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ÅRLIGT DRIFT & UNDERHÅLL 10-28 NOVEMBER 2017 
 

Det kommer, till och från, att ske underhåll i fastigheten under ovan nämnda period. Detta kommer 
innebära att det kommer byggas, ändras, målas etc i fastigheten vilket kan orsaka lite oväsen från 
tid till annan. Vi ber er att ha överseende med detta. Här följer en lista på de åtgärder som 
planeras att genomföras: 
 

• Målning av trapphus i A-och B-trappan (se längre ner). 

• Byte av portar i gårdshuset, så det blir riktiga låsbara dörrar. Vilket även inbegriper 
förrådet. Nycklar kommer att delas ut (1 st nyckel per lägenhet) och som skall kvitteras. 

• Förberedelser för att ordna egna förråd enligt tidigare utskick. 

• Arbeten på taket (bla för att uppfylla brandsäkerhetsföreskrifterna). 

• Genomgång av taket så att det är helt och funktionellt. Och att takavrinning fungerar som 
den skall/är tänkt. 

• Sätta in brandsläckare på varje våningsplan. 

• Montera brandvarnare (Hyresvärd står för montering och installation, när sedan batteri 
behövs bytas är det Hyresgästen som ansvarar för detta) i respektive lägenhet (två 
brandvarnare i A1, C0-1 samt B2), vilket kommer att dokumenteras/fotograferas. 

• Demontering av handikappram, för att åstadkomma fler cykelparkeringsplatser under tak. 
Rampen demonteras också då den förstörts och snart inte skulle uppfylla de säkerhets-
kriterier som finns. Detta förbättrar även för minskad insyn i lägenhet B0. 

• Reparation av tak till gårdshus. 

• Vi kommer även se över eler i gårdshuset, så att det tex blir belysning i det gemensamma 
förrådet. 

 
 

MÅLNING AV TRAPPHUS 
 

Under perioden 10-15 november så kommer trapphusen i A-och B-trappan att målas om (väggar, tak 
och räcke). Vi ber er vara observanta om detta, så att ni inte får färg på kläder och annat när ni 
passerar. Stundtals kommer även räckena vara borta för ommålning, så vi ber er att vara försiktiga 
när ni går i trapporna. Inte minst viktigt om ni har barn. 
 
 

CONTAINER KOMMER STÄLLAS UPP – TÖM FÖRRÅDET 
 

Vattenskadade inventarier kommer att slängas. Har ni något som skall slängas fråga hantverkarna 
som är där och stäm av så att det är OK att slänga.  
 

Vi kommer även att genomföra utrensning av det gemensamma förrådet, så har ni grejor där som ni 
inte vill ha slängt, ta tillfälligt in detta i er lägenhet. 
 
 

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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