
 

Sommarflytt!

Sommaren står för 
dörren och med den 
förhoppningsvis många 
lata dagar i solen.

Vi väljer denna 
semester att flytta 
kontoret till våra 
egna lokaler på 
Marklandsgatan 25.
Vilket innebär att 
vi kommer bli mer 
tillgängliga för flertalet 
av er hyresgäster.

Vi kommer ha ”drop 
in” under den tid som 
Leif har sin besökstid, 
har du behov av att se 
oss under annan tid så 
löser vi det med hjälp 
av telefonbokning.

En riktigt glad sommar 
önskar Leif, Sara, 
Martin och Lars

I början på juli kan de boende 
på Chalmersgatan bli ännu mer 
miljömedvetna. Ett av soprummen 
görs om till miljörum.

I dagsläget finns två soprum på 
Chalmersgatan 7 och 9 där det finns 
viss sopsortering. Tanken framöver 
är att det ena ska vara 
för kompostavfall och 
brännbara sopor, och det 
andra ett miljörum.
- Tanken kom upp efter att 
en hyresgäst hört av sig 
med önskemål om bättre 
sorteringsmöjligheter.  
Efter lite efterforskning 
tyckte vi att det var en bra 
idé, säger Lars Bohlin.

Ett annat skäl är att det har funnits 
väldigt bra lösningar från kommunen 
nära övriga fastigheter i form av 
miljöstationer, förutom just i närheten 
av Chalmersgatan.

Filip Ryd som jobbar på Renova med 
miljöfrågor säger att det kommer 
bli maximal sortering. Kartong, 
tidningar, plast, metall, glas, batterier, 
glödlampor och lysrör.

- Det enda som inte kommer att 
kunna sorteras är större möbler och 

tv-apparater och 
elektronik, som 
man får köra till 
tippen, säger Filip 
Ryd.

Filip Ryd tipsar 
också om att man 
kan ha en plastlåda 

under diskbänken om 
man är trångbodd, där man lägger allt 
som ska sorteras.
- Sedan kan man ta med lådan till 
soprummet och sortera där, säger han.

Miljörummet ska vara färdigt för 
användning den 1 juli.

Chalmersgatan får miljörum

Har du frågor eller vill belysa något i ditt 
bostadsområde? Kontakta oss på: info@bohlinbygg.se

Nyhetsblad nr 2, 2013

Filip Ryd och Martin Bohlin utanför det som ska bli Chalmersgatans nya miljörum

Ett av Renovas miljörum



2013 är förnyelsernas år. Något som 
innebär att kontoret flyttar till nya 
lokaler efter sommaren. Flyttlasset 
går från Götabergsgatan 18 till 
Marklandsgatan 25. 

Det blir hemtjänstens gamla lokaler 
som från den 1 augusti kommer att vara 
Bohlin Byggnads nya hemvist. 
- Vi kände att det är mer rätt att sitta i 
egna lokaler än att hyra av annan hyres-
värd, samt att vi blir mer tillgängliga för 
våra boende, säger Martin Bohlin.

En nyhet är att det kommer finnas 
en gemensamhetslokal att låna, gratis för 
alla hyresgäster.

- Tanken är att vi ska ha ett 
bokningssystem på hemsidan där man 
kan boka upp dag och tid då man önskar 
låna lokalen, exempelvis till kalas eller 
andra tillställningar där man behöver lite 
större yta, säger Martin Bohlin.
 
Från den 1 september kommer 
gemensamhetslokalen troligtvis stå klar 
för användning för alla hyresgäster på 
samtliga adresser inom Bohlin Byggnads 
AB. I samband med det kommer det 
bjudas till Öppet hus med kaffe och 
tilltugg. 

Mer information skickas ut till hyres-
gästerna när det närmar sig.

Kontoret flyttar 
till  Marklandsgatan

Hemtjänstens gamla lokaler på Marklandsgatan 25 blir kontorets nya adress

Öppettider i sommar:
 

Vecka 28-31 Kontoret stängt. (Kontoret flyttar)
Vid frågor går fastighetsskötare Leif Edvardsson eller hans vikarie att nå 
under semestern vardagar mellan 10-10.45 på telefon 031-13 84 40 
Vid större akuta fel efter kontorstid ring Securitas: 031-80 14 50

Chalmersgatans 
fasad ommålad
 

Den gula fasaden på 
Chalmersgatan 9 har 
målats om för att bli mer 
resistent mot klotter.
Saneringsbolaget som 
Bohlins Bygg samarbetar 
med använder en 
miljövänlig teknik där man 
först behandlar fasaderna 
med vax. Sedan sköljer 
man vid behov av med 
vatten och högtryck. 
Därefter läggs ett nytt lager 
vax på.
Men det visade sig att 
Chalmersgatans fasad var 
så smutsig sedan tidigare 
år att porerna i färgen 
där vaxet skulle fästa var 
igentäppta.
- Då målade vi om den 
delen av fasaden för 
att vaxmetoden skulle 
fungera. Den röda fasaden 
på Chalmersgatan 7 fanns 
inget behov att måla då 
den var i mycket bättre 
skick sedan tidigare, säger 
Lars Bohlin.

Dränering på 
Tuppfjätsgatan

Ett av stuprören 
i hörnhuset på 
Tuppfjätsgatan har blivit 
omdränerat efter ett mindre 
problem med läckage vid 
regn.  
När man undersökte 
saken visade det sig att ett 
stuprör hade satt sig snett 
och vatten läckte ut genom 
en glipa under marken.
Det är nu åtgärdat.


