MerVärden
IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB

Information, tips och annat vi vill dela med oss till dig som bor i våra hus.

DECEMBER 2017

Välkommen Jul och Ett nytt år!
Nu är det snart jul igen och dags att välkomna ett nytt år. Vi på Ivar
Kjellberg vill tacka dig som hyresgäst för detta år och särskilt tack till alla
er som genom hyresgästenkäten upplyser oss om idéer och förbättringsförslag.
Detta nummer av MerVärden är lite längre, du får ta del av årets resultat
kring hyresgästenkäten samt vad som är gjort och vad som är på gång i
husen. Vi redovisar också viktig information gällande hyresbetalningar,
där det sker förändringar redan nu i december, missa inte denna information.
Du får också ta del av aktuella ämnen för vintern och får möta Pernilla
Hallberg som jobbar på Fastighetsägarna Centrala Hisingen (FCH). En
av drivkrafterna bakom Kvillejul som går av stapeln den 16 december.
Vi på Ivar Kjellberg Fastighets AB önskar dig en riktigt GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT 2018!

Resultat Hyresgästenkäten 2017
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– de är värdefulla i vårt arbete!
I år visade enkäten 86,9 % nöjda hyresgäster hos oss. Det är ett
bra resultat som visar att våra förbättringsåtgärder gett resultat
samtidigt som vi blir extra laddade för framtida planeringsarbeten
och handlingsplaner med sikte på att förbättra oss.
Enkäten är indelad i fyra delar som tillsammans ger resultatet för
året.

De fyra olika mätområdena är:

• Ta kunden på allvar
• Trygghet
• Rent och snyggt
• Hjälp när det behövs

MÄTRESULTAT I SIFFROR/% PER MÄTOMRÅDE

RESULTAT
TOTALT SERVICEINDEX 2017

Ta kunden på allvar

- 8,9 %

91,1 %

86,9 %

Trygghet

- 13,4 %

86,6 %

Rent och snyggt

- 16,8 %

83,2 %
Hjälp när det behövs

- 13,1 %

87,7 %

- 13,1 %

PÅ NÄSTA UPPSLAG REDOVISAR VI RESULTATET MER I DETALJ

Så här tycker vi
Ta kunden på allvar

Trygghet

91,1 % tycker att vi tar kunden på allvar.

86,6 % känner en trygghet i och vid sin bostad.

Vi på Ivar Kjellberg strävar efter att alltid ta våra kunder på allvar
och vi tycker det är viktigt att du också känner att vi lyssnar på dig.
Vi vill att du ska känna dig väl bemött i din kontakt med oss och vi
strävar efter att ha en god och varaktig relation med dig. Vi mäter
här hur du uppfattar information och bemötandet vid kontakt med
oss.

Att du ska känna dig trygg i din bostad, i ditt område och med dina
grannar är viktigt. I år fick vi 86,6 %, vilket är en förbättring från
förra årets resultat. Vi fortsätter att jobba med trygghet genom att
bl.a. alltid ha trevlig belysning i och vid våra fastigheter.

•

Många hyresgäster är intresserade av att få åtgärder gjorda i
sin lägenhet. Vi har en plan för större upprustningar och åtgärder
och i god tid startar vi en dialog med dig om omfattning och tidplan om du berörs. I övrigt är underhåll behovsstyrt. Det kan finnas
möjligheter till standardhöjande åtgärder och vi gör självklart
besiktningar för att se om det finns behov i just din lägenhet. Maila
gärna vår kundservice för att få tid med ansvarig förvaltare.

•

I våras utvecklade vi en ny kundserviceavdelning. Vi hoppas
att du nu framåt kommer att uppleva kontakten med oss som
både enklare och bättre. På önskemål finns nu även möjlighet till
e-faktura.

•

Vi utvecklar vår hemsida för att göra det enklare för dig att
hitta information samt göra serviceanmälningar och följa ärenden
genom Mina sidor.

•

Varje vecka ronderar vi i trapphus, gårdar, vinds- och förrådsgångar och miljörum. Vi vill säkerställa att det lyser och att inget
farligt material finns i allmänna utrymmen. Har vi missat någonting,
maila kundservice.

•

Vi kan utläsa att trivseln med grannar har ökat i våra hus, det är
viktigt för oss.

•

Vi har ytterligare säkrat upp vår hantering av nyckelbrickor och
nycklar för att hindra obehöriga att ge sig in där du bor. Om du
tappat din nyckel, meddela oss.

”Har fått ett toppenbra bemötande
när jag haft kontakt med er!”

