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Sommar�der! 

Johanna kommer snart a� gå på mammaledighet 

som ni ser, och som vikarie för henne hälsar vi  

Eva Karlsson varmt välkommen! 
 

Eva, som bor ihop med sin man och två barn, har  

under de senaste fyra åren varit föräldraledig och nu 

är hon mer än redo för a� komma �llbaka �ll  

arbetslivet med allt vad det innebär. 
 

Eva har sedan �digare erfarenhet av recep�ons- och 

kontorsyrket, däremot är fas�ghetsbranschen e� ny� 

och ou orskat område än så länge!   
 

Vi passar även på a� önska Johanna lycka �ll med  

kommande �llökning i familjen!                                          

…………......och grönskar....... 

Under en solig och härlig e)ermiddag  

passade vi på a� hälsa på en av våra hyres-

gäster på Daltorpsgatan, Leif Selander. 
 

I hela 24 år har Leif bo� i lägenheten på  

Daltorpsgatan �llsammans med sin fru  

Mayvor. Under dessa år har Leif lyckats skapa 

en alldeles fantas�sk oas med en mängd olika 

träd, buskar och blommor. Han har få� si�  

intresse för trägårdsskapande e-er sina  

barndoms somrar på lantgård och han älskar 

a� påta i raba�erna samt planera för  

kommande projekt. 

Just nu har han anlagt en raba� där han äm-

nar driva upp e� flertal olika sni�blommor så 

som bl.a. ringblomma och lejongap. Grannar-

na kommer inte lida någon brist på blommor 

a� ge bort på kommande middagar i sommar,  

tack vare Leif!! 

Gunnar Lövgren Fas�gheter växer.... 

Under semesterperioden 6/7 - 31/7 har kontoret begränsade  

öppe0der. 13/7 - 24/7 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 tel. 031-130 140. 
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Underhållsarbeten i fas�gheterna 

Erbjudanden från våra lokalhyresgäster 

Uppfräschning av miljörum och allmänna utrymmen 

Under våren har vi fortsa� arbetet med a� renovera flera miljörum samt allmänna utrymmen.  

Väggar får ny� kakel och färg, golven får ny klinker samt vid behov sä�s ny belysning. 

Ny� miljörum Daltorpsgatan 27-29 

Miljörum Jakobsdalsgatan 5 & 7 

Miljörum Redbergsvägen 13 

Torkrum, mangelrum, källare  

på Kobbarnas väg 10 

Erbjuder 20 % på valfri behandling. Gil�gt t.o.m. 2015-08-31 
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Garverigatan 1 / Friggagatan 29 

Färdigställda projekt i fas�gheterna 

Topeliusgatan 3 

Redbergsvägen 13 

Kommande projekt i fas�gheterna 

Stabbegatan 25-35 

Jakobsdalsgatan 5 & 7 

Under hösten kommer vi a� byta ut samtliga lägenhetsdörrar  

i fas�gheten på Garverigatan/Friggagatan �ll nya  

Säkerhetsdörrar med säkerhetsklass 3.  

 

Vi kommer sam�digt a� passa på a� måla om  

i trapphuset och byta ut entrédörrarna i båda portarna.  

De�a som e� led i vårt arbete med hyresgästenkäten från  

Ak�vBo. 

E3er Före 

I början av augus� startar vi renoveringen av balkonger samt fasad på Redbergs-

vägen 13 A & B. De�a blir e� av årets största projekt, som kommer a� pågå  

under hela hösten och troligtvis en bit in på 2016. 

Den y�re miljön på Stabbegatan 25-35 har få� e� ny� utseende på både 

framsidan och baksidan.  

Tidigt i våras behövde vi ganska omgående byta ut avloppsledningen och då 

passade vi även på a� starta e� projekt som planerats under en längre �d 

med a� fräscha upp området runt fas�gheten.  

Före 

E3er 

På framsidan har vi även anlagt p-

platser, något som e-erfrågats under 

en längre �d. Vi hoppas a� resultatet 

är �ll belåtenhet! 

Före E3er 

Under våren genomförde vi en samordnad renove-

ring �llsammans med vår granne på Topeliusgatan 5.  

 

Vi har by� ut balkongerna och sam�digt gjort flera 

av balkongerna rymligare där de�a varit möjligt. 
 

Vi har även fogat om och impregnerat fasaden mot 

gården, monterat nya stuprör och målningsbä�rat 

på taket. 

 

I höst skall vi även se över innergården, där bl.a. 

stödmuren behöver renoveras. 

Vi fortsä�er arbetet med a� bygga om  

fas�gheternas hissar enligt vår ”GL stan-

dard” och under vecka 24 och 27 kommer  

Jakobsdalsgatan 5 & 7 a� få nya hissar. 



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 autogiro. Med autogiro kan du 

koppla av, hyran dras automa�skt varje månad från di� 

bankkonto och du behöver inte oroa dig för a� din betalning 

kommer fel.  
 

Du får for arande en hyresavi 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. Denna går a� göra 

direkt via vår hemsida www.glfas�gheter.se  
 

Under fliken ´Hyresgästsidor - autogiro’ hi�ar du mer 

informa�on. 

 

Autogirot dras från di� konto den 30:e varje månad. 

Om denna dag infaller på en helgdag dras pengarna 

näs öljande vardag. 

Securitas Jour Mer �d över med autogiro 

Securitas hjälper oss a� hantera och åtgärda  

felanmälningar när kontoret har stängt. 

 

När du som hyresgäst ringer in en störningsanmälan �ll 

Securitas så behöver du uppge di� namn för a� anmälan 

skall kunna genomföras. De�a är enbart för a� vi på  

förvaltningen skall kunna återkoppla och hantera ärendet. 

Dessa uppgi-er lämnas aldrig ut �ll hyresgäster, utan hante-

ras endast av Securitas och Gunnar Lövgren Fas�gheter. 

 

Du är all4d anonym mot andra hyresgäster! 
    

031 031 031 031 ----    130 140130 140130 140130 140 

Ordning och reda!  

• Semestersäkra di� hem 
 

• Be någon 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. 
 

• Tala inte in på telefonsvararen a� 

du är bortrest, samt meddela inte 

de�a på sociala medier, såsom  

Facebook eller Twi�er. 
 

• 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. 

 

 

 
 
 

•  Grillat är go�, men tänk på a�…. 
 

...det inte är �llåtet a� grilla med gasol-

grill 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. 
 

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 innan grillen slängs 

så a� glöden hunnit slockna ordentligt.  

En varm grill i soporna är en stor  

brandrisk! 

• Tyst e)er kl. 22 

 
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 e-er kl. 22. 
 

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. 


