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Information, tips och annat vi vill dela med oss till dig som bor eller har verksamhet i våra hus.

MerVärden
IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB

God Jul
och

Gott Nytt År!

REKORDRESULTAT!
 HYRESGÄSTENKÄTEN 2020 – LÄS OM JUST DITT OMRÅDE



              Rinner det  
       vatten inne i 

ditt kylskåp?
I kylskåpets mitt (i äldre kylskåp ibland i botten) finns ett hål, 
ofta med en ränna där kondensvatten ska rinna ut. Om smuts 
fastnar i hålet kan vattnet istället rinna ut i botten på kylskåpet 
och vidare ner på golvet. Stapla inte varor mot kylskåpets 
bakre vägg, där ska kondensvattnet kunna rinna fritt till dräne-
ringshålet. Kontrollera också att hålet inte är tillknäppt när du 
rengör i kylskåpet. Vår fastighetsskötare Lars Neckén tipsar 
om att man kan använda en mjuk slang för att rensa i hålet och 
blåsa in luft för att få det rent. 

FASTIGHETSSKÖTAREN
 TIPSAR

Årets mörkerrondering såg lite annorlunda ut i år. Varje höst går 
vi på Ivar Kjellberg ut och ser över våra fastigheter och dess om-
givningar under en kväll. Vi gör det för att se hur vi kan förbättra 
synligheten kring våra hus och öka tryggheten för dig som 
hyresgäst. Kanske har en buske vuxit sig för hög under somma-
ren eller så har en lampa slocknat vid porten. Det vi upptäcker 
lämnar vi över till ansvarig förvaltare för åtgärd. 

Om du själv har förslag på vad vi skulle kunna göra för att öka 
tryggheten i ditt hus är du välkommen att kontakta vår kund-
service. Alla tips som leder mot en tryggare boendemiljö tas 
tacksamt emot! 

LJUS 
I MÖRKRET

Vårt bästa betyg...
Vi har årets resultat av hyresgästenkäten. I detta nummer 
kan du läsa mer om vad hyresgästerna i just ditt område 
har tyckt till om. Vi redovisar serviceindex per område 
och tar även med hyresgästernas egna skrivna svar.
 
Vi planerar nu för de arbeten vi ska göra i våra hus under 
nästa år. Synpunkterna och förslagen vi har fått i enkäten 
är ett bra verktyg för att veta vad som är viktigt för dig 
som bor hos oss.
 
Nu ser vi framåt tillsammans mot ett ljusare år 2021. 

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar vi alla på Ivar Kjellberg 

kjellberg.se
Glöm inte

MINA SIDOR
Här finner du all information om ditt boende hos oss.

 Här gör du också dina serviceanmälningar.



89,5 

SERVICE-
INDEX %

Resultat Hyresgästenkäten 2020

Tack till dig som tog dig tid att svara på årets hyresgästenkät. Dina 
svar hjälper oss att bli en bättre hyresvärd. I år känns det onek-
ligen extra roligt, vi fick 89,5 %, vilket är vårt bästa serviceindex 
någonsin! 

Att serviceindex kunde bli så högt under en pågående pandemi 
när våra fastighetsskötare endast kunde åka på akuta service-
anmälningar och vi stängde vårt kontor för besökare kan låta 
märkligt. Men de allra flesta förstod att de åtgärder vi vidtog var 
av omtanke om både dig som hyresgäst och våra medarbetare.
 
Det var också en väldigt hög svarsfrekvens, 68% tog sig tiden att 
svara på frågor om allt från städning i trapphus till hur hemsidan 
fungerar och vilket bemötande våra medarbetare och entreprenö-
rer ger. 

Svaren sammanställs inom fyra områden med delindex (Rent & 
Snyggt, Trygghet, Hjälp när det behövs och Ta kunden på allvar). 
Det sammanlagda resultatet blir ett så kallat serviceindex, ett 
samlat mått på våra insatser gentemot kund.

Nu arbetar vi vidare på att ta tillvara alla de synpunkter, förslag 
och tips som kommit in. Hyresgästenkäten är ett av de viktigaste 
verktygen för att sätta nya mål framöver. Och det gör vi med glädje 
– tack för ett fantastiskt betyg!

