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FÖRVALTNING PÅ PLATS FROM 1 OKTOBER: 
TISDAGAR KL 17-18 SAMT LÖRDAGAR KL 11-12 
Bengt som sköter Förvaltningen är from den 1 oktober på Genvägen 2 på tisdagar mellan kl 17.00-
18.00 samt lördagar kl 11.00-12.00. Det är dessa fasta tider som Bengt är där och kan avhjälpa 
felanmälningar. 
 

Notera att om du gjort en felanmälan, så hanteras felanmälan enligt ovan, förutsatt att felanmälan 
gjorts senast 24 timmar innan tiderna ovan. Om senare, så görs det kommande förvaltningstillfälle. 
Om du tex felanmäler en måndag kl 15, så ser Bengt till felanmälan på tisdag mellan kl 17-18. Görs 
den däremot på måndag kväll så åtgärdas detta kommande lördag mellan kl 11-12. 
 

Viktigt är om du felanmält och inte kan vara hemma så måste du ge oss tillåtelse att gå in med 
nyckel och åtgärda. Om inte får du vänta tills nästa förvaltningstid. 
 

KALIBRERING AV VÄRMESYSTEM SKER 3 OKTOBER MELLAN 
KL 17.00-18.00. OBLIGATORISKT FÖR SAMTLIGA 
Tisdagen den 3 oktober mellan kl 17.00-18.00 så kommer vi att kalibrera värmesystemet. Detta 
innebär att vi måste ha tillgång till samtliga lägenheter för att lufta element, kontrollera funktion 
på element etc. Vi börjar med lägenheterna i bottenvåningen och går uppåt. Anledningen till att 
detta är obligatoriskt är för att vi skall kunna ha ett så effektivt värmesystem som möjligt (som 
vi alla vill ha) så måste detta göras. Det är en angelägenhet för alla. Är du inte hemma kommer 
vi tvingas att gå in med nyckel. 
 

SKADEDJURSREGLERING  
 

SkåneFastigheter har nu tecknat avtal med Anticimex/ Länsförsäkringar om 
skadedjursreglering för fastigheten.  
 

Detta innebär att du som hyresgäst kan kontakta Anticimex direkt för att 
felanmäla och bestämma tid med Anticimex: 

• Ring 0752-45 10 00 (Anticimex) 

• Ange ditt postnr (26574) 

• Tryck på 1 (privatpersoner, boendes i bostadsrätt/hyresrätt 
 

Ange din adress och att hyresvärden har avtal med Länsförsäkringar. Genom att 
göra detta kommer du få direkthjälp av Anticimex och bestämma tid för 
hembesök då skadedjursreglerare kommer och tittar på skadedjursproblemet. 
 

Genom detta på garanteras du som hyresgäst snabbast och bäst hjälp direkt 
från specialist och du slipper mellanhänder och ev. tidsfördröjning. 
 

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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