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Tiden går så fort och nu är det dags 

a� försöka summera ännu e� år.  
 

Året har genomsyrats av en  
förväntan på en återgång �ll mer 
vanliga ru�ner och omständigheter, 
men Coronaläget är for�arande  
osäkert och det har påverkat oss i vår  
verksamhet. Vi har följt utvecklingen 
för a! kunna bedöma om vi ska 
starta igång planerade projekt men i 
flera fall har vi beslutat a! avvakta.  
 

Precis som under 2020 har vi i år ha' 
möjlighet a! fokusera på underhåll 
av allmänna utrymmen. Bland annat 
så har Gibraltargatan 36 få! en ny  
färgsä!ning i trapphuset med  
dekora�onsmålning gjord av  
Linnémålarna.  
  

Under 2022 kommer vi  
förhoppningsvis igång med e! flertal  
omfa!ande projekt. Vi planerar a! 
u�öra en grundförstärkning på  
Daltorpsgatan. Huset står på lera och 
har rört på sig under många år och 
nu behöver huset stabiliseras.  
Vi planerar också e! stambyte samt 
en inredning av vinden på  
Götabergsgatan 26 . Ni kan läsa mer 
om vad som är på gång i husen 
längre fram i nyhetsbladet.  
 

För mig personligen har året präglats 
av a! jag varit pappaledig på del�d 
med min yngste son. Verksamheten  
har ändå fungerat väl tack vare vår 
fantas�ska personal som har tagit 
hand om det löpande arbetet på 
bästa sä!. 
 

Vi vill även i år passa på a! ly'a fram 
en av våra entreprenörer som gör e! 
fantas�skt arbete i våra trapphus, läs 
gärna mer om de!a på nästa sida. 
 

Nu önskar jag alla en god jul och e� fint 

avslut på året!   

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 & Gott Nytt År!  

Vi sä�er färg på Johanneberg 

Vår senast förvärvade fas#ghet 

har få� en #dstypisk touch i form 

av vacker dekora#onsmålning 
 

Vi har �digare visat hur fint trapphuset 
på Gibraltargatan 42 blev e'er a! varit 
där och målat.  Nu har dom få! sä!a 
tänderna i Gibraltargatan 36 och även 
de!a gjorde dom fantas�skt bra.  
 

Linnémålarna med Sigrid och Eva i  
spetsen har anlitats av oss många gånger 
genom åren och vi har aldrig blivit  
besvikna, dom tar fram det bästa ur våra 
fas�gheter och vi hoppas a! resultaten 
bidrar �ll en ökad trivsel för er alla.  
 
 

När Sigrid och Eva fick uppdraget a!  
färgsä!a trapphuset på Gibraltargatan 42 
utgick dom från husets ålder och  
karaktär. Dom �!ade på 30-talsmönster 
och gjorde en design och färgsä!ning 
som passade huset.  
Varför ändra e! vinnande koncept tänkte 
vi och bad om en liknande design �ll 
36:an för a! knyta samman husen.  
Här fanns det dock inte lika mycket  
väggyta a! måla på så istället utny!jade 
dom taket och tog delar av måleriet i 
42:an �llsammans med en meanderbård 
som ramade in taket. Vilken fullträff! 
 
En mer ingående presenta�on av 
Linnémålarna finns a! läsa på nästa sida i 
de!a nyhetsblad.  

Under Jul & Nyårshelgen (23 dec - 9 jan) har 
kontoret begränsade öppettider.  
Felanmälan kan göras som vanligt via  
formuläret på vår hemsida. 

Trapphuset på  

Gibraltargatan 36 e'er ommålning 

Samuel Ling  
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Linnémålarna/Celander AB 

I nyhetsbladet för vintern 2020 startade vi upp en ny 

reportageserie i vilken vi vill uppmärksamma  

uppska�ade samarbetspartners och  

underentreprenörer. Denna gång ska ni få s#'a  

bekantskap med de fantas#skt duk#ga  

dekora#onsmålarna Eva och Sigrid. 
 

