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NYSTART

Böstaden i sommarskrud

Med sin höga klara luft, en känsla av nystart och de första gula löven så är hösten här. Nu har 
de flesta av oss återvänt till rutinerna efter sommarens ledighet. Men visst skiljer sig hösten 
2020 från vad vi tidigare upplevt.  Covid-19 är fortfarande en del av vår verklighet och något 
vi måste förhålla oss till.  På följande sidor berättar vi mer om våra åtgärder för att minska 
smittspridning. Vad vi gör för att du ska kunna känna dig trygg och säker, i huset du bor i och 
med oss som hyresvärd.



Vi städar mer i alla hus
Vi ökade frekvensen på städningen i mars och det håller vi fast vid.
Varje vecka städas hela trapphusen. Trappräcken, dörrhandtag och andra utsatta ytor desinficeras. 
Tvättstugor storstädas varje månad och vi har infört handsprit i varje tvättstuga. Skulle handspriten 
få fötter - hör av dig till vår kundservice så ställer vi snabbt ut ny.

Endast frisknärvaro 
Våra medarbetare kommer inte till kontoret och arbetar inte ute i våra fastigheter om de har minsta 
symptom på covid-19. Detta krav ställer vi även på våra entreprenörer. 

På säkert avstånd
Vi undviker att ha fysiska möten på vårt kontor. Vi skickar kontrakt till nya hyresgäster och har 
främst möten via digitala kanaler. 

Service med hänsyn
Vi kommer även fortsättningsvis att hantera endast akuta serviceanmälningar, av omtanke både 
till dig som hyresgäst och våra medarbetare. Det innebär att vi ber dig att vänta med alla ärenden 
som inte är akuta. Ta gärna för vana att titta in på vår hemsida, där uppdaterar vi när och på vilket 
sätt vi förändrar vårt arbetssätt.

Hur trivs du i din lägenhet?

Vad tycker du om förvaltningen?

HYRESGÄST-
ENKÄTEN  2020

HÖSTRENSNING
PÅ GÅNG?

Varje år delar vi ut hyresgästenkäten till hyresgästerna i 
halva vårt bestånd. I år försenades den på grund av Covid-19 
vilket innebär att du som fått enkäten fortfarande har tid att 
svara. Sista svarsdatum är den 29 oktober, så ta chansen och 
berätta vad du tycker!

Vissa punkter består, corona eller ej. Ett säkert hösttecken är 
att vi ställer ut containers att slänga grovsopor i för dig som 
vill passa på att rensa hemma. Den 9–11 oktober är det dags 
igen. Se bifogat blad om var containern ska stå i ditt område.

Covid-19 hösten 2020
Vår värld förändrades på flera sätt i våras. Nu har det gått en period, vi har hunnit få tid att 

reflektera och se över hur de förändringar som vi införde i våras har fungerat.  
Vad vi väljer att ta med oss in i hösten är: 



Vägglöss - 
så här undviker du dem
Vägglöss kan finnas nästan varsomhelst och är sega överlevare. Allra bäst trivs 
de i närheten av sängar, eftersom de lever av att suga blod. På dagen är de svåra 
att se eftersom de gömmer sig i springor och skrymslen i och kring sängen. 
På natten kommer de fram och du märker ofta spåren av dem först morgonen 
därpå, som ilsket röda kliande bett på kroppen.

När man väl fått in vägglöss kan de vara mycket svåra att bli av med. Därför ska 
du titta noga på exempelvis hotellsängar eller möbler du fyndat på loppis. 
Spåren efter vägglössen syns som små svarta prickar eller fläckar som bäst syns 
vid sömmar, veck och skrymslen i möblerna. Misstänker du att de finns där - köp 
inte möbeln!

Har du varit utomlands är det bra att inte packa upp utan lämna resväskan på 
balkongen, i garaget eller utomhus under några dygn. Då hinner vägglössen dö. 
Misstänker du att du fått in vägglöss i din bostad, kontakta Anticimex direkt på 
telefon 0752-45 10 00 för att boka tid. Vi har avtal med dem så det är kostnads-
fritt för dig. Vi uppskattar även om du också mejlar till vår kundservice och 
meddelar att du fått objudna gäster.

En av de sista härliga sensommardagarna mötte vi upp Margareta 
Helander, Marianne Janebratt och Michael Conroy från trädgårds-
gruppen i Bö. Vad har hänt sedan den där kalla februaridagen 
då den första rundvarningen i området gjordes? Utrustade med 
kaffe och bulle slog vi oss ner i grönskan och Marianne började 
berätta. 

- Vi har planterat krusbär och fått sommarblommor som planterades 
runt entréerna i området. 

- Vad vi skulle önska nu är att få vattenkanna, kratta och lite 
andra trädgårdstillbehör så att vi själva kan hjälpa till och påta i 
jorden fyller Marianne i.

Att ha ett gemensamt intresse, grannar emellan verkar onekligen 
trevligt. Samtalsämnena växlar snabbt och de fyller i varandras 
meningar. Vi hinner avhandla både grillning, balkongernas status 
och vikten av att vårda träden i området. 

Det senaste inköpet till trädgårdsgruppen är 400 lökar som de 
själva ska plantera i området nu till hösten. Lycka till trädgårds-
gruppen och på återseende!

Vid Kvilletorget, mitt på centrala Hisingen, ligger restaurang East 
Africa. Vi träffar Fekadu Kesete för en pratstund om restaurangen.
 
Han kommer ursprungligen från Eritrea berättar han, men sedan 
30 år har han bott i Sverige. Att maten och restaurangen är 
viktigt för honom går inte att ta miste på, han lyser upp när han 
förklarar. 

