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Samuel Ling  

Det finns mycket a beräa om det 
gångna året. För mig är det två saker 
som inträffat under 2019 som s cker 
ut och förhoppningsvis ger en posi v 
effekt framöver. 
 

Dels så har vi beslutat oss för a 
göra en stor satsning på inomhus-
klimatet i våra fas gheter.  
I samarbete med Göteborg Energi 
och EcoGuard kommer vi a   
Installera värmegivare i samtliga 
lägenheter och upprusta  
styr-systemen i våra pannrum.  
Våra fas gheter i Jakobsdal fick 
denna uppgradering under 2019 och 
ambi onen är a vi fortsäer med 
fler hus under nästa år.  
 

En annan stor händelse är a den 1 
oktober antogs e par nya  
förändringar i hyreslagen som bl.a. 
skärper reglerna kring andrahands-
uthyrning, lägenhetsbyten och svart-
kontrakt. A Hyreslagen ändras i 
denna omfaning är en historisk 
händelse. I dea nyhetsblad och på 
vår hemsida kan man läsa mer om 
dessa förändringar och vad de  
innebär i prak ken.   
 

Nu är det inte många dagar kvar  ll 
Jula0on och förväntningarna är höga 
hemma hos familjen Ling a tomten 
ska komma!  
 

Med förhoppning om a� alla 

ska få en rik�gt God Jul! 

Under Jul & Nyårshelgerna är kontoret 
stängt, vi är åter 7/1-20. Felanmälan kan  
göras som vanligt via formuläret på vår  
hemsida 

Vid akuta ärenden eller störningar då vi inte kan nås,  
ring vårt journummer till Securitas tel. 031-130 140 

 

Vi på förvaltningen önskar alla våra hyresgäster 
 

        God Jul och  
      Gott Nytt År!  

Tack för lång och trogen tjänst! 

E%er 35 år i Lövgren-bolagen går 
Bengt i pension i slutet av januari 
nästa år.  
 
I början på 80-talet anställdes Bengt 
Sandström hos Gunnar Lövgren  
Byggnads AB. 2004 genomförde  
Gunnar Lövgren e genera onsski0e 
och Bengt fick då en anställning som 
förvaltare på det nybildade bolaget 
Gunnar Lövgren Fas gheter AB. 
 

Vi har få många fina minnen  
 llsammans med Bengt under alla 
dessa år. Till exempel är det tack vare 
honom som vi 2017 åkte  ll  
Barcelona för a se e av hans  
favori;otbollslag, FC Barcelona, på 
Camp Nou. Det var också Bengt som 
övertalade oss a inte missa chansen 
a se Danny Saucedos show på  
The Theatre, Gothia Towers. 
 

Vi har sedan 2000-talet utvecklat vår 
förvaltning med e stort fokus på 
kundnöjdhet. Vi vill a våra  
hyresgäster ska trivas och vara nöjda 
med oss som hyresvärd. Bengt har 
hjälpt oss i dea arbete och bidragit 
med e fantas skt engagemang.  
Därför är det med stort vemod som  
vi säger hejdå  ll Bengt i slutet av  
januari.  

 
Vi inser dock a en pigg,  
spor ntresserad 70-åring som  
nyligen blivit morfar kommer a ha 
mycket a stå i. Vi önskar därför 
Bengt all lycka med fram den som 
livsnjutande pensionär! 
 

En ny förvaltare kommer a börja 
hos oss i början av mars och  
presenteras närmare i sommarens 
nyhetsblad. 



NYHETSBLAD  

2  Nyhetsblad vinter 2019 

Apropå värme... 

Vi ser en tydlig trend med a felanmälningarna gällande 
värmen och elementen ökar vid höst och vinter.  
 

Det är i sig inte alls kons gt då det tar e tag för e  
värmesystem a anpassa sig  ll de ski0ande  
temperaturerna som är över e dygn just under hösten. 
På naen kan det vara runt nollan för a framåt lunch gå 
upp  ll ca 10-12 grader, och då hinner inte systemet 
hänga med rik gt.  
 

Vik gt a tänka på då är a inte vrida för mycket fram 
och  llbaka på termostaterna, värmen kommer a  
stabiliseras så snart dygnstemperaturen också gör det. 
Om ni ändå upplever a elementen fungerar dåligt eller 
verkar behöva tömmas på lu0 så ber vi er a lämna en 
felanmälan om dea  ll oss.  
 

Lu0a inte elementen på egen hand då det  
påverkar systemet i hela fas gheten. 

Försvann elen plötsligt, eller   
kanske varmva2net? 

På Göteborg Energis hemsida kan du  
registrera dig för a få informa on om plötsliga 
eller planerade avbro gällande elnät samt  
@ärrvärme.  
 
Du får avbrosinforma onen snabbt och lä via 
sms och/eller e-post. Vid planerade avbro får 
man reda på vilken dag och  d som avbroet 
kommer a ske, om det är e plötsligt avbro 
skickas informa onen så snart felet har  
upptäckts. 