Linnémålarna startades år 2002 av fyra tjejer, Sigrid, Eva,  
Gunilla och Carina. Dom hade precis gå! klart KY i  
dekora�onsmåleri och �llsammans restaurerade dom  
Linnégatan 11, Oscar den andres uppgång. Där och då  
bestämde dom sig för a! starta e! företag ihop och  
Linnémålarna föddes. Dom drev si! företag i nio år innan  
det år 2011 blev en del av Celanderkoncernen.  
Sigrid och Eva fortsa!e med in i Celander medan Gunilla och 
Carina tog andra vägar. Celander är idag en av de största  
målerifirmorna i Västsverige och avdelningen för dekormåleri 
har få! behålla namnet Linnémålarna. Bland beställarna finns 
bl.a. kyrkor, arkitekter, skolor och sjukhus, men också andra 
målerifirmor som själva inte har just den kompetensen.  
 
När dom står inför e! ny! projekt med a! färgsä!a t.ex. e! 
trapphus �!ar dom framförallt på husets karaktär och  
arkitektur. An�ngen görs en färgundersökning för a! se hur 
det har varit målat från början eller så tar dom fram en ny 
design som ly'er fram husets s�l och detaljer. Ambi�onen är 
a! fånga husets karaktär samt a! skapa en plats där man vill 
vara och bo.  
 
Under åren har Sigrid och Eva målat om e! flertal av våra 
trapphus och ser gärna a! det blir många fler då dom tycker 
a! vi har så många olika och intressanta fas�gheter.  

”GL Fas�gheter AB är lyhörda och intresserade, och är inte 
rädda för a! ta �ll sig måleriet” 
 
Linnémålarna ser ljust på fram�den och dom håller just nu på 
a! specialisera sig på linoljefärgsmåleri och kulturmåleri.  
I somras målade dom bl.a. om två hus i Botaniska trädgården i 
linoljefärg. Planen är a! kunna utvidga avdelningen för  
dekora�onsmåleri inom Celanderkoncernen och få fler a! få 
upp ögonen för denna typen av hantverk. 
Dom hoppas också a! hyresgästerna själva värnar om sina 
trapphus, ”det är e! utrymme för alla boende och blir så 
mycket trevligare om man tar hand om det”. 

 

Våra lokalhyresgäster vill passa på  
att önskar er alla  

 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

Eva och Sigrid 
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Hyltegården 15-89 
 

Under våren och sommaren 2022 

planerar vi a! u�öra anpassningar av 

gård och lekplats. Utebelysningen 

moderniseras med nya  

energieffek�vare ljuskällor, vi gör 

komple!erande planteringar och 

kommer på sikt verka för e! mer  

enhetligt utseende på altaner och 

uteplatser. Vi har också tagit �ll oss  

de önskemål som inkommit från er 

hyresgäster om a! få en pergola på 

gården. 

 

Friggagatan 11 A & B. 
 

I somras påbörjades underhålls- 
arbeten på fas�ghetens innergård. 
Nya stödmurar anlades och vid sidan 
om andra mindre anläggnings-
arbeten fick växtligheten välbehövlig 
kärlek. Vårt mål är all�d största  
möjliga trygghet i en lummig och  
inbjudande utemiljö. För a! nå dit 
har vi valt a! installera nya  
belysningspollare som i mindre  
utsträckning skuggas av gårdens fina 
träd. 
 

Kobbarnas väg 10 
 

Under hösten 2021 har besiktningar 
av balkonger, fönster, tak och fasad 
u�örts. Besiktningarna har utmynnat 
i en åtgärdsplan. Fasadrenovering 
inklusive omgjutning av balkonger,  
omläggning av tak och fönsterbyte 
u�örs troligen �ll sommaren och 
hösten 2022. 

Jakobsdalsgatan 5-7 
 

Under Colåret  renoverade vi  

liggande avloppsstammar.  

Renoveringen av avloppet gör a! vi 

nu kan renovera tvä!stugan i sin  

helhet med ny! kakel och klinker.  

Vi hoppas bli klara innan  

sommarsemestrarna 2022. 
 

EcoGuard, div. fas#gheter 
 

På grund av coronapandemin  

planerade vi om utrullningen av  

EcoGuard. EcoGuard är e! kra'fullt 

verktyg för a! energiop�mera  

fas�gheter. Utöver fördelar som 

lägre energiförbrukning kan vi också 

kartlägga temperaturvaria�oner  

mellan lägenheter över �d vilket  

underlä!ar för oss 

a! �llse a! alla  

hyresgäster har e! 

fullgo!  

inomhusklimat.  

Planerat u�örande i  

etapper under hela 

2022. 

