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Stadsdelen Backaplan får 420 nya hyresrätter när Skan-
dia Fastigheter sätter spaden i marken och uppför två 
nya byggnader i den pågående stadsutvecklingen. Utöver 
hyresrätterna adderas attraktiv handel och ett mobili-
tetshus till området. Med hjälp av en geosolanläggning 
blir energiförsörjningen i fastigheterna fossilfri.

Resan mot en tät, kraftfull och grön blandstad på Hisingen 
är igång och målet ska nås genom ett tätt samarbete mellan 
Skandia Fastigheter, Riksbyggen, Balder, KF Fastigheter och 
Göteborgs stad. De två första byggnaderna inom Skandia 
Fastigheters kvarter uppförs med Skanska som entreprenör. 
Den ena byggnaden kommer att inrymma handel i två plan, 
med hyresgäster som Elgiganten, Dollarstore och Coop, 
samt sex våningar bostäder. I den andra byggnaden tillförs 
fyra våningar bostäder och under dessa ett mobilitetshus i 
tre plan innehållande bland annat parkering för bil och cy-
kel, elfordonspooler och cykelservicestation. Totalt kommer 
kvarteret att inrymma 420 bostadslägenheter, som planeras 
stå inflyttningsklara hösten 2025.

- Byggnaderna planeras och uppförs med klimat och hälsa i 
åtanke, säger Bo Jansson som är fastighetschef på Skandia 
Fastigheter. Vi har fullt fokus på att minska klimatavtrycket 
i vår nyproduktion vilket byggnaderna i Backaplan är ett 
konkret exempel på. Byggnaderna kommer bland annat att 
försörjas med en helt fossilfri geosolanläggning. 

En sådan har vi sedan tidigare i drift i Frölunda Torg, med 
såväl miljömässiga som ekonomiska hållbarhetsvinster som 
resultat.

I och runt Göteborg äger, utvecklar och förvaltar Skandia 
Fastigheter sedan tidigare 2 000 hyresrätter, äldreboenden, 
skolor, kontorsfastigheter samt köpcentrumet Frölunda Torg 
med 200 butiker och restauranger.
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Spaden i marken 
för nya byggnader på 

Backaplan

Detaljplan 1
Innehåller handel, kontor och bostäder. Vann laga 
kraft i juni 2020 och är nu i genomförandefasen.

Detaljplan 2
Innehåller centrumbebyggelse med bostäder, 
handel, kontor och kulturhus. Har precis varit ute på 
samråd.

Detaljplan 3
Innehåller bostäder, lokaler, parker och service 
kring Backavägen. Befinner sig i startskedet och 
detaljplanearbete pågår.



Cykeltider
Njut av sommarens cykelturer! Har du däremot en cykel 
som inte används vill vi att du flyttar bort den från cykelrum 
eller cykelställ. Om cykeln är trasig – laga eller kassera den. 
Om du inte använder cykeln – ställ in den i ditt förråd eller 
sälj den så att någon annan får glädje av den. Cykelrum och 
cykelställ är avsedda för de cyklar som faktiskt används. Vi 
upplever stora problem med att det samlas cyklar som inte 
används i våra bostadsområden. Cykelrensningen stjäl både 
vår tid och våra resurser som annars skulle kunna läggas på 
andra trivselfrämjande insatser.

Balkong, uteplats och gård
Under sommarhalvåret spenderar vi mer tid ute och då är 
det viktigt att vi visar våra grannar hänsyn. Tänk på att:

• hänga balkonglådor på insidan av balkongräcket och vattna 
försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.

• inte skaka mattor på balkongen.
• grillning endast är tillåten på angiven plats, inte på bal-

kong eller uteplats.
• inte rasta hunden i direkt anslutning till entrén.
• visa hänsyn vid rökning och kom ihåg att det är förbjudet 

att röka vid lekplatser och allmänna entréer. Plocka upp 
fimparna efter dig!

Sommaren är här och med den cykelturerna, grillmiddagarna och utomhusvistelsen. För att det ska vara tryggt och 
trivsamt för alla som vistas utomhus på balkonger, uteplatser och gårdar har vi samlat några saker som är bra att 
tänka på.

Sommar, sommar, sommar



Vattenbesparande åtgärder i våra lägenheter
Inom ramen för vårt miljö- och hållbarhetsarbete jobbar vi 
kontinuerligt med åtgärder för att optimera energi- och vatten-
förbrukning i våra fastigheter för att minska onödig förbrukning. 
Det gör vi bland annat genom att växla till energisnål LED-be-
lysning med närvarostyrning i allmänna utrymmen, injustera 
värme- och ventilationssystem och nu även genom vattenbe-
sparande åtgärder i alla lägenheter.

