
Året är snart till ända och det är dags 
att blicka tillbaka och försöka summera 
ännu ett händelserikt år. 
 
Inför 2014 hade vi planerat att påbörja 
ett omfattande program med att  
renovera balkonger i flera fastigheter.  
 
Vi har under 2014 renoverat balkonger 
i tre fastigheter. Det är ett ganska  
stökigt arbete och det är en  
ansträngning för er som bor i husen. 
Jag är tacksam för att vi har så  
förstående hyresgäster. Allt har tyvärr 
inte varit smärtfritt under resans gång. 
Det har blivit inbrott, innertak som 
rasat, det har dammat, och periodvis 
varit mycket borrande och bilande som 
blir en olägenhet för alla.  
Trots detta så tycker jag att dialogen 
och förståelsen har varit god.  
 
Vi tar med oss flera lärdomar inför 
kommande projekt som skall  
genomföras under 2015. En synpunkt 
från er är att vi behöver vara tydligare 
med vilka störningar en omfattande 
renovering innebär och det skall vi 
försöka ta till oss inför kommande  
projekt! 
 
Många av oss använder levande ljus 
för att lysa upp decembermörkret.  
Vi har i år tagit fram en brandfilt som 
vi delar ut tillsammans med  
nyhetsbladet.  
Ifall olyckan är framme så kan den vara 
en räddare i nöden! 
 
Med förhoppning om att alla skall få 
en riktigt God Jul! 

Vi på förvaltningen önskar alla våra hyresgäster 
 

  God Jul och Gott Nytt År!  
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Samuel Ling  

Presentation av Hyresgästenkäten 2014,  
synpunkter och åtgärder. 

Vi vill ännu en gång passa på att tacka 
alla ni som deltog i AktivBo enkäten i 
våras. Detta hjälper oss i vårt  
Förvaltningsarbete, därför är era  
synpunkter verkligen värdefulla för oss! 
 
I nyhetsbladet som gavs ut i somras så 
försökte vi redogöra för resultatet i sin 
helhet. Nu har vi på förvaltningen  
sammanstrålat och arbetat med  
enkätsvaren. I detta nyhetsblad  
försöker vi summera kring de  
synpunkter och önskade åtgärder som vi 
har uppdagat genom att vi undersökt  
respektive fastighets enkätsvar. 
 
Det finns ett par områden som   
utmärker sig lite extra i årets enkät.  
Dessa områden skall vi framöver  
försöka lägga lite extra engagemang på  
i vårt arbete att utveckla vår  
förvaltning. Dels framkommer det  
tydligt att tryggheten i boendet är viktig. 
  
Tryggheten omfattar flera olika  
områden, såsom kontakten med  
grannar, säkerheten mot inbrott i  
lägenheten, förrådens säkerhet,  
belysningen i anslutning till fastigheten 
m.m. Som ett resultat av detta så skall vi 
arbeta fram ett erbjudande där det skall 
vara möjligt att byta ut sin dörr mot en 
säkerhetsdörr som en standardhöjning.  
 
 

Vi kommer att välja ut en eller par  
fastigheter och undersöka huruvida det 
finns ett intresse för detta? 
 
Det framkommer också tydligt att  
utemiljön är viktig. Utemiljön omfattar 
trafiken kring fastigheten, tillgång på 
bänkar och bord, val av blommor och 
buskar m.m. Som ett resultat av detta 
så skall vi försöka se över våra  
innergårdar. Det är svårt i centrum med 
små innergårdar men det går alltid att 
bli lite bättre!  
 
Något annat som också är tydligt och 
som även är återkommande från  
tidigare enkäter är synpunkter kring hur 
tvättstugan hanteras och övriga  
allmänna utrymmen. Detta innefattar 
städningen av tvättstugan,  
städutrustning, städningen av trapphus, 
städningen av soprummen, möjligheter 
till källsortering m.m.  
 
Det som utmärker sig alla tydligast är att 
det genomgående finns synpunkter på 
hur tvättstugan städas efter varje  
hyresgästs tvättid. Vi kommer att se 
över städrutinerna i tvättstugorna.  
Det är dock viktigt att alla boende tar 
sitt ansvar och är noga med att lämna 
tvättstugorna i ett trevligt skick.  
Det slarvas enormt mycket med detta! 

 

Läs mer på nästa sida. 

Under jul- och nyårshelgen har  
kontoret begränsade öppettider.  

 

 
Vid akuta ärenden eller störningar  

då vi inte nås, ring vårt journummer till  
SECURITAS tel. 031-130 140. 
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MillaMi.com 

Vi lyssnar på Er!  