BOENDEKOMMENTARER:

”Jag är stolt att
få bo här, tack!”

”Ekonomiska”
och nåbara!”

”Dålig belysning i vindsförrådet.”

”Seriös, vänlig och kvalitetsmedveten hyresvärd!”

”Mycket trevliga grannar i huset.”

i om vårt boende...
Rent och snyggt

Hjälp när det behövs

83,2 % tycker att det är rent & snyggt vid och i våra hus.

87,7 % tycker att de får hjälp när det behövs.

För oss är det en självklarhet att det ska vara rent och snyggt i
våra fastigheter. Det ska alltid vara en fräsch entré, rent i tvättstugan, rent i trapphusen samt sopade miljörum.

Som hyresgäst hos Ivar Kjellberg vill vi att du alltid få hjälp och
återkoppling inom rimlig tid när du gjort en serviceanmälan eller
när du behöver hjälp. Vi strävar efter att det ska vara smidigt att
göra en serviceanmälan, det ska städas efter utfört arbete och
det ska vara kvalitet på det utförda arbetet. Kvalitet är ett av våra
ledord och det gör att vi ställer höga krav på både oss själva och
entreprenörerna vi använder oss av.

•

Vi har haft stort fokus på miljömässig hållbarhet och möjligheterna till källsortering i våra hus, vilket glädjande nog syns i årets
resultat. Vi har fått 86,3%, en höjning från förra året. Vi kan se att
några har synpunkter på hur grannarna källsorterar. Vi kommer än
en gång att dela ut information om vikten att källsortera och hur
du enklast gör.

•

Under året som gått fick vi till oss att städningen inte fungerade i
en del av våra fastigheter. Det resulterade i att vi nu bytt städentreprenör där vi tillsammans med hyresgäster upptäckte att det inte
fungerade bra. Vi fortsätter att utvärdera och tar tacksamt emot
information om du upptäcker att det inte fungerar där du bor.

•

Vi kommer att se över samtliga tvättstugor och fräscha upp där
vi ser ett behov. Vi ser också över en ny lösning så att städutrustningen blir kvar och är komplett.

•

Källare och vindar tittar vi till och sopar löpande. Trapphus och
entréer städas en gång i veckan medan tvättstugor, där du också
städar efter dig samt gångar och vindar ska städas minst en gång
per månad.

”Lätt att nå, snabba på att åtgärda
felanmälningar. Kan inte bli bättre
än så här.”

•

Vi kommer att skapa nya rutiner för vår och våra entreprenörers
återkoppling under och efter din anmälan.

•

Vår nya kundservice är nu igång med förstärkt bemanning. Vår
serviceanmälan är datoriserad och lätt att följa för dig som hyresgäst, oss och våra entreprenörer.

•

Vi jobbar fortfarande med våra egna fastighetsskötare i våra
områden. Fastighetsskötarna finns på plats varje dag, underlätta
gärna för dem genom att maila in din serviceanmälan till oss.

”Sop-/källsortering för metall &
plast vore toppen! Andra hyresgäster slänger madrasser, stolar
etc. - Tråkigt!”

”Boende med kvalité.”
”Ordna en träff för alla grannar,
i all enkelhet på gården. Då kan
man lära känna varandra.”

”Göteborgskt, genialt,
långsiktighet.”

Pernilla Hallberg, verksamhetschef för
FCH och projektledare för Kvillejul.

Vad sprider mer julstämning än att gå på julmarknad? Den 16 december är det traditionsenligt dags för Kvillejul. En av de drivande
arrangörerna för evenemanget är Pernilla Hallberg, verksamhetschef för FCH. Vi har träffat Pernilla för att prata om Kvillejul och
hennes arbete på FCH.
Vill du berätta lite om FCH och vad FCH jobbar för?
- FCH är ett samarbete
mellan många fastighetsägare på Centrala Hisingen
för att utveckla den gemensamma boendemiljön.
Samarbetet startade redan
2002, eftersom boende då
tyckte det var otryggt. Det
har förändrats och idag
vill boende att vi arbetar
med helt andra saker, t ex
mötesplatser i närområdet.
Och då är det naturligt att
vi gärna vill vara med och
utveckla Kvillejul, som ju är
en jättebra aktiviteter som
också kopplar ihop gammal
med nytt.

Roligt att det snart är dags för Kvillejul igen, vill du berätta lite
om evenemanget?
- Javisst, det är Konsortiet i Kvillebäcken, Saluhallen och vi som
tillsammans ser till att det blir en julmarknad även i år. Salustånd,
loppmarknad, tomte, kör, glögg och pepparkakor. Allt mysigt man
vill ha på en julmarknad, helt enkelt. Förra året kom väldigt många,
och vi hoppas på samma uppslutning även i år.