Att många av våra hyresgäster här uppskattar att bo i 
Linnéområdet blir tydligt när man läser de skrivna svaren. 
Flera personer lyfter också fram den goda sammanhållningen 
de har i huset. Det känns härligt att höra då det faktiskt är 
personer från olika hus som skriver så, vilket får oss att känna 
att det är många här som har väldigt goda grannar. Ett par 
hyresgäster lyfter dock att de ibland blir störda av grannarna. 
Med tanke på att vi har en pandemi där samhället uppmanar 
alla som kan att arbeta hemifrån och gymnasieskolorna och 
universitet och högskolor till och från har haft distansunder-
visning så känns det inte så konstigt. Vi får alla hjälpas åt och 
visa hänsyn och kanske också ha lite ökad förståelse för de 
speciella omständigheterna just nu.

”Älskar Bar Robusta och att bo i Linné”

”Vid byte av fönster i kök i samband med renovering 
framstår nya som alltför moderna”

”Underbara grannar”

VEGASTADEN/
LINNÉSTADEN

SERVICE-
INDEX %

+ 3,4
jämfört med 

2019

89,3

ALL 
TIME HIGH

Så här redovisar vi enkätsvaren:

Vi har i år valt att presentera resultatet per boområde. Här bred-
vid ser du resultatet från Vegastaden/Linnéstaden. På det följande 
uppslaget finner du resulatatet från våra övriga områden.

I illustrationen till höger i bilden ser du årets Serviceindex i den 
blå cirkeln. Under denna finns förändringen jämfört med förra året.

Vi har gjort en kort sammanfattning av enkätsvaren och redovisar 
också några ”fritextsvar” från boende i det aktuella området.

Än en gång - tack för din medverkan och ett fantastiskt betyg!



 

Här ser vi att man önskar fler sittplatser på innergårdarna. Flera 
hyresgäster skriver att det är en bra standard där de bor och 
att de uppskattar att det finns tvättmaskiner i lägenheterna. 

”Har anmält två saker och den ena ansågs akut. Den 
andra fick vänta pga corona”

”Lyhörd, serviceinriktat och noggranna”

KVILLEBÄCKEN

SERVICE-
INDEX %

+ 5,5%
jämfört med 

2019

86,6

Så roligt att hyresgästerna trivs så bra i Jakobsdal. Men visst 
finns det utrymme att bli bättre även här..

 ”Förbättra förvaringen av cyklar, tex plats på gården 
med tak med låsmöjlighet för cykeln. Det är alldeles 

för trångt i cykelförrådet. Kanske kan man vända 
(vinkla) cykelställen mot gatan så att de används” 

JAKOBSDAL

SERVICE-
INDEX %

+ 4,9%
jämfört med 

2019

96,1

Utökade tvättider och en extra tvättmaskin förs fram som öns-
kemål.  ”Det är hårt tryck på kvällstiden” skriver en hyresgäst. 

Flera uppskattar att det är enkelt att boka tvättid men man 
skriver också att alla bokade tider tyvärr inte nyttjas. Boende 
önskar att balkongerna renoveras och målas om. Flera lyfter 

fram att de är mycket nöjda med fastighetsskötaren.

”Gärna fler utemöbler Mycket bra kontakt 
med grannar!”

”Tryggt, lugnt. Gärna mer belysning av träd och fasad.”

BÖSTADEN

SERVICE-
INDEX %

+ 2,4%
jämfört med 

2019

92,9

SERVICE-
INDEX %

+ 1,75%
jämfört med 

2019

94,25

BJÖRKEKÄRR
På Lådspikaregatan har vi flera hyresgäster som har bott i 
många år och trivseln är generellt mycket hög. Ett par hyres-
gäster tycker att det är svårt att komma fram på telefon till oss. 
Alla städar inte efter sig så bra i tvättstugan uttrycker en annan 
person. Flera hyresgäster skriver att de skulle vilja lära känna sina 
grannar mer.

”Tryggt, ordning och engagemang” 

”Lyhörd, human, gedigen”

SERVICEINDEXRESULTAT FRÅN ÅTTA AV VÅRA BOOMRÅDEN



 

Här ser vi en stor höjning av nöjdheten när det gäller hur våra 
medarbetare håller sina löften.  Hyresgästerna här är nöjda 
med öppettider och att komma fram till kundservice. Man 
upplever också att känslan av trygghet och säkerhet har blivit 
bättre.  

  ”Vackert hus . Väl underhållet . Centralt läge.”

