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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 och se 
över era brandvarnare. 
 
Vi erbjuder kostnadsfritt nya  
brandvarnare och batterier. 
Kontakta kontoret så ordnar vi 
med detta. Tel. 031-89 51 50 

I juletid tänder vi ljus och olyckan kan tyvärr lättare 
vara framme.  
 

Brandfilten används genom 
att man lägger ut filten över 
branden och på så sätt kvävs 
den. Snabbt och effektivt. 
Börjar det brinna är det bara 
att du rycker i de svarta rem-
marna så åker filten ut ur 
förpackningen. Sen är det 
bara att enkelt veckla ut fil-
ten och lägga den över elden.  
 

Saknar ni en brandfilt så får 
ni gärna kontakta kontoret så  
ordnar vi med detta! 

Brandfilt 

Ordning och reda!  

Detta år har på många sätt präglats 
av oroligheter runt om i världen. Vi 
upplever nu en högre hotbild och 
krissituationer som är svåra att 
hantera. Vi har i samarbete med 
Göteborgs Stad genomgått en kor-
tare utbildning för att vi som arbe-
tar ute i fastigheterna skall veta 
vad som gäller vid en kris eller ka-
tastrof. Det är mycket som är svårt 
att hantera och inte helt lätt att 
förhålla sig till.  
 

Vi har i detta nyhetsblad försökt att 
göra en kort sammanfattning med 
viktiga telefonnummer och hemsi-
dor som är grundläggande för varje 
person att känna till. 
 

När det gäller vårt löpande under-
hållsarbete har vi under året bland 
annat fortsatt arbetet med att re-
novera balkonger. Det är ett stökigt 
arbete och det är en ansträngning 
för er som bor i husen. Jag är tack-
sam för att vi har så förstående 
hyresgäster. Ett flertal balkonger 
fick vi möjlighet att öka storleken 
på, både på Topeliusgatan 3 och på 
Redbergsvägen 13. Förhoppnings-
vis blir detta något de boende kan 
njuta av till våren. 
 

Förra året tog vi fram en brandfilt 
till våra hyresgäster. Kontakta oss 
gärna ifall ni saknar en sådan. Om 
olyckan är framme så kan den vara 
en räddare i nöden! 
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Säkerhetsdörrar  

Säkerheten i fastigheterna och i 
boendet har under en längre tid 
varit ett aktuellt ämne. Vi såg i den 
senaste hyresgästenkäten  att flera 
efterfrågade möjligheten till en sä-
kerhetsdörr till sin bostad. 
 

Utifrån enkäten valde vi ut en fas-
tighet (Garverigatan 1/Friggagatan 
29) och frågade de boende om det 
fanns intresse att mot en mindre 
hyreshöjning få en ny dörr med sä-
kerhetsklassning och ett nytt låssy-
stem.  
 

Vi fick ett positivt gensvar och har 
därför under hösten genomfört en 
installation av säkerhetsdörrar till 
samtliga lägenheter i fastigheten. Vi 
bytte ut det gamla låssystemet och 
passade även på att byta ut entré-
dörrarna i trapphusen.  
 

Vi planerar att inför kommande år 
fråga i fler fastigheter om det finns 
intresse av en säkerhetsdörr.  
Maila eller ring oss gärna ifall ni vill 
att just er fastighet skall tillfrågas.  
 

Samtidigt har vi också valt att måla 
om trapphuset. Linnémålarna som 
har fått uppdraget, har analyserat 
färglagren i trapphuset och hittat 

färg och utsmyckningsdetaljer från 
husets begynnelse. Dessa detaljer 
vill vi ta vara på. 
 

Vi på förvaltningen önskar alla våra hyresgäster 

  God Jul och Gott Nytt År!  
Under jul- och nyårshelgen har  
kontoret begränsade öppettider.  

 

Vid akuta ärenden eller störningar  
då vi inte nås, ring journumret  
SECURITAS tel. 031-130 140. 

Nya säkerhetsdörrar 

Originaldetaljer analyseras 

Samuel Ling  



 Nyttiga kontaktuppgifter 

N Y H E T S B L A D  
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Välkommen till vårt hud- och friskvårdscenter! 
 

Nyhet! YinYoga med fokus på skelett, leder och bindväv  
samt starkt inslag av mindfulness. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialerbjudande till dig som är hyresgäst hos Gunnar Lövgren Fastig-
heter: Vi erbjuder dig 100kr som du kan använda valfritt på vilken 

behandling eller klass du önskar. Uppge koden GL-1239887.  
(Obs! Gäller vid ett tillfälle t o m 2016-02-28 och kan inte kombineras med andra rabatter) 

Erbjudanden från våra lokalhyresgäster 

   
 

Nödnummer, SOS 

Polisen 

Nationellt informationsnummer vid kris 

Sjukvårdsrådgivningen 

Göteborgs Stads kontaktcenter 

112 
114 14 
113 13 
1177 
031-365 00 00 

Med anledning av den senaste tidens höjda säkerhetsläge så 
har vi gjort en kortfattad sammanställning med telefonnum-
mer och hemsidor som är bra att känna till vid en kris eller  
katastrof.  

www.dinsakerhet.se 

En webbplats om risker och säkerhet 
som riktar sig till dig  som är privat-
person. 

www.krisinformation.se 

En webbplats som förmedlar infor-
mation från myndigheter till allmän-
heten vid en stor händelse eller kris. 

Julerbjudanden från våra lokalhyresgäster, 

samt ett erbjudande från Telia, för dig som bor 

i våra fastigheter. 

Redbergsvägen 13 

N Y H E T S B L A D  
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Större projekt 2016/2017 

Pågående större projekt i fastigheterna 

Vi har under hösten bytt ut balkongerna på Redbergsvägen 13. Fasaden som vetter mot torget har 
tilläggsisolerats och fått en helt ny putsad yta. Fasaden som vetter mot caféets uteservering har fogats 
om.  Vi fick möjlighet att dubblera ytan på 15st av balkongerna. I samband med detta så sökte vi bygglov 
och då ville Byggnadsnämnden att balkongerna skulle få en grön färg istället för tidigare vit. 
 
Till våren fortsätter arbetet med fasaden som vetter mot entréerna. Fasaden behöver fogas om i sin hel-
het. Vi byter samtidigt alla stuprör. 
 
 

På Jakobsdalsgatan 11 har vi under hösten provrenoverat en 
lägenhet som kommer att  vara färdig i januari 2016.  
Vi kommer under nästa år påbörja en stamrenovering på  
Jakobsdalsgatan 11. Stammar i samtliga lägenheter och källare 
skall ses över.    

Jakobsdalsgatan 11 

Utbyte av fönster på Karl Gustavsgatan 6-10 kommer att på-
börjas under 2016. Alla fönster skall bytas ut till nya 3-glas-
fönster. Detta innebär bättre inomhusklimat och bättre ljud-
dämpning mot buller från gatan. 
 
Vi kommer samtidigt att se över fasaderna. Vi kommer att 
måla om den grå fasaden som vetter mot gatan samt foga om 
tegelfasaden som vetter mot gatan i sin helhet. På innergår-
den gör vi lokala lagningar och bättringar. Stuprör och tak 
kommer även att ses över samt två terrasser som vetter mot 
innergården skall renoveras. 

Karl Gustavsgatan 6-10 

15st nya större balkonger Ny isolering och puts 