”Förhoppningen är att dagens
små barn ska komma hit och
besöka julmarknaden som vuxna, och berätta för sina barn att
de var här när julmarknaden var
nästan ny...”

Hur kommer det sig att du brinner så mycket för denna typ av
verksamhet?
- Jag tror att trygghet och trivsel skapas tillsammans och är en upplevelse och känsla långt bortom det egna kvarteret, så det är det
jag brinner för att jobba med. Att tillsammans med andra - boende,
fastighetsägare, SDF Lundby - utveckla vår gemensamma närmiljö
till en plats där man inte bara kan vara - utan också vill vara.

Ser vi något i år som vi
inte sett tidigare?
- Mer av allt kanske? Nej,
skämt åsido- vi försöker
utveckla lite mer varje år.
Förhoppningen är att dagens små barn ska komma
hit och besöka julmarknaden som vuxna, och berätta
för sina barn att de var
här när julmarknaden var
nästan ny...

Och den sista men viktigaste frågan, kommer
tomten?
- Ja men visst, det är väl
självklart! Och han ta emot alla barns önskelistor! Och alla vuxnas
med!
Berättat för Annie Ölmgren
PS. Ivar Kjellberg var en av initiativtagarna och är fortsatt mycket
aktiv i både styrelsen och i området. DS.

A K T U E L LT
Hyresförhandlingarna
pågår
Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna ser
ut att dra ut på tiden. Vi hyresaviserar
som vanligt tills vidare och eventuella justeringar kan komma att tas ut
retroaktivt.

Värme och ventilation
Vi vill påminna dig om informationen
om värme och ventilation i förra MerVärden. Nu är den kallare årstiden här
och vi hoppas att du har en jämnare
temperatur i din bostad. Kom ihåg att
undvika att möblera framför radiatorerna för att få jämnast möjliga temperatur
i din lägenhet

Sortera rätt efter julklappsutdelningen

VIKTIG INFORMATION OM HYRESBETALNINGAR
Förändring som gäller hyresbetalningar

Vi vill påminna dig som fortfarande använder pappersfaktura att
tänka på att varje månadsavi har ett unikt OCR-nummer. Titta gärna en extra gång så att du anger rätt OCR-nummer för den aktuella
månaden. Risken finns annars att månadshyran inte hamnar på rätt
månad i tid och blir försenad. Blir du osäker på ditt OCR-nummer
kan du alltid se det genom att logga in på Mina Sidor.

Autogiro

Du vet
väl att du kan
använda e-faktura
eller autogiro för
att betala din
hyra!

Från och med nästa hyresavisering kommer autogirot att dras sista
bankdagen i månaden. Skulle den sista inträffa på en röd dag, drar vi autogirot sista
bankdagen innan den röda dagen och inte första bankdagen efter som vi tidigare
gjort.
Vi byter system och det kommer innebära att du som har autogiro kommer att
få en pappersfaktura utskickad för januari, du kan bortse från denna då autogirot
kommer att dras som vanligt.

Uppdatera din mailadress på Mina Sidor

Miljön blir för oss en allt viktigare fråga. Vi ser därför över möjligheterna för information-och betalningslösningar och kommer under 2018 att fokusera mer på att
hitta både miljövänligare och snabbare lösningar att informera dig på. Inför detta
viktiga arbete ber vi dig gå in på Mina sidor och se till att du har en uppdaterad
mailadress. Mer information om dessa förändringar kommer du att få längre fram.

Efter julklappsutdelningen kan det vara
en hel del presentpapper, kartonger
och presentsnören att ta hand om. Vi
vill påminna dig om vårt gemensamma
miljöarbete och ber dig sortera rätt.
Papper och kartonger slänger du i kärlet för pappersförpackningar. Snören
och etiketter slänger du tillsammans
med ditt vanliga hushållsavfall. Tack för
att du hjälper till att värna om miljön.

Vi tar hand om din
julgran
Tjugondag Knut, då ska julen ut. Ut ska
då julgranen men tänk på att den inte
räknas som biologiskt avfall utan som
grovavfall. Vi kommer i mitten av januari att samla in julgranarna, anvisning om
plats i ditt område och mer information
kommer längre fram.

Öppettider under jul
och nyår
Under röda dagar håller vårt kontor
stängt. Skulle något av akut karaktär
som vattenläcka eller strömlös lägenhet inträffa utanför våra öppettider
kontaktar du SOS alarm på telefonnummer 031-703 14 50.

