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Vårgrönska på Kastellgatan/Majorsgatan

Dagarna blir längre och ljusare och nu ser vi den första skira grönskan. Inför våren ligger vårt fokus på 
att utemiljön vid hus och gårdar ska bli trevlig för dig som bor här. Det ska städas, rensas, planteras och 
göras vårfint. Så fort vädret tillåter åker flisen bort och utemöblerna tas fram.

Ett annat säkert vårtecken är att årets Hyresgästenkät delas ut i maj. Den är vårt viktigaste verktyg 
för att mäta hur du som hyresgäst trivs med ditt boende. Vartannat hushåll får enkäten och genom att 
delta hjälper du oss att utvecklas och bli en bättre hyresvärd. Du påverkar också din egen boendemiljö.

Vi önskar dig trevlig läsning och en spirande ljus vår!



Hur trivs du i din lägenhet?

Vad tycker du om förvaltningen?

Den 5 maj delar vi ut årets hyresgästenkät. I enkäten kan du fylla i hur du trivs med 
ditt boende och oss som hyresvärd. Vid delar ut enkäten varje år till hälften av våra 
bostadshyresgäster. Är det din tur i år? Ta gärna chansen och berätta för oss vad 
som fungerar bra och vad vi kan förbättra. 

I 2019 års enkät fick vi så höga betyg av våra hyresgäster att vi blev nominerade till 
priset Högsta serviceindex av Aktivbo som genomför undersökningen. Det räckte 
inte riktigt hela vägen men vi är glada för att vi fick så fina omdömen. Nu satsar vi 
för att kunna ge dig ännu bättre service i år. 

HYRESGÄSTENKÄTEN 2020

TOPPBETYG FÖRRA ÅRET – 
NU ÄR DET SNART DAGS IGEN!

Vi säger varmt välkommen till Linda Malm, vår nya marknads-
chef och verksamhetsutvecklare. Linda kommer närmast från 
en liknande tjänst på Stenungsundshem, det allmännyttiga 
bostadsbolaget i Stenungsund. Hon bor i Mölndal med blivande 
man, två egna barn, två bonusbarn samt katt och hund. Bröllop 
planeras i sommar. 

-Det låter som att du har fullt upp på hemmaplan och nu nytt 
jobb dessutom. Hur hinner du med? 

-Ja, det är mycket som händer i mitt liv just nu, säger Linda. 
Men det är roliga saker som ger energi!

Vad ser du mest fram emot att göra här på Ivar Kjellberg?

-Att tillsammans med mina medarbetare kunna göra ännu fler 
bra saker, så att Ivar Kjellberg blir det bostadsbolag i Göteborg 
man allra helst vill bo hos och jobba för! menar Linda.

Vid hörnet Olivedalsgatan/Vegagatan händer det mycket. 
Vi har under vintern renoverat de vackra fönstren ut mot gatan 
och målat i trapphusen. Under våren ska vi foga om fasad, 
renovera tak och balkonger. Vi värnar lite extra om projektet 
då fastigheten som är från 1928 har många tidstypiska drag 
som vi vill bevara. Blyinfattade fönster stuckatur och väggmål-
ningar inne i trapphusen för att nämna några detaljer. Förutom 
bostadshyresgäster har vi fyra lokalhyresgäster som driver 
sina vitt skilda verksamheter här. Bar Robusta, Savage Tattoo, 
Salong Alexandra - ekologisk hårvård och Joe Nimble. De har 
alla öppet precis som vanligt under renoveringen.  

SalongAlexandra
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VÅRT HUS

Välkommen 
till oss Linda Malm



HYRESGÄSTENKÄTEN 2020

TOPPBETYG FÖRRA ÅRET – 
NU ÄR DET SNART DAGS IGEN!

Vi har förmånen att ha flera trivsamma grönområden i Göteborg 
varav det största ligger i Bö. Det märks att den yttre miljön är något 
som engagerar våra hyresgäster. Det kommer många synpunkter och 
förslag varje år om hur man vill ha det i sitt område.  Därifrån kom 
tanken att bjuda med hyresgäster på en rundvandring i området. 

