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Vi hälsar hyresgästerna på Gibraltargatan 42  
välkomna �ll vår förvaltning! 

Gunnar Lövgren Fas�gheter har 
köpt fas�gheten Gibraltargatan 
42. 
 

Vi välkomnar alla hyresgäster på  

Gibraltargatan 42 �ll vår förvaltning. 

From den 4 juni 2019 ägs och förvaltas 

fas�gheten av Gunnar Lövgren  

Fas�gheter AB. 

 

Vi är glada över möjligheten a( få ta 

över denna fina fas�ghet och kommer 

a( fokusera på a( förvalta fas�gheten  

långsik�gt så som vi förvaltar vårt övriga 

fas�ghetsbestånd.  

 

Fas�gheten är byggd 1938 och  

totalrenoverades under 1992.  

Det finns 23 bostadslägenheter samt en 

liten lokal i markplan.  

 

Samtliga lägenheter är välplanerade  

och merparten har balkong. 

Då fas�gheten ligger mi( emot  

Chalmers har man plats på första  

parke( inför det årliga kortegebygget. 

 

Flertalet hus som byggdes i Johanneberg 

på 30-talet präglades av funkisen.  

I slutet av 30-talet hade s�len slagit  

igenom fullt ut och Johanneberg blev 

Göteborgs första funkisområde. 

Sommar�der! 

 

 

Under semesterperioden 8/7 - 11/8 har förvaltningen minskad 

bemanning. 15/7 - 4/8 är kontoret stängt.  
Felanmälan görs 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. 

 

    Vi på förvaltningen önskar er en trevlig sommar! 

Tidstypisk fiskbensparke5 
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Med era önskemål i fokus! 

Nedan följer e5 urval av de åtgärder som vi planerar a5 u<öra eller redan har påbörjat u�från Era synpunkter 
från Ak�vBo-enkäten 2017. 

• Vi har installerat temperaturgivare från EcoGuard för 

a( kunna mäta samt förbä(ra boendekomforten  

inomhus.  Först ut är fas�gheterna i Jakobsdal där  

samtliga lägenheter har få( en givare installerad.  
 

• Vi kommer a( bli tydligare med vilken entreprenör/

företag som kommer a( höra av sig �ll er för a(  

    åtgärda t.ex. en felanmälan. 
 

• Soprummen på Götabergsg. 32/Engelbrektsg. 22  

samt Engelbrektsg. 24/Chalmersg. 31 har målats om  

invändigt och få( nya golv. 
 

• Innergården på Engelbrektsg. 24/Chalmersg. 31  

kommer inför sommaren a( fräschas upp och vild-

vuxna raba(er ersä(s med pla(or, dekorsten samt 

fina krukor med växter i. Det blir även nya  

trädgårdsmöbler. Vi kommer också a( sä(a upp  

belysning utanför porten vid Chalmersgatan. 
 

• Som en ny punkt �ll höst-ronderingen kommer  

lampkupor på fasader a( tvä(as rent i samband  

med a( glödlampor byts. Vid behov byts kuporna ut. 
 

• Cykelhuset på gården på Friggagatan 11 blir säkrare 

genom a( en järnstång monteras på väggen så a( 

cyklar lä(are kan låsas fast. 
 

• Gällande soprummen runt om i fas�gheterna så  

upplever många a( det o7a är fullt i de olika kärlen. 

De(a arbetar vi löpande med , ihop med Renova, för 

a( hi(a fungerande lösningar. 
 

• Tvä(stugorna på Friggagatan 11 A och B har �digare 

få( �llhörande torkrum renoverade. Nu är det dags 

för tvä(stugorna a( få sin make-over. 

 

 
 

• Grönområdet bakom fas�gheten på  

Norra Gubberogatan 28 rensas från sly och  

träd beskärs, arbetet är beställt och kommer a(  

u;öras av Hagwalls Fas�ghetsservice.  
 

• Vi planerar en cykelrensning på Risåsgatan 12 e7er 

sommaren, informa�on med �dplan delas ut i slutet 

av augus�.  
 

• Götabergsgatan 26 står näst på tur för a( få  

erbjudande om a( installera säkerhetsdörrar.   

Rörelsedetektorn för belysningen i portgången   

justeras för a( reagera snabbare, även belysningen 

på vinden ses över. Förrådsutrymmena på gården 

kommer a( rensas från diverse lösöre som ej hör 

hemma där, mer informa�on gällande de(a delas ut 

e7er sommaren. 
 

• Utebelysningen på Topeliusgatan 3 ska ses över och 

vid behov komple(eras.  
 

• Under sommaren 2018 gjordes cykelhusen på  

Jakobsdalsgatan 5 och 7 iordning med lite ny färg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Återkoppla gärna med synpunkter. Det finns säkert 
en bra idé om förbä5ring i just er fas�ghet och  
den tar vi tacksamt emot! 

Ny5 ansikte med koll på siffror 

Sedan årsski7et 18/19 har vi en ny ekonomiansvarig 

hos oss. Hon heter Annika Lindström och har över 30 

års erfarenhet som ekonom i bagaget.  
 

Annika kommer från Lerum där hon bor med sin man 

och deras tre tonåringar.  

Hon firade nyligen sin 50-årsdag med en  

arrangerad karaoke- och pubkväll.  
 

På fri�den går hon gärna på konserter och försöker 

hålla sig i trim genom simning och löpning. 
 

Som en första insats �ll a( skapa en god laganda här 

hos oss var hon med  och sprang Blodomloppet i 

Slo(sskogen i början av juni. 
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Nya lägenhetsdörrar på  
Götabergsgatan/
Engelbrektsgatan 
 
Götabergsgatan 32/Engelbrektsgatan 22-

24/Chalmersgatan 31 har delvis under 

våren få( nya säkerhetsklassade  

lägenhetsdörrar.  

