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Så kom den äntligen - sommaren. I år mer välbehövlig än på länge. Efter en turbulent 
vår med covid-19 som så i grunden påverkat oss och vår omvärld känns det 
verkligen som att vi alla kan behöva lite ljus och värme.  Vi hoppas att du får 
möjlighet att vila upp dig i sommar och att på ett säkert avstånd vara 
tillsammans med nära och kära. 

Ta hand om dig!
Sommarhälsningar från oss på Ivar Kjellberg



Hur trivs du i din lägenhet?

Vad tycker du om förvaltningen?

Vi gör ständigt större och mindre förbättringar i våra hus och på gårdar efter att vi lyssnat 
på dig som hyresgäst. I hyresgästenkäten frågar vi dig som bor hos oss hur du trivs och vad 
du tycker om vår service, din lägenhet och området du bor i. Om du vill veta mer om vad 
som har hänt och vad som är på gång i ditt område – besök vår hemsida och läs mer under 
Aktuellt – ”Vi lyssnar på dig”.

Vi har valt att skjuta upp årets hyresgästenkät till september. Kraft och tid har under våren 
lagts på att hantera coronavirusets inverkan.  Vi vill kunna utföra de arbeten vi tänkt och 
hyresgästenkäten är ett viktigt redskap för oss när vi planerar vårt framtida underhåll. 

Men vi känner stor ödmjukhet inför covid-19 och vi vill inte utsätta dig eller våra medarbetare för 
onödig smittorisk.  Som det ser ut nu så är hyresgästenkäten planerad till hösten.  Ta då chansen att påverka!

PÅVERKA DITT BOENDE –
SVARA PÅ HYRESGÄSTENKÄTEN

- serviceanmälan 
under coronatider

På grund av covid-19 har vi under våren begränsat antalet 
besök inne i våra lägenheter och lokaler och det fortsätter vi 
med under sommaren. För att undvika smittspridning utför vi 
endast akuta serviceanmälningar. Vi ber dig därför att avvakta 
med att anmäla ärenden som kan vänta ett tag – och hoppas 
på din förståelse. Våra fastighetsskötare lägger nu istället stort 
fokus på utemiljön och gemensamma utrymmen som cykelrum, 
tvättstugor, källargångar och liknande.  

Vi kontaktar dig 
Om vi får in en akut serviceanmälan som kräver att vi går in i 
din lägenhet blir du alltid kontaktad av oss eller vår entrepre-
nör inför besöket. Vi kommer att fråga dig om du eller någon i 
din familj har eller nyligen har haft symptom på covid-19. Detta 
för att vara säker på att ingen som är sjuk eller som tillhör en 
riskgrupp finns i lägenheten. 

Vi är försiktiga
Våra medarbetare och de entreprenörer som utför arbeten åt 
oss och som kommer i kontakt med våra hyresgäster ska alltid 
tänka på att:

          •  De inte har några som helst sjukdomssymtom 

          •  De inte tar i hand och håller säkerhetsavstånd på mer
             än 1,5 meter

          •  De tvättar alternativt spritar sina händer innan de 
             besöker ny hyresgäst

FÖR 
SÄKERHETS 
SKULL 

Välkomna 
Pia Lundgren och 
Jenny Kullenberg
Pia Lundgren och Jenny Kullenberg har under våren blivit 
våra nya medarbetare i kundservice.  De kommer ansvara 
för uthyrningen av våra bostäder och bilplatser. Tillsam-
mans med Malin Andréasson kommer de att arbeta med 
kundservice via telefon, besök och e-post. Pia och Jenny 
har lång erfarenhet av kundservice och administration och 
engagerar sig för att du som hyresgäst ska trivas och få bra 
hjälp.

”Du som har en 
digital boknings-
tavla för tvätt-
stuga där du bor 
kan nu även boka 
tvättstugan via 
en app eller via 
webb. Läs mer på 
vår hemsida om 
hur du gör!”



Hyresförhandlingarna
När det här skrivs har vi just fått besked 
om vad de nya hyrorna för 2020 blir för 
merparten av våra hyresgäster. Det är 
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna 
och RCB som förhandlar om hyrorna för 
oss.  Din nya hyra kan du se på avin för 
juli månad. Hyran börjar gälla från den 1 
maj vilket innebär att vi tar ut retroaktiv 
hyra för maj och juni på avierna för juli 
och september. För dig som ännu inte 
fått någon ny hyra betalar du 2019 års 
hyra precis som vanligt. 

Tack för att du bidrar till 
en smartare vardag!
Nu är det ca 80% av våra hyresgäster 
som betalar sin hyra digitalt – via e-post, 
autogiro, e-faktura eller Kivra. Vår 
gemensamma insats har gett resultat - vi 
minskar pappersförbrukningen och gör 
något positivt för klimatet. Inte nog med 
det – det betyder att vi, som 
utlovat, ger 5000 kronor till 
WWF:s trädplantering. Om du 
inte redan gör det, bidra du 
också – gå in på vår hemsida 
och anmäl dig till digital hyresbetalning 
redan idag!

E-signering av kontrakt
Nu inför vi elektronisk signering av hyreskontrakt. Fördelen för dig som ny hyresgäst är 
att du kan skriva under hyresavtalet precis när och var du vill. När du ska signera ett avtal 
digitalt får du ett mejl med en länk. Där kan du läsa avtalet och signera med ditt bankID. 
Efter signering lagras det signerade avtalet i vårt fastighetssystem. 

Med elektronisk signering kan vi säkerställa att det är rätt person som skriver under och att 
alla avtal finns på en och samma plats. Signeringen håller samma juridiska validitet som ett 
avtal på papper. 

