
 Vi har haft ett händelserikt år i   
vanlig ordning. Det absolut största 
projektet är stamrenoveringen på 
Jakobsdalsgatan 11. Vi har inte 
stamrenoverat någon fastighet  
sedan slutet av 80-talet och på den 
tiden fanns det bättre möjligheter 
att erbjuda hyresgäster ett  
evakueringsboende. Med den  
bostadsbrist som råder idag har  
detta varit svårt och vi valde därför 
att renovera huset i fyra etapper. 
Detta fick konsekvensen att  
projektet blev utdraget men  
samtidigt tror vi att detta blev det 
bästa alternativet för de boende i 
huset. Under projektets gång har jag 
blivit påmind om att vi har väldigt 
fina hyresgäster och jag är väldigt 
tacksam för att förståelsen har varit 
såpass god. 
 

När jag blickar in i nästa år så har vi 
en stor ombyggnad på  
Redbergsvägen 13 framför oss som 
kommer att bli väldigt spännande.  
Vi skall bygga om tandläkar- 
mottagningen och samtidigt slå ihop 
den med butiken i markplan för att 
bilda en toppmodern tandklinik som 
kommer att drivas av Aqua Dental. 
 

Vi kommer även att under hösten 
2017 genomföra en ny upplaga av 
vår egen hyresgästenkätundersök-
ning som administreras av ett  
företag som heter AktivBo.  
Jag hoppas på en bra uppslutning i 
enkätsvar! 
 

Med detta sagt så hoppas jag och 
mina kollegor på förvaltningen att 
alla våra hyresgäster skall få en  
riktigt fin jul och ett gott nytt! 
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Detta händer i husen 

Vi på förvaltningen önskar alla våra hyresgäster 

  God Jul och Gott Nytt År!  

Samuel 

Vid akuta ärenden eller störningar,  
ring  SECURITAS tel. 031-130 140. 

Under jul- och nyårshelgen  
har kontoret begränsade  

öppettider.  

Vi försöker summera vad som hänt 

under 2016 och vad som är på gång i 

några av våra fastigheter nästa år. 

Jakobsdalsgatan 11 
Vårt största projekt under 2016 är 
stamrenoveringen på Jakobsdalsgatan 
11. Vi har i fyra etapper renoverat  
stammarna i huset (el, vatten, avlopp) 
och samtidigt renoverat badrummen 
och som tillval även vissa kök  
(se bilder). 
 
Stenläggningen på utsidan har gjorts 
om och p-platserna har fått nytt 
ytskikt. 
 
Efter jul- & nyårshelgerna kommer vi 
att fortsätta med att färdigställa i  
markplan och källare. Vi har i samband 
med stamrenoveringen valt att slå ihop 
en liten lägenhet med ett mindre  
kontor till en ny större lägenhet  
om 3 rok. Detta skall bli färdigt under 
våren 2017. 

 

Nytt badrum, Jakobsdalsgatan 11 

Nytt kök, Jakobsdalsgatan 11 

Forts. på nästa sida... 

Jakobsdalsgatan 11 
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Balkongerna,  

Garverigatan 1 / Friggagatan 29 

Fasaden behöver omfogas,  

Götabergsg. 32/Engelbrektsg. 22 

Fönster & fasad renoveras,  

Karl Gustavsgatan 6-10  

Ombyggnad tandläkarkliniken,  

Redbergsvägen 13 

Redbergsvägen 13 

 

Under våren blev vi äntligen klara med 
fasad- och balkongrenoveringen som 
pågått under nästan ett helt år.  
Under 2017 skall vi renovera  
tandläkarmottagningarna, som numera 
drivs under namnet Aqua Dental  
(f.d. Tandläkare Haag och Beiring).  
Butiken som finns i markplan skall slås 
ihop med tandläkarnas lokaler på  
våningen ovanför och bli en av  
Göteborgs modernaste tandkliniker.  
 
Den nya utformningen innebär att  
Aqua Dental kan ta emot besökare via en 
egen entré i markplan och sedan slussa 
besökarna vidare till tandmottagningen 
på plan 1. Tandkliniken kommer på detta 
sätt att få en mer ”butiksliknande”  
utformning med skyltfönster mot gatan. 
 
