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EcoGuard - för en hållbar fas�ghetsdri�! 

I början av 2019 installerades EcoGuards  

temperaturgivare i våra fas�gheter i Jakobsdal. 

Ambi�onen var a* fortsä*a med installa�onen i 

resterande fas�gheter under 2020, men   

pandemin sa*e stopp för det. Nu när läget ser 

bä*re ut har vi valt a* jobba vidare med  

uppgraderingen med start våren 2022. 
 

Först ut a	 få givare installerade var fas�gheterna 

på Gibraltargatan 36 & 42 och Karl Gustavsgatan 10. 

På sikt kommer samtliga hus få EcoGuards  

temperaturgivare installerade. De högst  

prioriterade husen är de med ojämnt inneklimat. 

 

På Gibraltargatan 36 har vi bland annat ha*  

bekymmer med värmen under vintersäsongen.  

Här valde vi a	 ta e	 större grepp i form av  

termostatbyten och injustering av värmen.  

Med hjälp av de installerade temperaturgivarna kan 

vi följa upp resultatet av injusteringen i real�d. 

 

 

När det gäller Karl Gustavsgatan 10 så gjordes e	 

omfa	ande fönsterbyte 2018-2019. De gamla  

fönstren var otäta vilket ledde �ll stora kallras i  

lägenheterna. Även här gjorde vi, utöver e	 byte �ll 

energieffek�va fönster, en injustering av värmen 

samt e	 termostatbyte.  

 

I huset fanns redan �digare e	 system med  

temperaturgivare. Det �digare systemet var  

föråldrat och ur funk�on i många lägenheter.  

A	 installera EcoGuard i huset är därför e	 naturligt 

sista steg i arbetet med innemiljön och klimatskalet 

i huset. 

 

EcoGuard är e	 system med temperaturgivare som 

ger oss som fas�ghetsägare möjlighet a	 följa 

lägenheternas innemiljö och upptäcka obalanser i 

värmesystemet. Systemet bidrar �ll en klimatsmart 

dri* och är e	 kra*fullt verktyg för  

energieffek�visering och felsökning av låga  

temperaturer vinter�d. 
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Sommarens öppe-der! 

Under semesterperioden vecka 27 - 32 har vi minskad bemanning och 

18/7 - 7/8 är kontoret stängt.  
Felanmälan kan lämnas mån-fre kl. 08.00 - 15.00 (lunchstängt 11.30 - 

12.30), på tel. 031-89 51 50.  
Vid akuta ärenden eller störningar då vi ej nås, ring SECURITAS tel. 
031-130 140. 

Vi önskar er en rik�gt härlig sommar! 
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Problem med fåglar? 

Många gånger kan det vara en fin tanke som ligger 

bakom en del av problema�ken. A	 man vill mata små-

fåglarna om vintern då det finns sämre �llgång på föda 

är e	 exempel. Tanken är som sagt fin och bra men  
tyvärr är det inte bara de små fåglarna som gynnas av 

gesten, matningen lockar även �ll sig stora fåglar såsom 

skator och måsar.   

Än värre är a	 det i många fall drar �ll sig skadedjur på 

marken, såsom rå	or och möss. An�cimex har sedan 

många år jobbat med den växande popula�onen av 

rå	or i innerstaden, därför är det extra vik�gt a	  

invånarna i Göteborg gör vad de kan för a	 inte  

motarbeta An�cimex ansträngningar. 

 
Både gnagare och fåglar kan sprida sjukdomar och  

parasiter, skada byggnader och skräpa ner. Det drabbar 

såväl hyresgäster som hyresvärdar men även  

restaurangägare och deras gäster. 

 

Här kommer några förslag på vad du själv kan göra för 

a	 bidra �ll en miljö fri från skadedjur: 

 

• Mata inte fåglar från balkong, fönster eller uteplats. 
• Förvara inte matvaror på balkong eller uteplats. 
• Hushållssopor ska slängas direkt, påsar får ej ställas 

i trapphus, på balkong/uteplats eller på gården. 
• Sä* buntband med några cen�meters mellanrum 

runt balkongräcket och låt de spetsiga ändarna vara 
vända uppåt. 

• Häng upp reflekterande detaljer som roterar i  
       vinden. 
• Lägg en plastorm på balkongbordet. 
• Lämna aldrig kvar matrester e�er picknicken eller 

e�er besök på uteserveringar. 

