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Välkommen Mikael Jansson

Svalare luft på ingång

Lugn och ro i sitt hem

Hösthortensia utanför Ivar Kjellbergs kontor



Dags för
HYRESGÄSTENKÄTEN 

Hur trivs du i din lägenhet?

Vad tycker du om förvaltningen?

                                    Varje år delar vi ut hyresgästenkäten till boende i halva   
                vårt bestånd. De flesta har i år fått enkäten digitalt. Till de   
                som vi inte haft mejladress till har enkäten i stället skickats via posten.  
             Sista svarsdatum är den 13 oktober, ta chansen och berätta för oss vad du tycker! 

Har du bytt mejladress?
Skicka gärna ett mejl till kundservice@kjellberg.se och meddela oss så att vi kan uppda-
tera och säkerställa att du enkelt får den informationen du behöver från oss.

Det är en intressant och händelserik tid för 
oss på Ivar Kjellberg. I dagarna tillträder 
Mikael Jansson som ny VD på Ivar Kjellberg 
Fastighets AB.  Mikael har arbetat länge 
i fastighetsbranschen, senast som VD på 
Robert Dicksons stiftelse. 

Berätta lite om dig själv
– Jag är 47 år och bosatt i Bohus med mina två 
barn. Har arbetat i fastighetsbranschen i 25 år, 
de senaste 15 åren i ledande ställning. Jag har 
en bred bakgrund från fastighetsförvaltning, 
fastighetsutveckling, bostadsbyggande och 
stadsutveckling i vidare bemärkelse. 

Finns det några frågor i fastighetsbranschen 
som du brinner särskilt mycket för?

– Långsiktighet, kunden i centrum, uppdra-
get samt hållbarhet ”på riktigt” är viktiga 
frågor för mig. De talas gärna högt och 
formuleras fint, men hållbar utveckling krä-
ver långsiktig planering inom alla områden. 
Viktiga beslut måste fattas idag.

Har du någon ledarskapsfilosofi?
– Både på fritiden och på arbetet är jag 
en lagspelare. Detta synsätt har jag burit 
med mig igenom livet. Jag är noga med 
att lyssna av innan jag fattar beslut. Andra 
beskriver mig som fokuserad och strategisk. 
Att varje dag fråga sig ”Vem är jag till för?”, 
samt ”Kan jag göra något mer idag?” är 
viktigt på ett fastighetsbolag.

Om du tänker dig Ivar Kjellberg om fem år, 
vad har hänt med företaget med dig som 
VD?
– Under min ledning kommer vi att göra för-
flyttningar tillsammans. Jag vill efter att ha 
tagit bort ”ny på jobbet skylten” tillsammans 
med medarbetare, ägare, hyresgäster och i 
den mån det går våra samarbetspartners, ta 
fram en uppdaterad vision om vart vi ska. 

– Jag tänker att Ivar Kjellberg under min 
ledning fortsatt ska vara ett fastighetsbolag 
i framkant, som arbetar i symbios med sam-
arbetspartners och tar ett aktivt helhetsan-
svar för fastigheterna tillsammans med våra 
hyresgäster.

Vad utmärker Ivar Kjellberg enligt ditt 
perspektiv?
– De ser till helheten och arbetar långsiktigt 
för både hyresgäster och fastigheter.

Varför valde du att ansluta till ”team” Ivar 
Kjellberg?
– Att få frågan om att få ansluta till teamet 
kändes både spännande och utmanande. 
Tillsammans tror jag att vi kan skapa ännu 
mer nöjda hyresgäster och samarbetspart-
ners. Ett tydligt ägarskap och hög andel 
nöjda kunder ger oss goda förutsättningar!

LUGN 
OCH RO 

Pandemin har medfört att vi tillbringat 
mer tid i våra hem. Vår kundservice har 
fått in fler frågor om störningar än van-
ligt och därför har vi valt att skriva om 
vad som gäller och hur processen med 
ett störningsärende går till. 

Prata med varandra
När man bor i ett flerfamiljshus kan man 
inte kräva total tystnad. Du hör dina 
grannar och dina grannar hör förmod-
ligen dig. Men självklart ska man visa 
hänsyn till varandra.  Efter kl. 22.00 ska 
det vara lugnt i huset.
 
