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Skandia Fastigheter är en del av en bransch med stor 
klimatpåverkan och därför ska vi också vara en del i om-
ställningen. Vi jobbar redan aktivt för att vara ett föredöme 
i vårt hållbarhetsarbete och för att vår verksamhet ska bidra 
till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Under 2021 tog 
vi ytterligare krafttag och satte nya mål för bolaget med 
kopplingar till miljö- och klimatpåverkan. Som ett led i vårt 
hållbarhetsarbete genomför vi olika åtgärder i våra bo-
stadsfastigheter för att effektivisera vår energianvändning. 
I Göteborg har vi till exempel jobbat oss igenom samtliga 
lägenheter i våra bostadshus och försett dem med ny, vat-
tensparande utrustning så som nya duschslangar, perlatorer 
i kranarna (en teknisk lösning som möjliggör energi- och 
vattenbesparing genom att vattnet fördelas på ett smartare 
och mer effektivt sätt) samt gjort en ordentlig översyn så att 
det inte står och droppar vatten någonstans i onödan.

Mattias Tichy, du jobbar som teknisk förvaltare i våra bostäder i Gö-
teborg. Vilken är den vanligaste frågan du får från våra hyresgäster?
-  Den rådande samhällsdiskussion kring huruvida vi kommer att 
behöva stänga av elen i vinter eller inte oroar en del hyresgäster. 
Jag får exempelvis frågor som ”Kommer Skandia Fastigheter att 
släcka ner i våra bostadsområden och vad får det för konsekven-
ser?” Regionens nätägare har gjort en inventering och utifrån den 
en prioriteringsordning eftersom de med väldigt kort varsel kan 
få direktiv om att stänga ner. Prioriteringsordningen är ingenting 
vi på Skandia Fastigheter styr över och eftersom man såklart drar 
sig för att stänga elförsörjningen till sjukhus och andra viktiga 
samhällsinstanser, räknar vi med att vi och våra hyresgäster kom-
mer att drabbas på ett eller annat sätt. Här vill jag ge ett med-
skick till alla boende: Försök att dra ditt strå till stacken genom att 
släcka lamporna i de rum du inte vistas i. Ha som regel att stänga 
av allt du inte använder. Låt inte teven eller datorskärmen stå på i 
onödan. Elanvändningen har gått ner med 10–15 % (jämfört med 
samma period förra året) i vår region och det kommer sig av att 
människor är medvetna om situationen. Minskningen har alltså 
”kommit av sig själv” och det är jättebra. Ändå kan strömmen 
komma att stängas av. Inte under längre perioder men kanske 
någon timme här och där, och det behöver vi alla vara medvetna 
om. Vi har inte lyxen att kunna bli undantagna.

Vi effektiviserar vår 
energianvändning

Klimatmål Energimål Certifieringsmål
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• Tvätta fulla disk- och tvättmaskiner
• Undvika att spola onödigt mycket vatten
• Städa bakom kyl och frys
• Stänga av kaffebryggaren när kaffet är klart

• Vädra effektivt med korsdrag, låt inte fönstret stå 
öppet någon längre tid

• Släcka lampor i de rum du inte vistas i
• Inte placera möbler framför radiatorer

Som boende kan du också bidra till miljön genom att till exempel:

Våra klimat, energi och miljöcertifieringsmål



Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter till dig om vi behöver komma i kontakt. På 
ditt Mina sidor-konto på vår hemsida kan du själv enkelt uppdatera dina uppgifter, 
klicka på Kontaktuppgifter i den övre menyn. Om du inte har ett Mina sidor-konto 
skapar du enkelt ett genom att fylla i ditt avtalsnummer och personnummer. 
Avtalsnumret hittar du på ditt hyreskontrakt eller din hyresavi. Därefter väljer du 
ett eget användarnamn och lösenord som du fortsättningsvis loggar in med.    

Vid sidan om att skapa ett tryggt och trivsamt boende för dig är hållbarhet en av våra viktigaste frågor. 
Och även där är din åsikt värdefull för oss. Vi är tacksamma om du vill svara på två korta frågor om vårt hållbarhetsarbete. 
Gå till https://response.questback.com/skandiafastigheterab/hallbarhetsarbete eller skanna QR-koden. Tack!