”Bra lägenhet, fina grannar till största delen, 
bra kvarter, bra hyresvärd” 

.

VASASTADEN

SERVICE-
INDEX %

+ 17,7%
jämfört med 

2019

94,7

Här ser vi att våra hyresgäster trivs väldigt bra även om vi har 
fått en liten tillbakagång på upplevd trygghet jämfört med 
föregående år. Trygghet är någonting vi kontinuerligt arbetar 
med på Ivar Kjellberg. Vi är med i flera trygghetsskapande 
nätverk med polis och andra fastighetsägare i våra områden. .

”Städningen av trapphuset fungerar mycket bra men 
miljöhuset lämnar en del i övrigt att önska.” 

”Det källsorteras väldigt dåligt av många!”

”Bra hyresvärd”

SERVICE-
INDEX %

-1.0
jämfört med 

2019

90,7

Här är hyresgästerna nöjda med Ivar Kjellbergs öppettider 
och möjligheterna att komma fram på telefon. Boende upple-
ver att de får information om vad som ska hända i fastigheten 
och känner att de får ett bra bemötande.

”Stort plus för snabb och trevlig
 återkoppling av fastighetsskötaren!”

OLSKROKEN

SERVICE-
INDEX %

+ 4,4%
jämfört med 

2019

94,2

Här har vi många lägenheter och det märks på de skrivna 
svaren. Det har kommit in mycket synpunkter från boende här. 
Flera uttrycker att de vill ha utökade tvättmöjligheter i sina 
hus. En del stör sig på restaurangerna vid torget medan andra 
uppskattar att Kvilletorget är ett levande område med liv och 
rörelse.

”Väldigt bra med nya bokningssystemet till tvättstugan 
där man inte behöver gå ner i källaren för att boka. Sen 

är inte folk så bra på att sortera sina sopor. Ofta det 
ligger fel saker i kärlen.”

”Jättebra område och jag gillar att bo i min lägenhet.”

KVILLESTADEN

SERVICE-
INDEX %

+0,1%
jämfört med 

2019

87,1

LUNDEN

SERVICEINDEXRESULTAT FRÅN ÅTTA AV VÅRA BOOMRÅDEN



Kreativa lösningar 
tar henne framåt
Vi ringer till Salong Alexandra på Vegagatan 54 för att höra 
hur de hårdare restriktionerna påverkat dem.

Har ni gjort några anpassningar för att minska smittspridning? 
– Ja,  jättemånga berättar Alexandra Altring, ägare till  salongen.
 
– Vi har utökat öppettiderna för att inte ha flera personer i sa-
longen samtidigt. Mejlat våra kunder att de kan boka tid sent 
på kvällen eller på helger. Man kan boka salongen då man är 
garanterad att det inte kommer in någon annan kund. Det är 
uppskattat av riskgrupper.

Har ni gjort några förändringar som man märker som kund när 
man kommer till er?
– Vi har handsprit och munskydd som vi delar ut till alla kunder 
och vi frisörer bär visir. 
– Vi har tagit bort alla tidningar eftersom det kan vara en 
potentiell smittorisk.

Vågar kunderna komma?. 
– Det är en stor minskning, men vi har faktiskt fått en del nya 
kunder från närområdet. Vi har gjort utskick och skrivit att de 
som arbetar hemma kan förena nytta med nöje hos oss. Kun-
derna kan ta med sig sin dator och jobba i frisörstolen medan 
vi gör dem fina. Många uppskattar att byta miljö om så bara 
för en timme eller två nu när de är hemma så mycket.
 
– Vi ger också 20% rabatt till alla som kan visa att de jobbar 
inom sjukvården, vilket har gett oss några nya kunder. Det är 
vårt sätt att visa uppskattning till det fantastiska jobb som 
den yrkesgruppen gör varje dag. 

BILLIG 
LIVFÖRSÄKRING

Nu i jul är det extra viktigt att testa brandvarnaren hemma. 
Tyvärr gör många det för sällan. Risken är att man känner en 
falsk trygghet, och den dagen något allvarligt händer så visar 
det sig att man har glömt en så enkel sak som att byta batterier.

Att ha en fungerande brandvarnare hemma är en av de bästa 
försäkringar som finns. Allt du behöver göra är att trycka på 
knappen som finns på brandvarnaren – om den låter fungerar 
den och om inte, testa att byta batterierna!



