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Känn igen våra samarbetspartners 
 

GöteneBostäders fastighetspersonal arbetar ju främst med allmän skötsel av våra hus och 
gårdar samt gör enklare reparationer i lägenheterna.  
 

När det kommer till mer hantverksmässiga åtgärder är det oftast någon av våra samarbetspartners 
som hör av sig och besöker våra hyresgäster för att fixa serviceanmälningar, exempelvis ett trasigt 
vattenrör, ett byggarbete eller en tapetsering. Svara därför alltid om du blir uppringd av ett okänt 
nummer när du har en aktiv serviceanmälan hos oss. Om ett elarbete ska utföras är det alltid vår 
anlitade elentreprenör som måste göra jobbet. Normalt handlar vi upp våra samarbetspartners på 2-4 
års avtal. För närvarande har vi ramavtal med följande företag: 
 
 
                  Bygg- och rörtjänster                             Målningstjänster                                  Eltjänster                                           Golvtjänster                                        
 

Hur blir jag av med mitt avfall?  
 

Vad ska ligga i soppåsen som jag får kasta i områdets sopkärl och vad ska jag istället ta med till 
en återvinningsstation eller till återvinningscentralen? Vi förklarar! 
 

I soppåsen ska det endast ligga sådan hushållsavfall som inte ska återvinnas. 
Exempelvis matrester, kaffefilter, kuvert, och blöjor. Och kom ihåg att slänga 
påsen i kärlet. Om den ligger utanför kan den snabbt dra till sig skadedjur och 
fåglar som sprider skräpet i din boendemiljö. I en nära framtid kommer våra 
områden också få särskilda kärl för matavfall men det återkommer vi till senare. 
 

Förpackningar av plast, papper och metall, tidningar, rinnande matfett (som inte 
får hällas ut i slasken), batterier och grovavfall (t ex möbler) måste du ta med till 
en återvinningsstation eller till återvinningscentralen. De får inte kastas i om-
rådets sopkärl eller bara ställas ut någonstans. Varje gång GöteneBostäders 
personal måste hantera avfall som hamnat fel blir det mindre tid över att sköta 
om våra utemiljöer eller göra serviceärenden. Kostnaderna för detta kan på sikt 
också påverka din hyra. Läs mer om avfallshantering med mera på Mina sidor. 
 

Senaste nytt från vårt byggprojekt 
 

Sedan i våras pågår ju vårt byggprojekt av 56 st nya hyres-
lägenheter på Alsborgsgatan i Götene. Projektet beräknas få 
inflyttning efter sommaren 2023. 
 

På Alsborgsgatan bygger vi lägenheter med 1, 2, 3 och 4 rum och kök. 
Med undantag för ett fåtal lägenheter som får uteplats med markis 
kommer de flesta lägenheterna ha inglasad balkong. Egen diskmaskin, 
tvättmaskin och torktumlare ingår också i lägenhetsutrustningen.  
Hela området med Melonen och Heldesborg får en ny fin utemiljö. 
 

Läs mer om projektet under Aktuellt på www.gotenebostader.se 

 
 

En hälsning från Martin 
Sommaren börjar så smått närma sig sitt slut 
och har väl på många sätt varit som en van-
lig svensk sommar brukar – ömsom sol och 
ömsom regn. Något som verkligen inte varit 
som vanligt under de senaste åren är ju de 
omständigheter som påverkar oss alla, såväl 
i Sverige som övriga Europa och världen. 
Knappt började pandemin klinga ut så fick 
vi ett krig i Europa som innebär fortsatt stor 
framtida påverkan på vår vardag.  

 

Vi har alla utmaningar att ta oss an, såväl privat som i arbetslivet. Nu är 
det viktigare än någonsin att vi finns till för varandra. Familje-
medlemmar, vänner och grannar. Och GöteneBostäder har inga andra 
ambitioner än att finnas till hands för våra hyresgäster. Låt oss möta 
varandra med förståelse för att yttre omständigheter många gånger 
påverkar hur vi mår och hur vi agerar. Låt oss hålla modet uppe och 
tillsammans fortsätta tro på framtiden!  
 

Martin Sohlberg, vd 
AB GöteneBostäder 
 

GöteneBostäders personal 
 

Har du koll på GöteneBostäders ordinarie personal? Här är hela gänget som jobbar hos oss nu! 
 

  
Det är vi som svarar på boendefrågor, administrerar uthyrning, hanterar många av serviceanmälningarna och sköter om fastigheterna. 

