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HYRESGÄST-
ENKÄTEN 

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 hyres-
gästenkäten frågar vi dig som bor hos oss hur du trivs och 
vad du tycker om vår service, din lägenhet och området du 
bor i. Förra året fick vi det bästa betyget någonsin – service-
index blev hela 89,5%. 

I september är det dags igen, vartannat av våra hushåll 
kommer då att få ett elektroniskt frågeformulär. För den som 
vill svara via post är påminnelsen en vanlig pappersenkät.  
Håll alltså utkik i din mailbox och/eller brevlåda – svara på 
enkäten och hjälp oss att skapa en än bättre boendemiljö för 
dig och dina grannar.

Påverka ditt 
boende –
 svara på 

Sedan ett tag tillbaka finns vi på Facebook, LinkedIn och 
Instagram.  Vi välkomnar alla att följa, kommentera, dela och 
på annat sätt delta i den dialog som sker i våra sociala kanaler. 
Där får du en bredare blick för hur vi arbetar, vad som händer 
i våra hus och vilka vi är som arbetar här. En god ton, respekt 
mot andra är självklart avgörande för både oss och dig som 
kommenterar. 

Vi hanterar inte serviceärenden i våra sociala kanaler. Vill du 
göra en serviceanmälan i din lägenhet eller lokal använder du 
Mina sidor på kjellberg.se, eller kontaktar vår kundservice via 
e-post kundservice@kjellberg.se.

vårt bostadsområde i Bö finns 
lummiga gårdar med vackra 
gamla träd, väl värda att vårda 

och bevara istället för att ta ner 
och sätta nytt tycker vi! Till hjälp 
har vi haft trädgårdstekniker Eva 
Maria Hellqvist, med gedigen 
utbildning och erfarenhet. Hennes 
specialitet är träd, speciellt 
tekniska lösningar för träd vid 
byggnation men även att skapa 
optimala växtplatser för både 
gamla och nya träd.

-Jag har alltid älskat att jobba 
med trädgård och hjälpte pappa 
från det att jag kan minnas i 
trädgården. Träd i synnerhet har 
alltid haft en otrolig dragnings-
kraft på mig ända sedan jag som 
liten växte upp vid ekkullen invid 
Birkagatan, berättar Eva-Maria.

Eva-Marias yrke är omväxlande –
allt ifrån rådgivning i Trafikverkets
stora projekt där man inte vill 
skada högt värderade träd, till 
att hålla kurser om trädvård och 
plantering.

– Det bästa med mitt jobb är att 
få hjälpa träden att må bra och se resultatet 
när det görs rätt. Utmaningarna är exem-
pelvis att förklara att det tar tio år att odla 
ett träd till den storlek som oftast planteras 

Eva-Maria tycker mycket om 
vårt område i Bö och dess enga-
gerade trädgårdsgrupp.

–Det är ett fantastiskt välbevarat 
område där tanken med de fria 
ytorna mellan husen har fått 
vara kvar, andra miljöer från 
40- och 50-talet har förstörts på 
många håll i Göteborg genom 
förtätning.
– Sen är det mycket roligt att 
träffa hyresgäster med ett eget 
intresse i trädgårdsfrågor trots 
eller tack vare att man bor i 
lägenhet, menar Eva-Maria.

Speciellt har hon fastnat för den 
fantastiskt stora lundalmen vid 
gaveln på nummer 39 och den 
stora skogsalmen vid grillplat-
sen. Bägge är rödlistade med 
risk att utrotas då det i många 
år härjat almsjuka. På listan finns 
också ask som lätt drabbas av 
askskottssjuka vilket hängasken 
vid nummer 41 har lidit av men 
den verkar hämta sig och vilja 
bli fin igen. Riskerna för dessa 
och andra träd tar vi bort nu 
genom att förstärka med vajrar, 

beskära rätt och ge näring - så att de kan 
bevaras för framtiden och vara till glädje för 
både boende och förbipasserande!
 
 
 

i det offentliga rummet, då kan vissa sorter 
vara svåra att få tag i. Också att förklara 
varför rätt växt ska passa på rätt plats och 
hur stora de blir om några år men inte med 
en gång. 

I

UPPDRAG:
BEVARA 
TRÄD

FÖLJ OSS!