Samtliga lägenheter kommer att gås igenom avseende läckande 
kranar och toalettstolar. Vi byter ut duschslangar och mun-
stycken till kranar. 

Kontrollen och arbetet i lägenheterna utförs av CS energikon-
troll. Datum och tid för besök i just din lägenhet kommer att 
aviseras av dem.

Hyresavier
Du kan välja att få din hyresavi i form av en e-faktura, eller så kan 
du betala hyran med autogiro. Under Mina sidor på skandiafast-
igheter.se kan du också se din hyresavi. Vi skickar inte hyresavier 
med post till privatpersoner.
 

Annedal
Sophantering
Vi har återkommande problem med stopp i sopsugsanlägg-
ningen. Tänk på att hushållssopor måste vara förpackade i 
påsar. Kartonger, emballage och förpackningar lämnas på 
återvinningsstationen vid Seminariegatan 20.

Bastu i området
Bredvid fastighetsexpeditionen på Carl Grimbergsgatan 29 
finns vår områdesgemensamma bastu. Den bokar du via 
www.skandiafastigheter.bokaentid.se. Kontakta fastighets-
skötaren för inloggningsuppgifter. 

Laddplatser för elbil
Skandia Fastigheter har i dagsläget inga laddplatser i garagen 
men det kan gå att hyra genom någon av de andra delägarna i 
garagesamfälligheten. Kontakta Lena Carlsson vid intresse. Vi 
arbetar med att förse våra egna platser med laddutrustning.

Karl Gustavsgatan
Behov av p-plats?
På grund av kommande garagerenovering hyr vi för närva-
rande ut parkering på kort tid. Vid intresse kontakta Lena 
Carlsson. Kostnad från 1 200 kronor per månad. Garaget är 
kameraövervakat.

Underhåll i fastigheten
Vi har nyligen bytt matta i gången på -2 och det kvarstår att 
förse väggarna med färg och tapet. Vi har även bytt matta i 
trapphus nummer 37 och 39. I sophuset har vi gjort ändringar 
för att förhindra att sopor ställs på fel ställe samt att fåglar 
flyger in eller att sopor kan kastas in.

Nordstaden
Störningsjour
Förekommer störningar i boendet kan du som hyresgäst i hu-
set vända dig till CPG störningsjour på telefon 020-200 209.

Påbyggnad och stamrenovering
Vi jobbar med planering av kommande arbeten men i dags-
läget är ingen tidplan satt. Första steget är en inventering av 
lägenheternas skick och standard. Detta kommer aviseras i 
god tid och information om projektet skickas ut löpande.

Våmmedalen
Digitala infotavlor
På de digitala infotavlorna som finns i varje entré kan ni boka 
tvättid samt se den senaste informationen för området. 
Fortsättningsvis informerar vi i första hand via infotavlorna, 
så kika gärna när ni går förbi. 

Hyresgästföreningen Våmmedalen
På Våmmedalsvägen 29 finns en fin lokal där den lokala 
hyresgästföreningen ordnar fester som till exempel midsom-
mar- och kräftfest. Alla på Våmmedalsvägen är välkomna. 
Du har också möjlighet att hyra lokalen själv. Information om 
uthyrning finns i skåpen i trapphusen. Du är också välkom-
men att höra av dig till vammedalenshgf@gmail.com.

Container för grovavfall
Container för grovavfall finns i området fredag till söndag 
udda veckor. Containern står växelvis utanför fastighetsex-
peditionen och öppna förskolan. 

Grovavfall som möbler och dylikt får inte ställas i källargång-
ar utan ska slängas i containern för grovavfall eller lämnas på 
återvinningscentralen.

Varje hushåll har rätt att slänga avfall på återvinningscentra-
len i Mölndals kommun. Mer information finns på Mölndals 
Stads hemsida.

I ditt område



Mullvaden
Balkonger och fasader
Vi har tidigare gått ut med en intresseförfrågan avseende utbygg-
nation av balkonger. Förslag om tillbyggnationen, inglasning och 
renovering håller på att utformas och vi har snart ett förslag att 
visa upp. I samband med balkongarbetet kommer fasaderna att 
förbättras samt balkongdörrar och fönster kommer att bytas 
ut. Nertill på byggnaderna kommer sockeln att snyggas till och 
entréerna till låghusen förbättras. Arbetet planeras att utföras i 
etapper och påbörjas först på Marielundsgatan, men något start-
datum är inte klart. Mer detaljerad information kommer att delas.

