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Gunnar Lövgren Byggnads AB 
 

Box 53109  
400 15 GÖTEBORG 

 
Besöksadress:  

Götabergsgatan 28 A 
  

Telefon : 031-17 96 60   
vardagar mellan kl. 8 - 12 

onsdagar även 13 - 16 
 

Övrig tid automatisk  
telefonsvarare.  

 
Telefax: 031-17 96 61 

 
E-post: lovgren@glbygg.se 

 
Hemsida: www.glbygg.se 

 
Felanmälan: Felanmälan: Felanmälan:  

Ring vardagar kl. 9 - 10  
på tel. 70 10 360.  

Övrig tid automatisk  
telefonsvarare  

som avlyssnas varje vardag 
eller allra bäst 

felanmäl via vår hemsida. 
Fyll i din e-postadress            

så får du svar. 
 
 

Indragning av bredband 
Vi har tecknat avtal med Telia om att dra in fiberLan 
i huset. Arbetet beräknas starta i februari och vara 
klart i slutet av månaden. 
Varje lägenhet får två bredbandsuttag, ett i hallen 
och ett i vardagsrummet.  
När allt är klart kan ni ansluta er till Telias bred-
band, telefoni eller digital-TV om ni vill.  
Ett informationsmöte är inplanerat 5/2 kl. 18.00. 
För att alla ska få plats hålls mötet i Telias lokaler i 
Gårda. Mer information om både kabeldragning och 
möte kommer när det närmar sig. 

Kabel-TV:n som finns idag fortsätter att sända precis 
som tidigare. Vi har sagt upp avtalet med Seths och 
tänker ansluta fastigheten kollektivt till Telias kabel-
TV så snart som möjligt, men tyvärr löper inte avtalet 
med dem ut förrän i november 2011. Vi har bett om 
att få avtalet nedkortat, men inte fått något besked 
än. 

De som har Seths utökade utbud idag kan fortsätta 
med det precis som innan. Vill man har man dock 
möjlighet att välja digital-TV via Telia istället. 

 

Julstängt 
Klämdagarna 2/1 och 5/1 har företaget stängt. Händer 
något akut mellan 8 - 16, ring vår jourtelefon 0706 - 45 
13 93. Resten av helgen är det SOS Alarm som gäller. 
De har telefon 703 14 50. 

Städning av tvättstugan 
Det är inte alla i huset som gör rent efter sig i tvätt-
stugan när de tvättat. Det skapar otrivsel för övriga, 
och vi uppmanar därför alla att följa de städinstruk-
tioner som finns uppsatta på väggen. Om alla hjälps 
åt håller sig tvättstugan ren och fräsch, och det blir 
mycket mer trivsamt att vara där. 



God Jul  
och 

 Gott Nytt År 

Detta är vårt sista utskick 2008 och vi önskar alla 
våra hyresgäster en riktigt 

Vi vill gärna slå ett slag för autogiro igen. Det är ett bekvämt sätt att betala på, hyran 
kommer in på exakt rätt dag oavsett om man är på semester eller blivit akut sjuk.  

Man är inte heller ansluten längre tid än man själv vill, det går att avbryta autogirot när-
helst man önskar. 
Skriv ut en blankett från vår hemsida eller ring oss så skickar vi en till dig. 

Autogiro  
Ett enkelt och säkert sätt att betala hyran 

Nya lokalhyresgäster 
 
Som ni säkert sett bygger vi om FilmTajms gamla lokaler. Det är nu tre mindre lokaler, 
varav två i det här huset. Det är en Hälsokostaffär och en butik med Hudvårdsprodukter 
som flyttar in. Hälsokostaffären räknar med att öppna nästa vecka, hudvårdsbutiken 
kommer troligen igång efter nyår. 
Den del av FilmTajm som låg en trappa upp bygger vi om till en lägenhet, den beräknas 
vara klar någon gång i februari.  

Internetavier 
Om du inte vill ha autogiro, men betalar via Internet, kanske internetavier kan vara  
något? Du får hyresavierna via e-post istället för i brevlådan, en god insats för miljön. 

Skicka ett mejl till lovgren@glbygg.se, så löser vi det till nästa hyresutskick. 


