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   NYTT FRÅN FÖRVALTNINGEN 
 

Vi hoppas att ni har fått en fin avslutning på sommaren 

och en bra start på hösten. 

Som vi tidigare har informerat om tar vi med anledning 

av Corona-pandemin endast emot bokade besök på vårt 

kontor.  

Ring oss på tel 031-704 41 30 för att boka tid alternativt 

maila till bo@holgerblomstrand.se 

Fastighetsskötarna åtgärdar endast akuta 

felanmälningar. Felanmälan görs i första hand via 

formuläret på vår hemsida. 

 

Container 

Containrar kommer till samtliga fastigheter med jämna 

mellanrum. Detta sker med kort varsel så var 

uppmärksamma på information i trapphus. Det är inte 

tillåtet att slänga grovsopor i soprum, källar- och 

vindsgångar eller i andra gemensamma fastighetsytor. 

  

Cykelrensning/barnvagnsrensning 

Cykelrensning/barnvagnsrensning kommer ske på 

Armlängdsgatan/Distansgatan, Kolonigatan, Segelgarnet 

och Lintotten. Se separat informationsbrev. 

 

Förrådsinventering 

På Knappnålen kommer förrådsinventering göras inom 

kort, se separat information. 

 

Tvättstugor 

Vi vill uppmana er att inte röka utanför tvättstugan då 

röken kommer in i tvättstugan via ventilationen. 

 

Information om pågående projekt:  

Lilla Gatan  

Stamrenoveringen pågår sedan början av februari 

månad 2020.  

Synålen 

Fasaden på Danska Vägen renoveras. 

Grindar i portikerna kommer att installeras. 

Jungmansgatan 

Balkongrenovering pågår, beräknas preliminärt avslutas 

i slutet av november 2020. 

Vegagatan: 

Renovering av gården pågår, beräknas att vara klart till 

sommaren 2021. 

 

Information om kommande projekt 

Lintotten: 

Närmare information avseende ombyggnad kommer när 

målet är avgjort i Hovrätten. 

Waernsgatan: 

Dränering av fastigheten mot gatan. 

Nytt låssystem installeras. 

Tvättstugebokning sker på de digitala bokningstavlorna 

fr o m 1 oktober, se separat information. 

Kolonigatan: 

Tvättstugebokning sker på de digitala bokningstavlorna 

fr o m 1 oktober, se separat information. 

Mintensgatan: 

Nytt låssystem installeras. 

Nordhemsgatan 33: 

Nytt låssystem installeras. 

 

Avslutade projekt 

Synålen: 

Ny asfaltering av gården har utförts. 

Jungmansgatan: 

Nya porttelefoner har installerats. 

Kolonigatan: 

Nya porttelefoner har installerats.  

Waernsgatan: 

Nya porttelefoner har installerats. 

 

Övrigt 

Nu när sommaren är slut ber vi er som har utemöbler och 

andra tillhörigheter på gårdarna att plocka undan detta 

inför hösten.  

 

Intressebank 

Många tipsar vänner och bekanta om att vi inte är 

anslutna till Boplats Göteborg och att man skall anmäla 

sig direkt till Holger Blomstrands om man söker bostad 

hos oss. Detta görs endast genom att fylla i en 

intresseanmälan på vår hemsida. 

 

Till sist önskar vi på förvaltningen er alla en 

skön höst!      
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