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Sophantering 
 

Vi är glada över att meddela att vi noterat en förbättring av sophanteringen. Alltfler hyresgäster har 
förstått att sopkärlen (som numera är 3 stycken) bara är till för hushållsavfall och att resterande 
avfall skall lämnas på återvinningsstationer som finns i kommunen, mer info på www.astorp.se. 
Detta medför att sopkärlen räcker till alla, och att hyresvärden kan fortsätta tillhandahålla denna 
service kostnadsfritt för hyresgästen. Så låt oss hoppas det fortsätter så. Till gagna och glädje för 
alla!! Grannar, Hyllinge-bor, Miljöförvaltning, hyresgäster, hyresvärd, förvaltare etc. 
 

Värmesystemet ses över 
 

Som vi informerat om tidigare, så kommer vi under augusti/september se över värmesystemet, 
så att detta fungerar smidigt under vinterhalvåret (värmen sätts på i början av oktober igen).  
 

Rolle Skok, förvaltare håller på att göra besiktning och inspektion av de beröra lägenheterna, och 
planerar för de åtgärder som kommer att vidtagas. Så har inte Rolle redan varit i kontakt med er 
(som i hyreskontraktet har utlovat installation och utökning av värmesystem, då element helt eller 
delvis saknas i lägenheten) så kommer han inom kort att kontakta er/knacka på för att ta mått och 
informera var de nya elementen kommer att sättas upp. 
 

Åtgärden beräknas bli avsevärt dyrare än beräknat, så därför kommer prioriteringar att göras. Det 
ÄR högsta prioritet att värmen fungerar, så att alla lägenheter kommer att få ett behaglig inomhus-
klimat och som följer de normer som finns för fastighetsägare kring gradantal etc. 

 

Ändrade planer för åtgärder planerade  
 

Då den totala kostnaden för värmesystemets underhåll beräknas bli större, SAMT att Miljöförvaltning 
och Byggavdelningen inom Åstorps Kommun måste ”hinnas med och tas med i processen”, så måste 
planerade åtgärder kring sopstation och nya fönster skjutas till våren/sommaren 2016. 
 

Vi har fått information om att det kan ev. komma att krävas bygglov för fönsterbyte samt att 
fastigheten måste ändra sin användning då antalet lägenheter utökats. Detta kräver en del pappers-
arbete och kostnader för avgifter etc. 
 

Dock så kvarstår planerna av: 
 

 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 
våren/sommaren 2016.  

 Nya fönster kommer göras i den omfattning som det framgår av hyreskontrakt och från de 
hyresgäster som kommer att vilja ha nytt/nya fönster mot att hyran höjs. Förfrågan om 
detta kommer vi att gå ut med efter årsskiftet, så att vi kan planera installationstid, få 
acceptans från er som hyresgäst dvs ok med hyreshöjningen samt att beställa fönster. Vi 
räknar med att installationerna kan börja under senvåren 2016 (när exakt beror delvis 
också på vädret. 

 

Båda åtgärderna kräver bra väderförhållande och framförhållning, då ritningar måste fram, 
kommunen kan behövas involveras i processen etc. Så därför känns det naturligt att vi skjuter fram 
dessa åtgärder till våren/sommaren 2016. 
 

Vi jobbar även för att komma tillrätta med de hyresbetalningar som fortfarande sker för sent (hyran 
skall vara på fastighetsägarens konto senaste sista vardagen i varje månad) och som gör det svårt 
att planera åtgärder, då dessa till stora delen finansieras av intäkterna från hyresgästerna. 

 

Påminnelse  - Felanmälan 
 

Sedan 1 maj 2015 skall ALLA felanmälningar göras via www.skanefastigheter.se/felanmälan eller 
email felanmalan@skanefastigheter.se. Mailadressen att användas vid behov av korrespondens är 
info@skanefastigheter.se 

 
 

 