Öppettider under jul-  nyårs- och trettondagshelgerna
Kontorets vanliga öppettider
Måndag 8.00-16.00
Tisdag 8.00-18.00
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-16.00

Röda dagar och nyårsafton har vi stängt. 
Den 23 december har vi öppet kl. 8.00-13.00
Tisdagen den 5 januari har vi öppet kl. 8.00-15.00
Vid akuta händelser som vattenläcka eller strömlös lägenhet då kontoret har stängt, kontakta 
SOS alarm på telefon 031-703 14 50

Tjugondag Knut när julen dansats ut…
Vi tar hand om din julgran. När julen är över samlar vi ihop alla julgranar 
runt tjugondag knut. Se bifogat blad om vart du ska lämna din gran
 för upphämtning.

Sortera rätt i juletid
          Under julen slängs en hel del presentpapper, kartonger, etiketter  
                          och presentsnören från julklappar i våra miljörum. Vi vill påminna dig  
                          som är osäker om hur du sorterar rätt. Papper och kartonger slänger  
                                     du i kärlet för pappersförpackningar. Etiketter och presentsnören       
                          slänger du tillsammans med ditt vanliga restsavfall. Tillsammans värnar vi om  
         miljön.

En ljusare tillvaro
”Tänd alla ljusen…” sjunger Benjamin Ingrosso i årets upplaga av ”Så mycket bättre”. Visst 
håller vi med om det och särskilt i juletid är vi många som gärna tänder levande ljus.  Det är 
både välbehövligt och mysigt med extra ljuskällor så här års, men glöm inte att släcka när du 
lämnar rummet. Den här tiden på året sker det fler bränder och levande ljus ökar brandrisken.

JULAKTUELLT



VAD HÄNDER I VÅRA HUS

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

BÖ
Bö
Vi erbjuder textilåtervinning i miljörummen. Vi har ett energibe-
sparande projekt tillsammans med Schneider på Lillkullegatan 
24. I alla lägenheterna har vi placerat  loggar för att kunna styra 
inomhusklimatet för att få bästa komfort för dig som bor här.

KVILLESTADEN
Brämaregatan 2-10
Ny belysning i källare, cykelrum, tvättstuga, barnvagnsrum och all-
männa utrymmen i källaren. Måla om cykelrummet i källaren. 
 
Kvilletorget 4-14, Vågmästaregatan 16
Ny belysning i entrén och trapphuset upp till gården och ner till 
källaren/garaget. Ny belysning på Vågmästaregatan 16, trapphus 
och tvättstuga/basturum.  

Kvilletorget 16-20
Ny belysning på baksidan på fasaden vid lokalernas entréer.

Kvilletorget 21-22
Ny belysning i entrén inomhus i samtliga trapphus vid entréplan.

Tunnbindaregatan 21
Upprustning av fastigheten pågår. De första hyresgästerna har fått 
flytta in i sina stamrenoverade lägenheter. En del hyresgäster har 
valt att totalrenovera sina lägenheter.

Väderkvarnsgatan 17-19
Vi planerar för upprustning med start av Väderkvarnsgatan 19 till 
våren 2021. Sedan är det dags för Väderkvarnsgatan 17.
 
Herkulesgatan 7
Vi ska måla om cykelrum/barnvagnsrum i källare. 

Tunnbindaregatan 12-14
Slipa och lacka dörrar till cykelrum, fläktrum och källare utvändigt.

Brämaregatan 20-24
Måla om miljörum och cykelrum. Ny belysning i källare och allmän-
na utrymmen samt i hissar. Vi ska byta aggregat på vinden.

LINNÉSTADEN/VEGASTADEN
Nordostpassagen 2-6
Renoveringen av tvättstugan är klar.  Den lilla tvättstugan på Vega-
gatan 1 ska målas i början på år 2021.

OLSKROKEN
Redbergsvägen 7
Mark vid fastigheten ska förstärkas. Det gör vi tillsammans med 
fastighetsägare i området.

VASASTADEN
Vasagatan 21 / Erik Dahlbergsgatan 16-18
Fasadrenovering pågår.  

ALLA FASTIGHETER
Energideklarationerna för våra hus är klara

Vi har städat inne fastigheternas gemensamma utrymmen och ute har vi höststädat och tagit upp löv.


