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Arbetet med värmesystemet fortsätter 
 

Efter två veckors semester så är Rolle nu tillbaka och kommer i veckan att fortsätta med installation 
och komplettering av fler radiatorer. Arbetet görs mest på kväll och helg, och det är inga problem 
att ni är hemma under tiden. 
 

Det kommer vara en del borrande och ”oljud”, men det bidrar å andra sidan till att inomhusklimatet 
kommer att bli bättre och stabilare för många av er. 
 

Vi jobbar efter tidplanen att värmen skall kunna sättas igång enligt hyreskontraktet dvs 1 oktober.  
 

Fastigheten behöver utvecklas mer – ny ägare sökes 
 

Patrik Arlesäter som äger fastigheten privat, känner att han från Spanien inte kan ha samma 
engagemang när han nu är bosatt där. Fastigheten har sedan Patrik köpte fastigheten februari/mars 
2014 genomgått omfattande och kostsamma åtgärder/renovering/förbättringar av alla lägenheter 
(utom B-trappan, 1:a våningen där gästerna valt att ha kvar en något lägre standard till förmån för 
lite lägre hyra/andra villkor). För att fortsätta utveckla fastigheten och göra kvarvarande 
investeringar så söks nu en ny ägare. 
 

Allt fortgår som vanligt fram tills vi sänder ut meddelande om ny ägare. Följande saker vill vi med 
anledning av försäljningen informera om/vara tydliga med. 

 

 Avläsning av förbrukad el per lägenhet kommer att göras i samband med en överlåtelse. 
Och avstämningen kommer innebära att om ni betalt för mycket prel.el så återbetalas 
detta och har ni betalt för lite el, så skall kompletteringsbetalning göras. Då 
värmesystemet varit i full gång (som det sig bör, men som tyvärr inte varit fallet under 
tidigare ägare) så har inomhus temperaturen höst/vinter 2014/2015 varit bättre och 
behovet av tilläggsvärme via el, avsevärt lägre. Elen för uppvärmning, utomhusbelysning 
etc bekostas av hyresvärden.  Mer info om datum för avläsning etc kommer.  

 Depositionen är i tryggt förvar och kommer att överföras till ny fastighetsägare. 
Dokumentation kring detta kommer att upprättas och varje hyresgäst får en bekräftelse 
på detta. I samband med förra ägarbytet så hanterades detta inte korrekt av förra ägaren 
(som är eftersökt av många, men som inte gör rätt för sig). 

 Fram tills en överlåtelse så kommer fastigheten fortsätta tas om hand och nödvändiga 
åtgärder att göras. Dock kommer inga nya investeringar göras, utan det blir upp till en ny 
ägare att genomföra de förbättringar som hen (eller fastighetsbolag) väljer att göra. 

 

Patrik låter hälsa att han verkligen älskar fastigheten och är glad för att så många uppskattar det 
som gjorts och han hade inte tvekat att ha fastigheten kvar om han bott kvar i Sverige, men nu finns 
hans bas i Spanien och ett ägande bör vara mer lokalt än så. 

 

Ett stort TACK till  
 

…alla er som betalar hyran i tid. Hyran skall vara på fastighetsägarens konto sista vardagen i varje 
månad och vi kan notera att många betalar in innan dess, vilket är extremt glädjande. Vi upplever 
nu bara problem att få in hyran i tid för en hyresgäst, och detta försöker vi komma tillrätta med. 
 

Det verkar också som att sophanteringen fungerar bättre, nu med fler kärl, och detta är glädjande 
och bidrar till att fastighetsägaren även i fortsättningen är villig att bekosta hanteringen. Tänk på 
att soptunnorna bara är till för hushållsavfall och inte annat skräp (då fylls tunnorna snabbt och 
sopor hamnar utanför och sprids omkring i grannskapet och vi får klagomål. 
 

Felanmälan 
 

ALLA felanmälningar skall även fortsättningsvis (tills nu ägare tillträtt och då kommer ny info) göras 
på www.skanefastigheter.se/felanmälan, eller email felanmalan@skanefastigheter.se. Mailadressen 
att användas vid behov av korrespondens är info@skanefastigheter.se 

 
 

 