Vi utvärderar höstens händelser 

1 september - HomeQ 
 

HomeQ är e ny forum för utannonsering av lediga lägenheter. Till skillnad från Boplats är HomeQ gra s för den 
bostadssökande. Systemet är användarvänligt både för uthyrare och bostadsökande och nya funk oner tas fram 
kon nuerligt.  
Likt e flertal andra privata hyresvärdar i Göteborg valde Gunnar Lövgren Fas gheter, e0er en provperiod under 
sommaren, a ansluta sig  ll HomeQ. Sedan 1 september hiar ni våra lägenhetsannonser på HomeQ istället för 
på Boplats. Vi tycker a övergången gå smidigt och upplever a de flesta bostadssökande som vi kommer i  
kontakt med är nöjda med HomeQ som plaCorm för bostadssökande. 
Vi kan  psa om a det går snabbt och lä a skaffa sig e medlemskap hos HomeQ, man behöver bara e Mobilt 
BankID. Gå gärna in på deras hemsida www.homeq.se för a få mer info. 

 
 
 

1 oktober - Ny hyreslags5%ning trädde i kra% 
 

För a komma åt problemen med en alltmer otrygg och dysfunk onell hyresmarknad  llsae regeringen 2017 en  
utredning med uppdraget a ge förslag på förebyggande åtgärder. Åtgärder som skulle motverka olaglig handel 
med hyresräer och skapa en bäre fungerande hyresmarknad med bäre hyresvillkor samt större omsäning av 
förstahandskontrakt. Utredarnas förslag resulterade i en proposi on som i juni i år antogs av Sveriges riksdag.  
 

Lagändringen av Jordabalken trädde ikra0 1 oktober 2019 och innebär sammanfaningsvis a köp av  
hyreskontrakt kriminaliseras och straffsank oneras. Den som tar ut oskälig hyra av en andrahandshyresgäst eller  
inneboende riskerar a förverka si hyresavtal. Är andrahandsuthyrningen dessutom o llåten har man även i 
dea fall gjort sig skyldig  ll en kriminell handling. 
 

Vi är många fas ghetsägare som välkomnar denna skärpning av lagen i vårt arbete med a skapa en trygg och  
välfungerande hyresmarknad för både hyresvärdar och hyresgäster. Med stöd av den nya Jordabalken kan vi på 
Gunnar Lövgren Fas gheter arbeta ännu mer målmedvetet för a motarbeta olovliga uthyrningar och svarthandel 
med kontrakt.  
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Nu är äntligen alla lägenhetsdörrar 
på Götabergsgatan/Engelbrekts-
gatan/Chalmersgatan installerade! 
 

Under 2019 har e stort projekt med 
installa on av nya säkerhetsklassade 
lägenhetsdörrar på Götabergsgatan 
32, Engelbrektsgatan 22-24 och  
Chalmersgatan 31 genomförts. 
 

Framöver kommer vi a undersöka 
om det finns intresse för säkerhets-
dörrar bland hyresgäster i fler  
fas gheter. Kontakta oss gärna ifall 
intresse finns! 
 

 
Under 2020 fortsä2er vi a2  
installera värmegivare i våra  
lägenheter, e2 projekt som u:örs i 
samarbete med Göteborg Energi & 
EcoGuard. 
 

Den gångna våren installerade vi i  
samarbete med Göteborg Energi,  
temperaturgivare i samtliga  
lägenheter i Jakobsdal (ca 100st  
lägenheter) för a bäre kunna  
säkerställa a värmen i resp.  
fas ghet är jämnt fördelad mellan 
bostäderna.  
 

I samband med dea gjordes även en 
uppgradering av systemet som styr  
@ärrvärmen i dessa fas gheter så a 
alla värmegivare blir uppkopplade 
mot en internejänst. 

Värmesystemet i resp. fas ghet blir 
”smartare” och kan på så vis hantera 
köldknäppar läare. Systemet blir 
även bäre ta  llvara på värmen som 
lagras i stenfas gheter så a klimatet  
inomhus blir jämnare över  d. 
 

Ambi onen är a vi under 2020  
fortsäer a uppgradera  
fas gheterna med EcoGuard.  
 
Etapp 2 på Karl Gustavsgatan  
6-10 närmar sig e2 slut... 
 

Under våren 2018 påbörjade vi första 
etappen med utbyte av fönster och  
fasadrenovering på 
Karl Gustavsgatan 6-10 (trapphus C). 
Andra etappen (trapphus A & B)  
påbörjades i augus .  
 

I början av nästa år är vi helt färdiga 
med hela projektet.  
 

Under etapp 2 byter vi ut samtliga 
fönster. Hela tegelfasaden mot gatan 
& gården fogas om, takterrasserna 
renoveras och taket ses över.  
I samband med dea byts även alla 
stuprör ut. 
 

Renovering hissar på Karl Gustavs-
gatan 10.  
 

