
Information från din hyresvärd

VÄSTERBLADET

När blir vi äldre? När försvinner ungdomen? 
Finns det ett ”bäst före datum” för den och hur 
länge är vi i medelåldern? När blir vi gamla?

Själv funderar jag inte särskilt mycket på  
åldern, jag som snart är 53 år. Det bästa i livet 
har redan hänt: karriär, hem och familj. Nu 
känns det som om livet mer handlar om att ha 
tur vad gäller hälsa och livs-arvet. Livet  
tenderar att ha sina oväntade vändningar och 
ibland har vi inte alltid möjlighet att påverka 
gången. Vi kan bara hoppas på att det  
fortsätter lunka på och att det finns mycket 
roligt att se fram emot.

I dessa tider med smitta har åldern fått ett nytt 
ansikte; riskgrupper. Plötsligt blev åldern en 
belastning, inte någonting fint som växer ur 
samlade erfarenheter och minnen. Media och 
myndigheter basunerar ut:  
”Håll er inne. Träffa ingen. Krama för guds 
skull inte barnbarnen. Besök inte affärer.  
Undvik restauranger. Gå inte på sociala  
tillställningar. Res ingenstans om det inte är 
absolut nödvändigt. Glöm den frihet som en 
gång fanns”. Alla dessa begränsningar. 

2020 blev året då många blev mycket äldre  
– många blev gamla på en dag.

Så hur gör vi nu när livskrisen knackade på 
dörren, troligtvis mycket tidigare än var och en 
av oss kunnat ana. Om målet är att hålla oss 
unga så länge som möjligt, hur uppnår vi det 
genom alla dessa begränsningar? 

Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det 
finns lösningar på hur vi behåller den sociala 
faktorn som ju är så viktig för oss. Relationerna 
och kärleken som håller oss unga. 

Vi kan fortfarande ringa varandra, kolla läget 
och berätta om livet. Be om råd och ge råd i 
gengäld. Med dagens teknik kan vi till och med 
koppla upp oss till videosamtal, det blir ju  
nästan som att träffas och prata fysiskt. 

Vi kan fortfarande hålla avstånd till varandra 
på en promenad ute i friska luften. Ta med lite 
kaffe och en bulle så blir det ju praktiskt taget 
som en liten utflykt.

Inför juletider kan det vara särskilt passande 
att återuppta traditionen med julkort. Kanske 
att vi till och med kan skicka julklappar med 
posten? 

Ännu är det ett litet tag kvar till jul och jag kan 
bara hoppas på att vi åtminstone kan få njuta 
av varandras sällskap, oavsett i vilken form det 
nu blir.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en 
God Jul & ett Gott Nytt år! 
Kom ihåg att ta hand om varandra. 
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2020, ytterligare ett år som passerat



Byggnationen i Tuve går enligt plan. I dagsläget 
är mer än hälften av våra hyresrätter uthyrda i 
det första kvarteret.  

Under våren 2021 kommer uthyrningen av vårt 
andra kvarter påbörjas. Ni hittar information 
om uthyrningsprocessen på vår hemsida,  
www.vasterstaden.se/bostader/tuve

Tuve

Pågående projekt

I oktober i år startade byggnationen av nya 
Fjällbo Terrass. De 97 hyresrätterna beräknas 
vara klara för inflyttning hösten 2022.  

För våra hyresgäster i närliggande område 
kommer information kring projektet  
uppdateras löpande på vår hemsida,  
www.vasterstaden.se/hyresgastinformation

Fjällbo Terrass

Slätten 1
Under våren 2021 beräknas ombyggnationen  
av fastigheten på Slätten 1 att påbörjas.  
Fastigheten byggdes 1962 och består i  
dagsläget av tre våningar avsett för lägenheter 
och ett vindsplan avsett för förråd.  
Ombyggnationen innebär förutom  
totalrenovering av befintliga lägenheter även 
byggnation av tre nya lägenheter på  
vindsvåning. Fastighetens fasad kommer  
behålla sitt särdrag av det gula teglet och en  
trevlig trädgårdsyta kommer utformas på  
innergården för de boende.

Totalt kommer 20 stycken lägenheter att  
etableras. Lägenheterna får nya moderna 
planlösningar som tillgänglighetsanpassas.  
Ett nytt fräscht soprum samt cykelrum  
kommer att ta plats i det befintliga garaget.  
Del av garageytan kommer även behållas för  
parkering och lägenhetsförråd.

Ombyggnationen beräknas stå färdigt 2022.

Storleksfördelningen på lägenheterna kommer 
vara följande:

1 st. 1 rok om 35 kvm.
9 st. 2 rok om 56-80 kvm.
6 st. 3 rok om 75-105 kvm. 
4 st. 4 rok om 98-105 kvm.