Uppdatera dina 
kontaktuppgifter på Mina sidor

Skandia Fastigheters 
hållbarhetsarbete?Va
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Julen står för dörren och vi vill passa på att påminna om 
några saker som är viktiga att tänka på.

Släck ljusen
Bostadsbränder förekommer som mest under december och 
januari. Levande ljus, ljusslingor och adventsstjärnor skapar my-
sig julstämning, men tänk på att vara försiktig och uppmärksam. 
Ha alltid uppsikt över levande ljus och släck dem när du lämnar 
rummet. Stäng av elektriska ljusstakar med strömbrytare eller 
dra ur sladden och kontrollera så att lampor, sladd och kontakt 
är hela. Lämna aldrig köket om du har mat på spisen. 

Tänk också på att ha brandsläckare och brandfilt förvarade 
på synliga, lättillgängliga platser. Om olyckan trots allt skul-
le vara framme, kom ihåg: Rädda – Varna – Larma – Släck!

• Rädda dig själv och andra människor som är i fara.
• Varna andra i närheten så att de kan sätta sig i säkerhet.
• Larma genom att ringa 112.
• När allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden.
• Om du inte kan släcka, stäng in elden. Det fördröjer 

brandförloppet.

Hemförsäkring
Om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att ha en 
hemförsäkring. Fastighetsägarens försäkring täcker inte din 
egendom vid eventuell brand, vattenskada, översvämning, 
inbrott eller annan skada.

Dags att kontrollera din brandvarnare
Att ha en fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring 
och den ska finnas i alla hem. Vi ber dig att kontrollera så 
att den fungerar genom att trycka in knappen. Saknar du en 
brandvarnare eller om du behöver nytt batteri, hör av dig till 
Felanmälan så hjälper vi dig! 

Håll balkonger, altaner och allmänna utrymmen fria
För att våra snöröjare och takskottare ska kunna utföra sina 
jobb och hålla taken fria från istappar samt gårdarnas gång-
vägar fina och framkomliga, tänk på att:

• Håll balkonger, altaner, uteplatser och gårdar fria från 
ägodelar som kan ta skada av nedfallande snö och is.

• Om du har en markis ska du hålla den uppdragen.
• Du ansvarar för att förvara din egendom i din lägenhet 

eller i ditt förråd.
• Trapphuset måste hållas framkomligt – det är aldrig tillå-

tet att ställa något där.

Skandia Fastigheter ersätter inte skador på egendom som 
orsakas av nedfallande snö och is. Tack för att du hjälper oss 
att underlätta snöröjningen!

Att tänka på i vintertid



Annedal
Sophantering
Vi har återkommande problem med stopp i sopsugsanlägg-
ningen. Kartong, emballage och förpackningar kan lämnas på 
återvinningsstationen vid Seminariegatan 20. Hushållssopor 
måste förpackas i för ändamålet avsedda påsar. 

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

Laddplatser för elbil
I dagsläget har vi inga laddplatser i garagen men det kan 
finnas möjlighet att hyra genom någon av de andra delägarna 
i garagesamfälligheten. Kontakta Lena Carlsson vid intresse. 
Arbete pågår med ladd-utrustning till vår egna platser.

Brunnsbo
Mina sidor
På Mina sidor på skandiafastigheter.se finns information om 
ditt boende som till exempel din hyra, OCR-nummer, nyhe-
ter, betalningar och kontaktuppgifter. Hyresgäster boende i 
Brunnsbo kan tyvärr inte göra felanmälan via Mina sidor eller 
vår hemsida för närvarande utan hänvisas till webbplatsen och 
telefonnumret nedan:

Felanmälan
Upptäcker du fel i din lägenhet är det viktigt att du anmäler 
det så fort som möjligt så att vi kan vidta åtgärder. Felanmälan 
görs till Optimal service via www.optimalservice.se/felanma-
lan eller på telefon 010-188 98 11.