Här är ett utkast av sådant som vi skall se över eller redan har påbörjat utifrån Era synpunkter. 
Ambitionen är att vi fram till nästa hyresgästundersökning skall ha åtgärdat dessa områden.  

• Vi kommer att se över våra rutiner vid utskick av 
     information om kommande projekt, bl.a. skall vi                     

se till att bli tydligare med vilka slags störningar       
dessa projekt kan medföra för er hyresgäster. 

• Under hösten har vi utfört löpande  
     cykelrensningar, och detta kommer att fortsätta även 

nästa år. 

• Tätningslister runt fönster har bytts ut på  
     Risåsgatan 12 och Redbergsvägen 13.  
     På Jakobsdalsgatan 5-7 har vi satt ny isolering och  
 tätat alla fönster. 

• Soprum med bristfällig belysning skall ses över och i 
de soprum som vi anser att det behövs skall vi även 
se över och fräscha upp ytskikten. Återkoppla gärna 
ifall ni upplever att det saknas något i soprummen. 

• Vi skall fortsätta att se över fastigheternas belysning, 
både invändigt i trapphusen och utvändigt på fasader 
och innergårdar.   

• Innergårdarna till fastigheterna i centrum får ett  
grönare och mer inbjudande intryck.  
T.ex. kommer vi på Risåsgatan 12 att skaffa nya  
växter, ta bort de stora gråa stenkrukorna och ersätta 
med nya, samt fräscha upp cykelstället och staketen 
runt uteplatserna. 

• Vi skall se över cykelförråden i centrum och försöka   
utöka med fler cykelställ på innergårdarna.  

• Jakobsdalsgatan 11 kommer att få ett uppfräschat 
cykelförråd. Källaren och tvättstugan skall på sikt ses 
över. 

• Elektroniska bokningssystem i tvättstugorna.  
     Vi fortsätter att se över möjligheterna för att  
     implementera detta i fler av våra fastigheter. 

• Elektroniska passersystem, vi har under hösten     
uppgraderat Götabergsgatan 32/Engelbrektsgatan 22 
med nytt portsystem och passerbrickor. 

• Från 1 december 2014 tar W&C Städservice över  
     städningen av trapphus och tvättstugor på 

Engelbrektsgatan 24/Chalmersgatan 31,  
Götabergsgatan 26, Götabergsgatan 32/
Engelbrektsgatan 22 samt på Jakobsdalsgatan 5-7. 

• Vi fortsätter att förbättra städrutiner tillsammans 
med W&C Städservice, framförallt i tvättstugorna. 

• Vi har sett att det finns många önskemål från er  
hyresgäster om att förbättra säkerheten i våra  
fastigheter och under 2015 kommer vi att skicka ut 
ett erbjudande om säkerhetspaket till  
hyresgästerna på Garverigatan 1/Friggagatan 29 till 
att börja med. Detta paket innehåller bl.a.  
installation av säkerhetsdörr och byte av entrédörrar 
m.m. Beroende på hur intresset ser ut  kommer vi  
erbjuda detta i flera av våra fastigheter. 

• På Redbergsvägen 13 har vi utökat tvättstuga  
nr 2 med ytterligare en maskin, båda tvättstugor har 

nu två stycken tvättmaskiner vardera. 
 

Återkoppla gärna med synpunkter. Det finns säkert 
en bra idé om förbättring i just er  
fastighet och den tar vi tacksamt emot! 

 

’MillaMi är en unik exklusiv butik för en unik person’ 

 
Milla heter jag som grundade MillaMi, jag startade upp en av Sveriges 
minsta butiker på 7 kvm på min älskade ö Käringön.  
MillaMi har nu växt till sig med en stor vacker säsongsbutik mitt i  
hamnen på Käringön, en webshop som tar våra plagg över hela världen 
och nu har vi öppnat en butik på Göteborgs finaste gata.  
MillaMi har en förkärlek till det unika, därför åker vi till mässorna och 
letar efter de märken som inte finns i Sverige, det ni kan bli exklusiva 
med att bära. Vi vill kunna erbjuda dig något unikt, något du 
kan stoltsera över att vara först med! 
Ni är så varmt välkomna in till oss eller om ni vill handla  
online, hoppas ni kommer att älska det vi erbjuder!  

MillaMi - mode med kärlek 
Milla 
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Uppge rabattkoden ”gunnarlövgren” 

 så får du 10 % rabatt på hela  

sortimentet t.o.m. 31/1-2015.  

Gäller både online och i butiken 



Götabergsgatan 26 
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Kommande projekt 2015 

Pågående projekt i fastigheterna 

Risåsgatan 12 A & B 

Före Efter 

Nymålat tak Nya fogar  

Under hösten reste vi ställning på Götabergsgatan 
26 för att påbörja renovering av balkongerna och 
ommålning av taket. I samband med detta fann vi 
att det fanns ytterligare renoveringsbehov.  
Entreprenaden pågick därför längre än planerat. 
Tidsmässigt blev detta ett misslyckande men  
resultatet hoppas vi är till belåtenhet. 
 