På rundturen i februari beslöt vi att beskära ett par buskage som 
vuxit sig stora. Vi har också arbetat för att öka tryggheten i området 
genom att bland annat sätta upp mer belysning. Dagen vi valt 
visade sig inte vara något för veklingar. Rundturen gjordes i snö och 
kyla, men trots detta var det ett nöje att gå runt. Tack till dig som 
var med och gjorde trädgårdsvandringen möjlig. Det här gör vi om.

Har du funderat på att börja betala din hyra 
digitalt? Passa på att ordna det nu. Du gör 
samtidigt en god gärning - för varje hushåll 
som går från manuell betalning till någon av 
våra digitala betalningskanaler skänker vi 
100 kronor till Världsnaturfonden. Genom att 
betala digitalt bidrar du också till en 
minskad pappersförbrukning och ett 
mer hållbart samhälle. Du kan välja 
mellan att sköta dina betalningar 
via autogiro, e-faktura, e-post, 
eller att få fakturan via Kivra.  

Vårstädning
Börjar du svårt att stänga garderoberna? Känns det som att 
källarförrådet har krympt? Lugn - vi tar hand om dina grovsopor. 
Den 17–19 april ställer vi ut containers i våra områden. Se bifogat 
blad om vilken plats som gäller där du bor. 
 
Förhandlingar på gång
Hyresförhandlingarna för 2020 pågår fortfarande. Hyresgästför-
eningen och våra ombud Fastighetsägarna och RCB förhandlar. 
När förhandlingarna om de nya hyrorna är klara kommer vi att 
skriva om det på vår hemsida. Du kommer att kunna se vad din 
nya hyra blir på din hyresavi.

Mer och snabbare information
Har vi din e-post kan vi snabbt och smidigt meddela dig om 
akuta händelser som elavbrott, vattenläckor och liknande – 
men också informera dig om planerade arbeten i huset och 
bostadsområdet. En klimatsmart bonus är att det kraftigt minskar 
användningen av papper. Gå in och uppdatera din e-post på 
Mina sidor på kjellberg.se redan idag, eller hör av dig till oss på 
kundservice@kjellberg.se eller 031-799 84 84 så hjälper vi dig!

Trädgårdsvandring i Bö

Världsförbättrare
 på hemmaplan

AKTUELLT

Reikikliniken 
– Ny hyresgäst på Vegagatan

På Vegagatan 1 har Reikikliniken flyttat in. Jag hälsar på Gun Moss Bjerling och Peter 
Bjerling som driver kliniken.
Vad är Reiki för någonting?

-Reiki är en komplementär energimedicinsk metod som frigör blockerade energier 
och känslor hos personen, så att livsenergin kan flöda fritt berättar Gun.

-Det reducerar stress och är bra för självläkning fortsätter Peter. Under en behand-
ling ligger personen påklädd och reikiterapeuten håller händerna stilla på kroppen 
eller i auran/energikroppen. Reikin anpassas till mottagaren och energin går auto-
matiskt dit den bäst behövs.

I Sverige är Reiki godkänt som friskvård. Vill du veta mer? Besök Reikiklinikens 
hemsida, reikikliniken.se 



PÅ GÅNG I VÅRA HUS
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BÖ OCH ÖSTRA GÖTEBORG 
Bö
Sotaren och räddningstjänsten besiktigar öppna spisar i området. Entré-
dörrarna på Bögatan 39 och Nonnensagatan 5 ska renoveras med start i 
mars/april. Efter det kommer sidopartierna vid entréerna att ses över. 

Vi ska sätta mer belysning och fasadlampor på fler fastigheter vid 
lekplatsen för ökad trygghet och bättre synbarhet. 

Vi ska besiktiga balkonger, fasader och tak i området. Vi kommer här att 
samarbeta med företaget Betongskonsulten. 

Under våren ska vi måla källarfönster och dörrar till miljörum och källare.  
Vi kommer också att måla portarna in till våra garage.

Vi får många önskemål och synpunkter från hyresgäster när det gäller 
den yttre miljön. Det är roligt att så många engagerar sig. Vi har därför 
skapat en trädgårdsgrupp i området. Vi kommer i år att plantera växter 
efter goda förslag från hyresgäster. Vi kommer även att se över våra träd 
med en trädspecialist. Det är viktigt att göra det återkommande eftersom 
vi har många stora träd i området.

Björkekärr
Målning av takfoten kommer att göras i vår. Vi ska även se över fasaden 
och balkongerna ihop med Betongkonsulten.

