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Ventilation viktigt för bra inomhusklimat – ha ventilerna öppna 
 

Fastigheten är byggd i början av 1900-talet och är gediget byggd med rejäla tegelväggar. Denna typ 
av konstruktion dra till sig fukt om det är sådant klimat ute och måste andas. Därför finns, redan 
sedan huset byggdes, tilluftsventiler i varje rum för att genom dessa kunna hantera den kondens 
som annars uppstår. Sätts ventilerna igen eller är stängda så har kan inte kondensen försvunna och 
resultatet blir fuktigt inomhusklimat pga kondens. Detta utvecklas, om inte husets naturliga 
ventilation genom ventilerna återfås, till mögel som sätter sig på insidan av väggarna. Finns spår av 
detta tvättas detta enklast bort med klorin. Ventilerna är placerade ca 2 meter upp på väggen. Och 
har alla ett reglage på undersidan som reglerar luftflödet. Ventilen skall vara fullt öppen och 
får/skall sedan inte röras.  
 

Skötsel av lägenhet 
 

I enlighet med hyreskontrakten och enligt gällande Hyreslag, så ansvarar hyresgästen för att på 
bästa sätt ta hand om och vårda sin lägenhet. Förvaltning vid besök har konstaterat att 
laminatgolven våttvättas/svabbas med mycket vatten, i stor utsträckning, vilket kraftigt förkortar 
livslängden (som är beräknad till 10 år), vilket vid sådana fall tolkas som onormalt slitage. Vi 
påminner om att det finns skötselråd på hemsidan både för klinker och laminatgolv (och vi bifogar 
dessa mailutskicket, samt sänder med länk till hemsidan där all information finns). Läs även igenom 
övriga skötselråd kring vitvaror etc. 
 

Byte av fönster planeras ske under maj 2017 
 

Vi kommer de närmsta veckorna att titta på planeringen för våren och att byta ut, mot hyrestillägg 
(med belopp som framgår i respektive hyresgästs hyreskontrakt), fönster i C0-1 (1 st), C0-2 (1 st) 
samt A1 (3 st). Vi kommer att kontakta respektive hyresgäst med information kring detta, så att 
beställning av fönster kan göras. 
 

Besked om underhållsarbete under 2017 
 

Vi har fått lägga utökade resurser på att införa tillsyn av vaktmästare två gånger i veckan och haft 
en del oförutsedda felanmälningar och kostnader i samband med detta. Detta gör att vi nu under 
februari och mars kommer att se över underhållsbudgeten för 2017 och uppdatera informationen 
samt meddelar er i ett kommande nummer av ”Hyresgästinformation”. 
 

Hemsidan är nu lättare att hitta på 
 

Nu är det lättare att hitta på vår hemsida www.skanefastigheter.se Klicka bara på ”HYLLINGE 
Genvägen 2” i menyn till höger så öppnar sig en undermeny med all information. 
 

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. 

 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 portar och dörrar stängda.  
 

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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