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Arbete och underhåll i fastigheten under maj 
Under maj månad kommer arbete och underhåll av fastigheten att ske till och från. Förutom de 
arbete som kvarstår i vissa lägenheter (och som blivit utlovade) så kommer prioritering ske av 
fastighetens allmänna skick (se nedan). Vi ber er att ha överseende med det oväsen som kommer att 
ske under denna period. Vi kommer att försöka genomföra arbetena så skyndsamt som möjligt. Vi 
kommer att ta bort den gamla, ej fungerande belysningen på framsidan och ersätta med belysning 
som hyresgästerna i C-trappan själva kan styra.  
 

Var aktsam om vad som släpps ut i avloppet 
Alltjämt sedan september har vi haft återkommande stopp i avloppet (både i lägenheterna och i 
källaren, som visat sig beror på matfett/olja, nudlar etc i köksavloppet. Spolbilen som vi använder 
har även funnit torkyservetter, hushållspapper och hygienbindor som absolut inte får slängas i 
toalettstolen, då detta orsakar stopp. Det är stora värden som förstörts och även höga kostnader för 
att åtgärda dessa stoppen. Vi ber er vara noga med vad som släpps ut i avloppet, då detta i så stor 
utsträckning påverkar fastigheten i stort. 
 

Markarbete på gårdsplanen 
För att göra vad vi kan för att från fastighetens sida undvika fler stopp i avloppet, så kommer det 
utvändiga avloppssystemet att helt göras om. Detta innebär att hela gårdsplanen inkl infarten 
norrifrån att grävas upp och ge plats åt nytt rörsystem, varvid det gamla systemet kommer att 
sättas ur funktion. Detta kommer att ske de första veckorna i maj, och vi ber er vara aktsamma med 
era barn, då det stundtals kommer ”ligga öppet”. Det är ett omfattande och kostsamt ingrepp, men 
vi har gjort bedömningen att det måste göras för att minska dessa kommande stopp. Det nya 
systemet gör det enklare att spola rören (men förhindrar såklart inte att stoppen uppstår) och 
åtgärda stopp i avloppet. Avloppet kommer att kopplas till kommunalt (Åstorps Kommun) avlopp. I 
samband med grävningarna kommer vi även att flytta grind/staket utanför A-trappan samt dränera 
gårdsplanen, så att vattnet sjunker undan bättre. 
 

Genomsyn och reparation av tak 
Det är dags för besiktning och genomgång av taket. Vi har noterat att taket läcker in på vissa ställen 
(varav värst har vindslägenheten i A-trappan drabbas), vilket kommer att åtgärdas. Detta innebär 
bla att en sky-lift kommer att användas. 
 

Värmen 
Efter denna första vinter, då samtliga lägenheter i fastigheten varit i bruk, så har vi upptäckt en del 
brister i värmesystemet, som till stora delar berott på eftersatt underhåll från tidigare ägare, men 
även en överbelastning som skett av systemet. Dessa brister har nu blivit åtgärdade så både 
oljepanna och Nibe Värmesystem är fullservat, genomgånget och säkerställt som fungerande. Nu i 
dagarna kommer systemet att slås om till vår-och sommarläge. Och inför höststarten (värmen sätts 
till höst-vinterläge den 1 oktober), så har vi beställt en igångsättning av tekniker. 
 

Komplettering fönster 
Eftersom vintern blivit så extremt kostsam med reparationer av både oljepanna, värmepump,  
otaliga stopp i avlopp (som orsakat stor skada på det bohag som förvarats i källaren) så kommer det 
som är kvar av underhållsbudgeten för 2016 att prioriteras till akuta åtgärder för fastighetens skick 
(tak, avloppssystem) samt det som blivit lovat/står i kontrakten med vissa hyresgäster (i huvudsak 
sådant som inte blivit klart efter ombyggnaden). Fastighetsägaren kommer att under sommaren göra 
nytt försök att hitta ny ägare till fastigheten (vilket visat sig inte vara helt enkelt). 
 

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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