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OBLIGATORISK VENTILATIONS KONTROLL DEN 24 MAJ 
 

Gert Olsson på VentIn kommer torsdagen den 24 maj (start 09.00 i lägenhet A1) och utför, i samtliga 
lägenheter, obligatorisk ventilationskontroll. Detta för att mäta så att era lägenheter har rätt 
omsättning/flöde av luft, vilket är avgörande för ett sunt inomhusklimat. Efter mätningarna görs en 
rapport som blir en del av Egenkontrollen och de åtgärder som Gert finner nödvändiga kommer att 
genomföras å det snaraste. Vi kommer att sända ut, till varje lägenhet, en kort summering vad som 
framkommit av mätningarna och vilka ev. åtgärder som är rekommenderade. Då ett sunt 
inomhusklimat är avgörande för samtliga Hyresgäster, så finner vi kontrollen obligatorisk och akut, så 
att om ingen är hemma i lägenheten så kommer vi att gå in. Här följer det preliminära program för 
dagen: Kl 09.00 A1 Kl 09.45 A2 Kl 10.30 BO Kl 11.15 B1 Kl 13.00 B2 
 Kl 13.45 C0-1 Kl 14.30 C0-2 
OBS! Tiderna är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel. Det är varje lägenhets 
förhållande som delvis styr hur lång tid som mätningarna tar per lägenhet (mellan 30-60 min). 
  

ÖVRIGA ÅTGÄRDER I FASTIGHETEN 
 

Under kommande veckor kommer även det löpande underhållet att utföras. Det kommer även göras 
de standardhöjningar som Hyresgäster önskat och fått beviljat mot hyrestillägg. De lägenheter som 
är aktuella kommer att kontaktas. Pga de förhållanden som gäller för fastigheten (som ianspråktagit 
de budgeterade medel som funnits för fastigheten bla kostnader för ökad tillsyn för fastigheten, 
problem med sophantering, investeringar i förbättrad värmeanläggning, ökad tillgång till varmvatten, 
genomförda inspektioner och ökad administration med anledning av detta) så finns inga möjligheter 
denna gång för allmänna utrymmen. Vi är dock glada för att vi kommer att kunna installera ett dusch-
handtag som ger vattentryck, fungera som filter samt minska vattenkonsumtionen för fastigheten. 
Dessa kommer att installeras under vecka 22. Själva utbytet och installationen tar 5 min. 
 

FORTSATTA PROBLEM MED SOPSORTERING  
 

Tyvärr så fortsätter klagomålen från grannar att komma in rörande att sopor slängs utanför kärlen. 
Förvaltning kommer nu noga följa upp detta löpande och kvarstår problemet så måste vi vidtaga 
åtgärder och ta ut en miljöavgift. Hittar vi den eller de som är skyldiga till den högst felaktiga 
sophanteringen, så mottager vi gärna tips (vi kommer även fråga efter hjälp från grannar). Vi ser 
mycket allvarligt på detta och kommer låta den/de Hyresgäster ta fullt ansvar för de ökade 
kostnaderna samt utfärda skriftlig tillrättavisning och om inte förbättring sker, utgör detta grund för 
uppsägning av hyreskontrakt.  
 

 

 

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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