
Nyhetsblad 
Sommar 2020 

Nyhetsblad sommar 2020   1 

En �digare bekantskap i ny roll! 

 

 

Under semesterperioden 6/7 - 9/8 har förvaltningen minskad bemanning. 13/7 - 2/8 är  

kontoret stängt. Felanmälan görs som vanligt 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! 

Sommar�der! 

När vi sa.e igång med rekryteringen av en ny  

förvaltare i början av året, hade vi ingen aning om 

a. det skulle bli en nygammal kollega som �ll slut 

fick tjänsten. Men i början av mars kunde vi med 

glädje välkomna Anders Perneborn som vår nya 

förvaltare.  
 

Våra vägar hade korsats redan flera år $digare då 

han vid den $den arbetade på Hagwalls Fas$ghets-

service, som är en de entreprenörer vi samarbetar 

mest med. Där hade Anders en tjänst som  

fas$ghetsskötare och $ll en början ansvarade han 

för skötseln av våra grönytor, med det utökades 

ganska snart med ansvaret för en hel fas$ghet. 
 

Anders säger själv a, han halkade in som på e,  

bananskal i fas$ghetsbranschen, de,a tack vare a, 

han under sina studieår på Chalmers inom  

maskinteknik fick sommarjobb hos Hagwalls.  

Under studierna beslöt han sig för a, sadla om och  

blev kvar hos Hagwalls i fem år.  

Anders som var sugen på nya utmaningar sökte sig 

vidare och har under de senaste åren skaffat sig  

erfarenheter både som tekniker och som förvaltare 

inom Göteborgs Stad. De,a var roller han trivdes 

mycket bra med och var därför tveksam $ll a, byta 

arbetsgivare.  

Tack och lov var vår rekryterare enträgen i si,  

sökande e3er kandidater $ll den vakanta  

tjänsten och fick så småningom med Anders i  

processen.  

 

Nu i e3erhand  

känner Anders a, 

det är som e, kärt 

återseende a, vara 

”$llbaka” hos oss, 

inte minst a, få  

arbeta med  

fas$gheter som han 

for6arande  

kommer ihåg 

många detaljer 

kring. 
 

Det är inte bara  

fas$gheter och  

förvaltningen av 

dessa som upptar 

hans intresse, han 

är även inbiten veteranscooterentusiast, och med 

tre stycken näs$n$ll kördugliga projekt  

$llbringar han många $mmar i si, garage. 
 

Anders är taggad inför a, ta sig an de utmaningar 

som väntar, men först vill han lära känna både  

fas$gheterna och hyresgästerna som bor i dem,  

det anser han är själva förutsä,ningen för a, kunna 

planera och med go, resultat genomföra  

kommande års projekt. 
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Härligt härligt men farligt farligt... 

Nu väntar en period med långa sommarkvällar,  

svalkande bad och glass i stora lass. 
 

Ja det är inte kons$gt a, så många av oss ser fram emot 

den e3erlängtade sommaren med allt vad den har a, 

erbjuda. Dessvärre är det också mindre välkomna  

situa$oner som kan uppstå i samband med sommar och 

semester. 

Det som vi fas$ghetsägare märker av tydligast är  
ökningen av olovliga andrahandsuthyrningar såsom 

Airbnb och andra liknande kor8dsuthyrningar.   
 

Många ser det som e, bra $llfälle a, hyra ut sin  

lägenhet under semestern då man själv är bortrest och 
kanske bor i sommarstuga, hos vänner eller campar och 

således inte ny,jar sin bostad. Men det många inte  

tänker på är a, det inte är $llåtet a, lämna sin bostad 

utan uppsikt under en längre $d, dessutom krävs det 

$llstånd från hyresvärden a, upplåta sin bostad i andra-

hand.  
 

I enlighet med den nya hyreslagen som trädde i kra3  

1 oktober 2019 så är det bro,sligt a, hyra ut sin bostad 

$ll en oskälig hyra. Den genomsni,liga dygnshyran för 

en lägenhet som annonseras via Airbnb är ca 900kr  

vilket innebär a, månadshyran för t.ex. 2 rok uppgår $ll 

27.000kr.  

När den nya hyreslagen skulle tas fram var även polisen 
en del av beredningsgruppen. De såg e, tydligt 

samband mellan kor8dsuthyrningar och organiserad 

bro,slighet. Det har enligt polisen blivit en trend a,  

använda privata bostäder som hyrs ut via t.ex. Airbnb 

som arbetsyta för koppleri och trafficking. 
 

Det finns således flera anledningar för oss hyresvärdar 

a, motverka förekomsten av denna typ av uthyrningar.  

Vi vill a, de som bor hos oss ska känna sig trygga med 

vem deras granne är, den tryggheten försvinner när man 
träffar på nya personer i trapphuset varje vecka.  

Tillfälliga uthyrningar leder också $ll a, tvä,stugor  

missköts, sopor slängs lite varstans och portar står 

öppna och olåsta. Med andra ord skapas ingen god  

trivsel i fas$gheterna. 

Även om vi o3a u6ör ronderingar och $,ar runt i våra 

hus så kan det vara svårt a, upptäcka olovliga  

uthyrningar, det är vanligtvis e3er arbets$d som det är 

mest liv och rörelse i fas$gheterna. Därför tar vi  

tacksamt emot $ps från er hyresgäster om ni upplever 
a, något inte står rä, $ll med en lägenhet i just er  

trappuppgång. 