 

Tyvärr har det varit problem med  

leveranserna från dörrleverantören så 

projektet har blivit kra7igt försenat.  

 

Förhoppningen är a( de sista dörrarna 

monteras direkt e7er semestern och a( 

vi däre7er kan avsluta projektet. 
 

Nya värmegivare installerade i 
lägenheterna på Jakobsdalsgatan 
5, 7 & 11, Topeliusgatan 3 samt 
på Kronhjortsgatan 6 
 

Under våren 2019 installerade vi, i  

samarbete med Göteborg Energi,  

temperaturgivare i samtliga  

lägenheter i Jakobsdal, för a( bä(re 

kunna säkerställa a( värmen i resp.  

fas�ghet är jämnt fördelad mellan  

bostäderna.  

 

I samband med de(a gjordes även en 

uppgradering av systemet som styr  

Bärrvärmen i dessa fas�gheter så a( alla 

värmegivare blir uppkopplade mot en 

interne(jänst. 
 

Förhoppningen är a( värmesystemet i 

resp. fas�ghet ska bli ”smartare” och på 

så vis kunna hantera köldknäppar och 

bä(re kunna ta �llvara på värmen som 

lagras i stenfas�gheter så a( klimatet 

inomhus blir jämnare över �d. 

 

Vi testar nu systemet i våra fas�gheter i 

Jakobsdal och kommer e7er vintern 

2019/2020 genomföra en utvärdering 

om resultat blivit som utlovat.  

Ambi�onen är i så fall a( de(a på sikt 

ska installeras i samtliga fas�gheter i vårt 

bestånd. 
 

Stort projekt på Kronhjortsgatan 
6 fly5as fram ca 3-5år. 
 
Tidigare hade vi planerat för e( stort 

projekt på Kronhjortsgatan 6 med en 

renovering av tak, fasader och fönster.  

 

Vi har e7er lite olika utvärderingar valt 

a( fly(a fram projektet, ca 3-5 år.  

 

Under hösten kommer vi istället a( göra 

e( par mindre åtgärder som är  

nödvändiga.  Bl.a. en översyn av taket 

med mindre lagningar, kontroll av 

kopparburspråket som ve(er mot gatan 

och några andra mindre åtgärder.  

 

Etapp 2 på Karl Gustavsgatan  
6-10 påbörjas eGer semestern . 
 

Under våren 2018 påbörjade vi första 

etappen med utbyte av fönster och  

fasadrenovering på Karl Gustavsgatan 6-

10  (trapphus C). 

  

Första etappen är nu färdigställd och nu 

planerar vi inför andra etappen 

(trapphus A & B) som påbörjas direkt 

e7er semestern. 
 

Under etapp 2 kommer vi a( byta ut  

samtliga fönster. Hela tegelfasaden mot 

gatan kommer a( fogas om,  

takterrasserna renoveras och taket ses 

över. I samband med de(a byts även  

alla stuprör ut. 

 

 
 
 

Översyn av taken på Hyltegården 
15-89. 
 

Vi har påbörjat en renovering av taken 

på Hyltegården 15-89. Alla tre  

huskropparna är berörda. Vi gör de(a 

underhåll för a( förstärka livslängden på 

taken med ca 15 år. 
 

Värmeinjustering på Norra  
Gubberogatan 28.  
 

Till hösten har vi planerat a( u;öra en 

injustering av värmen på  

Norra Gubberogatan 28. De(a innebär 

a( alla radiatorer får nya termostater 

samt a( dessa ställs in på korrekta  

värden så a( värmen fördelas jämt i  

fas�gheten. 
 

Nyrenoverad lokal på  
Götabergsgatan 26 
 

Under våren blev lokalen färdigställd. 

From 1/4 ny(jas lokalen av Picler AB.  

Pågående projekt 2019 

Etapp 2, nya fönster och 
omfogning av hela tegel 
fasaden. 

Ny säkerhetsdörr  
på Engelbrektsgatan 24 

Renoverad lokal på 
Götabergsgatan 26 



Gunnar Lövgren Fas�gheter AB 
Jakobsdalsgatan 11 

412 68 Göteborg 
www.glfas�gheter.se 

    

Hyresgästärenden  
&  felanmälan: 

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

Securitas Jour 

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

Ordning och reda!  

• Semestersäkra di5 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 go5, men tänk på a5…. 

 

...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 e7er 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. 

Securitas hjälper oss a( hantera och åtgärda  

akuta felanmälningar eller störningar när  

kontoret har stängt, dygnet runt. 

Via vår hemsida www.glfas�gheter.se kan du som 

hyresgäst ansöka om autogiro, smidigt och lä(.  

Under fliken ´Hyresgästsidor - autogiro’ hi(ar du 

mer informa�on. Fördelen med autogiro är a( 

hyran dras automa�skt  den 30:e varje månad och 

man behöver då inte tänka på a( betala in hyran i 

�d. 

Autogiroansökan via vår hemsida 

Telefonkö? 

Om du använder formuläret för felanmälan på vår  

hemsida, www.glfas�gheter.se, behöver du inte passa  

växelns öppePder eller si(a i telefonkö. 

Du använder rullisterna för a( välja den fas�ghet resp. 

lägenhet du bor i. Sedan fyller du i dina uppgi7er och 

skriver med egna ord det du vill belysa eller felanmäla. 

 

E7ersom ärendet  

kommer in direkt i vårt 

datasystem kan  

fas�ghetsteknikerna se 

din felanmälan via sina  

mobiltelefoner ute på 

fältet. 

 

Y(erligare en fördel med 

a( anmäla fel och brister 

på de(a sä( är a( det 

går a( bifoga bilder på 

skadan.  