I förra numret av Mervärden utlyste vi en fototävling bland
alla våra hyresgäster. Det blev inget lätt jobb för juryn att kora de 
två vinnarbilderna. Efter nogsamma överlägganden korades till slut
följande pristagare:

1:a pris – preentkort  500:- hos restaurang Cyrano, Kvilletorget
Thano Pinakas fina komposition av sin racercykel på gården Brämare-
gatan 2-1o

2:a pris – presentkort 300:- Flores Milia, Bögatan 47
Ann-Kristin Hansson som fångat det vackra ljuset och linje-
spelet i trapphuset på Olivedalsgatan 24.

Hedersomnämndande
Jasmina Ceric skickade in flera fina foton från Kvillebäcken. Det 
blommande körsbärsträdet med vattenpelaren i förgrunden fick 
juryns absoluta gillande.

Vi är otroligt glada för alla de bilder som kommit in och vill dela 
med oss av dem - och inte minst uppmärksamma våra duktiga ”foto-
grafer”. Därför kommer vi att publicera dem löpande på våra sociala 
kanaler – följ oss där!

RESULTAT AV VÅR 
FOTOTÄVLING

Sommarbalkong
Att njuta av sommaren på balkongen är 
härligt. Däremot finns det saker som är 
viktigt att tänka på om du har balkong. 
Blomsterlådor och krukor får du gärna 
ha, men då ska de hänga på insidan av 
balkongen, för säkerhetens skull. 

Släng sommarens grov-
sopor rätt
Tänk på att sommarens grovsopor, som
exempelvis trasiga utemöbler, krukor och
cyklar inte får slängas i miljörum/hus, 
utan ska slängas som grovsopor. Vi hän-
visar dig till kommunens återvinnings-
centraler. För mer information, gå in på 
www. renova.se eller ring 031-61 80 00.

Grilla gärna – men bara 
på anvisad plats
Visst är det väl extra gott med grillat? 
Det är dock viktigt att tänka på de regler 
som finns gällande grillning. Os från grill-
ning kan störa dina grannar och utgör en 
brandrisk. Tyvärr är de därför inte tillåtet 
att grilla på din balkong eller uteplats. 
Detsamma gäller för gårdar med undan-
tag om det finns speciellt anvisad plats 
för grillning.  Du kan även klicka in dig på 
goteborg.se och söka efter grillplatser i 
din närhet.

AKTUELLT
Lasses Färg & Tapeter

De öppnar butiksdörren med visir för ansik-
tena och stora leenden. Vi har tagit oss ut till 
vår hyresgäst Lasses Färg & Tapeter i Båts-
manstorpet. Under besöket hinner vi avhandla 
både vänskap och pandemin. Och så tapeter 
förstås. Att ägarna Conny Jacobsen och Mats 
Dolk känner varandra väl går inte att ta miste 
på. Men så har de också jobbat tillsammans 
sedan 1987. 

– Jag är den praktiskt lagde, berättar Conny. 
Jag är inredningssnickare från grunden medan 
Mats nog är mer teoretisk. Han har examen 
från Handels.  

På flera bord står handsprit utställt och visiren be-
håller de på under hela mitt besök. De tar pandemin på allvar och har gjort vad de kan för att 
kunderna ska kunna känna sig säkra i butiken.  

– Det bästa med jobbet är alla trevliga och nöjda kunder man träffar.  Men det har tagit 
flera år för kunderna att hitta hit, berättar Mats. Det är först nu när de har haft butiken i 
Båtsmanstorpet i fem år som det har lossnat för dem. Pandemin har inte fått kunderna att 
minska, tvärtom så passar många på att göra om hemma. Tapetsortimentet är stort, det 
finns hundratals kollektionsböcker att botanisera i.

Jag frågar vad de ser för trender till våren och Conny svarar snabbt och säkert.
– Sjögrästapeter kommer igen. Och tapeter med linnestruktur.  Det påminner om sjuttio-
talet men med moderna material. Sedan så har inredare sagt i många år att fondtapeter är 
ute men kunderna gillar det fortfarande.  Och så blommönster kommer med, det måste du 
skriva, i alla former och storlekar, fortsätter han.

Lasses Färg & Tapter ligger längs med väg 158. Adressen är Askims Kyrkväg 46. Uppger du 
att du är hyresgäst hos Ivar Kjellberg får du 20% rabatt på alla lagervaror. 

PÅ BESÖK HOS

Mats Dolk    Conny Jacobsen    Mats Fall



SOMMARÖPPETTIDER
Under sommaren har vi ändrade öppettider på kontoret och i vår växel:

Måndag-Fredag 8.00-16.00       Lunchstängt 12.00-13.00
Vårt kontor är stängt mellan den 19 juli - 30 juli (vecka 29-30).

