda 
vid matlagning. Användbara kryddor 
såsom basilika, persilja, rosmarin, 
timjan, dill och gräslök planteras lätt om 
i en balkonglåda eller kruka. Kom bara 
ihåg att sätta balkonglådorna på 
insidan av balkongräcket! 
 
 

• SEMESTERSÄKRA DITT HEMSEMESTERSÄKRA DITT HEMSEMESTERSÄKRA DITT HEMSEMESTERSÄKRA DITT HEM    
Det finns en hel del du kan göra för 
att förebygga inbrott i din lägenhet. 
Här kommer några tips: 
• Be någon ta hand om din post så 
inte brevlådan blir överfull och gör 
uppehåll i din tidningsprenumeration. 
• Tala inte in på telefonsvararen att 
du är bortrest, eller berätta det i  
sociala medier, såsom Facebook  
eller Twitter. 
• Prata med dina grannar. Med god 
grannsamverkan kan många inbrott 
förhindras. 
Se om varandras lägenheter. 

Ordning och reda!  

Minska matsvinn i hushållet! 
I en undersökning från Lantmännens uppger en femtedel av svenskarna att de normalt slänger sina överblivna rester. 
Enligt Naturvårdsverket svarar hushållen för den absolut största delen av våra matavfall, cirka 670 000 ton. Det  
motsvarar cirka 72 kg/person och år eller 0,8 kg matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Var femte matkasse 
som bärs ut ur butikerna hamnar i soporna. Även om vi kan kallas duktiga jämfört med stora delar av övriga Europa, 
finns det fortfarande mycket kvar att göra. Att så mycket mat kastas är ett stort problem både för miljön och för den  
enskilda konsumentens ekonomi och det är viktigt att det uppmärksammas regelbundet. Ett sätt att minska  
hushållsavfallet är att bättre ta till vara på rester och överblivna råvaror från våra måltider.  

 
 
 
 
 
 

Så gör svenskarna med sina matrester:Så gör svenskarna med sina matrester:Så gör svenskarna med sina matrester:Så gör svenskarna med sina matrester:    
1. Matlåda, 58 % 
2. Fryser in, 45 % 
3. Lagar nya rätter, 24 % 
4. Slänger, 20 % 
5. Ger till husdjur, 9 % 

Topp fem restmaträtter:Topp fem restmaträtter:Topp fem restmaträtter:Topp fem restmaträtter:    
1. Pyttipanna, 42 % 
2. Omelett, 27 % 
3. Wok, 15 % 
4. Soppa, 14 % 
5. Paj, 12 % 