Störningsjour
Om det förekommer störningar i boendet kan du som hyres-
gäst vända dig till CPG störningsjour på telefon 020-200 209.

Parkering
Är du i behov av parkeringsplats? Vi har både lediga garages-
patser och parkeringsplatser. Hör av dig till Andreas Lindberg 
på andreas.lindberg@skandiafastigheter.se om du är intresse-
rad av att hyra en plats.

Karl Gustavsgatan
Behov av parkeringsplats?
På grund av kommande renovering av garaget hyr vi för 
närvarande ut parkeringsplatser på kort tid. Vid intresse 
kontakta Lena Carlsson. Kostnad från 1 248 kr per månad. 
Garaget är kameraövervakat.

Underhåll i fastigheten
Vi har nyligen bytt matta i gången på plan -2 och det kvarstår 
att göra väggarna lite roligare med färg och tapet. Vi har 
även bytt matta i trapphus nummer 37 och 39. I sophuset har 
vi gjort förändringar för att underlätta sopsorteringen. Vi har 
också gjort åtgärder så att sopor inte kan kastas in i soprum-
met samt förhindrat att fåglar flyger in.

Marconigatan
Förtätning av Frölunda 
Vi är glada att några av våra hyresgäster kom för att träffa 
oss och övriga aktörer som bjöd in till drop-in fika under 
augusti och september då vi gemensamt berättade om 
planerna för nybyggnationen i Frölunda. Det ställdes många 
bra frågor och lämnades synpunkter på den kommande de-
taljplanen som förhoppningsvis blir godkänd och vinner laga 
kraft under 2025. Den 23 november hölls ett samrådsmöte 
där Göteborgs stad höll i programmet.

Utemiljö
Som ni säkert har märkt så har vi under hösten fällt flerta-
let fruktträd utanför entréerna på Marconigatan 33A och B. 
Anledningen är att frukten dessvärre drar till sig råttor. Vi 
har även beskurit buskar och sått gräsmatta vid miljöhuset. 
Sedan tidigare har vi placerat ut smarta markfällor för att få 
bukt med skadedjursproblem.

 
Mullvaden
Eventuell renovering av balkonger och fasader
Nyligen hölls informationsmöten gällande den tilltänkta reno-
veringen och inglasningen av balkonger. Ännu har det inte tagits 
något beslut om vi kommer att genomföra renoveringen och det 
har bland annat att göra med rådande inflation där vi behöver se 
över alla våra tilltänkta projekt. Vi håller er informerande om hur 
planerna går. 

Utemiljö
Under hösten har vi tagit bort mycket av kantstenen på gården 
på grund av snubbelrisk. Hålen är ifyllda och nytt gräs är sått. Nu 
väntar vi på fullgott resultat. Entrétrapporna på GB 6, 8 och ML 1 
och 17 har justerats för en jämnare höjd på trappstegen. 

I ditt område



Mölndalsvägen
Sprickor i väggar och tak
Många av er har dessvärre drabbats av sprickor i väggar och/
eller tak i samband med pålningen under bygget på Liseberg. 
Innan byggstart gjordes ingen besiktning av lägenheterna, 
vilket man normalt sett gör. Underlaget vi har fått in har vi 
skickat vidare till Liseberg och väntar på besked därifrån om 
huruvida uppkomna skador kommer att åtgärdas. 

Temperaturmätare
Under våren 2023 uppdateras fastighetens styrsystem för 
uppvärmningen av lägenheterna och i samband med det 
monteras temperaturmätare i samtliga lägenheter. Tack 
vare temperaturmätare blir det enklare att styra och hålla 
en jämn inomhustemperatur. Information om när vi behöver 
besöka din lägenhet kommer i god tid innan.

Nordstaden
Störningsjour
Om det förekommer störningar i boendet kan du som hyres-
gäst vända dig till CPG störningsjour på telefon 020-200 209.

