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UPPDATERING ÅRLIGT UNDERHÅLL – NOVEMBER 2017 
 

Det årliga underhållet för 2017 är i full gång och avslutas på onsdag den 29 november. Här följer en 
lista på vad som kommer att vara gjort i fastigheten. Tyvärr blev inte allt planerat klart, då vi fick 
ändra planeringen till förmån för mer akuta åtgärder. 

• Målning av väggar, tak och räcke i trappuppgångarna i A-och B-trappan  

• Byte av tre portar i gårdshuset, så det har blivit riktiga, låsbara dörrar.  

• Arbeten på taket (genomgång, kontroll och vissa åtgärder). 

• Sätta in brandsläckare på varje våningsplan enligt tidigare översänd information. 

• Mer utebelysning på gården. Samt genomgång av befintlig belysning/ljuskällor. 

• Sanering av källaren efter översvämning orsakat av stopp i avloppet. 

• Isolering på vinden för att förhindra kondens som drabbat vissa hyresgäster (främst B2). 
 

Vi har tyvärr också haft fortsatta problem med att hantverkarna som vi anlitat tas för att vara 
förvaltningspersonal vilket lett till onödiga missförstånd. Vi ber er att respektera det hyreskontrakt 
som du undertecknat och där det framgår att ALL felanmälan skall göras till SkåneFastigheter. Alla 
felanmälningar dokumenteras och är tillgängliga för hyresgäster, myndigheter och leverantörer, och 
är en viktig del av den lagstadgade egenkontrollen som är ganska omfattande för fastigheten. 
 

KOMMANDE ÅTGÄRDER NOVEMBER/DECEMBER 2017 
 

Vi vill även informera om att följande åtgärder är inplanerade under november och december 2017 
och som kommer att skötas av vår Förvaltning samt externa hantverkare: 

• Brandskyddsarbete på taket innebärande ny taklucka, brandstege, plattform etc. Detta för 
att sotaren skall kunna utföra kontinuerliga kontroller/inspektion av skorsten när vi kör olja 
som förstärkningsvärme. Arbetet innebär att vi måste ha tillgång till vindsutrymmet genom 
lägenheten B2. Då åtgärder är av avgörande och viktig betydelse för fastigheten så måste 
tillträde medges även om hyresgästen inte är hemma. 

• Genomgång och service av värmesystemet (kommer utföras 2017-11-28). 

• Igensatta fönster på andra våningen (B1-lägenheten) mot lekplatsen kommer att isoleras 
och plåtas in för att motverka kondens/kallras och förbättra väggens temperatur och 
fuktighet. Arbetet kommer att utföras utifrån så det drabbar inte hyresgästen i B1. 

• Installation av brandvarnare enligt Brandskyddsdokumentation. Tänk på att hyresvärden 
endast ansvarar för installation och du som hyresgäst för att funktionstesta löpande samt 
byta ut batteriet när så krävs. 

• Uppvärmning och ventilation av källaren som ett led för att skapa varmare golv för de som 
bor på första våningen. Detta kommer innebära ökad komfort för hyresgästerna i C0-1, C0-2 
samt B0. 

 

FÖRRÅDET – DET GEMENSAMMA 
 

Vi har tagit första steget att göra om det gemensamma förrådet till individuella förråd (enligt 
tidigare översänd information). Detta innebär att förrådet har fått: 

• Ordentlig låsbar dörr. Nycklar kommer att delas ut under december 2017 och skall kvitteras. 
Tänk på att alltid låsa dörren så att den inte står öppen och ökar risken för stöld/inbrott. 

• En vägg med hyllor har satts in för att göra det lättare att förvara mindre saker/ kartonger. 

• Belysning av utrymmet. Strömbrytare finns direkt innanför dörren. Glöm inte släcka! 
Omvandlingen från gemensamt till individuella förråd kommer att genomföras så snart vi har 
resurser till detta. Fram till dess så kommer förrådet att fortsätta vara gemensamt. 
 

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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