Möjligheten till elektronisk signering av avtal är ett viktigt steg i vår digitaliseringsprocess. 
Digitaliseringen handlar mycket om att säga ja till möjligheter som kan utveckla verksam-
heten. Tiden vi sparar på minskad administration betyder att vi kan satsa på att höja vår 
kundnöjdhet genom fler personliga möten som till exempel gårdsträffar. Dessutom sparar 
vi på miljön med minskad pappersförbrukning. 

Möjligheten att teckna hyresavtalet på traditionell väg finns fortfarande kvar för de som vill 
och för de hyresgäster som inte har bank-id.

AKTUELLT

ÅTERVINN DINA 
KLÄDER!
Många hyresgäster vill bidra till ett mer klimatsmart samhälle. 
Vårt hållbarhetsarbete handlar mycket om att hjälpa till att 
skapa sådana möjligheter. Från april till augusti 2020 har vi 
ett pilotprojekt i två av våra fastigheter – Jungmansgatan och 
Kvilletorget 4-14. Du som bor här har möjlighet att källsortera 
dina trasiga och begagnade kläder, genom insamlingsbehålla-
re i tvättstugorna. 

I Sverige konsumerar vi, enligt Naturvårdsverket, ungefär 13 
kilo textilier per person och år och endast 20 % av dessa går 
till återanvändning, resten förbränns. Ur ett miljöperspektiv 
är det ett stort resursslöseri att textilavfall inte särskiljs från 
brännbart.

I tvättstugorna har vår samarbets-
partner Human Bridge placerat
behållare för textilinsamling där 
du kan slänga allt ifrån filtar till 
gamla jeans. Human Bridge 
bildades 2001 av 
Läkarmissionen och 
Erikshjälpen och 
finansierar sitt bistånds-
arbete genom förädling 
och försäljning av textilier.

Pero´s 
Chark & Deli
På Kvilletorget 
öppnar inom kort en 
charkbutik med smaker 
från forna Jugoslavien. 
Preliminär öppningsdag 
är den 22 juni. Vi träffade 
butiksägaren Peter Milinovic
utanför butiken och bad honom 
att berätta lite om sig själv och sin affärsidé.

Vem är du? 
Mitt namn är Peter Milinovic och jag är uppvuxen här på Hisingen.

Hur kom du på idén att sälja charkprodukter? 
Min pappa har under hela min barndom torkat kött och gjort 
egna korvar. Jag har alltid haft ett intresse för mat och matlag-
ning och såg en möjlighet att sälja korvar som har en touch från 
forna Jugoslavien.

Varför ska man handla hos dig? 
Hos mig ska man handla om man vill ha svenskt närproducerat 
kött med smaker från forna Jugoslavien. 

Ett tips är att besöka Peter redan från start, han kommer att ha 
flera bra öppningserbjudanden hälsar han.



HÄNDER I VÅRA HUS
Energideklarationerna för alla våra fastigheter är snart färdiga.

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB
Kundservice@kjellberg.se • Tel: 031-799 84 84

BÅTSMANSTORPET
Båtsmanstorpets kännetecken, 
den pyramidformade båken är nymålad. 
Nya växter har planterats 
kring fastigheten.

BÖ OCH ÖSTRA GÖTEBORG 
BJÖRKEKÄRR
På Lådspikargatan ska takfoten målas och fastighetens balkonger 
samt fasad ska besiktigas av Betongkonsulten.

BÖ
Sotaren har kommit med en del anmärkningar som vi åtgärdar 
med hjälp av entreprenören Skorstensfolket. Räddningstjänstens 
brandskyddskontroll har gjorts till hälften, resterande är upp-
skjutet på grund av covid-19. Betongkonsulten besiktigar fasader, 
balkonger och tak. Betongtrapporna utomhus ska renoveras.

KVILLESTADEN
Utemiljön i Kvillestaden ses över. 

Tunnbindaregatan 12-14/Väderkvarnsgatan 16-18
Under vecka 24-27 ska vi tvätta fasaden ut mot gatan och tvätta 
taket samt laga och måla sockel och fasad. Vi har börjat med att 
renovera fasaden. 

Tunnbindaregatan 21, Väderkvarnsgatan 17 och 19
Fasadrenovering pågår.

Brämaregatan 2-10
Vi ska tvätta fasaden ut mot gatan och tvätta taket.

Brämaregatan 20-24
Byte av fläktaggregat pågår. 

Kvilletorget 16-20
Entréerna ska kaklas om.

LINNÉSTADEN/VEGASTADEN
Kastellgatan 11/Majorsgatan 2
Fasaden mot gården målas om nu.

Olivedalsgatan24-26/Vegagatan  54
Fasad-, balkong- och takrenovering samt byte av fönster mot 
gården pågår nu.

Nordostpassagen 2-6
Tvättstugan ska renoveras.

LUNDEN
Redbergsvägen 7
Mark vid fastigheten ska förstärkas. Det görs i samarbete med 
övriga fastighetsägare i området.

VASASTADEN
Vasagatan 21/Erik Dahlbergsgatan 16-18. 
Vi planerar för större åtgärder i fastigheten under året. 

Fasad-, balkong- och takrenovering på Olivedalsgatan/Vegagatan.

Mån-fre 8.00-16.00        Lunchstängt 12.00-13.00

Den 13-24 juli (vecka 29-30) är vårt kontor stängt. 
Våra fastighetsskötare jobbar som vanligt under stängningen och 
kommer att hjälpa dig med eventuella serviceanmälningar. Frågor om 
din lägenhet, underhåll etcetera får vänta tills vårt kontor öppnar igen. 
Om det inträffar akuta ärenden när vi har stängt, ring SOS-Alarm på tel. 
031-703 14 50

SOMMARÖPPETTIDER