Förtätning av området
Den planerade förtätningen av området är fortsatt fördröjd. Under 
2023 tas en ny detaljplan för fler hus i området fram och under 
hösten 2022 hoppas vi kunna ge mer information om detta arbete. 

Flera sittmöjligheter i området 
Nu finns sex nya picknickbord på gården. Hyresgästerna var 
med och hjälpte till att skruva ihop möblerna. Tack så mycket för 
hjälpen!

Marconigatan
Speglarna i hissarna
På grund av upprepad skadegörelse saknas det speglar i 
hissarna i uppgång B. Vi behöver få bukt med skadegörelsen 
innan vi kan sätta upp nya speglar. 

Stampen
Rökruta
Nu finns det en rökruta på innergården med sittplatser och 
bord. Använd rutan så undviker du att störa dina grannar. 
Fimpar ska slängas i askkoppen.

Evenemang på Ullevi
Evenemangen på Ullevi har återupptagits i samband med att 
pandemirestriktionerna lättat. Detta innebär ökad aktivitet 
på området. Got Event har dialog med Miljöförvaltningen och 
samarbetar nära arrangörerna för att allt ska flyta på bästa 
sätt. Ljudmätningar görs inne på arenan och i närområdet 
under konserterna för att säkerställa myndigheternas krav. 
Datum för planerade evenemang går att läsa på informa-
tionstavlorna i trapphusen och mer detaljerad information 
om tider för soundcheck och liknande kan tillkomma.

Har du några frågor, kontakta 
Got Event gotevent@gotevent.se

Toredamm
Förtätning av området
Arbetet med den nya detaljplanen för området Toredamm 
pågår. I nuläget planeras påbyggnad med 2-3 våningar på 
husen på Stengetsgatan samt byggnation av två nya hus. 
Någon förändring av de befintliga husen på Tigerstigen är 
inte planerad för tillfället.

Elbilsparkering
Efterfrågan av parkeringsplatser och garage med laddnings-
möjligheter är stor. För närvarande ligger vi på gränsen vad 
gäller el-belastning i fastigheterna och därför är det just nu 
omöjligt att utöka laddplatserna.

Planer för utökade laddningsmöjligheter ligger med i den nya 
detaljplan för området.

Belysning
Under våren har vi testat ny utebelysning för entréer, fasader, 
garage, carportar och allmänbelysning. Till sommaren på-
börjar vi utbyte av belysningsarmaturer och detta fortsätter 
även under 2023.

Injustering av värmesystem
På grund av stora skillnader i temperatur mellan lägenheter-
na pågår ett arbetet med värmesystemet. Just nu upphand-
lar vi entreprenör för arbetet som beräknas starta i augusti.

Mölndalsvägen
Barnvagnsramp
En barnvagnsramp kommer att monteras i trapphus A och B 
inom kort. Rampen fälls ut över trappstegen vid användning 
och ska vara uppfälld mot väggen då den inte används.

Odlingslådor
För den som vill odla under sommaren finns det lediga 
odlingslådor på innegården. Det kostar 100 krononor per 
säsong och låda och bokas hos fastighetsskötaren via felan-
mälan.



Lördagen den 12 mars invigdes nya biblioteket i Kållered. 
Mitt Kvarter har intervjuat Chatarina Söderholm som är 
enhetschef på biblioteket och hon berättar att de som 
bäst håller på att bo in sig, men redan trivs riktigt bra.

Vad är skillnaden mellan gamla och nya 
biblioteket?

- Den gamla lokalen låg högre upp 
i samma byggnad och vi har länge 
längtat efter att få komma ner 
till markplan för att synas bättre 
utåt och på så sätt bidra till en 

levande stadsbild. Gensvaret från 
Kålleredsborna har varit mycket positivt. 

Nya biblioteket lyser verkligen upp området. 
I lokalen finns mängder av runda, lite gammaldags lampor 
som ger ett behagligt ljus och ser fint ut utifrån. Att 
nuvarande lokal är mindre än den förra kompenseras av 
att den är så funktionell. En duktig arkitekt har hjälpt oss 
att nyttja utrymmet 
på bästa sätt. 
Inredningsmässigt 
har vi återanvänt så 
mycket som möjligt 
av möblemanget. 
Vi har reparerat, 
klätt om och byggt 
om eftersom det känns mer hållbart än att köpa nytt. Till 
exempel har vi gett våra gamla arbetsbord nytt liv genom 
att göra dem mindre och sätta höga ben på dem, så att 
man kan sitta vid fönstren och titta ut. Där brukar ungdomar 
sitta och plugga om kvällarna. Vi har kompletterat lokalen 
med låga hyllor som vi satt hjul på så att det ska gå enkelt 
att möblera om. 