Påbyggnad och stamrenovering
Vi håller för närvarande på med utredning och projektering 
av kommande arbeten. Ingen tidsplan är satt i dagsläget. 
Första steget blir en inventering av lägenheternas skick och 
standard. Detta kommer aviseras i god tid och information 
om projektet skickas ut löpande.

Stampen
Inomhustemperatur 
I våra undersökningar som vi har fått många svar på, har det 
framkommit att temperaturerna i vissa lägenheter varierar.
Temperaturerna upplevs olika i olika delar av byggnaden. På 
sommaren upplevs det som varmt, till stor del beroende på 
utetemperaturen men vi har inlett en utredning för att kunna 
förbättra innemiljöklimatet i lägenheterna. 

Soprum Stampgatan 40
De åtgärder som gjorts för att komma till rätta med lukten i 
soprummet på Stampgatan 40 har tyvärr inte gett långvariga 
resultat. Vi har bland annat installerat joniseringsaggregat 
och tvättar kärlen oftare, men vidare utredning pågår för att 
hitta andra lösningar. 

Toredamm
Temperaturmätare
Efter arbetet med att uppdatera alla undercentraler och 
styrutrustning för uppvärmning av lägenheterna fortsätter 
nu arbetet med att förbättra inomhusklimatet. Under hösten 
har vi börjat injustera värmesystemet på Tigerstigen för 
att nå en jämn inomhustemperatur i samtliga lägenheter. 
Arbetet beräknas att fortsätta på Stengetsgatan under våren 
2023. I samband med detta installeras temperaturmätare i 
samtliga lägenheter. Information om när vi behöver besöka 
din lägenhet kommer i god tid innan.

Utebelysning
Arbetet med att byta ut belysningsarmaturer i vår utemiljö i 
hela området fortsätter under vintern och hela våren 2023.

Våmmedalen
Digitala infotavlor
På de digitala infotavlor som finns i varje entré går det att 
boka tvättid och se den senaste områdesinformationen. 
Fortsättningsvis kommer vi i första hand att informera via de 
nya tavlorna, så kika gärna när ni går förbi.

Hyresgästföreningen Våmmedalen
På Våmmedalsvägen 92 finns en fin lokal där den lokala 
hyresgästföreningen ordnar fester som t ex midsommar- och 
kräftfest. Alla på Våmmedalsvägen är välkomna. Du har ock-
så möjlighet att hyra lokalen själv. Information om uthyrning 
finns i skåpen i trapphusen. Du är också välkommen 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 återvinningscen-
tralerna i Mölndal och Göteborg. ÅVC-kort behövs inte, utan 
körkort uppvisas. Mer information finns på respektive stads 
hemsida.

Lediga förråd
Det finns lediga i området. Kontakta Lena Carlsson om du är 
intresserad av att hyra ett förråd. 



Utökat bostadsbestånd med
nya lägenheter i Brunnsbo217

217 lägenheter på totalt 15 000 kvadratmeter i Brunnsbo 
strax intill Backaplan ingår sedan september i Skandia 
Fastigheters bostadsbestånd efter att vi förvärvat fyra 
fastigheter.

- Vi har en stark och långsiktig satsning vid Backaplan, 
där vi äger stora delar av det område som nu utvecklas 
till en helt ny stadsmiljö, säger Fredrik Brorsson som är 
fastighetschef för Bostäder. Bland annat har vi redan startat 
uppförandet av 420 nya hyresrätter här. Att få utöka det 
engagemanget med ännu fler bostäder där vi minst sagt 
kommer att vara nära och tillgängliga för våra hyresgäster 
känns otrolig bra.

Så gott som dagligdags befinner sig vår förvaltare, Andreas 
Lindberg, i det nyförvärvade området för att lära känna 
såväl fastigheterna som hyresgästerna som bor där. 
Området, som är byggt 1965 och består av fem punkthus, är 
luftigt och lugnt med en välskött utemiljö.

- Sedan förvärvet och överlämningen från tidigare 
fastighetsägaren har jag jobbat med att inventera 
fastigheterna, säger Andreas. Jag går igenom hyresavtal, 
kontrollerar det systematiska brandskyddet, besiktigar 
lekplatser och ser till så att området är tryggt och säkert. 
Därutöver har vi beställt en energiutredning samt en 

utredning av parkeringshuset som tillhör fastigheten. 
Allt detta görs för att vi ska kunna bilda oss en så bra 
uppfattning om området och husen som möjligt. 