Hyresförhandlingen för 2022 

An�cimex har märkt en ökad e�erfrågan på hjälp med fågelproblem, 
främst handlar det om måsar och duvor. Även vi som hyresvärd får 
många samtal om de*a och det finns en rad insatser som vi  
�llsammans med er hyresgäster kan göra för a* förebygga problemen. 

Dessvärre har hyresförhandlingarna för bostäder  
blivit försenare även i år. I skrivande stund är  
parterna forCarande inte överens. 
 
Precis som många andra hyresvärdar valde vi a	  

avvakta med aviseringen för kvartal tre med  

förhoppningen a	 de nya hyrorna för 2022 skulle 

hinna bli klara. En vik�g anledning för oss var a	 inte 

behöva debitera höjningen retroak�vt för fler  

månader än nödvändigt. Men �ll slut gick det inte a	 

vänta längre, hyresavierna behövde delas ut.   

Vi vet ju a	 många hyresgäster påbörjar sina  

semestrar den här �den och då vill man hinna få klart 

allt vad gäller betalningar av räkningar m.m. 
 

Höjningen, som gäller från och med 1 april, kommer 

a	 fördelas på kommande kvartal. 
 

Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och hoppas a	 det 

inte innebär allCör mycket besvär för er! 

N YHET SB LAD  
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Pågående projekt 2022 

Daltorpsgatan 27-29 
  

Under våren 2022 påbörjade vi  

arbetet med att grundförstärka  
fastigheten. En grundförstärkning är 

ett omfattande arbete som innebär 

att vi slår ner stålpålar till berg, ca 

25m djup, som sedan förankras i  

husets grund.  

 

I samband med dessa arbeten byter 

vi även avloppen i källaren, renoverar 

tvättstugan, samt bygger nya  

TROAX-förråd i källaren.  
Projektet utförs tillsammans med vår 

granne (Amlövs fastighetsförvaltning 

AB, Daltorpsgatan 23-25). 

  

Götabergsgatan 26 
  

Under hösten 2022 påbörjar vi  

stambytet i fastigheten.  
I samband med stambytet kommer vi 

att inreda vinden med 4st nya  

lägenheter (1rok, 35kvm), byta ut 

tak, fönster och fasadbeklädnad mot 

innergården, installera nya TROAX-

förråd på vinden. Vi kommer även 

byta ut samtliga element, renovera 

tvättstugan, montera ny belysning i 

trapphusen samt mycket annat.  

Entreprenaden kommer att pågå 
fram till årsskiftet 2023/2024. 

Risåsgatan 12 
  

I huset har stående avloppsstammar 

bytts vid behov och vid löpande  
lägenhetsunderhåll. Många av  

avloppsstammarna i källaren är  

däremot original från 1934. 

I september startar därför en  

renovering av avloppsstammarna i 

källaren. Arbetet görs genom  

infodring av befintliga ledningar för 

att minimera störningarna för våra 

boende och verksamheter i huset. 

 
Under pågående arbete kopplar  

entreprenören om avloppen för att 

vatten och avlopp ska kunna  

användas som vanligt. 

 

När avloppen renoverats planeras en 

renovering av tvättstuga och 

torkrum. 

 

 
Friggagatan 29/Garverigatan 1 & 
Redbergsvägen 13 
  

Flera av våra hyresgäster har  

porttelefoner som är ur funktion. 
Porttelefonerna planerades att bytas 

ut under våren, men arbetet har på 

grund av leveransproblem blivit  

uppskjutet till tidig höst. 

 

Det nya systemet använder mobil 

uppringning vilket innebär att man 

som boende också har möjlighet att 

släppa in paketleveranser, m.m. på 

distans.  
 

På Redbergsvägen 13 byts även  

bokningstavlan till tvättstugan ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redbergsvägen 13 
  

Efter jul- och nyårshelgerna fick 

tvättstugan en välbehövlig  

uppfräschning. 

 

Den tidigare golvbeläggningen hade 

både spruckit samt blivit missfärgad. 

Celander Måleri målade därför om  

golven med en slitstark epoxifärg. 
Väggar, tak och snickerier har i  

samband med detta också målats 

om.  

