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Tillbaka efter lite julledighet… 
…så önskar jag, Thomas på SkåneFastigheter, ett riktigt Gott Nytt År! Det har inkommit felanmälan 
och klagomål som känns viktigt att vi delar med oss av och vad som gäller. 
 

Varmvattnet slut - detta är anledningen 
Varmvattnet (och som skall vara minst 50 grader) är dimensionerat att räcka till 7 lägenheter och 
det antal personer som får bo i dessa. Varmvattnet kan ta slut ”på naturlig väg”: 

1. Om många personer använder mycket varmvatten samtidigt, så tar det sedan lite tid innan 
mer varmvatten hunnits att värma upp (vattnet värms upp via varmvattenberedare). 

2. Om det bor fler personer i lägenheterna är normalt. 
Vi har fått in dels felanmälan på att varmvattnet tagit slut här efter nyår, dels klagomål på hög 
ljudnivå och fler personer än normalt i lägenhet, troligtvis gäster som bott över i samband med 
jul/nyår. Det är vår plikt som förvaltare att uppmärksamma er på att man INTE får bo fler personer 
än vad lägenheten är dimensionerad för. 
 

Antal personer som bor i lägenheten 
I ert hyreskontrakt finns angivet hur många personer som högst får bo i lägenheten. Överstigs detta 
anses detta vara ett allvarligt kontraktsbrott och uppsägning kan komma att ske. Det är således ej 
tillåtet att hyra ut rum eller annat sätt ”dela lägenheten”. Att hyresvärden måste vara hård med 
detta är för att vatten, varmvatten och annat är dimensionerat för att räcka, vilket det bevisligen 
gjort sedan i maj, när de sista lägenheten blev klar, och huset har varit fullt. 
 

Vilka ordningsregler gäller kring ljudnivå/störningar etc? 
Det skall vara tyst i lägenheterna mellan 22.00 tom 07.00. Det är inte OK att störa grannarna, utan 
alltid visa hänsyn. Ordningsregler för fastigheten finns på sidan 2 i hyreskontraktet samt på vår 
hemsida www.skanefastigheter.se/hyresgäster/ordningsföreskrifter. Upprepade störningar kan 
rapporteras till felanmalan@skanefastigheter.se och skall då redovisas med datum, hur 
länge/mellan vilka klockslag störningen pågick och vad den troliga orsaken är för störningen. Är 
störningen av allvarligare slaget så kan polisen kontaktas på telefon 114 14. 
 

Om värme i lägenheterna 
Vi kan tyvärr konstatera att det fortfarande finns klagomål på inomhustemperaturen. Flertalet 
mätningar har genomförts i lägenheterna under december och värmesystemet fungerar bra. Vi 
kommer regelbundet att mäta temperaturerna i lägenheterna och lägga ut på hemsidan. Detta är 
också ett lagkrav att vi gör regelbundet. Så här säger riktlinjer/lagen om vilken värme som gäller; 
”Socialstyrelsen har allmänna råd om hur varmt och kallt det bör vara i din bostad. Som hyresgäst 
kan du ställa vissa krav på att inomhustemperaturen ligger på en bra nivå. Som hyresgäst har du 
rätt att kräva en lägsta temperatur på 18°C i din lägenhet, och 16°C på golven. Under riktigt kalla 
vintrar eller köldknäppar kan du tillfälligt få acceptera lägre temperaturer.” Skulle du vilja ha en 
varmare lägenhet är det eldrivna (oljefyllda) element som gäller. Dessa kan du köpa på Bauhaus, 
Jula som finns på Hyllinge Köpcentrum. Den bristen som vi konstaterar är att värmen inte alltid når 
upp till de översta våningarna. Vi kommer därför under nästa vecka att ha folk som kommer och 
tittar på detta för att hitta en lösning när detta sker. Detta gäller främst lägenheten B2 dvs högst 
upp i trappa B. Mer råd om hur du får en varmare lägenheten finns på vår hemsida.   
 

Felanmälan 
ALLA felanmälningar skall göras på antingen via hemsidan www.skanefastigheter.se/felanmälan, 
eller email felanmalan@skanefastigheter.se. Då vi är skyldiga att dokumentera alla felanmälningar, 
så kommer vi endast att åtgärda fel som felanmälts på ovan angivna sätt (Patrik låter hälsa att han 
inte regelbundet tömmer sin tidigare mail och hänvisar därför alla mail till oss på SkåneFastigheter). 
From 1 januari 2016 redovisas alla felanmälningar via vår hemsida www.skanefastigheter.se 
Mailadressen att användas vid behov av korrespondens är info@skanefastigheter.se.  
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