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VÄLKOMMEN MARTIN,
VÅR NYA PROJEKTLEDARE

1 december började Martin Forsell hos oss på Amlövs. Martin som tidi-
gare jobbat som förvaltare på ett annat fastighetsbolag i Göteborg, ska 
nu vara projektledare. Detta är en ny roll hos oss där Martin kommer 
att projektleda våra ombyggnadsprojekt. 

-  Det är roligt att vara tillbaka hos Amlövs. Jag gjorde min praktik som 
förvaltare här under 2013 och sommarjobbade som fastighetsskötare 
2014. Det gör att startsträckan blir lite kortare då jag känner till en del 
av fastigheterna sedan innan. 

Det ska bli kul att komma i gång med projekten och träffa alla hyres-
gäster. Just nu sätter jag mig in i vårt nästa stora projekt, ombyggnad 
av Mejerigatan, säger Martin. 

SORTERA JULSKRÄPET 
RÄTT
I december ökar mängden papper och förpackningar som 
slängs. Ibland kan det vara svårt att veta hur julskräpet 
ska sorteras, så här har vi gjort en sorteringsguide för det 
vanligaste avfallet så här i juletid:

Julklappspapper: Sorteras som pappersförpackning. 

Presentsnöre, etiketter och tejp:  Slängs med vanliga 
soppåsen i restavfall. 

Julkort och kuvert: Julkort sorteras som pappersförpack-
ning. Kuvert slängs med vanliga soppåsen i restavfall.

Trasiga elljus från ljusstakar: Sorteras som elektronikav-
fall.

Trasiga julgranskulor: Slängs med vanliga soppåsen i 
restavfall. 

Julgranen: Sorteras som grovavfall och slängs på återvin-
ningscentralen.

Martin Forsell, vår nya projektledare.

Avgiftshöjning parkering 
och garage
Avgiften för parkeringsplatser och 
garage höjs med 20 kr/mån från 1 
januari 2022.  

Detta med undantag för 
Marklandsgatan och uteplatser-
na på Framnäsgatan. Separat 
information kommer till dig som 
är berörd. 



SERVICEANMÄLANKONTAKTA OSS AKUTA ÄRENDEN

info@amlovs.se

031-40 04 40 (kl. 8.00-12.00)

Görs via Mina sidor,
www.amlovs.se. 

Vardagar 12.00-16.00
Jour: 0708-447 250
Kvällar och helger
SOS-Alarm: 031-344 12 70

Du glömmer väl inte att släcka?
Visst är det mysigt att tända levande 
ljus så här års. Däremot ökar antalet 
bränder och många av bränderna beror 
på levande ljus. 

Glöm inte att släcka när du lämnar ett 
rum!

Du har väl testat din brandvarnare?
Brandvarnare är en billig och bra livförsäkring. Tänk på att testa din 
brandvarnare regelbundet genom att trycka på knappen som sitter på. 

Vi på Amlövs vill göra skillnad och 
stödjer flera organisationer och 
verksamheter i deras viktiga arbete 
att skapa ett tryggare och bättre 
samhälle. Vi stödjer organisationer 
året runt, men det blir alltid lite 
extra såhär i juletid. 

VI VILL GÖRA 
SKILLNAD

JULFINT PÅ GÅRDARNA
I slutet av november samlades våra fastighetsansvariga för att åka 
runt i våra områden för att sätta upp julgranar med belysning. Ett riktigt 
jultecken!

Upprustning av parkeringen 
på Marklandsgatan
Under hösten har parkeringen på Marklandsgatan ge-
nomgått en upprustning. Här har vi asfalterat, breddat 
platserna, målat garageportarna och installerat mer och 
ny belysning. 

v  Två färdigställda projekt 
På Karneolgatan är vi nu färdiga med fönster- och balkon-
grenovering som pågått sen januari 2021. Här har vi bytt 
samtliga fönster och balkongerna har blivit både större 
och inglasade.

På Karlagatan har vi sedan februari 2021 haft en pågå-
ende ombyggnad av nya vindslägenheter. Här har vi gjort 
två tvåor av tidigare ettor och två fyror av tidigare tvåor. 
15 december får de nya hyresgästerna nycklarna och kan 
flytta in i de totalombyggda lägenheterna. 

I samband med att projektet blev klart passade vi i perso-
nalen på att gemensamt kolla in de nya lägenheterna. 

Du kan läsa mer om organisationer vi stödjer på vår hemsida, www.amlovs.se/sponsring.