AB GöteneBostäder                              0511-38 62 08                                 www.gotenebostader.se 

Har du träffat Kent-Ove som är vår 
sommarsäsongsanställde 2022? 
 

Vi fortsätter ta hand  
om varandra. 
 

Preliminär skiss av den nya utemiljön. 
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Så har vi jobbat med förbättring efter kundenkäten 2020 
 

Du som bott hos oss under de senaste två åren eller längre minns säkert att vår senaste kundenkät 
genomfördes efter sommaren 2020. Glädjande nog hade vi då, jämfört med enkäten 2018 höjt såväl 
vårt serviceindex som vårt produktindex. Att våra resultat därmed också gjorde att vi, enligt våra 
hyresgäster, låg kvar bland Sveriges mest uppskattade hyresvärdar bland bostadsbolag av jämförbar 
storlek var givetvis också mycket roligt.  
 

Detta har vi jobbat särskilt med under 2021-2022 
En enkät är ju i första hand ett förbättringsverktyg och måste därför omsättas i åtgärder. Den handlingsplan 
som GöteneBostäders personal i detta syfte jobbade fram efter den förra enkäten har nu, under perioden 
2021-01-01 – 2022-06-30, helt arbetats igenom. Nedan kan du se några exempel på sådant vi jobbat särskilt 
med för att förbättra: 
 

Förrådens/källarnas städning/trygghet, information om källsortering, fortsatt lägenhetsunderhåll, städning och 
skötsel av gemensamma utrymmen utformning, inomhusklimat, utemiljöer inklusive belysning och trygghet, 
ljudmiljö och störningar, den bostadsnära trafikmiljön samt att känna igen bolagets och entreprenörers 
personal. 
 

  
Ett av många konkreta resultat av förbättringsarbetet efter enkäten 2020 är de två nya skärmtaken för cyklar på Hjälmen 7. 

 

Några av förbättringsåtgärderna blev svåra att hantera med anledning av den pandemi som pågått och de 
restriktioner som rått under nästan hela den period som handlingsplanen genomförts. Vi har också under 
våren tyvärr sett att kriget i Ukraina fortsätter påverka vår möjlighet att ge service, framför allt genom 
leveransproblem när det gäller reservdelar och andra varor. Som hyresgäst hos oss får du tyvärr räkna med 
att sådana störningar kommer fortsätta ett bra tag framöver. 
 

Håll utkik efter enkäten 2022 
 

Under augusti-september 2022 genomförs nästa kundenkät bland GöteneBostäders hyresgäster. För 
att du ska känna dig trygg med att kunna vara anonym gör vi detta samarbete med det oberoende 
undersökningsföretaget AktivBo.  
 

Du kommer få inbjudan till en elektronisk enkät via ett vykort med QR-kod och e-post. Och har du ingen e-
postadress registrerad hos oss så kommer du få enkäten med posten och kan i lugn och ro fylla i den med 
papper och penna och skicka tillbaka den i medföljande svarskuvert.  
 

Hjälp oss att bli ännu bättre – håll utkik efter enkäten, fyll i och skicka den så snart den kommer! 
 

Logga in och upptäck Mina sidor 
 

Visste du att du som hyresgäst hos oss numera har tillgång till en mängd fakta och information om 
ditt boende och din lägenhet på Mina sidor på vår hemsida? Ofta är det också smidigare och enklare 
att – när som helst – kolla eller hantera ditt ärende här istället för att kontakta vår kundservice. 
 

På Mina sidor hittar du inte bara kontraktsinformation och hyresavier eller hanterar din plats i bostadskön 
och söker ny bostad. Du kan också läsa en mängd fakta om ditt nuvarande boende och ditt bostadsområde i 
Hyresgästpärmen och göra Serviceanmälan när som helst på dygnet, utan att behöva passa våra öppettider. 
 

 
 

Logga in och upptäck de olika informativa och användbara funktionerna på Mina sidor. 
 

Hur gör jag för att logga in? 
Du loggar in genom att gå in på www.gotenebostader.se och Klicka på Mina sidor i toppmenyn. Om du 
redan har användaruppgifter för att du sökt bostad så är det bara att använda dem. Läs annars instruk-
tionerna på inloggningssidan för att skapa en personlig inloggning eller hantera ett glömt lösenord. Och hör 
gärna av dig till vår kundservice om du behöver hjälp med att skapa en inloggning. 


