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FÖRBÄTTRINGAR I VÄRMESYSTEMET 
 

Det har framförts klagomål kring fastighetens värmesystem. Under december månad genomfördes en 
större investering i syfte att kunna stabilisera systemet och undvika en stor del av de driftsstörningar 
som har förekommit. Nu går tex varmvattnet på ett helt eget system och full kraft från pumparna har 
lagts åt värmesystemet. Källaren är numera uppvärmd via separat system/värmepump. Alla dessa 
åtgärder leder till ökade driftskostnader, men vi har valt att göra denna prioritering på bekostnad av 
en minskad underhållsbudget för fastigheten.  Nu under vintern så går olja in och stöttar upp 
systemet, så att vi kan ha värme även när minusgraderna kryper ner rejält under nollstrecket. Notera 
att systemet fortfarande är ”trögt” vid kraftiga väderomslag, vilket betyder att det ibland kan ta lite 
tid innan systemet hinner slå om till ökad värmeproduktion. Detta fenomen ligger kopplat till 
fastighetens volym, uppbyggnad och material och något som vi får leva med. 
 

SYNPUNKTER FRÅN DINA GRANNAR I FASTIGHETEN 
 

Vi har de senaste månaderna fått in klagomål från boende i fastigheten om saker som stör de och som 
inte är i enlighet med de trivselregler som finns i fastigheten. 

• Hög musik på såväl dagtid som kvälls-/nattid upplevs i B-trappan. 

• Obehag av rökning utomhus som sker så att röken kommer in i lägenheten (när tex fönster 
är öppet för luftning) och/eller trapphuset.  

• Entrédörrar till fastigheten står öppna vilket gör att det blir extrakallt i trapphusen och gör 
att det drar kallt från trapphusen. Tänk på att stänga entrédörren varje gång ni går in. Och 
häng inte av den automatiska portstängare som finns monterad på dörren. 

• Cyklar och annat som slängs på gården ser dels inte trevligt ut men utgör också fara för 
barnen. Sätt cyklar i cykelställ och barnvagnar i gemensamt förråd.  

Rent generellt gäller ju hänsyn till sina grannar. Informera era barn om detta också. 
 

SLÄNG INTE SAKER UTANFÖR TUNNORNA 
 

Vi har fortsatt stora problem med sophanteringen vilket kostar fastigheten mycket pengar, som hade 
kunnat lagts på andra saker till gagn för trivseln i fastigheten. Vi tycker detta är synd. Förvaltning 
möts flera gångar av att det ställts saker utanför soptunnorna. Sådant som du som Hyresgäst själv 
ansvarar för (som inte är hushållssopor). Vi försöker in i det längsta förhindra att vi tvingas ta ut en 
miljöavgift för att kunna hantera kostnaderna för denna felaktiga hantering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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