
HYRESGÄSTINFORMATION 
 

 
 

Problem med avloppet 
 

Vi har just nu omfattande problem med stopp av avlopp i källaren. Vi jobbar med att få undan detta 
och identifiera problemet och lösa det på bästa sätt. Saker har blivit fuktskadade och kommer att 
sättas ut på gården för att sedan transporteras vidare till återvinningsstation.  
 

Låt inte det faktum att det står grejor göra det OK för er att slänga andra saker där de förstörda 
möblerna kommer att stå. Var och en måste ta ansvar och hand om sitt avfall som INTE är 
hushållsavfall.  
 

Det kan komma att bli aktuellt att gräva upp hela bakgården, så under några veckor kan det vara 
kaos på gården med håligheter etc och då det är mycket barn i fastigheten ber vi er att hålla koll på 
era barn så att de inte skadar sig. Vi försöker utföra arbetet så fort som möjligt, men då det kan bli 
mycket att göra kan detta pågå till en bra bit in i oktober. Men låt oss, för allas bästa, hoppas att 
det är ett mer lättidentifierat problem. 
 
 

Har någon sett/hittat ett par glasögon? 
 

Som försvann från trappan på baksidan 2015-09-24 (torsdag). Kanske något barn som fått tag på de 
och trodde de var tappade/kasserade. Kontakta Rolle när ni ser honom om ni vet något. 
 

 

Fastigheten behöver utvecklas mer – ny ägare sökes 
 

Visning av fastigheten pågår. Tack för ert tålamod. Och tack till er som håller städat och fint och 
släpper in oss för visning! 
 

Men en ny ägare är rätt i detta läget, då det är svårt för Patrik Arlesäter (nuvarande ägare) att 
upprätthålla engagemanget, överblicken och insynen vad som händer i fastigheten.  
 

Den omfattande renovering som har gjorts har också krävt sitt kapital och en ny ägare med rätt 
ambitioner kommer fortsätta utveckla fastigheten. 
 

Vi räknar med att ha en lösning under hösten, och håller er såklart informerade. 
 

Värmesystemet 
 

Vi är också igång och kompletterar med radiatorer och även om nu problemet med avloppet upptar 
mycket tid och fokus så jobbar vi för att få detta klart enligt plan. 
 
 

Håll ordning runt fastigheten 
 

Vi har upptäckt att det gärna slängs och ställs ut grejor på gården, vilket gör att det ser tråkigt och 
skräpigt ut. Nyckeln är att varje hyresgäst tar sitt ansvar och är det något som skall slängas, som 
inte är hushållsavfall, så måste ni själva köra detta till återvinningsstation/miljöstation. Ring 
Åstorps Kommun och hör var dessa finns inom kommunen. 
 

Men vad ni än gör – ställ det inte på gården och förvänta er att någon annan slänger det. Och tänk 
på att hålla rent och snyggt, vilket alla kommer trivas bättre med. 
 
 

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 

 
 

 