- Det finns ett visst renoveringsbehov i de förvärvade 
fastigheterna, fortsätter Andreas. Till en början har 
vi prioriterat brandsäkerheten och säkerställt att 
rökluckor och utrymningsskyltar fungerar som de ska. 
Vi har också åtgärdat säkerhetsbrister på lekplatserna 
samt påbörjat radonmätningar som utgör en del av 
myndighetsbesiktningen. Vår ambition är att ta hand 
om alla våra fastigheter på ett långsiktigt, tryggt och 
ansvarsfullt sätt. 

Många i området känner till att det finns ett bygglov för att 
bygga ut och glasa in balkonger samt bygga vindsvåningar. 
Bygglovet godkändes i somras och det är inte omöjligt att vi 
realiserar det, men ännu finns ingen plan lagd. Vi har också 
som ambition att renovera de lägenheter som sägs upp och 
inte redan är renoverade. Där ser vi över kök, ytskikt och 
garderober. I tre av husen är hissarna utbytta och vi kommer 
se till så att resterande två hus också får nya hissar.

- Sist men inte minst vill jag hälsa alla våra nya hyresgäster 
varmt välkomna, avslutar Andreas. Ni kan alltid höra av er 
till oss, med stort som smått.



God jul
gott nytt år

och

önskar vi på 
Skandia Fastigheter

Bland klappar och julmys vi tända ett ljus
En tanke om frid vi nu skänka

Stillheten sänker sig över stadens hus
När juleljus stillsamt de blänka

Tankar att träffas med familj liksom vänner
Låt julstämning spridas till alla du känner

En god jul och gott nytt önskar vi er
På Skandia Fastigheter har vi rum för fler



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

Förvaltare/förvaltningsadministratör
Andreas Lindberg

031-734 35 91
andreas.lindberg@skandiafastigheter.se

Förvaltningsområde 1

Förvaltningsområde 2

Förvaltningsområde 3

Adresser och öppettider till fastighetsexpeditionerna

Våmmedalen
Jaume Tremols

Våmmedalen
Linda Karnhill

Karl Gustavsgatan
Motaz Almthyab

Annedal
Nordstaden
Robert Andersson

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

Brunnsbo
Urban Lindbom

Toredamm
Daniel Grek

Stampen
Motaz Almthyab

Mullvaden
Mölndalsvägen
Senad Arnautovic

Marconigatan
Esko Pukema

Mullvaden & 
Mölndalsv.
Marielundsg. 1

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10  
Tisdagar: 16-18

Marconig
Marconig. 33 A, vån. 7

Besökstider: 
Tisdagar: 12-12.30
Torsdagar: 12-12.30

Toredamm
Tigerstigen 27

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10  
Tisdagar: 16-18

Stampen
Folkungag. 8

Besökstider: 
Mån, ons, fre: 09.30-10 
Tisdagar: 16-18

Annedal
Carl Grimbergsg. 29

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10 
Tisdagar: 16-18

Karl Gustavsgatan
Karl Gustavsgatan 47

Besökstider: 
Tisdagar: 14-14.30

Kållered
Våmmedalsv. 126

Besökstider: 
Vardagar: 9.30-10  
Tisdagar: 16-18

Förvaltare
Malin Friberg
031-734 35 73

malin.friberg@skandiafastigheter.se

KONTAKT
Besöksadress:
Frölunda Torg

Skandia Fastigheter AB
Frölunda Torg
421 42 Västra Frölunda

Telefon: 
031-734 35 70

Felanmälan förvaltningsområde 1 och 2
www.skandiafastigheter.se/felanmalan 
Vardagar 07.00–19.00 kan du även ringa 020-200 209.

Felanmälan förvaltningsområde 3
www.optimalservice.se/felanmalan eller på telefon 010-188 98 11.
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