Vi planerar a renovera båda  
hissarna på Karl Gustavsgatan 10 
(trapphus A & C) under 2020.  
 

Målning av trapphus på Friggagatan 
11 A & B samt Gibraltargatan 42. 
 

Under nästa år har vi planerat för a 
måla om trapphusen på Friggagatan 
11 A & B samt på Gibraltargatan 42.  
 
Färgsäningen av trapphusen tas 
fram av Linnémålarna. Linnémålarna 
är specialiserade inom dekora vt 
måleri, restaurering, design och  
färgsäning.  

Översyn och renovering av våra  
avlopp på Norra Gubberogatan 23A, 
Garverigatan 1/Friggagatan 29,  
Jakobsdalsgatan 5 & 7 och  
Risåsgatan 12A. 
 

I december påbörjade vi en 
renovering av källaravloppen på 
Norra Gubberogatan 23A.  
Renoveringen sker genom en s.k. 
relining.  
 

Fördelen med relining är a vi på e 
rela vt enkelt sä kan underhålla 
avloppen i källarplan som o0ast är 
ingjutna i betonggolv eller ligger 
långt ner i marken.  
 

Denna typ av avloppsrepara on 
fanns inte a  llgå på 80-talet och 
det var då flertalet av våra hus ROT-
renoverades.  
 

Nu är det därför behov av en översyn 
av våra källaravlopp. Under 2020 och 
2021 kommer vi fortsäa a under-
hålla avlopp i flera andra fas gheter, 
bl.a. Garverigatan 1/Friggagatan 29, 
Jakobsdalsgatan 5 & 7 samt  
Risåsgatan 12. På sikt kommer  
troligtvis yerligare fas gheter a bli 
berörda.  

Pågående projekt 2019 & 2020 

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

Ny säkerhetsdörr  
på Engelbrektsgatan 24 

Blivande färgsä2ning 
Gibraltargatan 42 entrén 



Michel 5psar! 

Genom a hålla diskbänkskåpet fri från t.ex. lösa plastpåsar, rengöringsmedel, tomma förpackningar som ska  
sorteras m.m. så minskar risken för dolda vaenskador. 
Om det ligger en massa saker i skåpet och trycker mot avloppsröret så kan det göra a röret hamnar lite sne och  
vanet rinner då delvis bredvid. Dea kan tyvärr pågå länge utan a man märker det, i värsta fall med en  
vaenskada som följd. Därför är det vik gt a hålla skåpet under diskbänken så organiserat som möjligt för a lä 
kunna se kondi onen på avloppsrör o.s.v. Nedan  ll vänster visar vi hur det helst inte ska se ut. 

• Julsäkra di2 hem 
 

Julen är, precis som sommaren, en  
populär  d för tjuvar a åka runt på  
stöldturné! Men det finns fak skt en 
hel del du kan göra för a förebygga 
inbro i din lägenhet. Här kommer 
några  ps; 
 
• Tala inte in på telefonsvararen a du 
är bortrest. Beräa det inte heller på 
sociala medier, såsom Facebook eller 
Twier. 
 

• Prata med dina grannar. Med god 
grannsamverkan kan många inbro  
förhindras. 
 

• Tänk på a låsa 5llhållarlåset. Saknas 
 llhållarlås finns dea som  llval för  
15 kr/mån inkl.  öga. 
 

Om olyckan ändå skulle vara framme   
kontakta polisen och förvaltningen i 
första hand, eller ring Securitas om det 
är e0er kontors d. 
 

• Så återvinner du julen 
 

• Kartonger och julklappspapper 
återvinns som pappersförpackningar 
– tänk på a vika ihop dem  
ordentligt så a fler får plats a 
slänga sina emballage e0er jul. 
 

• Julklappssnören går som  
restavfall. 
 

• Plocka bort frigoliten (block och 
chips) som skyddar varan i  
kartongen, dessa sorteras som en 
mjuk plas;örpackning. 

 

• Julgranar körs  ll ÅV-central eller 
klipps ner och läggs i en sopsäck 
som sedan slängs i kärlet för  
restavfall. Stammen ställs bredvid 
på golvet. 
 

• Värmeljus återvinns som metall. 
 

• All belysning och elektronik med 
sladd eller baeri sorteras som  
el-avfall. 

• Vi är rädda om er! 
 

  Glöm inte a släcka ljusen när ni  
  går hemifrån! 
 
 

Hyresgästärenden  
&  felanmälan: 

031-89 51 50 (08.00  - 11.30)
Jour (Securitas): 031-130 140 

Gunnar Lövgren Fas5gheter AB 
Jakobsdalsgatan 11 
412 68 Göteborg 

www.glfas5gheter.se 
    

Ordning och reda! 

Smart utrustning för  
källsortering samt förvaring av 
plastpåsar finns a köpa på 
t.ex. Ikea, Clas Ohlson och Jula, 
se exempel på högra bilden här 
bredvid. Denna typ av lösning 
underläar när man vill hålla 
ordning under  
diskbänken! 