Kvilletorgets dag – tack du som kom!

Vi vill tacka dig som kom på Kvilletorgets dag den 30 september. En härlig dag i höstsolen med loppis, ponnyridning, shower, bio och mycket mer. Våra medarbetare Annie och
Margareta var på plats med en popcornvagn och serverade för fullt i samband med att
Frälsningsarmen slog upp portarna till Biograf Gnistan. Det var kul att få träffa så många
hyresgäster under dagen!

Verksamhet i Kvillebäcken?
Har du eller någon du känner en idé på hållbar verksamhet som skulle passa i Kvillebäcken? Just nu har vi lediga lokaler från 51 kvm till 109 kvm. Är du intresserad eller vill du veta
mer, kontakta Margareta Mattsson via mail margareta.mattsson@kjellberg.se eller via tel.
031-799 84 35.

VAD HÄNDER I VÅRA HUS?
Gemensamt för alla fastigheter är att vi kommer att se över våra tvättstugor.
Skyltar, tvättutrustning och målningsbehov.
BÖ
Modernisering av hiss på Nonnensgatan 3 C kommer att ske under våren. Vi byter till närvarostyrd belysning i vissa trapphus i Bö,
det innebär ett grundljus som förstärks när någon rör sig.
Påskbergsgatan 8
Renoveringen av balkongerna förväntas starta våren 2018. Hissen
kommer att uppgraderas. OVK besiktning och rensning ska utföras
under våren, det är viktigt att entreprenören får tillgång till din
lägenhet för detta.
Jakobsdalsgatan 15
Ny belysning i portalen/miljörummet kommer. Vi kommer att utföra putslagning på fasaden på innergården.
BJÖRKEKÄR
Lådspikaregatan 2-8
Vi kommer att installera ytterligare en tvättmaskin under våren.
KVILLEBÄCKEN
Arbetena med att färdigställa gatorna i området kommer att pågå
under 2018.
KVILLESTADEN
Brämaregatan 2-10
Två stycken nya torkskåp kommer att installeras i tvättstugorna
under våren.
Brämaregatan 20-24
På önskemål kommer vi att ersätta sandlådan med ny
lekutrustning.
Kvilletorget 4-14
OVK-besiktning och rensning av ventilationskanalerska utföras
under våren, det är viktigt att entreprenören får tillgång till din
lägenhet.
Viss målning av plåt på taket kommer att ske under våren.
Postboxarna är nu tagna i drift.
Kvilletorget 16-20
Vi kommer att se över entrébelysning mot Kvilletorget.

På toppen av Jungmangatan

SNART ÄR DET
KLART!
Snart är våra 32 nya lägenheter på Jungmansgatan
klara. Lägenheterna har tillkommit genom en påbyggnad på höjden och erbjuder en fantastisk utsikt
över vackra Göteborg.
Inflyttning beräknas ske under våren 2018, men
redan efter årsskiftet räknar vi med att starta uthyrningen. Vill du eller känner du kanske någon som
skulle passa att bo här? Uthyrningen sker via vår
webbaserade intressebank och via boplats Göteborg, se till att dina uppgifter är uppdaterade och
håll utkik!

LINNÉSTADEN / VEGASTADEN
Nordostpassagen 4-6
Planering och samråd inför kommande stamrenovering pågår.
Jungmansgatan 15-25
Arbeten med påbyggnaden pågår för fullt. Till våren står 32 nya
lägenheter klara!
Kastellgatan / Majorsgatan
Vi kommer att behöva utföra en grundförsäkring av fastigheten
på grund av sättningar. Utredning pågår och kommer att påverka
lokaler och källarförråd.
Olivedalsgatan 24-26 / Vegagatan 54
Hissen på Olivedalsgatan 24 kommer att uppgraderas. Putslagning
vid entréns porttelefon på Olivedalsgatan 26 kommer att utföras.
Vi kommer att se över belysningen i cykelrummet och cykelställen.
Målning kommer att utföras i cykel-och miljörum.
LUNDEN
Redbergsvägen 7
Viss dränering kommer att utföras under året.
VASASTADEN
Karl Gustavsgatan 21-23
Fönster- och balkongdörrarna kommer att målas och balkongerna
kommer att ses över.
Vasagatan 21 / Erik Dahlbergsgatan 16-18
Nya radiatorer och termostater har installerats i fastigheten.
Installation av nya isolerglasfönster i trapphuset på Vasagatan 21
har skjutits fram till våren/sommaren 2018.