 

Tillsammans skapar vi en trygg boendemiljö! 

 

Det man vanligtvis tänker på när man hör ordet inomhus-

miljö är värmekomforten på vintern, men hur gör man för 

a, få en god inomhusmiljö under sommaren?  

Här kommer några användbara $ps: 

• Frisklu3s- /$llu3sven$ler ska vara helt öppna.  

• Vädra med fönster öppna i olika delar av lägenheten 

Obs! tänk på a, stänga fönstren när du åker hemifrån. 

• Ställ in en bords-/golvfläkt nära e, öppet fönster för 

a, locka in friskare lu3. 

• Solskydd i form av persienner och lamellgardiner kan 

också vara $ll stor hjälp. Till våra hyresgäster lämnar 

Lindhs Rollo, www.lindhsrollo.se, 20 % raba, på si,  

sor$ment inom solskyddsprodukter. 

Sommarfint på våra gårdar! 

Här är det Jakobsdalsgatan 5 & 7 som har få, nya ute-

möbler samt nyskurad trall. Vår duk$ga Michel med de 

gröna fingrarna har som all$d ordnat med fina blommor. 

Tips för en bä.re inomhusmiljö! 
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Pågående projekt 2020 

Entrén på Gibraltargatan 42 

Målning av trapphus på Friggagatan 

11 A & B 

 

Inledningsvis har B-trapphuset få, 
väggar, tak, handledare, fönster, 

snickerier och dörrar ommålade.  

Arbetet är klart så när som på a,  

nya armaturer ska installeras. 

E3er sommaren kommer  

gårdshusets ytskikt få sin makeover 

och även här byter vi ut armaturer. 

 

Vi planerar även a, måla om och 

fräscha upp båda tvä,stugorna, 
ambi$onen är a, arbetet  

påbörjas i anslutning $ll trapphusens 

färdigställande.  

 

 

 

Tvä.stugerenovering på  

Norra Gubberogatan 23 A 

 

I samband med a, vi renoverade 

avloppen i källaren på Norra  

Gubberogatan 23 A valde vi a, ge  
tvä,stugan e, ly3 med ny,  

klinkergolv och ny, kakel på  

väggarna.  

Nästa del av projektet blir  

a, se över ytskikten i källarutrymmet 

utanför tvä,stugan. 

 

 

 

Målning av trapphus på 

Gibraltargatan 42 
 

Under våren har trapphuset på  

Gibraltargatan 42 få, e, ansiktsly3 i 

form av dekora$onsmålning i entrén 

och på samtliga våningsplan.  
Arbetet u6ördes av Linnémålarna i 

samarbete med C-E Partner AB. 

Samtliga fönster på Karl Gustavs-

gatan 6-10 är nu på plats 

 

E, två år långt projekt med fönster-
byte och fasadrenovering är i mål, 

och vi är otroligt nöjda med  

slutresultatet. Nu återstår endast 

några mindre detaljer såsom  

utsmyckning av gården och en  

ommålning av gårdshuset som  

rymmer cykelrum, förråd och  

soprum. 

Som e, fristående projekt kommer vi 

framöver a, byta ut e, antal dörrar 
ut mot gården. 

Hissrenoveringen, som vi skrev om i 

vinterns Nyhetsblad, kommer a,  

starta i början av augus$. En mer 

u6örlig informa$on samt $dsplan 

kommer a, anslås i trapphusen inom 

kort. 

 

 

Installa�on av värmegivare från  

EcoGuard skjuts upp 
 

Planen var a, vi skulle fortsä,a vårt  

arbete med a, installera  

värmegivare i våra lägenheter under  

2020. 

P.g.a. Covid-19 har vi valt a,  

senarelägga dessa installa$oner då 

arbetet kräver e, besök i samtliga 

bostäder. 

Nya fina ytskikt 

Samtliga fönster på plats 

Före renovering av tvä!stugan N. Gubberog. 23 A 

Pardörrarna i entrén har få! en ny look 



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 

Ordning och reda!  

• Semestersäkra di. hem 

 

• 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. 
 

• 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  

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. 
 

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 

stor brandrisk! 

• Tyst eGer 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 e3er 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. 

Problem med skadedjur? 

Under vår och sommar märker vi av en 

ökad grad av felanmälningar gällande 

skadedjur. Det kan vara allt från myror 

vid altan-/balkongdörr, ge$ngbo på  

balkongen, mal i garderoben etc.  

I vår fas$ghetsförsäkring finns en  

skadedjursdel som alla våra hyresgäster 

har möjlighet a, ta del av.  

Det är helt kostnadsfri, a, ny,ja  

tjänsten och den $llhandahålls av  

An$cimex.  
 

På www.an$cimex.com kan man få 

hjälp med a, iden$fiera vilken typ av  

skadedjur det är man har problem med, 

här $psar dom även om vad du kan  

göra för a, minimera risken a, drabbas 

av t.ex. mal eller pälsängrar. 

Om skadedjuren finns inne i lägenheten 

rekommenderar vi a, ni vänder er  

direkt $ll An$cimex på tel. 0101-729 

729 eller mailar $ll  

skadedjur@lansforsakringar.se,  

dom tar emot felanmälan och bokar in 

en $d för en skadedjurssanerare som 

åker ut och åtgärdar problemet. 

 

När det rör allmänna utrymmen såsom 

källare, vind eller trapphus är vi som 

hyresvärd som kontaktar An$cimex. 


