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Planerade underhållsarbeten under oktober och november 2016 
 

Under vecka 42 startar höstens underhållsarbete. Vi har tillsammans med fastighetsägaren tvingats 
ändra om i planeringen, med anledning av vattenskada i A-trappan samt Åstorps Kommuns 
föreläggande med anledning av klagomål om skärp. Tyvärr medför sådana här saker att planerade 
åtgärder får omprioriteras, vilket vi är de första att beklaga. Men vår driftsbudget är begränsad och 
bygger på de hyresintäkter som fastigheten genererar. Det vi nu kommer att göra är: 

 Bygga en miljöstation för att förbättra sophanteringen. Mer info längre ner. 

 Vattenskada i A-trappan kommer att åtgärdas. 

 Fönsterbyte i A1 samt B1, vilket innebär att vi efter detta endast har 8 fönster kvar att 
byta, så det ser ut som att alla fönsterbyten kommer att vara klara senast under år 2018. 

 Service och genomgång inför vintern av värmesystem (både luft-vatten och olja). 

 Utebelysning på framsidan för lägenheten C0-2 kommer att installeras. 

 Lägenheten B1 kommer att bli ledig och renoveras. 

 Tömning och spolning av avlopp/avloppsrör kommer göras förebyggande. 
Det som får skjutas till framtiden/våren är bla planerade arbeten med parkeringsplatser, nya 
avloppsrör på gården, köksrenovering och förrådsisolering i B2 samt planerade fönsterbyten, 
målning av trapphusen samt klinker/kakel där mm. För er som är intresserad av vilka planer vi har 
så finns Underhållsplanen på http://www.skanefastigheter.com/hyresgäster/hyllinge/på-gång/ 
 

Höstens underhållsarbeten är fulltecknade 
 

Vis av erfarenheten från våren 2016 då hantverkarna överöstes med synpunkter/klagomål och 
annat, så vill vi redan nu påminna om att vi både i januari och i maj gått ut med information om att 
dessa skall mailas in i god tid (för höstens underhållsarbete senast 2016-08-31). Så för att hinna med 
det som planerats in kommer vi inte göra annat än det som planerats. Du kan inkomma med dina 
synpunkter till oss via email till info@skanefastigheter.se (glöm inte ange Genvägen 2 Hyllinge samt 
vilken lägenhet du har) så kommer vi att sammanställa detta och återkomma med svar via email 
kring detta senast 2017-02-28 då planeringen för våren 2017 är gjord. 

 
Klagomål från grannar och föreläggande från Åstorps Kommun 
 

Vi har under augusti 2016 blivit kontaktade av Åstorps Kommun med anledning av en anonym 
anmälan om nedskräpning i mitten av juli. Det gjordes en inspektion som visade på brister i 
sophanteringen samt att det fanns miljöfarligt avfall på tomten. Konkret innebar detta att sopor 
lagts utanför soptunnorna samt att det förekommit miljöfarligt avfall från hyresgästerna. Vill du ta 
del av skrivelsen och se fotona från deras inspektionstillfälle, kontakta oss så sänder vi över detta 
per email. Vi fick föreläggande att fixa detta senast 23 september 2016, varvid vi gjort vad vi 
kunnat dvs beställt ytterligare en soptunna med tömning på tisdagar och fredagar, samt att vi gått 
igenom tomten och sett till så att miljöfarligt avfall omhändertagits av hyresgästen på korrekt sätt. 
 

Miljöavgift på 200 kr/månad kan tillkomma på hyran from 2017-01-01 
 

Det sker idag ingen källsortering av soporna. Sopor som inte är tillåtna som vare sig hushållsavfall 
eller matavfall, läggs bland soporna. Är soptunnorna fulla, så packas dessa inte utan avfallet läggs 
utanför. Detta är inte OK sophantering och därför tvingas vi nu bygga en miljöstation och kommer 
informera om den sortering av sopor som måste börja ske from 2016-11-01. Flyter detta på som det 
skall så kommer ingen miljöavgift påföras. Om det fortsätter vara problem, så kommer varje 
lägenheten få en miljöavgift på 200 kr/lägenhet/månad. Denna tas sedan bort när 
sophanteringen/källsorteringen sköts och görs som den skall. 
 

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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