Våra fastighetsskötare jobbar som vanligt under stängningen och kommer att hjälpa dig som 
vill göra en serviceanmälan. Frågor om din lägenhet, underhåll och liknande får däremot 
vänta tills vårt kontor öppnar igen. Om det inträffar akuta ärenden när vi har stängt, ring 
SOS-Alarm på tel. 031-703 14 50. 

HÄNDER I VÅRA HUS

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

BJÖRKEKÄRR
Lådspikaregatan 2–8
Vi har fuktbehandlat fasaden på kortsidan och dessutom omfogat vis-
sa delar av fasaden samt tvättat alla balkonger. Just nu utreder vi även 
värmesystemet i fastigheten, för att få ett jämnare inomhusklimat. 

LINNÉSTADEN/VEGASTADEN
Nordostpassagen 2-6
Under sommaren gör vi den obligatoriska ventilationskontrollen – 
OVK - och injustering av ventilationen i hela fastigheten Vegagatan 
1-5 gör vi efter semestern.

Kastellgatan 11 & Majorsgatan 2
Vi har underhållsspolat hela fastigheten, för att förebygga besvärliga 
avloppsstopp och öka livslängden på rören.

Olivedalsgatan 24-26 och Vegagatan 54
Innergården står nu klar! Att renovera portarna mot gatan skjuter vi 
till nästa år då vi behöver utreda vilken metod vi ska använda oss av, 
för att göra på bästa sätt.

VASASTADEN
Vasagatan 21 och Erik Dahlbergsgatan 16–18
Innergårdens fasadrenovering fortsätter. Vi hoppas att kunna hålla 
tidplanen och projektet börjar gå mot sitt slut.

BÖ/ÖRGRYTE
Böstaden
Ett belysningsprojekt startas upp innan semestern, som innebär nya 
miljövänliga LED armaturer ovanför alla entréer och källartrappor. 
Grillplatsen står klar. Större åtgärder med träden på gårdarna har 
gjorts - de har förstärkts i kronan med vajrar, vi har beskurit och sett 
till att de vackra träden fått näring där det behövts.

Påskbergsgatan 8
I hyresgästenkäten kom flera önskemål om gården – nu har vi sett 
över den utifrån de boendes önskemål.

KVILLESTADEN
Under sommaren utför Göteborgs Stad Kretslopp & Vattenavdel-
ning en hel del arbeten i Kvillestaden för att underhålla vatten-
ledningarna. Det kommer att innebära att de till och från, vissa 
dagar kommer att behöva stänga av vattentillförseln. Upplever du 
problem med vattnet eller vattentillförseln, sök information på 
goteborg.se - Vatten och avlopp / Vattenläckor, avbrott och stör-
ningar / Vattenavstängningar eller ring Kretslopp & Vatten, telefon: 
031-368 27 00.

Väderkvarnsgatan 17 – 19 och Tunnbindaregatan 21
Arbetet med att bygga det nya komplementhuset på gården , som 
ska innehålla tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum, startar i sommar. 
Även byggnationen av vindslägenheterna planerar vi starta upp 
under senare delen av sommaren. Vi planerar också för upprustning 
av resten av lägenheterna i de här husen, där pågår samråd med 
hyresgästerna just nu.

Kvilletorget 4 – 14
Snart öppnar vi ett nytt barnvagnsrum uppe på innergården. 

Herkulesgatan 7
Vi ska så nytt gräs och plantera nytt rullgräs på gården.

Tunnbindaregatan 12 – 14 och Väderkvarnsgatan 18–20. 
Vi planerar för den obligatoriska ventilationskontrollen -OVK. 

KVILLEBÄCKEN 
Vi har tecknat ett serviceavtal med Hallbergs Fastighetsservice AB 
som berör våra sedumtak på fastigheterna. Två gånger per år ska de 
se över och underhålla taken. 

Solventilsgatan 11–13, Gamla Tuvevägen 12 – 14 
och Rundbäcksgatan 10
Vi har tecknat ett skötselavtal med Hallbergs Fastighetsservice AB. 
De kommer att sköta om vår mark och planteringarna i och omkring 
fastigheten. 

Solventilsgatan 6, Gamle Tuvevägen 7 – 9 och Långängen 3
Vi ska komplettera med växter i de rabatter som finns runtomkring 
fastigheten.

Vi har en praktikant och två sommarjobbare som arbetar för fullt med vår utemiljö runtomkring
 våra fastigheter. De kommer att vara på plats hela sommaren. 

Vi rensar också alla hängrännor på våra fastigheter, för att undvika stopp och hålla taken fina. 
Entreprenören som utför arbetet åt oss heter NCW plåt.