- Smakerna kommer från Eritrea, Etiopien och även Somalia. 
Det är smakrik mat men egentligen inte så stark. Eller ja, för er 
svenskar är det kanske lite starkt, men inte mycket. 

Vad kännetecknar rätterna på East Africa? 

- Vi har mycket grytor, kött men även vegetariska alternativ och 
glutenfritt, säger Fekadu Enligt traditionen äter vi med händerna 
också, men det är valfritt. Vi serverar ett väldigt gott bröd som 
vi bakar själva, det heter injera. Det påminner utseendemässigt 
om det indiska chapatibrödet som säkert många känner till, men 
har en helt annan smak. Kom in och prova! Vi har bestick också 
försäkrar Fekadu med ett leende.

För att läsa mer om maten och öppettiderna, kika in på www.
eastafricarestaurant.se

MED SMAKER FRÅN 
EAST AFRICA

Margareta Helander

Trädgårds-
gruppen i Bö
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BÖ
Belysningen på fasaden på Nonnensgatan 3 och 5 är nu monterad 
och lyser upp grusgången vid lekplatsen. Detta har vi gjort för att 
bidra till en bättre ljussättning och ökad trygghet för dig som bor här. 

Vi har besiktigat balkonger, fasader och tak i området. Vi kommer nu 
att utvärdera resultatet av besiktningarna och planera för framtida 
renoveringar. Vi kommer att informera våra hyresgäster om vad som 
ska ske i god tid. 

Vi har besiktigat alla träd i Bö, sammanlagt 59 st för att se hur de 
mår och om vi behöver göra några insatser. Detta kommer vi att 
berätta mer om för våra hyresgäster i området framöver.

Arbetet med att måla källarfönster, garageportar och dörrar till 
miljörum och källare går mot sitt slut.  Renoveringen av betong-
trapporna är i stort sett klar.
 
BJÖRKEKÄRR
Lådspikaregatan 2-8
Målning av takfoten är klar. Vi har på grund av de översvämningar vi 
haft i källaren på Lådspikaregatan 2 underhållsspolat alla rör för att 
undvika framtida stopp och översvämningar.

Påskbergsgatan 8
På grund av Covid-19 har vi inte kunnat starta upp arbetet med att 
underhållsspola stammarna i fastigheten. Vi har valt att skjuta på det 
fram till 2021. 
 
KVILLESTADEN
Brämaregatan 2–10
Vi har tvättat fasaden ut mot gatan och fastighetens tak. Vi har lagat 
och målat sockeln på fasaden. 

Herkulesgatan 7
Vi har målat undertaket vitt i portalen. 

Kvilletorget 4-14
Vi har utfört underhållsarbete på vinden. Ny belysning är installerad 
i källargångar, förråd och tvättstuga. 

Kvilletorget 16–20
Vi byter till LED-belysning i trapphusen, något som ger både bättre 
ljus och en tryggare känsla. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 
planeras till hösten/vintern.

Kvilletorget 21-22 Brämaregatan 3 & 5
Vi har bytt belysning och målat undertaket i portalen vitt. 

Tunnbindaregatan 12 – 14 / Väderkvarnsgatan 18 – 20
Vi har dränerat vid cykelrummet på vägen ner mot garaget. Förråds-
golv och väggar är nymålade. Samtliga entréer har fått nya klinkers.
Vi har bytt ut belysningen till LED i ytterligare två stycken trapphus. 
Vi har kompletterat de återstående trapphusen med ny belysning. 

Tunnbindaregatan 21, Väderkvarnsgatan 17 & 19
Upprustning av fastigheten pågår. I våras inledde vi med fasad-
renovering och nu i september kommer vi att starta upp stam-
renovering av lägenheterna med start på Tunnbindaregatan 21. 

Projektet har blivit något fördröjt eftersom vi fick sanera ett par lägen-
heter på Tunnbindaregatan 21 där vägglöss upptäckts. Vi ville vara helt 
säkra på att ohyran inte spridit sig vilket den som tur var inte hade.

KVILLEBÄCKEN 
Vi har slipat och oljat in entrédörrar på Rundbäcksgatan 10 och 
Långängen 3.

LINNÉSTADEN / VEGASTADEN
 Nordostpassagen 2–6
Den 1 oktober startar vi upp renoveringen av den stora tvättstugan 
i källaren. Detta är något som vi sett att de boende efterfrågat i 
tidigare hyresgästenkäter. 

Vi vill gärna veta hur du som hyresgäst upplevde upprustningen av 
huset 2019. Ombyggnadsenkäten är nu utdelad till alla boende på 
Nordostpassagen 2–6. Berätta gärna för oss vad som var bra och 
vad vi kan förbättra!
 
Kastellgatan 11 / Majorsgatan 2
Målningen av fasad och fönsterbleck är klar och vi hoppas att du 
som bor här är nöjd med över hur fint det har blivit. 
 
Olivedalsgatan 24-26 / Vegagatan 54
Projektet med att renovera fasad, fönster, tak och balkonger går 
mot sitt slut. Det som återstår är att måla fasaden mot innergården 
och montera nya balkonger mot gården. 

LUNDEN
Redbergsvägen 7
Under hösten kommer vi att göra en fasad- och balkongbesiktning. 
Arbetet med att förstärka marken runt fastigheten kommer att ske i 
början på nästa år. Det gör vi tillsammans med andra fastighetsägare 
och räddningstjänsten i Göteborg.
 
VASASTADEN
Vasagatan 21 / Erik Dahlbergsgatan 16–18
Nu står ställningen utmed hela fastigheten och fasadrenovering 
pågår.  Vi planerar även ett antal större åtgärder för att få en 
godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

 Vasagatan 21 /Erik Dahlbergsgatan 16–18


