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UNDERHÅLLSARBETET AVSLUTAT FÖR DENNA GÅNG 
 

I och med förra veckan avslutades underhållsarbetet, som till stora delar utförts av A-Bygg. Vi planerar 
nästa omgång till hösten och återkommer med mer information. 
  

STOR GENOMGÅNG AV INOMHUSMILJÖN… 
 

…har skett med anledning av den OVK som genomfördes den 24 maj under ledning av Gert Olsson, 
oberoende konsult på ventilation och inomhusmiljö. I och med den mögelsanering som genomfördes 
av Förvaltning i alla lägenheter fredagen den 1 juni, så kunde Gert konstatera att det inte föreligger 
något akut problem med inomhusmiljön (till vissa delar pga årstiden).  
Dock hade varje lägenhet ett antal punkter som skulle/måste åtgärdas. Arbetet med dessa iscensattes 
direkt och har resulterat i att flertalet lägenheter (de lägenheter med störst problem har prioriterats) 
fått nya, kraftfulla frånluftsfläktar, överluftsventiler mellan rummen, nya tilluftsventiler gjorda i 
ytterväggarna, samtliga tilluftsventiler öppnade och rengjorda (kontrollerade att de var öppna, då 
flertalet vid inspektionen var stängda och samtliga var igensatta att smuts) mm.  
Det är mer arbete kvar att göra, vilket görs i september/oktober så att inomhusmiljön blir optimal 
och samtliga åtgärder gjorda enligt protokollet från OVK (och därmed en 100% godkänd OVK med 
optimalt inomhusklimat för fastigheten. En OVK är obligatorisk enligt Egenkontrollen och skall utföras 
vart femte år. Senast detta gjordes var 2014, så OVK gjordes i enlighet med den Underhållsplan som 
fastigheten har. 
 

NÅGRA ANDRA SAKER SOM GJORTS SAMT SKALL GÖRAS UNDER JUNI 
 

Underhållsarbete i fastigheten har gjorts och här är en lista på saker som utförts: 

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

• Handikapp-rampen utanför B-trappan är borttagen, så att cyklarna kan stå under tak och insyn 
i marklägenheten i B-trappan minskar/blir obefintlig. 

• Sopstationen är städad och det är den standarden som vi vill att ni håller löpande. 

• Infarten till fastigheten vid sopstationen är avstängd och biltrafik innanför grinden förbjuden. 

• Lägenheten på första våningen i A-trappan har fått nytt köksfönster (standardhöjning vilket 
innebär hyrestillägg enligt hyreskontrakt). 

• Taket är genomgånget och på de ställen som det behövts har reparation gjorts. Galler har 
satts vid vissa tilluftsventiler i takkuporna för att förhindra getingbo. 

• Hängrännorna på taket har rengjorts. 

• Förvaltning har sopat trapporna. Hyresgästerna påminns om att trappstädning inte ingår i 
hyran och att städningen enklast görs i samråd med de grannar som har sin ingång i aktuell 
trappa. Vi har föreslagit för fastighetsägaren att from årsskiftet införa trappstädning en gång 
i månad, vilket kan komma vara möjligt då hyreshöjning (enligt hyreskontrakt och normalt 
förfarande enligt Hyreslagen/i alla hyreslägenheter) planeras genomföras vid årsskiftet. 

Här följer en lista på de saker som kvarstår att göra: 

• 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). Godkänd utgång och arbetsyta för sotaren skall byggas. 

• Installation av de vattenbesparande duschhandtagen kommer att göras under juni. 
Gällande det strömavbrott som Öresundskraft hade (ca 23.500 hushåll drabbade) från onsdag 6 juni 
ca kl 20.40 tom torsdag 7 juni ca kl 13.00 så kontaktar ni ert försäkringsbolag kring ersättning för 
skadad mat i kyl/frys. Ert försäkringsbolag i sin tur tar kontakt med Öresundskraft och oss på 
SkåneFastigheter, så reder vi ut om ersättning skall utbetalas och vilket belopp. 
 

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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