Om du någon gång vill ha en fest är ett 
tips att lägga en lapp i grannens brevlåda 
några dagar i förväg så att grannarna är 
förberedda. Nästa gång är det kanske 
grannens tur att ha kalas? 

Om du blir störd
Känner du ändå att du blir störd av din 
granne? Knacka i första hand på hos 
grannen och berätta hur du upplever 
det. Vill du inte kontakta grannen, hör 
av dig till vår kundservice antingen via 
mejl eller telefon och berätta om vad 
som hänt. Vi behöver veta ditt namn och 
adress, namn på den som stör dig samt 
datum och klockslag för störningen. Vi 
behandlar uppgifterna konfidentiellt. 

Vad händer med den som stör?
Den som stör får ett brev från oss där vi 
förklarar vad som gäller och att personen 
måste upphöra med att störa och visa 
hänsyn. Om störningarna fortgår skickar 
vi ett varningsbrev med hot om uppsäg-
ning av lägenheten. Socialtjänsten kopp-
las in i ärendet. Skulle störningarna trots 
allt fortsätta skickas ett andra varnings-
brev och sedan skickas en uppsägning av 
lägenheten. 

JUST
 NU!

VÄLKOMMEN
MIKAEL JANSSON



SVALARE LUFT PÅ INGÅNG
Med hösten kommer lägre temperaturer och vid den här tiden på året får vi många frågor 
om värmen i våra bostäder. 

Vårt mål är att lägenheterna ska ha en temperatur på ca 21 °C. Vi har fjärrvärme i alla hus 
och den regleras av utomhustemperaturen. Under perioder då det är stora skillnader mel-
lan natt- och dagstemperatur som det ofta är på hösten kan det tillfälligt vara lite svårare 
att reglera temperaturen inomhus. 

Vädra korta stunder ordentligt i stället för att ha fönstret på glänt länge. Undvik tunga gardiner 
eller större möbler precis framför elementen eftersom värmen då får svårare att cirkulera. Även 
ventiler i din lägenhet har en påverkan på luftväxlingen. Har du friskluftsventiler vid fönster 
eller på väggen ska du se efter så att de är öppna och rena. Har du tillufts- och frånluftsventiler 
behöver du inte tänka på att öppna dem, håll dem bara rena genom att dammsuga emellanåt. 
Kontrollera att alla element i lägenheten är på för att skapa en jämn värme.

Vill du mäta temperaturen i din lägenhet?  Placera en termometer mot en innervägg i 
mitten av rummet ca 1,5 meter över golvet, upprepa gärna under några dagar. Är tempera-
turen under 21 °C och du känner dig kall, gör en serviceanmälan via Mina Sidor. 

Digitalisera mera
Att använda sig av något av våra digitala betalningssätt är både enkelt och tryggt. Vi 
erbjuder idag våra hyresgäster att betala via Kivra, e-faktura, e-post och autogiro. 
Idag använder hela 86 procent digitala kanaler. Det är bra, men vi nöjer oss inte utan 
vill gärna få upp siffran ännu mer. 

QR-kod 
Vi utökar hyresavierna med en QR-kod som du kan skanna för enklare betalning

Klart för laddning
Vi installerar elbilsladdning på platser i Viktoriagaraget. Intresserad? Mejla 
kundservice@kjellberg.se

Vi tar hand om dina grovsopor
Har garderoberna hemma krympt…?
Eller har det kanske blivit en del nätshopping den senaste tiden? 
Oavsett anledning, visst är det skönt att få ordning i garderober och förråd till hösten.

Vi ställer ut containers för grovsopor till dig 
som vill passa på att rensa hemma. Den 8–10 
oktober är det dags. Vi mejlar ut informationen 
om vad som gäller för ditt område. Om vi inte 
har en mejladress till dig delar vi ut blanketten i 
brevinkast/postbox.

HÅLLBAR
DESIGN

Vi vill gärna lyfta vår lokalhyresgäst
Eduards Accessories lite extra för deras 
hållbarhetsarbete. Med inspiration från 
den svenska naturen skapar Eduards 
Accessories modeaccessoarer, gjorda för 
att bäras och älskas under generationer.  

