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Sommar�der! 
Under semesterperioden 9/7 - 12/8 har förvaltningen  
minskad bemanning. 16/7 - 3/8 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. 

Ak�vBo 

Tack för förtroendet! 

 

Hyresgästenkäten som genomfördes under hösten 

2017 visade sig bli vår bästa hi%lls och det är tack 

vare er hyresgäster som vi utsågs 'll förvaltaren 

med högst serviceindex bland hyresvärdar med  

100-499 lägenheter i västra Sverige.  

 

Ak'vBo som genomför enkäten anordnar e. 

Benchmark event där alla fas'ghetsförvaltare,  

privata och allmänny.an, 'llsammans deltar i en 

tävling där våra enkätresultat jämförs mot 

varandra. När vi fick reda på a. vi var nominerade 

som en av de bästa förvaltarna i storleksklassen 

100-499 lägenheter blev vi givetvis väldigt glada, 

och vi blev än mer posi'vt överraskade när vi  

ropades upp som vinnare vid Benchmark eventet 

'digare i våras. Alla fas'ghetsbolag som u1ört 

enkäten under 2016 och 2017 deltog i tävlingen. 

 

Vi är väldigt stolta och tacksamma för de fina  

betyg vi få. från er i dessa enkätundersökningar,  

det sporrar oss 'll a. göra förvaltningen ännu 

bä.re i fram'den.  

 

Även om man kan se de.a som 

e. kvi.o på vårt arbete så är 

det inte givet a. e. sådant  

resultat består, det krävs stort 

engagemang och mycket arbete 

och det tänker vi fortsä.a med. 

 

Enkätsvaren ger oss också e. bra underlag för oss 

a. arbeta vidare med i planeringen av underhållet 

av våra fas'gheter.  
 
 

Stort tack ännu en gång! 
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GDPR Öppen Fiber 

Övergången 'll Öppen fiber genomfördes 1 mars 2018 

och vi hoppas a. det inte förde med sig några större 

komplika'oner för någon, oavse. om man valde a.  

behålla si. abonnemang hos Telia eller starta upp e. 
ny. hos någon av de andra leverantörerna. 

 

Om man vill felanmäla något gällande si. bredband så 

ska man vända sig 'll den leverantören som man har si. 

bredbandsabonnemang hos. 

 

För a. beställa eller '.a på aktuella prisuppgi:er  

gällande bredband/TV/telefoni går ni in på: 

www.bredbandswebben.se 
 

Just nu är                      det billigast alterna'vet  gällande 

100/100 Mbit/s abonnemang med priset 296:-/mån. 

Priset för samma has'ghet hos                     är 399:-/mån. 

Denna prisjämförelse är utan ev. kampanjer som  

leverantörerna erbjuder vid nytecknade.  

Sommarfint 

Erbjudande 

Peter och Michel har ha: mycket a. göra i trädgårdarna  

nu när sommarvärmen kom redan under våren. 

Gräset växer så det knakar men tyvärr gör även  

ogräset det…. 

Dagarna innan 25 maj överöstes vi alla med  

informa'on gällande den nya Dataskyddslagen, och det 

kan säkert kännas övermäk'gt a. läsa samt sä.a sig in i 

alla detaljer. 
Vi vill därför kor1a.at beskriva vilka personuppgi:er vi 

behandlar samt varför vi behöver dessa: 

 

• Namn & personnummer används för a. lägga upp  

e. hyresavtal samt för a. kunna kontrollera t.ex. 

betalningsförmågan hos en lägenhetssökande. 

• Adress, telefonnummer och mail behöver vi för  

a. på olika sä. kunna kontakta er hyresgäster. 

• Kontraktshandlingar sparas  

så länge uthyrningen pågår. 
 

På vår hemsida finns det mer  

informa'on om GDPR: 

www.glfas'gheter.se 

 

Vi får o:a frågan om persienner och liknande ingår i hyran men tyvärr gör det inte det, dock har vi 

'llsammans med Lindhs tagit fram e. erbjudande 'll er. Obs! Endast invändiga solskydd är 'llåtna, ej 

markiser. 
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Pågående projekt 

Kommande projekt 

Under våren 2018 påbörjade vi första etappen med  

utbyte av fönster på Karl Gustavsgatan 6-10   
(trapphus C). 
 

Fas'gheten är K-märkt vilket ställer höga krav gällande 

bevarande av husets karaktär.  

Det är en unik fönsterlösning som är framtagen och som  

Stadsbyggnadskontoret i sin tur har godtagit.  

Fönstren är av aluminium och med alla de funk'oner 

som man kan förvänta sig av e. modernt fönster, men i 

e. 'dsenligt u1örande. 
 

Vi passar även på a. se över fasaderna, taket, byter 
stuprör, nya innergårdsdörrar m.m. medan vi har  

ställningen uppe.  
 

Förhoppningen är a. vi kan påbörja den sista etappen 

(trapphus A & B) under våren 2019.  

Under hösten 2018 (start vecka 30) påbörjar vi nästa stora  

projekt. Då ska vi renovera fasaderna på Götabergsgatan 32,  
Engelbrektsgatan 22-24 och Chalmersgatan 31.  
Vi ska se över fasad, balkonger, utvändiga fönsterbänkar, stuprör, 

tak, m.m. Det blir e. omfa.ande arbete som enligt 'dplan ska 

vara färdigt innan jul. 

2019 

Nästa år är förhoppningen a. vi ska 

kunna påbörja fasadrenovering av 

Kronhjortsgatan 6. De.a projekt 
kommer a. planeras under hösten 

2018. Fasaden ska ses över  

'llsammans med fönster, tak,  

balkonger, 

burspråk, 

stuprör m.m. 

Innergården 

Fasaden mot gatan, etapp 1 

Nya fönster är monterade! 
Gamla �dstypiska detaljer 
behålls. 



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 diE 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 goE, men tänk på aE…. 
 

...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 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. 

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 

Michel �psar! 

∗ Smuts vid fogar i badrum som inte 

går a. få bort misstas o:a för mögel 

men det är i princip all'd tvålrester, hu-

davlagringar och annat som si.er fast i 
fogarna. Där brukar vi använda e. medel 

som heter Domestos - Ultra white & 

sparkle, det gör både rent och tar bort bakterier.  

Appliceras direkt på fläckarna med  

hjälp av skursvamp eller dyl. låt verka  

några minuter gnugga sedan bort  

smutsen och spola med va.en.  

Använd handskar! 

 

∗ Vill även påminna om a. INTE spola ner  
ma1e., olja m.m. i köksvasken, det orsakar stopp. 

När vi åker ut 'll lägenheterna och tar hand om stopp i 

köksavlopp så beror det i 9 fall av 10 på a. ma1e., olja 

och matrester har sköljts ner i vasken. 

Torka istället bort fe.et med papper och släng det i 

papperskorgen. 