Vi fann att tegelfasaden var i stort behov av en 
omfogning, därför beslöt vi att foga om hela  
fasaden. Vi upptäckte även en hel del brister i de 
fina utsmyckningarna som är en blandning av  
kalk- & sandsten så även dessa renoverades. 
 
Vidare behövde balkongplattorna renoveras med 
nytt tätskikt och betonglagningar. Balkongräcken 
och konsolerna under balkongerna behövde  
blästras och målas. Man hade kunnat välja att 
plocka bort dessa men vi är måna om husets  
karaktär och historia så för oss var det viktigt att 
behålla konsolerna under balkongerna. 
 
Taket målades om. I samband med detta  
upptäckte vi att taket mot gatan hade stora  
brister och därför bytte vi ut stora delar av plåten 
där. Nya stuprör mot gatan monterades. 
 
 

Nymålat tak 

Redbergsvägen 13 Topeliusgatan 3 

Nästa år fortsätter vi med att renovera balkonger 
och fasader. Redbergsvägen 13 och Topeliusgatan 3 
är planerade att genomföras under våren 2015.  
 

Samtidigt som balkongerna skall bytas ut så ser vi 
även över putsade ytor, tegel och fogar, tak,  
stuprör. m.m. Vi kommer att återkomma med mer  
information till respektive fastighet inom kort. 
 

Samtidigt fortsätter vi att projektera fönsterbyte/
renovering på Karl Gustavsgatan 6-10. Just nu pågår 
samtal med Byggnadsnämnden ang. olika möjliga 
tillvägagångssätt. 

Under hösten 2015 påbörjades 
ommålning av bägge taken på 
Risåsgatan 12 A & B.  
 

Vi hade lite otur med vädret i 
samband med målningen så 
vissa målningsjobb kommer att 
kompletteras under våren 2015. 
 

Gårdshuset skall målas 



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

    

Hyresgästärenden  
&  felanmälan: 

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

    

Nu kan du som hyresgäst ansöka om autogiro direkt via vår 
hemsida www.glfastigheter.se  
Under fliken ´Hyresgästsidor - autogiro’ hittar du mer 
information. 

Securitas Jour 

Autogiroansökan via vår hemsida 

Securitas hjälper oss att hantera och åtgärda  
felanmälningar när kontoret har stängt. 

 
Du är alltid anonym mot andra hyresgäster! 

    

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

 

• Julsäkra ditt hem 
 

Julen, precis som semestern är en  
populär tid för tjuvar att åka runt på  
stöldturné. Det finns en hel del du kan göra 
för att förebygga inbrott i din  
lägenhet. 
 

Här kommer några tips: 
• 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. 
 

• Tänk på att låsa överlåset. Saknas överlås 
finns detta som standardhöjning 
och kostar 15 kr/mån inkl. tittöga. 
Om olyckan ändå skulle vara framme   
kontakta förvaltningen  i första hand, eller 
ring Securitas om det är efter kontorstid. 
 

 

• Så återvinner du julen 
 

• Kartonger och julklappspapper åter-
vinns som pappersförpackningar  
– tänk på att vika ihop dem ordentligt 
då transporter av luft är en onödig  
miljöpåfrestning! 
 

• Juklappssnören går som restavfall. 
 

• Plocka bort frigoliten (block och chips) 
som skyddar varan i kartongen, dessa 
sorteras som en mjuk plastförpackning. 
 

• Julgranar körs till ÅV-central eller 
klipps ner och läggs i en sopsäck för att 
sedan läggas i sopkärlet för restavfall. 
 

• Värmeljus återvinns som metall. 
 

• All belysning och elektronik med sladd 
eller batteri sorteras som  
el-avfall. 

 

• Vi är rädda om er! 
 

Glöm ej att släcka ljusen och se över 
era brandvarnare. 
 
Vi erbjuder kostnadsfritt nya  
brandvarnare och batterier. 
Kontakta kontoret så ordnar vi med 
detta. Tel. 031-89 51 50 

Vi vet att julen är en sådan högtid då det dessvärre  
föreligger många risker för lägenhetsbränder. 
 
Som ett led i vårt arbete kring 
brandsäkerheten i våra  
lägenheter har vi nu tagit fram 
brandfiltar med vår logga. 
Dessa kommer att delas ut till 
alla våra hyresgäster i samband 
med att detta nyhetsblad delas 
ut. 
 

Brandfilt 

Ordning och reda!  