Längre fram under 2021 kommer ni kunna följa 
löpande information om projektet på vår  
hemsida, håll er gärna uppdaterade där för att 
inte gå miste om utvecklingen av Slätten 1, 
www.vasterstaden.se
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AVVIKANDE ÖPPETTIDER 2020/2021

Jul 
23:e december - Kontoret stänger kl. 12.00
24:e -25:e december - STÄNGT

Nyår
31:e december - 1:e januari - STÄNGT

Trettondedag jul
5:e januari - Kontoret stänger kl. 12.00 
6:e januari - STÄNGT

Tvätta med stil
Visste du att historiskt sett, och till stor del 
även idag, tvättas textilier för hand? Det går 
åt en otrolig mängd vatten för detta ändamål. 
Förr i tiden var det därför vanligt att gå till  
sjöar eller vattendrag för att minska  
arbetsbelastningen av att bära vatten till  
hushållet. 

Sverige är ett utav de få länder som erbjuder 
tvättstugor i främst flerbostadshus. År 1952 
installerades Sveriges första moderna  
tvättstuga och fram till 1970 hade 90% av alla 
flerbostadshus en gemensam tvättstuga. 

Diskmedel används kanske främst för  
handdisk men eftersom det löser fett är det 
dessutom effektivt mot andra typer av  
fläckar. Nedan listar vi några tips! 
 
Fettfläckar: Diskmedel och varmt vatten 
Rödvin: Diskmedel och kallt vatten 
Tomtatsås: Diskmedel och vitvinsvinäger 
 
Vitvinsvinäger kan även användas för att få bort 
kaffefläckar. 

Källa: wikipedia.se

Svåra fläckar som inte går bort?

Majoriteten av våra fastigheter är utrustade 
med tvättstugor. Varje tvättstuga har sina egna 
regler och riktlinjer och för er som  
hyresgäster är det bra att ta reda på hur dessa 
ser ut i just din fastighet. Kom ihåg att  
respektera varandras tvättider och att städa 
undan efter dig.

Tvättstugorna i Västerstadens bestånd
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I dessa mörkare tider är det många som tänder ljus i sina hem. Vi vill vi bara skicka med en liten 
påminnelse om att vara extra varsamma och komma ihåg att släcka brinnande ljus när ni  
lämnar ett rum.

Är det någonting som behöver åtgärdas i er lägenhet?  
Felanmälan görs via vår hemsida dygnet runt eller via telefon under öppettiderna. 
Ni hittar all information ni behöver i anslagstavlan i respektive trapphus.  

HYRESADMINISTRATION 
 
Telefontid måndag - torsdag: 9:00 - 12:00 
 
Bostad Göteborg 
Malin Andersson 
malin.andersson@vasterstaden.se

Bostad övriga orter
Emelie Gustafsson 
emelie.gustafsson@vasterstaden.se 

KUNDSERVICE
 
Tel: 031-800 780 
info@vasterstaden.se 
 
Måndag - torsdag: 8:00 - 17:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar: 12:00 - 13:00

Postadress: Box 11094, 404 22 Göteborg
Besöksadress: Hedåsgatan 3, Göteborg

FELANMÄLAN

I varje trapphus finns information om vem 
som är fastighetsskötare i din fastighet, dit  
felanmälan kan göras. All felanmälan kan  
dessutom göras via vår hemsida dygnet runt. 

Välkommen att kontakta oss  

Vi servar er som hyresgäst ute i fastigheterna. I fastighetens entré finns det anslaget vem som är 
fastighetsskötare och förvaltare i er fastighet. Håll dig informerad genom att titta på vår  

anslagstavla i trapphusen med jämna mellanrum. 

FÖRVALTARE  
Martin Hall 
martin.hall@vasterstaden.se 
 
Patrik Gustafsson 
patrik.gustafsson@vasterstaden.se

Hans Eliasson 
hans.eliasson@vasterstaden.se 

FÖRVALTNINGSASSISTENTER 

Ann-Katrin Sörkvist 
ann-katrin.sorkvist@vasterstaden.se 

Isabella Eerola
isabella.eerola@vasterstaden.se 

FELANMÄLAN EFTER KONTORSTID
 
När något mycket akut inträffar i er lägenhet, 
lokal eller i övriga fastigheten efter kontorstid 
kan ni kontakta vår jour. Numret finns anslaget 
i ert trapphus.

LOKALUTHYRNING

Isabella Eerola 
isabella.eerola@vasterstaden.se 

PÅMINNELSE TILL VÅRA HYRESGÄSTER