Påskbergsgatan
Nu har vi målat klart i entrén. Vi kommer att underhållspola stammarna  
i fastigheten med start i april för att undvika framtida stopp och läckor. 
Vi skickar ut mer information inför att vi ska påbörja arbetet.
 
Jakobsdalsgatan 15
Vi har underhållsspolat stammarna i fastigheten.

KVILLESTADEN
Kvilletorget 4-14
Vi har målat golv i förrådsgångar och i en del utrymmen även målat 
väggar och dörrar. Vi håller på och utför underhållsarbete på vinden. 
Inom kort ska belysning i källargångar, förråd och tvättstuga bytas ut 
till LED. 

Kvilletorget 16-20
Vi byter till LED-belysning i trapphusen. Vi kommer att lägga klinker i alla 
våra entréer ut mot Kvilletorget. OVK besiktning ska ske under våren.

Kvilletorget 21-22, Brämaregatan 3 & 5
Vi ska byta belysning och måla undertaket i portalen vitt. På baksidan 
har vi beskurit träden. Vi har bytt ut fasadsiffrorna vid entréerna. 

Brämaregtan 2-10  & Herkulesgatan 7
Under våren ska vi tvätta fasaden ut mot gatan och även tvätta fastig-
hetens tak.

Tunnbindaregatan 12-14, Väderkvarnsgatan 18-20
Vi har bytt ut våra entrépartier till nya på samtliga entréer. 
Vi ska dränera vid cykelrummet på vägen ner mot garaget. Förrådsgolv 

och väggar ska målas. Vi ska byta ut belysningen till LED i ytterligare 
två stycken trapphus. Vi ska komplettera de återstående trapphusen 
med ny belysning. Vi kommer att lägga klinker i alla våra entréer ut mot 
Kvilletorget.

Tunnbindaregatan 21, Väderkvarnsgatan 17 & 19
Vi planerar för en renovering av fastigheten med start till sommaren 
2020. Vi kommer att börja med att renovera fasaden.

Brämaregatan 20-24
Vi har beskurit träd på innergården. 

Vindragaregatan 12-14
Vi har beskurit träd vid uteplatsen. Nu målar vi källargångar, golv,
väggar och dörrar. Entréerna får ny belysning och vi målar samtidigt 
undertaken vita.

KVILLEBÄCKEN
Oljning och slipning av entrédörrar på Rundbäcksgatan 10 och
Långängen 3.

LINNÉSTADEN/VEGASTADEN
Nordostpassagen 2-6
Lägenhetsrenoveringen är klar på Nordostpassagen 2–6. Under 2019 
stamrenoverade vi samtliga 63 badrum och många hyresgäster valde 
att även få köken renoverade. Nu ska vi byta fläktar i huset och dra nya 
rör för dagvatten i bottenplattan på huset. Vi kommer även att renovera 
tvättstugorna vilket vi sett att många hyresgäster har önskat i enkäten.

Kastellgatan 11 / Majorsgatan 2 
Vi kommer att måla fasaden mot gården med start i april/maj. Vi ska 
också måla fönsterblecken ut mot gatan. Arbete med att se över trap-
porna i trapphuset kommer att starta upp inom kort.

Olivedalsgatan 24-26 / Vegagatan 54 
Förbättringsmålning i entréerna är klart. Vi har bland annat haft en 
konstnär på plats från Linnémålarna för att se över de vackra målning-
arna i yttre entrén på Vegagatan 54. Arbetet med att renovera fasad, 
fönster, tak och balkonger pågår. 

LUNDEN
Redbergsvägen 7
Trapphusen har målats. En fasad- och balkongbesiktning kommer att 
utföras under våren. Vi kommer även att ihop med andra fastighetsägare 
förstärka marken utanför fastigheten. Arbetet görs ihop med räddnings-
tjänsten i Göteborg.

VASASTADEN
Vasagatan 21 / Erik Dahlbergsgatan 16-18
Då vi sett att större åtgärder behöver göras med fasaden väljer vi att ta 
ett samlat grepp 2020. Åtgärder för att få en godkänd OVK planeras. 

TV-sändningarna blir digitala
Den 26 maj går vår tv-leverantör ComHem över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga 
kanalerna utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra 
redan nu. Läs mer på www.kjellberg.se eller kontakta oss på 031-799 84 84 så hjälper vi dig!


