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Hej, 

Nu närmar sig äntligen sommaren och vi ser fram emot lite sköna soliga dagar. Innan det är 

dags för semester vill vi sammanfatta det som gjort i Hammarkullen hittills i år och berätta 

om lite av vad som är på gång framöver.    

 

Under året har vi bland annat 

 Påbörjat installation av elektroniskt låssystem på Bredfjällsgatan och Gropens gård. 

 Rustat upp flera ytor i utemiljön som exempelvis: 

o Högtryckstvättat alla taken på fristående tvättstugor 

o Färdigställt Odlingslotterna Etapp 2 på Bredfjällsgatan 46 

o Rustat upp delar av utemiljön vid Bredfjällsgatan 34 & 36 i direkt anslutning 

till Karnevalstråket 

o Målat upp Tennisplanen inför sommaraktiviteter 

o Påbörjat upprustningen av markytan runt om rutschkanan bakom 

Hyresgästföreningen Röda Stuga på Hammarkulletorget 

o Målat grovafallsrummen invändigt på Gropens gård 2 & 11 

o Målat fontänbassängen på Bredfjällsgatan 22 

o Högtrycksspolat berget utanför Bredfjällsgatan 20-24 

o Flyttat ut papperskorgar från entréer ut mot gångbanorna på Bredfjällsgatan 

o Skyltat upp området med nya skyltar avseende förbjuden bil- och 

mopedtrafik inne på gårdar. 

o Monterat ytterligare sju bommar med elektroniskt låssystem i området för 

ökad trygghet 

o Fortsatt att komplettera Bredfjällsgatan med vägräcken för att förhindra 

biltrafik in på grönytor. 

o Satt upp ny ledbelysning på Bredfjällsgatans öppna parkeringar. 

o Satt upp ny ledbelysning utanför Gropens gård 11 och 12 vid vändzonen 

o Tagit ner träd och anlagt en ny rabatt utanför Sandeslätt 27 

o Skapat en ny grillplats utanför Sandeslätt 34  

 Fortsatt vår skadedjursbekämpning i utemiljön och avloppssystem 

 Återställt garagelängan med sju nya garage efter maj månads storbrand på Gropens 

gård. 

 Målat om trapphuset på Bredfjällsgatan 66. 

 Färdigställt besiktningar av fastigheter och lägenheter i våra nya hus på Gropens 

gård och Bredfjällsgatan. 

 Bjudit in till uppföljningsmöte efter höstens dialogmöten. 

 Bjudit in till dialog kring utemiljön vid Bredfjällsgatan 36-46 

 Färdigställt dialoglokalen på Bredfjällsgatan 36 

 Bjudit in till möte kring nyproduktion i Hammarkullen 
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 Genomfört en enkätundersökning om öppettiderna på Boservice. Resultatet visade 

att de flesta var nöjda med de öppettider vi redan har idag och därför blir det inga 

förändringar där. 

 Tvättat ett stort antal fasader på Bredfjällsgatan med mycket fint resultat. 

 Påbörjat arbete med att sätta upp säkerhetsglas i portalerna till Sandeslätt 47 och 54 

för ökad trygghet och efter önskemål från hyresgästerna där. 

 Anordnat en vårstädning och grillfest med våra hyresgäster 

 Genomfört Trygghetsvandring i området 

 Påbörjat arbetet med att åtgärda varmvattensproblemen i Sandeslätt. 

 Sanerat bort miljöfarliga ämnen i fogarna på Bredfjällsgatan 

 

Vad är på gång i området? 

 Besiktningarna av badrum i våra nya hus är klar och resultatet kommer att redovisas 

inom kort. De som blir berörda av renoveringar kommer att bjudas in till 

dialogmöten och få möjlighet att delta i referensgrupper. Mer information kommer. 

 Vi kommer fortsätta bjuda in till möten kring upprustningen av utemiljön framför 

Bredfjällsgatan 36-46. Mer information om detta kommer. 

 Biblioteket, Medborgarkontoret och Äldreboendet byggs om just nu. Dessa 

verksamheter är det stadsdelsförvaltningen i Angered som ansvarar för. 

 Simhallen ska renoveras men vi vet inte ännu när hallen blir klar för användning 

igen. Det är GöteborgsLokaler och Idrotts- och Föreningsförvaltningen som driver 

det här projektet och vi återkommer när vi har mer information. 

 Postboxar ska installeras i Sandeslätt och på Bredfjällsgatan 62 

 Ökad närvaro kvällar och helger. Under hösten ser vi över hur vår organisation ska 

kunna finnas på plats även utanför kontorstid. Vi återkommer med mer information 

om detta 

Övrigt 

 Vad gäller nyproduktion av bostäder har vi ännu inte fått besked om var eller hur det 

kommer att byggas.  

På Stadsbyggnadskontorets hemsida kan du följa byggplanerna i Hammarkullen. Gå 

in på www.goteborg.se och sök på Stadsbyggnadskontoret och sen Hammarkullen så 

kan du följa planarbetet där. När det finns något konkret framtaget kommer du även 

kunna följa projektet på vår hemsida. 

 

Vill du prata med oss? 

Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss på Boservice.  

Det kommer också att bli inbjuden till fler samtalsträffar kring olika frågor i Hammarkullen. 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

 

Vi önskar dig en riktigt härlig sommar! 

 

Vänliga hälsningar 

Bostadsbolaget 

 


