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NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN 
Vi hoppas att ni alla har fått en bra och trevlig 

start på sommaren!  

Hyror 

Hyresförhandlingarna för år 2016 är 

klara. Den nya hyran kan ni utläsa på 

er hyresfaktura. Hyreshöjningen 

gäller från och med 1 maj. Retroaktiv 

hyra om två månader debiteras på juli 

och augusti månads hyresfaktura.  

Portkoder 

Vi kommer byta portkoder under juli månad. 

Detta innebär att ni under denna period behöver 

ha tillgång till både gammal och ny kod. Er nya 

portkod kommer ni kunna se på er hyresfaktura. 

Ni som får er faktura skickad till er med post 

kan vända er till kontoret för att få 

reda på den. De fastigheter som 

inte är utrustade med kodlås till 

entréer berörs således inte. 

Trapphus 

Vi behöver även i detta kvartalsbrev återigen 

informera att det är absolut förbjudet att ställa ut 

och förvara era tillhörigheter i de gemensamma 

utrymmena så som trapphus, vind- och 

källargångar och gårdar. Ni ansvarar själva för 

att forsla bort dessa tillhörigheter. Container 

kommer till alla fastigheter med jämna 

mellanrum då ni kan passa på att slänga 

oönskade saker. Ni har också tillgång till sex 

avgiftsfria tömningar på återvinnings-

centralerna i Göteborgsområdet.   

Ombyggnationer 

Kommendörsgatan 6 är klar och hyresgäster 

håller i skrivande stund på att flytta in. Vi 

önskar såväl gamla som nya hyresgäster 

välkomna. Kommendörsgatan 8A står näst i tur 

och förväntas vara klara i december månad. Är 

du som nuvarande hyresgäst intresserad av 

dessa lägenheter finner du mer information 

under fliken ”Ombyggnad” på hemsidan. Där 

finner du även mer information om du önskar 

att bo i dessa.    

Svea Hovrätt har avslagit överklagan gällande 

Nordostpassagen 63 – 75. Detta innebär att vi 

äntligen kan komma igång med 

ombyggnaden. Vi planerar för byggstart under 

hösten 2016 i Nordostpassagen 63. Vi 

återkommer med mer information till berörda 

hyresgäster.  

Öppettider under sommaren 

Kontoret kommer vara öppet under hela 

sommaren, dock med begränsad öppethållande 

och bemanning. Våra öppettider (telefon och 

kontor) kommer veckorna 27, 28, 29 och 30 (4 

juli fram till 1 augusti) ha öppet mellan 09.00 – 

12.00. Övrig tid endast bokade besök. 

Felanmälan är öppet som vanligt. Den tekniske 

förvaltaren kommer inte ha telefontid under 

veckorna 28, 29 och 30.  

 

Vi hoppas att ni alla får en riktigt trevlig 

sommar! 

Vänliga hälsningar 

Förvaltningen 

 

Utsikt över Göta älv från en av våra ombyggda 

lägenheter på Kommendörsgatan 


