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Rökning förbjuden i fastigheten 
Vi vill uppmärksamma alla hyresgäster på att rökning inte är tillåten i fastigheten. Vare sig i 
lägenhet, i allmänna utrymme (trappuppgångar etc). Och tänk också på att när du röker utomhus, 
så att röken inte stör grannar och dylikt. Har rökning skett inomhus, så ansvarar hyresgästen för 
kostnaden för ommålning av hela lägenheten.  
 

Om försäljning av fastigheten 
Det verkar vara svårt att sälja fastigheten, inte minst pga den höga kostnadsbild som fastigheten 
har kring drift och underhåll. Det har även visat sig vara svårt/omständigt att kunna sätta in nya 

fönster om det inte funnits fönster tidigare. Detta då det krävs bygglov och det måste upprättas 
ritningar av arkitekt etc. Och detta är kostsamt och nuvarande ägare har full fokus på att se till så 
att de mest grundläggande sakerna fungerar i fastigheten (värme, vatten, el etc). Fastighetsägaren 
har lagt ner stora belopp på att åtgärda de fel som uppstått och de brister som fastigheten har och 
detta kommer vara den fortsatta fokusen. Så det finns ingen spekulant eller intressant i skrivande 
stund, utan Patrik Arlesäter kvarstår som ägare. Sker förändring av detta meddelar vi såklart. 
 

Årligt underhåll av fastigheten 
Vid sidan om den löpande förvaltningen, driften och underhållet, så kommer vi att genomföra årligt 
underhåll under april/maj. Det gäller såväl allmänna utrymmen/allmänt på fastigheten som vissa 

lägenheter som har brister som hyresvärden anser nödvändiga att åtgärda. Vi återkommer med mer 
information när vi vet mer vilka veckor etc. 
 

Om hyreshöjning 
Fastighetsägaren har tagit beslut om att inte höja hyrorna för 2016, utan behålla samma hyresnivå 
som 2015. Enligt hyreskontraktet (står under Övrigt på sidan 1) så har hyresvärden rätt att höja 
hyrorna (precis som alla andra hyresvärdar). Men avstått detta pga de problem som fastigheten 
haft. 
 

Om planer på husvärd 
Vi har föreslagit för fastighetsägaren att from hösten ha en husvärd på plats. En husvärd är en 
hyresgäst som hjälper till med vissa enklare göromål i fastigheten. För att på så sätt öka servicen 
och minimera ledtider för enklare insatser kring den löpande driften. Vi kommer att återkomma om 
detta, så ni får reda på hur det blir. 
 
 

Koppla in internet etc 
Som ni redan känner till så svarar ni som hyresgäst själv för val av lösning kring TV, internet etc. 
Funderar ni på att dra in telekabel för att få fast internet eller dylikt, så har vi en rapport som kan 

underlätta för Telia eller den ni väljer att koppla in det. Så att ni/de vet var teleplint är, vilken 
policy som gäller för kostnaden för kabeldragning etc. Kontakta oss på KundCenter så mailar vi över 
rapporten till er.  
 
 

Kvitto på hyresbetalning 
Vi har fått fortsatt frågor kring skriftliga kvitton på hyresbetalning. Och det fungerar inte riktigt så. 
Ni får utsänt via email hyresavier där överenskommen hyra står med. Hyran betalar ni sedan till 
bankgiro eller till bankkonto. Kvittot på denna överföring/betalning tillsammans med hyresavi och 
hyreskontrakt är det enda underlag som ni behöver ha. 
 

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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