Hur ser planerna ut för 
biblioteket nu och framåt?

- Vi flyttade in den 1 februari. 
Då smygöppnade vi, trots att 
alla hyllor inte kommit på plats. 
Sedan hade vi en riktig invigning 

den 12 mars där kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Glenn 
Grimhage klippte band och kultur- 
och fritidschef Annika Stedner höll 
tal. Vi bjöds på fiolmusik och annan 

musikunderhållning och därefter 
anordnades dockteater för de 

allra yngsta. Sedan nya biblioteket öppnat har vi skrivit ut 
många nya lånekort och det är roligt att se att så många 
hittar till oss nu jämfört med tidigare. Vi har som ambition 
att till hösten ha ett meröppet bibliotek, vilket innebär att 
man med ett särskilt meröppet-lånekort kan gå in även när 
personalen inte är här. Då måste man vara 18 år eller gå in 
med en förälder. Information om detta kommer att anslås i 
biblioteket.

Vilka besöker Kållereds bibliotek?
- Det är en salig blandning av människor skulle jag säga. 
Under en längre tid har vi haft en stor grupp äldre som 
besökt biblioteket regelbundet. Nu behöver vi förnya oss 
för att försöka nå en yngre publik också. Det gör vi genom 
att satsa på familjelördagar med barnteater och att någon 
gång i månaden ordna något som är kul för barn. Vi vill 
locka till oss unga och barnfamiljer. Sedan kommer vi 
såklart att fortsätta attrahera våra sedan länge trogna 
besökare med föreläsningar och bibliotekssamtal. Drygt 

8 000 personer 
bor i Kållered, 

och fler ska det bli! 
Så här finns alla 

förutsättningar för ett 
levande bibliotek. 

Det är roligt att se att så 
många hittar till oss nu 
jämfört med tidigare.

Nya biblioteket
lyser upp Kållered

Bibliotekets öppettider
Måndag till torsdag:  10-19 
Fredag:    10-15
Lördag:     10-14 
Söndag:    Stängt



Om kranen läcker eller kylskåpet gått sönder, då är 
det dags att göra en felanmälan. Jaume Tremols är 
fastighetsskötare i Kållered och när du gör en felanmälan 
hamnar ärendet hos honom eller någon av hans kollegor.

Vilka är de vanligaste felanmälningarna?
- Det är blandat, allt från stopp i avloppet till att kylskåpet 
inte funkar. Det kommer in lite av varje kan man säga.

När man skickat eller ringt in en felanmälan, 
hur lång tid tar det innan felet avhjälps?
- Vi försöker lösa bekymmer under samma dag, men det 
beror lite på när felanmälan kommer in. Kommer felanmälan 
sent på eftermiddagen kanske du får vänta till dagen efter. 
Om det inte är akut, då tar vi tag i det på en gång förstås. 

Vad ska man tänka på när man felanmäler via webben?
- Gör en felanmälan per ärende. Har du till exempel en trasig 
strömbrytare och en toalett som strular ska du göra två fel-
anmälningar: en för strömbrytaren (som hör till el) och en för 
toaletten (som hör till vatten). Ta gärna bilder! Det underlät-
tar vårt jobb. Får vi bilder på den trasiga toalettstolen vet vi 
redan på förhand vilka reservdelar som krävs. Så bilder är 
jättebra. Om det är en vitvara som är sönder är det bra om 
du tar en bild på vitvarans beteckning. Ju mer information 
felanmälan innehåller desto snabbare kan vi hjälpa. 

Hur många felanmälningar avhjälper du i månaden?
- Det är olika på olika områden, men jag tar i genomsnitt 
hand om 150–160 felanmälningar per månad. Under första 
och sista veckan i månaden är det som mest, eftersom hy-
resgäster då flyttar in och ut. Däremellan är det lite lugnare.

Vad ska man felanmäla? 
- Tveka aldrig när det kommer till droppande kranar eller 
stopp i avloppet. En droppande kran blir snart en rinnande 
kran och då förloras både vatten och energin som går åt till att 
värma vattnet. Stopp i avloppet kan leda till att när du tömmer 
ditt badkar så rinner allt vatten ut över golvet, vilket kan orsa-
ka stora skador och du kan bli ersättningsskyldig. Så vänta inte 
för länge med att felanmäla! Du kan också felanmäla sådant 
som inte fungerar i husets gemensamma utrymmen, som i 
tvättstugan eller trapphuset. Det är också via felanmälan du 
kommer i kontakt med oss fastighetsskötare gällande nyckel-
utlämning eller om du vill boka en tid för besiktning.

