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Miljöavgift 200 kr/månad – vi avvaktar med denna 
 

Sedan vår nya, fina miljöstation stod klar i november och vi gått ut med information, så har 
sophanteringen blivit bättre. När vi i fredags var och tittade, så hade någon ställt ett bord (??!!) som 
någon trott skulle gå med i sophanteringen. Hur denna hyresgäst tänker vet vi inte. Vi ställde in 
detta i det gemensamma förrådet och vill passa på att påminna om att det endast är matavfall och 
hushållssopor/restavfall som får slängas bland soporna. Vi noterade även att någon slängt 
plastkassar med restavfall där matavfallet skall vara (den lilla tunnan). Lägger där något annat är de 
bruna papperspåsarna med matavfall så töms inte tunnan. Detta föranleder oss att uppmana: 
 

1. SOPSORTERA RÄTT! Bara matavfall (organiskt) i bruna påsar i den lilla tunnan. Detaljerad 
information finns i information som vi sänt ut och på hemsidan. 

2. SLÄNG BARA SÅDANT SOM ÄR MATAVFALL & HUSHÅLLSAVFALL. Allt annat avfall ansvarar 
var och en för att lämna på kommunens miljöstation/återvinning i Åstorp. 

Då det ändå fungerat bra, så har vi bestämt oss för att avvakta med att debitera miljöavgiften, men 
kommer inte att tveka att påföra denna om sophanteringen inte fungerar 100%. Vi kommer påföra 
avgiften from den månad som det slutat fungera. 
 

Vaktmästare på plats i fastigheten – tisdagar och fredagar tillsvidare 
 

Då vi förra vintern la stora pengar på hantering av felanmälningar pga värmen, så har vi satsat lite 
annorlunda i år och satsat på förebyggande service samt att vi har Bengt på plats på tisdagar och 
fredagar för att se till så att värme/varmvatten och sophantering fungerar som det skall. 
 

Trappstädning inför julen 
 

Då vi haft en del ut-och inflyttningar i A-och B-trappan under hösten, så kommer vi att ordna så att 
dessa trappor städas. Vi har ambitioner att under 2017 fräscha upp trappgångarna A och B (på 
samma sätt som gjorts med C-trappan) genom att måla och sätta kakel.  
 

Vårens underhållsarbete genomförs i maj 
 

Vi kommer under februari/mars 2017 att informera om vårens underhållsarbete och vad som 
kommer att göras. Vilka resurser/kostnader som läggs på vinterns underhåll av fastigheten kommer 
direkt att spela in hur mycket vi kan lägga på att göra fastigheten trivsammare. Underhållsarbetet 
tas från budgeten för drift/underhåll där bla vaktmästare, hantering av felanmälningar finns med. 
På hemsidan finns våra planer: http://www.skanefastigheter.com/hyresgäster/hyllinge/på-gång/ 
 

Skötsel- och trivselregler - påminnelse 
 

Vi vill passa på att påminna om dessa saker: 

 TÖM era postlådor och se till så att det ser snyggt ut utanför. 

 Rökning är inte tillåten så att det stör dina grannar. 

 Lägenheten B0 har rött, utvändigt nät som måste tas bort.       

 Det är 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. 

 Håll dörrarna stängda. Fortfarande ser vi att portdörrarna och  
      porten till gemensamma förrådet står öppna, vilket bidrar  
      till kallare inomhusklimat och större risk för stöld/inbrott. 

 

Nya rutiner kring Felanmälan 
 

Felanmälan delas upp i tre kategorier; 1=Åtgärdas omgående av hyresvärden. 2=Åtgärdas enligt 
underhållsplanen maj/oktober. 3=Åtgärdas på hyresgästens bekostnad. Läs mer om detta på vår 
hemsida 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.  
 

 

Så här såg det ut den 9 december 

och det är INTE OK! 
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