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Har du synpunkter är du välkommen att kontakta oss på  
telefon 031-58 06 40 eller via vår hemsida www.bygg-gota.se. 

Bygg-Göta-bladet
- Nyhetsbrev till Bygg-Götas hyresgäster  - 

 
En varm, lång och vacker vår 
Våren inleddes tidigt med mycket värme och sol 
vilket har möjliggjort en underbar grönska och 
lång blomning. Den tidiga våren har även inneburit 
att vi har kunna förse många av våra fastigheter 
med praktfulla blomkrukor. 
 
Upprustning av Kungstorget 5-7 
Efter en rad 
genomgripande 
ombyggnader i 
centrum med både 
upp-rustning av 
Kungsgatan och 
Korsgatan, men 
också av 
Saluhallen har vi 
tidigt i våras 
renoverat fasaden 
på Kungstorget 5-7 
som bland annat 
innehåller 
Torgpassagen.  
 
 
Utveckling kring Odinsplatsen 
Vi är glada att ha knutit Linjewalls Arkitektbyrå 
till oss i lokaler (ca 1400 m²) på Odinsplatsen 1-2 
som vi nu anpassar till deras framtida behov och 
utveckling. Ombyggnaden innebär samtidigt 
upprustning av fasader och teknikrum. 
Under hösten genomgår även Odinsplatsen en 
omfattande upprustning genom Göteborg Stad som 
kommer att bygga om själva platsen till en parkyta.  

Nya hyresgäster 
Under våren har vi varit behjälpliga med att finna 
nya lokaler till bland annat: 
 
˗ Sandahls Grus & Asfalt AB, Hildedalsgatan 12, 

773 m² 

˗ Unifaun, Skeppsbron 5-6, 783 m² 

˗ Academedia, Ranängsgatan 1382 m² 

˗ Xenit, Kungstorget 7, 497 m² 

˗ Audi Begagnatcentrum, Eklanda, 1928 m² 

˗ SK International AB, Hildedalsgatan 8A, 740 m² 

˗ Storex AB, Exportgatan 38A, 3145 m² 

˗ Harald Nyborg, Varberg, 910 m² 

˗ Xylem Exportgatan 38B, 697 m² 
 
NKI-undersökning – bostäder 
Vi utför NKI-undersökning 
var tredje år och i år är det 
dags igen. Även i år 
genomförs undersökningen 
tillsammans med AktivBo. 
 
Vi vill veta hur du trivs hos 
oss och kommer därför under september att skicka ut 
en enkät. Ditt svar är viktigt för oss! 
 
Miljö - förbud mot att använda vissa köldmedier 
Förbud mot att använda sk HCFC (t.ex. R22) träder i 
kraft den 1 januari 2015 och omfattar bl a utrustning 
för kylning och luftkonditionering. Du som 
lokalhyresgäst och har eget/egna kylaggregat glöm 
inte kontakta din kylentreprenör för kontroll och 
eventuell åtgärd.  
 
Ny medarbetare 
Nemanja Brankovic har anställts från och med 5 juni 
och ska komplettera vår avdelning för byggprojekt. 

och till sist 
Under vecka 28-31 (7 juli-1 augusti) är kontoret 
semesterbemannat (telefonsvarare lyssnas av ett två 
gånger per dag) och fastighetsskötsel fungerar som 
vanligt dock med reducerat manskap.  
 
Vi på Bygg Göta önskar dig en riktigt skön sommar!  


