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Sophantering 
 

Vi har erhållit flertalet klagomål från grannar och boende i 
området, pga den oordning som finns kring soptunnorna 
och att det slängs sopor utanför, som blåser omkring och 
gör att det ser väldigt illa ut. Vi har beställt ett kärl till, så 
totalt 3 tunnor kommer att finnas. Med tömning på 
tisdagar och fredagar. Varje vecka. Året runt. 
 

Sophanteringen omfattas inte av hyresvärdens åtagande 
enligt tecknade hyreskontrakt, men där hyresvärden ändå 
ombesörjer och tar kostnaden för detta. Blir inte 
sophanteringen bättre, så kommer hyresvärden tvingas 
höja hyran för att täcka kostnaderna för sophantering. Så 
alla vinner på att vi nu får ordning på sophanteringen: 
 

 Endast hushållsavfall får slängas (övrigt såsom 
tidningar, plastförpackningar, gamla leksaker, 
kläder, kartoner etc, skall lämnas på återvinnings-
stationer som finns i kommunen se www.astorp.se) 
Idag slängs ALLT och det är inte OK. 

 Lägg samtliga sopor i tunnorna och ingenting 
utanför. Är det fullt, så vänta tills soptunnorna 
tömts. Lägg inte utanför för detta tar inte de som 
tömmer soporna. De tar bara sopkärlen!  

 Vi kommer att ha 3 kärl som töms 2 gånger i 
veckan Det skall/kommer att räcka 

 

Kommande underhållsarbete 
 

Sophanteringen är ett stort problem och därför har vi tvingats omprioritera vad vi lägger pengar 
på till hösten. Detta är vad som planeras: 
 

 Ny sopstation, där hantering av sopor kan ske utan att det ser oanständigt ut för alla 
förbipasserande. Det kommer att byggas ett skjul där tunnorna kommer att stå och 
kommer vara beläget närmare fastigheten, utmed tomtgränsen. Beräknas vara klart under 
oktober.  

 Värmesystemet ses över. Under augusti/september kommer vi att se över värmesystemet 
och sätta in fler element där det krävs. Under vintern som varit har vi haft problem att få 
upp värmen i huset till de översta våningarna och det måste/kommer vi att åtgärda. 

 Nya fönster kommer göras i begränsad omfattning då sopstationen upptar en stor del av 
avsatta medel för renoveringar (detta ansågs inte behövas tidigare, men är nu ett tvång 
då vi inte kan ha sådan sophantering som vi har nu). 

 

Ordning och reda 
 

Grannar och boende har även påpekat att det står leksaker på gatan, i vägen för trafikanter samt 
på lekplatsen (där det även slängs sopor). Håll ordning på leksakerna, ta in de varje dag och sätt i 
förrådet på baksidan.  
 

Felanmälan 
 

Även fortsättningsvis skall ALLA felanmälningar göras via fastighetens hemsida 
www.skanefastigheter.se/felanmälan eller email felanmalan@skanefastigheter.se 

 
 

 


