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Underhållsarbete pågår i fastigheten denna och nästa vecka (v.18-19) 
 

Under denna och nästa vecka kommer det pågå underhållsarbete i fastigheten. Det som 
skall/kommer att utföras bla är: 

 Reparation av tak/takkupa i A-trappan, vilket medför att det kommer stå en skylift på 
gården, varvid vi ber er informera barn om att vara försiktiga.  

 Arbete med avlopp, vilket kommer att medföra att gården kommer att grävas upp (ränna på 
ca 1,8 meter, där nytt avloppsrör kommer att läggas). Samma sak här, var uppmärksamma 
så att era barn inte går i närheten och ramlar i. 

 Borttagning av gammal fasadbelysning (som ändå inte fungerar). Belysning på framsidan, 
utanför marklägenheten i C-trappan. Kontroll av övrig belysning. 

 Iordningsställande av parkeringsplatser (som kommer att ske på befintliga gräs) vid södra 
infarten till fastigheten (från stora vägen) samt avspärrning av infart till bakgården. 

 

Markarbete på gårdsplanen 
 

Vi måste betona att markarbetet på gårdsplanen kan medföra risker för era barn. Det är nödvändigt 
att göra markarbetet, för att från fastighetens sidan, underlätta spolarbete och minimera stopp i 
avloppet, vilket var/är ett stort problem för fastigheten (för er som hyresgäst medför detta dålig 
lukt i trappuppgångar). Även åtgärder i källaren kommer att vidtagas. 
 

Klagomål från grannar om skräp och oordning på tomten 
 

Fastighetsägaren har fått klagomål från grannar kring att fastigheten ser skräpig ut. I höstas gjorde 
fastighetsägaren en omfattande insats för att slänga skräpet. Ingen liknande insats kommer att 
göras nu, utan det är upp till varje hyresgäst att se till så att sopor läggs i tunnorna och att allt 
annat (stolar, gamla möbler och annat som idag ligger på gården) kommer bort. 
 

Utanför förrådet i nordlig riktning (mot lekplatsen) är det någon som belamrat med massa bråte och 
skrot. Detta måste avlägsnas senast 18 maj 2016. Är detta kvar vid denna tidpunkt, så kommer vi ta 
reda på vems skräpet är och vederbörande kommer att få en erinran som kan leda till uppsägning av 
lägenheten. Området utanför förråden tillhör fastigheten (är inte uthyrt) och således ligger ansvaret 
(sett från grannar och kommuns sida) på fastighetsägaren. 
 

Det finns även klagomål på att cyklar och annan ”lekutrustning” ligger slängd både på lekplatsen 
och utanför fastigheten. Förutom stor risk för stöld så räknas detta som nedskräpning och är något 
som Åstorps Kommun kan/kommer att agera på samma sätt som om skräpet på gården inte slängs. 
 

Det finns en strålande möjlighet att hyresgästerna kan ha en fin boendemiljö, men för att detta 
skall ske måste ALLA hjälpas åt och hålla ordning. Visar ni hyresgäster en vilja och handlingskraft att 
hålla fint, så kommer också vi att hjälpa till. Men som det är nu, så är det för mycket som åligger 
hyresgästerna att hålla rent/snyggt genom att ta ansvar för sina tillhörigheter/sopor/skräp och 
annat. 
 

Ingen parkering på gården 
 

Det finns ingen hyresgäst som enligt hyreskontrakt har rätt till parkering på gården. Detta kommer 
vi att stävja genom att spärra av den södra infarten, och istället göra 2-3 parkeringsplatser utanför 
det staket som kommer att sättas upp där. Det finns ingen som har rätt till dessa parkeringar mer än 
någon annan, så det är först till kvarn som gäller. Gratis parkeringsplatser finns mellan fastigheten 
och gatuköket (Torjan) samt på omkringliggande gator. 
 

Felanmälan 
 

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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