 

 

Redbergsvägen 13 A & B 
 

I tvä!- och torkutrymmen är det 

dags för en uppfräschning av  

ytskikten. Golv, väggar och tak målas 

om. Förhoppningen är a! de!a  

förbä!rar förutsä!ningarna a! hålla  

 

rent och snyggt i tvä!stugan.  

Preliminärt u�örande våren 2022. 

 

Daltorpsgatan 27-29 
 

Under våren 2021 påbörjade vi  
planeringen inför kommande  
grundförstärkning. Fas�gheten  
kommer utöver grundförstärkningen 
även få avlopp utby!a i källaren, 
tvä!stugan renoverad, samt nya 
TROAX-förråd i källaren.  
Förhoppningen är a!  
grundförstärkningen ska påbörjas 
under 2022. Projektet kommer  
u�öras �llsammans med vår granne 
(Daltorpsgatan 23-25). 
 

 

 

Götabergsgatan 26 
 

Under våren 2021 inledde vi  
planering inför kommande stambyte 
i fas�gheten. I samband med  
stambytet planerar vi även a!  
sam�digt inreda vinden med 4st nya 
lägenheter (1rok), byta ut samtliga 
fönster, byta ut alla element, byta ut 
taket, måla om fasaden mot inner-
gården, installera nya TROAX-förråd 
på vinden, renovera tvä!stugan, 
sä!a upp ny belysning i trapphusen 
med mera. Förhoppningen är a!  
projektet ska påbörjas under 2022. 

Underhållsprojekt 2021 & 2022 

Under andra halvåret har två mycket omfa�ande va�enskador försenat flera av höstens planerade  

underhållsprojekt. Vi är tacksamma för den förståelse som drabbade hyresgäster har ha' för de störningar 

som återställningsarbetena inneburit. 

Nuvarande utseende på tvä�stugan 

på Jakobsdalsgatan 5-7 

Götabergsgatan 26 

Daltorpsgatan 27-29 



• Julsäkra di� 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. Berä!a det inte heller på 
sociala medier, såsom Facebook eller 
Twi!er. 
 

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

• Tänk på a! låsa #llhållarlåset. Saknas 
�llhållarlås finns de!a 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 e'er 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 e'er jul. 
 

• Julklappssnören går som  
restavfall. 
 

• Plocka bort frigoliten (block och 
chips) som skyddar varan i  
kartongen, dessa sorteras som  
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. 
 

• All belysning och elektronik med 
sladd eller ba!eri sorteras som  
el-avfall. 

• Vi är rädda om er! 
 

  • Glöm inte a! släcka ljusen när ni  
  går hemifrån! 
 

  • Testa era brandvarnare. 
 
 
 
 

Hyresgästärenden  

&  felanmälan: 

031-89 51 50, 08.00 - 15:00 

(Lunchstängt 11:30-12:30) 

Jour (Securitas): 031-130 140 

Gunnar Lövgren Fas#gheter AB 

Jakobsdalsgatan 11 

412 68 Göteborg 

www.glfas#gheter.se 
    

Ordning och reda! 

Informera oss så a� vi kan återkoppla #ll dig 

Vi strävar all#d e'er a� du ska få hjälp med di� 

ärende utan onödigt dröjsmål, och det finns en 

sak som du som hyresgäst kan göra för a� hjälpa 

oss med de�a.. 
 
Har du ny! jobb eller har din telefon tagit e! dopp i 
det blå? Anledningarna �ll a! man byter mobilnummer 
eller mailadress kan såklart vara många, men den  
gemensamma nämnaren är a! vi inte får reda på det 
om man inte meddelar oss.  
Det händer ibland a! vi inte lyckas nå hyresgäster som 
ska få sin felanmälan åtgärdad och o'a beror det på a! 
vi har gamla kontaktuppgi'er �ll personen. Det gör  
i sin tur a! återkopplingen eller åtgärden dröjer vilket 
leder �ll e! missnöje hos hyresgästen.   
När man lägger in sin felanmälan via vårt formulär på 
hemsidan fyller man själv i sina kontaktuppgi'er, på så 
sä! kan man se �ll a! vi har aktuella uppgi'er.    
Men vi är såklart tacksamma om du hör av dig direkt  
�ll oss när du har få! ny! nummer eller skaffat en ny 

mailadress, det underlä!ar i vårt arbete med a! kunna 
ge en god och personlig service! 
 
 


