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Bakgrund 
Nuvarande fastighetsägare har sedan februari 2014 gjort stora investeringar med syfte att göra fler lägenheter 
och ge utrymme för att kunna höja standarden på fastigheten. Fastigheten är gammal och underhållet eftersatt 
under många år (dvs långt innan tillträddet februari 2014), så det kommer successivt bli bättre, men det 
kommer att vara en process sett över en längre period. Fokusen har varit att renovera fler lägenheter och i maj 
2015 så blev den sista lägenheten klar. 
 

Vad har hänt och gjorts senaste halvåret? 
Under hösten har värmesystemet utökats, så att även de nya lägenheterna får vattenburen värme. Vidare har 
även två större översvämningar, beroende av matolja/fett från A-trappans köksavlopp, hanterats (vilket dels 
kostat att åtgärda, men även förstört en stor del av fastighetsägarens magasinerade saker i källaren). Första 
veckan i januari vigdes åt att ta reda på felorsak och åtgärda det driftsstopp som tidvis förekommit i 
fastigheten. Som började med överbelastning/för många personer som nyttjade systemet, och som sedan fick 
ett tiotal följdproblem. Vi har nu fått rapporter lokalt om att läget stabiliserat sig och att det fungerar mer 
som normalt. Vi vill framhålla att vi fått fria händer från fastighetsägaren att göra nödvändiga åtgärder. Så att 
det drog ut på tiden handlade mer om svårigheten att, under en extremt överraskande köldknäpp, få tag på 
rätt expertis/folk, och att lokalisera problemet. Sotning av fastigheten, påfyllnad och rätt inkoppling av det 
oljeburna värmesystemet som nu går in när det blir extremt kallt, detaljerat service och underhåll av 
systemet, ändra inställningar, har ingått bland åtgärder. Ett fåtal åtgärder är kvar att göra, bla inkoppling av 
automatiska luftare i lägenheterna längst upp. Men sedan någon vecka tillbaka så skall allt vara igång och ge 
bra med värme. 
 

Öka standarden genom förebyggande arbete 
I takt med att lägenheterna nu står klara och är bebodda, så hoppas fastighetsägaren nu att under 2016 gå över 
till mer förebyggande åtgärder. Intäkter från hyresgästerna är en plattform för att dels åtgärda akuta fel, göra 
förbättringar som gynnar fastigheten och dess hyresgäster. Så för hyresgäster som löpande betalar sin hyra i tid 
kommer att få fördelar/fler saker gjorda. Vi hoppas under 2016 att kunna få erforderliga bygglov och tillstånd 
för att sätta in nya fönster, samt att kunna byta ut de gamla/befintliga fönster som kvarstår (såklart med 
hyresgästens godkännande enligt hyreskontraktet). Vi ber er då vara införstådda att detta nu är en längre 
process, då bygglov måste sökas, detaljritningar upprättas, bygglovsavgifter betalas in, samråd med kommun 
måste göras etc. Detta är vad lagen föreskriver och något vi rättar oss efter, vi vill bara informera så att ni 
förstår att det är en nödvändig process som drar ut på de bygglovspliktiga åtgärderna. 
 

Ge oss dina synpunkter 
Vi har av fastighetsägaren idag fått i uppdrag att under kommande veckorna samla in önskemål från dig som 
hyresgäst och själv göra en besiktning av lägenheterna. Så vi ser gärna att du mailar oss en lista på saker som 
du tycker borde fungera bättre. Efter att vi fått dessa så kommer vi att sammanställa detta och tillsammans 
med fastighetsägaren gå igenom och se vilka åtgärder som fastighetsägaren är redo att bekosta. Därefter 
meddelas detta och vi sätter igång med planeringen (som vi också delger er). Vi räknar med att under våren 
kunna påbörja åtgärderna. Och vi kommer att prioritera åtgärder efter behov och även ta hänsyn till 
hyresbetalningarna. Synpunkterna mailar ni till oss på info@skanefastigheter.se så ser KundCenter till att det 
kommer rätt. Vi vill vara tydliga med att en önskelista från er, inte är bindande från fastighetsägaren, utan allt 
kommer att vägas med ekonomi och vilka åtgärder och kostnader som fastighetsägaren bör vidtaga/ta. 
 

Om hyresavi och betalning/kvitto 
Vi har fått en del mail/frågor om varför vi inte sänder kvitto. Så här fungerar det i Sverige med hanteringen av 
betalning av räkningar/fakturor/hyra: 

1. Du får en hyresavi/faktura/räkning. Denna mailar vi ut kvartalsvis i förskott till samtliga hyresgäster. 
En avi för respektive månad. 

2. När du gör betalning via bankgiro eller banköverföring så skall du få kvitto från banken på att 
betalningen är gjord. Var noga med att uppge namn, adress och lägenhetsnr så att vi enkelt kan spåra 
din betalning. 

3. Hyresavi samt kvitto enligt punkterna 1-2 utgör det underlag som du behöver ha. Som extra 
uppbackning finns hyreskontraktet. 

Således så skrivs det inte manuella kvitto vid löpande hyresbetalning. Vid kontant betalning av deposition får 
man manuellt kvitto (som är att betrakta som samma kvitto som man enligt punkten 2 får från banken). Men 
det är också ända gången. Så för att ”bevisa att hyran är betald” så krävs hyresavi samt kvitto från banken. 
Fråga om något är oklart. 
 

Felanmälan 
Nu börjar alltfler mail att hitta till rätt mailadress. Felanmälan görs antingen via hemsidan; 
http://www.skanefastigheter.com/felanmälan/ eller till email felanmalan@skanefastigheter.se. Vill ni komma 
i kontakt med oss på KundCenter så använd info@skanefastigheter.se 
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