Alla produkter designas i Göteborg och 
tillverkas i Sverige av vegetabiliskt garvat 
läder. De arbetar med hållbart, kromfritt 
läder och designar produkter som åldras 
med patina och blir vackrare över tid. 

Tillsammans med Sveriges forskningsin-
stitut RISE arbetar de i projekt som 
ska stärka hållbarhetsaspekten inom 
produktion, materialkedjor och konsum-
tionsmönster. Läs mer på 
eduardsaccessories.se

AKTUELLT

Den 27 september har Reikikliniken på Vegagatan 1B öppet hus. Är du kanske nyfiken 
på Reiki och vill lära dig mer? Ta chansen nu i höst!

Vad är Reiki?
Föreläsning, meditation & prova-på måndag 27 september  Kl 17.45 Välkommen in 
Kl 18.00 Föreläsning & meditation  Kl 19.00-21.00 Prova på Reiki

Boka plats och se priser
info@reikikliniken.se       070-227 61 01



HÄNDER I VÅRA HUS

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

LINNÉSTADEN/VEGASTADEN
Nordostpassagen 2-6
Hissrenovering pågår.
    Möjlighet till att sortera ut matavfall finns numera. Kärlen står i 
cykel- och mopedrummet på Vegagatan 5. OVK och injustering av 
ventilation är klar på Nordostpassagen. Vegagatan 1 och 5 kvarstår, 
mer information kommer när det närmar sig start. 

Jungmansgatan 19-21
Filterbyte i lägenheterna på plan 8 och 9 görs i oktober. Separat in-
formation gällande det kommer att delas ut. Möjlighet till att sortera 
ut matavfall finns nu, kärlen står i det övre garaget.

VASASTADEN
Vasagatan 21 och Erik Dahlbergsgatan 16–18
Innergårdens fasadrenovering är klar. Ventilationsarbetena i fastig-
hetens lokaler går mot sitt slut.

Karl Gustavsgatan 21–23
Under tiden som vi renoverat på Vasagatan har våra snickare haft 
ett personalutrymme i huset på Karl Gustavsgatan. Stort tack till alla 
boende här för ett gott samarbete! 

BÖ/ÖRGRYTE
Böstaden
Under en period har vi arbetat för att skapa en tryggare och bätt-
re belyst miljö i och omkring våra fastigheter. Vi har nu bytt till nya 
miljövänliga LED armaturer ovan alla entréer och i källartrappor. 
Trädgårdsprojektet pågår fortfarande och en del träd ska beskäras 
under hösten. 

Påskbergsgatan 8
Underhållsspolningen av alla avloppsrör i fastigheten är utförd.

Redbergsvägen 7 A-B
OVK utförs i oktober.
Marken förstärks för räddningstjänstens utryckningsfordon.
Underhållsspolningen av alla avloppsrör i fastigheten är utförd.

KVILLESTADEN/KVILLEBÄCKEN
Hängrännorna rensas på våra fastigheter. 

Väderkvarnsgatan 17 – 19 och Tunnbindaregatan 21
På gården pågår full aktivitet. Vi uppför ett komplementhus som 
bland annat ska innehålla ny fräsch tvättstuga och lägenhetsförråd.   
    Vi bygger vindslägenheter på Tunnbindaregatan 21. Arbetet 
planeras pågå under hela hösten. I början av 2022 kommer de första 
hyresgästerna att få flytta in i sina nya hem. Sju nybyggda härliga 
lägenheter ska då vara redo för att ta emot sina första hyresgäster. 
Uthyrning kommer att ske via vår hemsida, kjellberg.se

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

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

Tunnbindaregatan 12 – 14 och Väderkvarnsgatan 18–20. 
Vi planerar för OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). 

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

Kvillebäcken
Vi har tecknat ett serviceavtal med Hallbergs Fastighetsservice 
AB gällande sedumtak för fastigheterna.  Årligen ser de över och 
sköter om alla sedumtak.

Vi har en praktikant som heter Mattias Hammenfors som utbildar sig till fastighetsskötare. 


