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Vi önskar er en God Jul & Gott Nytt År 
Efter ett händelserikt 2015 så vill vi passa på att önska alla hyresgäster en God Jul & Gott Nytt År. 
Fastigheten har ännu inte fått ny ägare. Det är en stor fastighet med mycket att göra och som 
därför kostar mycket att hålla igång. Det är vår förhoppning att 2016 kan bli ett bra år, med 
förbättringar kring de saker som du som hyresgäst kan bidra till, så kommer fastigheten att kunna 
fortsätta utvecklas, både i din lägenhet och i utemiljö och fastigheten i stort. 
 

Ta hjälp med att översätta denna information 
Hyresgästinformationen är väldigt viktig för att ditt boende skall fungera så optimalt som möjligt. 
Det är ett sätt för dig at hålla dig informerade om vad som händer för att saker och ting skall bli 
bättre för dig och dina grannar. 
 

Stopp i avlopp – orsakar dålig lukt  
Mindre än tre månader efter stora översvämningar i september, som orsakades av att fett och 
matolja som hällts i köksvasken, så blev det ett nytt stopp. Denna gång kunde vi se detta tidigare 
och orsakades av köksavloppet i A-trappan (där Ibrahimi och Madersultanov bor). Vi fick än en gång 
(för dyra pengar) ta dit Söderlindhs Spolbil och spola bort stoppet. De fann även att annat än 
toalettpapper som använts i avloppet i huset. Tänk på att INTE spola ner hygienbindor, Torky, 
hushållspapper eller annat i toalettstolen. Det orsaker också stopp. 
 

Om värme i lägenheterna 
Vi kan konstatera, efter flertalet mätningar som gjorts i lägenheterna under december, att värme-
systemet fungerar bra. Det förekommer fortfarande klagomål, men som haft naturliga förklaringar 
som inte har med systemet att göra. Vid våra besök i fastigheten har vi kunnat konstatera att 
flertalet hyresgäster har fönster öppna i timvis. Detta innebär ju såklart att lägenheten blir kallare 
och svårare att värma upp. Att lufta rummet för att få in ny luft är såklart OK, men begränsa detta 
till 15-20 min/gång/dag och stäng sedan fönstret. Vi kommer aldrig kunna hålla lägenheter varma, 
om lägenheten har fönster som står öppet mer än denna tid. Vi förstår att lufta rummet kan bero på 
att dålig lukt finns i huset, så därför är det av vikt att sköta hanteringen av fett/olja (som skall 
läggas i tex mjölkartonger, förslutas och slängas bland soporna) och att inte slänga/använda annat i 
WC-stolarna än toalettpapper. Önskar du ändå en högre temperatur i lägenheten så går det bra att 
använda element som går på el. På så sätt kan ni få den temperatur som ni önskar. Mer råd om hur 
du får en varmare lägenheten finns på vår hemsida www.skanefastigheter.se 
 

Håll ordning runt fastigheten 
Helgen 19-20 december genomförde Rolle & Patrik en omfattade städinsats, då man samlade ihop 
och slängde skräp som legat/funnits på tomten. Nu är det städat och fint och vi ber att hjälpa till 
att hålla i ordning och slänga hushållsavfall i soptunnorna som hyresvärden tillhandahåller, och att 
köra med allt annat skräp till återvinningsstationerna. Förutom i Åstorp (Gasverksgatan 1) finns även 
en återvinningsstation på Välavägen 222 i Helsingborg. Här slänger ni allt som inte är hushållssopor. 
 

Felanmälan 
ALLA felanmälningar skall även fortsättningsvis göras på www.skanefastigheter.se/felanmälan, eller 
email felanmalan@skanefastigheter.se. Mailadressen att användas vid behov av korrespondens är 
info@skanefastigheter.se. Då vi är skyldiga att dokumentera alla felanmälningar, så kommer vi 
endast att åtgärda fel som felanmälts. Att ta tag i Rolle, Patrik på plats fungerar inte. Vi är enligt 
lag skyldiga att föra denna egenkontroll och kunna redovisa de fel som anmälts och vilka åtgärder 
som vidtagits. From 1 januari 2016 kommer alla felanmälningar att redovisas via vår hemsida. 
 

 
 

 