Vad ska man inte felanmäla?
- Om du slarvat bort din hyresavi ska du inte göra en felan-
mälan. Inte heller om grannen stör. Byta glödlampor och 
proppar ska hyresgästerna själva klara av. Enklare avlopps-
stopp, som inte sitter i stammen, ska man också hantera på 
egen hand. Detsamma gäller att kontrollera brandvarnaren 
och vid behov byta batteri. Men visst, jag vill inte att Agda 
80+ ska stå på en stege och vingla, då kommer jag hellre och 
hjälper till. 

Vad är roligast i ditt jobb?
- Allt! Jag trivs som fisken i vattnet. Framförallt tycker jag 
om kontakten med hyresgästerna, och att kunna hjälpa till. 
De är glada när jag kommer – jag kommer ju dit för att lösa 
ett problem. Och de är ännu gladare när jag går – för då är 
problemet (förhoppningsvis) löst. Hyresgästerna är alltid så 
positiva och det ger mig energi.

Att hjälpa 
hyresgäster är det 
bästa med mitt jobb

Du kan felanmäla på tre olika sätt, 
välj det som passar dig:
• Via webben på skandiafastigheter.se/felanmalan 

(dygnet runt)
• På telefon 020-200 209 (mellan 07:00–19:00)  
• Genom att besöka fastighetsexpeditionen om det 

finns en sådan i ditt område (se infotavla i trapp-
huset för öppettider)

Vid akuta skador och störningar under kvälls-, natt- 
eller helgtid (hit hör inte ärenden som kan vänta till 
nästa vardag med att avhjälpas):

• Ring CPG vaktbolag via jouren på telefon 020-200 209

Tips!
På msb.se/testabrandvarnare kan du registrera ditt 
mobilnummer och få en gratis sms-påminnelse (du 
väljer själv hur ofta) om att testa din brandvarnare. 
En enkel och billig livförsäkring.



z

Felanmälan 
www.skandiafastigheter.se/felanmalan 
Vardagar 07.00–19.00 kan du även ringa 020-200 209.

Telefon: 
031-734 35 70

Skandia Fastigheter AB
Frölunda Torg

421 42 Västra Frölunda

Besöksadress:
Frölunda Torg

Förvaltningadministratör
Ammi Carlberg
031-734 35 77

ammi.carlberg@skandiafastigheter.se

Förvaltningadministratör
Lena Carlsson
031-734 35 74

lena.carlsson@skandiafastigheter.se

Förvaltare
Måns Klaesson
031-734 35 71

mans.klaesson@skandiafastigheter.se
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 2Marconigatan

Esko Pukema

Mullvaden
Mölndalsvägen
Senad Arnautovic

Stampen
Motaz Almthyab

Toredamm
Daniel Grek

Fastighetsskötare

Adresser och öppettider* till fastighetsexpeditionerna
Förvaltningsområde 1 Förvaltningsområde 2

Fastighetsskötare

Annedal
Nordstaden
Robert Andersson

Karl Gustavsgatan
Motaz Almthyab

Våmmedalen
Jaume Tremols

Marknadsområdeschef
Richard Hansson

031-734 35 72
richard.hansson@skandiafastigheter.se

Teknisk förvaltare
Mattias Tichy
031-734 35 75

mattias.tichy@skandiafastigheter.se

Administratör
Tanja Johansson

031-734 35 76
tanja.johansson@skandiafastigheter.se

Kontakta oss

Mullvaden och 
Mölndalsvägen
Marielundsgatan 1

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10.00  
Tisdagar: 16.00-18.00

Marconigatan
Marconigatan 33 A, vån.7

Besökstider: 
Tisdagar: 12.00-12.30
Torsdagar: 12.00-12.30

Toredamm
Tigerstigen 27

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10.00  
Tisdagar: 16.00-18.00

Stampen
Folkungagatan 8

Besökstider: 
Mån, ons, fre:
09.30-10.00 
Tisdagar: 16.00-18.00

Annedal
Carl Grimbergsgatan 29

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10.00  
Tisdagar: 16.00-18.00

Karl Gustavsgatan
Karl Gustavsgatan 47

Besökstider: 
Tisdagar: 14.00-14.30

Kållered
Våmmedalsvägen 126

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10.00  
Tisdagar: 16.00-18.00

Förvaltare
Malin Friberg
031-734 35 73

malin.friberg@skandiafastigheter.se

*Avvikelser under vecka 26-33 kan förekomma.


