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NEDSKRÄPNING I GEMENSAMT UTRYMME OCH PÅ TOMTEN 
 

Vi måste tyvärr ta upp detta, då detta nu blivit föremål för klagomål från grannar (nedskräpningen 
utomhus). På bilderna nedan ser ni hur det ser ut i gemensamt förråd samt utanför 
förrådsbyggnaden. Detta är inte acceptabelt. 
 
Vi har fått reda på, via en av fastighetsägarna, att fåtöljen utanför getts till inneboende i 
marklägenheten i B-trappan, som har sagt upp sin lägenhet för avflyttning. Vi har idag uppmanat 
boende att ta bort denna och ev. andra möbler som tillhör denna lägenhetsinnehavare.  
 
Tillhör du någon som lämnat några saker enligt nedan, så måste ni snarast, senast 2017-09-15 ta 
bort era saker. Är det gemensamma förrådet inte tömt senast detta datum, så kommer Skåne 
Fastigheter att tömma detta och sätta lås på, och därmed är förrådet inte längre gemensamt. Det 
gemensamma förrådet finns inte med i några hyreskontrakt och SkåneFastigheter äger rätt att 
använda detta för annat bruk. 
 
Skulle så ske, så överväger vi att endast dela ut nyckel till förrådet till de som undertecknar avtal 
kring nyttjande av det gemensamma förrådet och där det finns ett ömsesidigt ansvar att svara för 
ev. kostnader vid bortforsling av sådana saker som förrådet inte skall användas till. 
 

 
 

MILJÖAVGIFT FROM 1 OKTOBER 2017 
 

SkåneFastigheter har sedan hösten 2016 fått betala drygt 10.000 kr i felsorteringsavgifter för 
hyresgästernas avfallshantering. Detta är inte acceptabelt, inte minst då vi vid flertalet tillfällen 
informerat om missförhållandena och sänt ut information för att upplysa om sophanteringen. 
 
SkåneFastigheter kommer därför under perioden 1/10 tom 31/12 debitera 200 kr per lägenhet i 
miljöavgift. Sker en förbättring av sophanteringen, så att felsorteringsavgifterna inte ökar, så 
kommer ingen vidare debitering ske. Hyresgäster som inflyttat efter 2017-07-01 kommer inte att 
drabbas av höstens miljöavgift, men väl inför ev. kommande. 
 
Vi ber er att respektera och följa de anvisningar som vi lämnar och som gäller sophanteringen. Det 
är inte minst för miljön som vi bör göra detta. 
 
Vi bifogar informationen om sophantering till denna information som mailas ut till alla hyresgäster, 
samt ser till så att informationen finns tillgänglig via hemsidan. 

 

Rutiner kring Felanmälan 
 

Läs om felanmälan på vår hemsida http://www.skanefastigheter.se/felanmälan/genvägen-2/ 
Felanmälan görs antingen via hemsidan; http://www.skanefastigheter.com/felanmälan/ eller till 
email felanmalan@skanefastigheter.se.  
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