Förhoppningsvis innebär detta en  
förbättring för våra hyresgäster i  
fastigheten då det blir mindre spring i 
trapphuset. 

Topeliusgatan 3 

 

Vi har i samarbete med  
grannfastigheten förstärkt gården med en 
ny stödmur.  
Nu återstår arbetet med att skapa  
sittplatser och en trevlig innergårdsmiljö.  
 
Ambitionen är att vi skall ordna med  
detta under våren 2017. 

Götabergsgatan 32 

 

Vi har besiktigat fasaden i ett par  
omgångar och fick göra en akut åtgärd 
på ett par fönsterbänkar i december 
2015.  
 
Det är nu dags att ta hand om resten 
av fasaden. Vi kommer därför att börja 
förbereda för en renovering av hela 
fasaden och samtidigt se över  
balkonger, stuprör och andra detaljer 
runt fasaden. Förhoppningen är att  
renoveringsarbetena skall kunna  
påbörjas till hösten 2017. 
 
Vi kommer i samband med detta  
arbete behöva resa en ställning runt 
hela fastigheten. 

Engelbrektsgatan 24 
 

Balkonger, fönsterbänkar, och fasaden 
skall ses över. Tanken är att vi skall  
försöka samköra detta tillsammans  
med renoveringen av Götabergsgatan 
32.  
 
Vi gjorde ett större arbete med  
tegelfasaden under 2012 (plan 1 & 
plan 2) men nu behöver vi se över  
resten av fasaden. 

Karl Gustavsgatan 6-10 

 

Som tidigare nämnts så har byte av  
fönster dragit ut på tiden. Som det ser ut 
nu är förhoppningen att vi skall kunna 
påbörja fönster- & fasadrenovering  
under hösten 2017 alt. 2018.  
 
Diskussion förs med stadsbyggnads-
kontoret gällande utformningen av  
fönstren. 
Fastigheten är Q-märkt (K-märkt) och  
därför ställs det tuffare krav på  
utformning och materialval gällande nya 
fönster. 
Vi har nu i december gjort ett  
provmontage med ett nytt fönster på  
innergården som skall utvärderas innan vi 
vet hur vi skall gå vidare. 

Garverigatan 1/Friggagatan 29 

 

Balkongerna som vetter mot gatan skall 
renoveras.  
 
Diskussion förs med  
Stadsbyggnadskontoret kring  
utformningen av de nya balkongerna.  
Om vi får klartecken så önskar vi påbörja 
detta arbete under våren 2017 så att 
balkongerna blir klara till sommaren. 
 
 

Balkonger & fönsterbänkar renoveras 

Engelbrektsg. 24/Chalmersg. 31 



Vi har nöjet att presentera  

MyBeauty Clinic som ny hyresgäst på 

Engelbrektsgatan 22! 
 
MyBeauty Clinic Göteborg är en  
nytänkande skönhetsklinik med fokus 
på service och hög kvalité i helt  
nyrenoverade lokaler på  
Engelbrektsgatan 22.  
Företaget  strävar efter att alltid ligga i  
framkant gällande nya metoder  
för att säkerställa att deras kunder  
alltid får bästa möjliga 
behandlingsresultat. Samtliga av deras 
behandlare är certifierade och  
legitimerade inom sina arbetsområden.  

För allas trygghet är både personalen 
och deras kunder försäkrade genom 
Folksam. 
Medicinskt ansvarig för kliniken är 
Fredrik Smith, specialist i anestesi och 
intensivvård. Fredrik ser till att samtliga 
rutiner efterföljs noga och uppdaterar 
ständigt personalen för att alltid  
bibehålla en hög kvalitet. 
 
MyBeauty Clinic Göteborg  
samarbetar endast med  
marknadsledande leverantörer som har 
likvärdiga värderingar i strävan efter en 
seriös och reglerad skönhetsbransch. 
Välkomna! 
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Julerbjudanden från våra lokalhyresgäster 

Specialerbjudande för dig som är hyresgäst hos  

Gunnar Lövgren! Vi erbjuder dig 20 % rabatt  

på valfri behandling fram till årsskiftet! 

 
 
 
 
 

 
Besök gärna vår hemsida för öppettider m.m. 

www.mybeautyclinic.se 

Kanske är det ett tag sedan du fick ditt körkort,  

kanske har du inte haft möjlighet att köra och hålla  

igång dina kunskaper på ett tag. Eller så har du inte börjat 

övningsköra ännu. 

