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GENOMGÅNG INOMHUSMILJÖ FREDAG 1 JUNI KL 09.00-12.00 
 

Förvaltning räknar med att imorgon, fredag, mellan kl 09.00-12.00 gå igenom samtliga lägenheter och 
göra de sanering av påväxt som är nödvändig. Då detta är så pass viktigt för Hyresgästernas och 
fastighetens välmående, så Förvaltning kommer att gå in i lägenheten även om ni inte är hemma.  
  

FORTSATT UNDERHÅLLSARBETE I FASTIGHETEN 
 

Underhållsarbete i fastigheten pågår för fullt och beräknas göras så även nästkommande vecka. Här 
är några av de punkter som kommer att genomföras och som berör fler/alla hyresgäster: 

• Fler cykelställ på gården då cyklar ligger slängda kors och tvärs på gården.  

• Utrymme för fler cykelparkeringar skapas genom att handikapprampen till B-trappan kommer 
att tas bort och cykelställ monteras mot huset. På så sätt blir det en del cykelparkeringar 
under tak, samt detta förbättrar även insynsskyddet i lägenheten på bottenvåningen i B-
trappan. 

• Plåtslagare kommer att göra takarbeten på vinden och på utsidan mot lekplatsen (då bla 
fönster för B1-lägenheten kommer att isoleras på utsidan och plåt sättas för att förhindra 
kallras). 

• Installation av kraftfullare frånluftsfläktar (som är de svarta, utvändiga plåtlådorna som 
kommer att synas på fasaden) kommer att inledas med fyra lägenheter. De kvarvarande tre 
kommer att göras senast september 2018.  

• Arbetet med att installera överluftsventiler mellan rummen i samtliga lägenheter kommer att 
påbörjas och avslutas under september 2018. 

• Installation av de vattenbesparande duschhandtagen kommer att göras. 

• Som ni ser har vi städat upp på miljöstationen och hoppas ni kan hjälpa till att bibehålla den 
så fin och välstädad som den är nu. 

• När hantverkarna lämnat nästa vecka så kommer infarten till gården att stängas för biltrafik, 
då vi vill ha en bilfri innergård. 

 

VIKTIG INFORMATION SÄNDS UT NÄSTA VECKA 
 

Inspektionen/kontrollen med Gert Olsson förra veckan orsakade i en del påpekanden som har att göra 
med vad Hyresgästen löpande måste tänka på så att inomhusmiljön uppfyller de lagkrav som finns. 
Det Hyresgästen kan och skall göra är att skapa förutsättningar för detta, men det finns ett långt-
gående/avgörande ansvar för Hyresgästen att bidra till detta (inte sätta igen/stänga tilluftsventiler, 
inte ha fönstret stående öppet mer än 5-10 min på höst/vinter, inte placera ”täta möbler” tätt intill 
ytterväggar, Hyresgästens skyldighet att rengöra filter i ventilerna etc).  
Vi gör detta då fastigheten har fått orättfärdig kritik för inomhusmiljön, där ventiler i de flesta fall 
varit stängda eller filtret igensatt och därmed har inte tillufts tillförts på det sätt som måste ske. 
 
 

 

 

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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