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Höstens underhållsarbete är avslutade 
 

Det har varit en intensiv 30-dagarsperiod då vi haft hantverkare på plats och som åtgärdat och 
förbättrat många saker. Läs mer om Underhållsplanen (vad som blivit gjort och vad som ligger i 
planeringen att göra) på http://www.skanefastigheter.com/hyresgäster/hyllinge/på-gång/ 
 

Angående adress och postlådor 
 

Posten har svårt att få delat ut alla brev, då det är många namn som inte finns med i vår 
förteckning av hyreskontrakt. Det är även en del som skrivit på brevlådan (är nu borttaget) och satt 
upp egna lappar. För att det skall se snyggt ut och fungera så använd den adressbeteckning som står 
på er brevlåda. Genvägen 2A-1, Genvägen 2A-2, Genvägen 2B-0, Genvägen 2B-1, Genvägen 2B-2, 
Genvägen 2C0-1 samt Genvägen 2C0-1, så hittar brev lättare fram till dig. 

 
Nya hyresgäster och hyresgästinformation 
 

Vi vill passa på att hälsa de nya hyresgäster som har och kommer att flytta in i lägenheterna A1, A2 
och B1. All kommunikation (hyresgästinformation, hemsida etc) kommer även fortsättningen att 
lämnas på svenska och vi ställer krav på nya hyresgäster att kunna prata, läsa och skriva på svenska, 
vilket vi tror är viktigt/avgörande för att vi skall få en fungerande hyresfastighet. Vi har dock 
kommit över information på arabiska om hur det är att bo i en hyreslägenhet. Denna bifogas denna 
hyresgästinformation som läggs utanför er entrédörr. 
 

Miljöavgift på 200 kr/månad from 2017-01-01 
 

Vi har inte gjort några hyreshöjningar sedan 2014, och ökar ständigt standarden på boendet. Vi har 
sedan en längre tid, som vi flertalet gånger informerat om, har stora problem med sopsorteringen, 
och sänder i dagarna ut information om hur sopsorteringen går till/skall fungera. Vi har sedan året 
ut på oss att visa att detta fungerar och har vi inga klagomål under denna perioden så skjuter vi upp 
beslutet om en miljöavgift, som vi dock kommer aktualisera om sophanteringen fallerar. 
 

Vaktmästare på plats i fastigheten 
 

På fredagar kommer vi att ha en vaktmästare som ser till fastigheten, kollar temperaturen för 
värmesystemet och varje vecka gör en temperaturmätning i en i förväg utvald lägenhet. Vi inleder 
också med att på fredag eftermiddag (2016-11-18) sända ut en vaktmästare som går igenom 
samtliga radiatorer i huset och ser till så att allt fungerar. 
 

Skötsel- och trivselregler 
 

Vi kommer att bli aktivare med att påpeka saker som inte är tillåtna med respekt för dina grannar. 

 Rökning är inte tillåten så att det stör dina grannar. 

 Det är inte tillåtet att sätta upp något utanför fönsterna såsom nät eller dylikt.  

 hyresgäster, så det är således inte tillåtet att parkera på fastighetens tomt. Det är dock 
tillåtet att mot Åstorpsvägen stanna bilen för att lasta på och av saker. I regel innebär detta 
max 10 min. 

 TÄNK OCKSÅ PÅ att under den kalla årstiden inte låta porten till trappan stå öppen samt att 
endast ha fönster öppet för vädring kortare stunder (5-15 min per dag). 

 

Nya rutiner kring Felanmälan 
 

Felanmälan kommer fortsättningsvis att delas upp i tre kategorier; 1=Åtgärdas omgående av 
hyresvärden. 2=Åtgärdas enligt underhållsplanen (maj/oktober). 3=Åtgärdas på hyresgästens 
bekostnad (regleras direkt med vaktmästaren). Läs mer om dessa nya rutiner på 
http://www.skanefastigheter.se/felanmälan/genvägen-2/  Felanmälan görs även fortsättningsvis 
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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