
HYRESGÄSTINFORMATION 
Se även hemsidan www.skanefastigheter.com/hyllinge-genvägen-2/hyresgästinformation/ 

 

 
2017-09-18 

 

UNDERHÅLLSARBETE I FASTIGHETEN  
 

Vi vill gärna informera om att vi under perioden 10-28 november 2017 kommer genomföra årligt 
underhållsarbete i fastigheten på Genvägen 2 i Hyllinge. Här följer en lista på några av de saker som 
kommer att utföras under denna perioden (samt som redan utförts): 
 

• Tömning och spolning av avlopp enligt Underhållsplan (utfört 2017-09-05). 

• Förebyggande brandskyddsarbete innebärande brandsläckare på varje våningsplan samt en 
brandvarnare per 60-70 kvm lägenhet. Ritningar på vart dessa placeras finner du på denna 
länk; https://www.skanefastigheter.se/hyllinge-genv%C3%A4gen-2/brandskydd/ 

• Åtgärder enligt föreläggande kring brandskyddskontroll innebärande takstege/plattform för 
sotning etc på taket till fastigheten. 

• Demontering av handikapp-ramp på baksidan för att få utrymme att göra utökad cykelparke-
ring/parkering av barnvagnar under tak. Ev. med skärm/plank. 

• Nya partier/dörrar på gårdsbyggnaderna. 

• Genomgång och service av värmesystem. 

• Målning av trappuppgångar i A-och B-trappan 

• Reparation och målning av trappräcke i A-och B-trappan. 

• Översyn av utebelysning på fastigheten. 
 
OBS! Alla möbler och saker i det gemensamma förrådet kommer att slängas för att ge utrymme 
till de privata förrådsutrymmena. De möbler/saker som är era och som ni inte vill skall slängas 
får ni ta in i lägenheten under ombyggnaden. 
 
 

GEMENSAMT FÖRRÅDSUTRYMME BLIR  
PRIVAT FÖRRÅDSUTRYMME 
 

 

Som vi meddelat tidigare så tycks inte konceptet ”Gemensamt 
förrådsutrymme” fungera. Därför kommer vi att, under 
november 2017, att ändra detta. 
 

Alla lägenheter, utom B1 och C0-2, har förrådsutrymme i sin 
lägenhet (ouppvärmt utrymme). Alla lägenheter kommer att få 
ett eget förråd i gårdsbyggnaden (där det gemensamma 
förrådet varit). B1 och C0-2 kommer att få ett större förråd, 
då de inte har något förråd i sin lägenhet idag. 
 

Här bredvid (och som bifogad pdf) finner du en ritning på hur 
utrymmet kommer att delas upp. Hyresgästen ansvarar själv 
för lås/hänglås. Notera också att utrymmet är ouppvärmt och 
därför fuktigt/kallt på vintern. Det finns inget krav på 
uppvärmt förrådsutrymme.  
 

Tänk på att det är också varje Hyresgäst som ansvarar för de 
saker som förvaras där. Varje Hyresgäst kommer att få 
kvitterat ut två nycklar till ytterdörren till förrådet. 
 
 

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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