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En hälsning från Martin 
 

Efter en tämligen varm och solig inledning på sommaren be-
finner vi oss nu i början av juli. För närvarande verkar vädret 
inte riktigt kunna bestämma sig för vilken sorts sommar vi har 
att vänta under den tid som för många av oss innebär semester 
och lite mer ledigt. Även hos GöteneBostäders personal väntar 
sommarledighet i lite olika omgångar. 

 

Lyckligtvis verkar den pågående pandemin börja närma sig ett slut. Främst tack 
vare den vaccinationskampanj som pågår i samhället. Passa på att vaccinera dig 
och din familj när ni får möjlighet. Jag vill också uppmana alla att fortsätta tänka 
på hygien och att hålla avstånd. Det är inte över än men genom vårt beteende kan 
vi alla påverka hur länge pandemin ska fortsätta. Vi hoppas också att framtida 
restriktioner tillåter att vi kan genomföra de efterlängtade bostadsmötena ute i 
områdena efter sommaren.  
 

Med detta vill bolagets personal och jag önska alla våra kunder en fortsatt 
skön sommar! 
 

  Martin Sohlberg, vd  
 AB GöteneBostäder 
 

Tillfällig säsongspersonal 
Liksom tidigare år anlitar vi egna säsongsanställda fastighetsskötare för att klara 
vår/sommar/höst och i år är det Micael och Thomas som verkar ute i områdena. 
Deras främsta uppgift är att sköta om våra gårdsmiljöer men de kan också dyka 
upp för att hantera andra ärenden i våra fastigheter. Dessutom har vi under 
sommaren ett antal skolungdomar som praktiserar i bostadsområdena, du känner 
igen dem på deras t-shirts som talar om att de är sommarpraktikanter. 
 

Påminnelse om sophanteringen 
För allas trivsel måste vi tyvärr påminna våra hyresgäster om att soppåsar med rest-
avfall ska läggas i sopkärlen, inte utanför sophuset. Vidare att tidningar samt för-
packningar i papper, plast, metall, glas och matfett ska lämnas vid kommunens 
återvinningsstationer (ÅVS) eller på återvinningscentralen (ÅVC). När gamla 
möbler och inredning med mera ställs vid sophusen istället för att köras till ÅVC 
tvingas GöteneBostäder transportera bort detta om vi inte lyckas identifiera vem 
som gjort det. I praktiken på allas bekostnad genom den hyra våra kunder betalar. 
 

Viktigt angående biltvätt 
Med sommaren kommer ofta en önskan om att åka omkring i en ren och fin bil. 
Miljö och hälsa på Götene kommun har bett oss påminna alla våra hyresgäster om 
de regler som gäller när man tvättar bilen. Detta kan sammanfattas med att biltvätt 
får ske endast där en särskild anläggning med oljeavskiljande avlopp kan ta hand 
om spillvattnet. Alltså inte så att vattnet rinner ner i de vanliga dagvattenbrunnar 
som finns i våra områden och på kommunens gator. I vissa av våra områden finns 
uttag för vattenslangar, främst där man förväntas sköta sin egen täppa. Dessa är till 
för denna skötsel och inte för att tvätta bilen. Läs gärna mer om vad som gäller för 
bilvård på baksidan av detta infoblad.  
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Micael och Thomas är säsongs-
anställda fastighetsskötare 2021. 
 

Ta hänsyn till dina grannar. Se till 
att restavfallet hamnar i sopkärlen 
och ta med allt annat avfall till 
ÅVS eller ÅVC. 
 

Sommaröppettider 
Under sommaren kan vi ha 
ändrade öppettider vissa dagar 
och vi stänger kundmottagn-
ingen i Götene helt den 12-27 
juli. Se i övrigt vår hemsida för 
mer info om detta samt hur du 
gör serviceanmälan i sommar. 
 



 
 
 
 