 
Vi erbjuder dig som hyresgäst 15% på körlektioner 
som köps innan årsskiftet. Lektionerna är giltiga 1 år. 

Chalmersgatan 31 
411 35  GÖTEBORG 

031-7115039 
info@durgestrafikskola.se 

IsHuset önskar alla en GOD JUL & GOTT IsHuset önskar alla en GOD JUL & GOTT IsHuset önskar alla en GOD JUL & GOTT IsHuset önskar alla en GOD JUL & GOTT 
NYTT ÅR!NYTT ÅR!NYTT ÅR!NYTT ÅR!    

Vi har Allt för KonståkarenVi har Allt för KonståkarenVi har Allt för KonståkarenVi har Allt för Konståkaren    
Alltid 10% rabatt på bruna tights, Alltid 10% rabatt på bruna tights, Alltid 10% rabatt på bruna tights, Alltid 10% rabatt på bruna tights,     

både för konståkning och till vardags.både för konståkning och till vardags.både för konståkning och till vardags.både för konståkning och till vardags.    
 

 

Skönhet kommer inifrån...eller? 

10% rabatt mot uppvisande 
        av denna talong 



    

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

Gunnar Lövgren Fastigheter AB 

E A Rosengrens gata 13C 

421 31 Västra Frölunda 

www.glfastigheter.se 
    

Hyresgästärenden  

&  felanmälan: 

031-89 51 50 (08.00  - 12.00) 

Jour (Securitas): 031-130 140 
    

Nu kan du som hyresgäst ansöka om autogiro direkt via 
vår hemsida www.glfastigheter.se  
Under fliken ´Hyresgästsidor - autogiro’ hittar du mer 
information. 

Securitas Jour 

Autogiroansökan via vår hemsida 

Securitas hjälper oss att hantera och åtgärda  
felanmälningar när kontoret har stängt. 

 
Du är alltid anonym mot andra hyresgäster 

    

 

• Julsäkra ditt hem 
 

Julen, precis som semestern är en  
populär tid för tjuvar att åka runt på  
stöldturné. Det finns en hel del du kan 
göra för att förebygga inbrott i din  
lägenhet. 
 
Här kommer några tips: 
• Tala inte in på telefonsvararen att du 
är bortrest, eller berätta det i  
sociala medier, såsom Facebook  
eller Twitter. 
 
• Prata med dina grannar. Med god 
grannsamverkan kan många inbrott  
förhindras. 
 
• Tänk på att låsa överlåset. Saknas 
överlås finns detta som standardhöj-
ning och kostar 15 kr/mån inkl. tittöga. 
 
Om olyckan ändå skulle vara framme   
kontakta förvaltningen  i första hand, 
eller ring Securitas om det är efter kon-
torstid. 
 

 

• Så återvinner du julen 
 

• Kartonger och julklappspapper 

återvinns som pappersförpackningar  
– tänk på att vika ihop dem ordent-
ligt då transporter av luft är en onö-
dig miljöpåfrestning! 
 
• Julklappssnören går som restav-
fall. 
 
• Plocka bort frigoliten (block och 
chips) som skyddar varan i kartong-
en, dessa sorteras som en mjuk 
plastförpackning. 
 
• Julgranar körs till ÅV-central eller 
klipps ner och läggs i en sopsäck för 
att sedan läggas i sopkärlet för rest-
avfall. 
 
• Värmeljus återvinns som metall. 
 
• All belysning och elektronik med 
sladd eller batteri sorteras som  
el-avfall. 

 

• Vi är rädda om er! 
 

  Glöm ej att släcka ljusen när ni  
  går hemifrån. 
 
 

Ordning och reda!  

Se över era brandvarnare! 

Brandvarnare bör kontrolleras minst en gång/kvartal.  
Du testar den genom att trycka på testknappen. 
Vi byter kostnadsfritt ur era gamla och slitna 
brandvarnare, detsamma gäller batterierna. Tänk också 
på att sätta upp brandvarnaren igen efter en ev. 
ommålning av innertak. Vi använder oss utav optiska 
brandvarnare med ca 5 års garanti. 