 

Stabbegatan 25-35 
  

Under flera år har vi bevakat skicket 

på husets balkonger och tegelfogar. 
Fasaden behöver på sikt fogas om 

och balkongerna behöver gjutas om i 

sin helhet. 

 

Under hösten 2022 behöver vi  

således utföra nya besiktningar inför 

den kommande entreprenaden. 

Planerat utförande är tidigast 2023. 



Gunnar Lövgren Fas�gheter AB 
Jakobsdalsgatan 11 

412 68 Göteborg 
www.glfas�gheter.se 

    

Hyresgästärenden  
&  felanmälan: 

031-89 51 50, 08.00  - 15.00 
(Lunchstängt 11.30 - 12.30) 

Jour (Securitas): 031-130 140 

Som hyresgäst stöter man ibland på problem i sin  
lägenhet. Det kan t.ex. vara avloppslukt i badrummet 
eller a* diskmaskinen inte tömmer ut va*net.  
 
Många gånger är det ärenden som behöver hanteras av 

våra fas�ghetstekniker, men ibland kan felet avhjälpas 

på e	 enkelt sä	 av hyresgästen själv. Vem skulle inte 

vilja känna sig lite händig emellanåt?  

Därför tänkte vi ge några handfasta �ps på saker man 

själv kan göra mer eller mindre regelbundet för e	  

bekymmersfri	 boendet: 
 

• Mo�onera jordfelsbrytaren - på de	a sä	             
säkerställer du a	 din jordfelsbrytare funkar.      

Tryck på TEST-knappen som si	er på jordfelsbrytare 

så a	 spaken åker ner och strömmen bryts.            

Fäll sedan upp spaken för a	 sä	a igång elen igen. 

Om spaken inte stannar i upprä	 läge kontaktar du 

kontoret. Jordfelsbrytaren bör testas två gånger per 

år, t.ex. vid omställning av klockan för sommar-/

vinter�d. 

• Rensa dräneringshålet i kylskåpet - kondens från 
kylskåpet rinner ut via e	 litet hål vid bakre väggen 

inu� kylskåpet. Ibland kan de	a hål sä	as igen av 

matrester och annat. Följden blir a	 va	en samlas 
på bo	en i kylskåpet eller rinner ut på golvet istället. 

Dräneringshålet rensas smidigt med en piprensare 

eller en pota�ss�cka.  

• Ti*a under diskbänken - se �ll a	 avloppsröret är 
fri	 och lä	åtkomligt, det ska inte ligga något som 

trycker mot röret. Släng överflödiga plastpåsar och 

annat som lä	 samlas på hög i diskbänkskåpet. Känn 

på bo	enpla	an i skåpet och längs röret a	 det är 

torrt.  

• Kolla filtret i diskmaskinen - här kan det fastna t.ex. 
glasskärvor, popcornkärnor eller olivkärnor som          

påverkar maskinens möjlighet a	 tömma ut va	en. 

Ta ur filtret och tvä	a rent det under kökskranen. 

Känn försik�gt med handen a	 så inget finns kvar i 

bo	en av maskinen innan du sä	er �llbaka det rena 

filtret. Se �ll a	 filtret inte hamnar sne	 vid         

återmontering. 

Ordning och reda!  

• Semestersäkra di* hem 
 

• Be någon a	 ta hand om din post  

så a	 inte brevlådan blir överfull. För 

a	 slippa mötas av e	 berg med  

reklamblad kan du få en magnetskylt 

med ”Ingen reklam, tack!” av oss, ring 

�ll kontoret för a	 få en hemskickad. 
 

• Publicera inget på sociala medier, 

såsom Facebook eller Instagram om 

a	 du är bortrest. 
 

• Förvara inga nycklar innanför dörren 

eller väl synligt i lägenheten. 
 

• Prata gärna med dina grannar. Med 

god grannsamverkan kan många   

inbro	 förhindras. 
 

• Stäng av va	en �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  

gasolgrill eller kolgrill på balkong, endast 

elgrill �llåts. Grilla gärna på gården  

Istället. Oavse	 var du grillar måste du 

visa hänsyn gentemot dina grannar så a	 

dom ej störs av rök eller matos. 
 

Om du grillar med engångsgrill så måste 

den placeras på e	 brandsäkert  

underlag. 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! 

• 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. 

Egenkontroll av bostad 


