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DET GÖDSLAS FRISKT PÅ ÅKRARNA KRING HYLLINGE 
 

Förvaltning på plats har rapporterat att det i dagarna körs/läggs ut gödsel på åkrarna kring Hyllinge, 
vilket för med sig en doft av gödsel/skit. Detta är tyvärr inget vi på SkåneFastigheter kan göra något 
åt, utan bara informera om det, så att ni inte kopplar detta till er inomhusmiljö. 
  

MÅNGA, NYA HYRESGÄSTER I FASTIGHETEN 
 

Vi gick ut innan sommaren och meddelade att vi from årsskiftet kommer att genomföra den första 
hyreshöjningen sedan nuvarande fastighetsägare tog över (2014). 3% kommer hyran att höjas from 
2019-01-01 och det motiveras av ökade kostnader för värme, ökad konsumtion av vatten, ökade 
kostnader för sophantering och åtgärder vid felanmälan samt ett tydligt behov av månatlig 
trappstädning (som fram till årsskiftet legat på Hyresgästerna men som inte alls fungerat). 
Som en trolig följd härav så har vi fått ett stort antal uppsägningar, och med detta har följt nya 
hyresgäster. Från att fastigheten varit präglad av nästan enbart barnfamiljer, så består idag 
fastigheten av 4 lägenheter med  barn-/ungdomsfamiljer och 3 lägenheter med ensamstående/par/ 
max 3 personer. Detta medför att fastigheten kommer att bli ”lugnare” och slitaget kommer att 
minska, och med detta också underhållet, så att vi på SkåneFastigheter kan återuppta vår plan att 
göra fastigheten modernare, fräschare och än mer funktionell. Vi har även försökt lägga fokus på att 
få Hyresgäster som förstår och pratar obehindrat det svenska språket, så att vi kan minska språkliga 
missförstånd, minska behovet av tolkning samt öka antalet Hyresgäster som har tidigare erfarenhet 
om hur en hyreslägenhet fungerar och vad som förväntas av en som Hyresgäst (bla rörande löpande, 
eget underhåll, städning, vitvaror etc).  

 
DETTA HAR SKETT UNDER SOMMAREN 
 

I samband med OVK:n i maj 2018 så har arbete med att förbättra inomhusklimatet för Hyresgästerna 
intensifierats. Många lägenheter (de med kända problem) har redan under maj och juni fått nytt 
kraftfullt fläktsystem frånluft, ökad tilluft och överluftning mellan rummen. Under OVK:n så 
konstaterades att drygt 30% av tilluftsventilerna var stängda samt att samtliga filter var 
smutsiga/igensatta, vilket åtgärdades direkt och fick snabb effekt. Vi uppmanar nu alla att hålla 
ventilerna öppna och rengöra dessa minst en gång per år. I de fall detta inte görs, så kommer 
Hyresgästen att få erinran och tillsägelse och kan komma att hållas ansvarig för de skador som detta 
kan innebära. Fastigheten har nu även fått ny säkerhetsanordning på taket för sotaren, isolerade och 
plåtprydda fönster mot lekplatsen (företrädesvis i lägenheten på första våningen i B-trappan). 
 

UNDERHÅLLET FORTSÄTTER UNDER HÖSTEN 
 

Underhållsarbete i fastigheten kommer att fortgå under hösten. Här följer exempel på en del saker 
som kommer att åtgärdas i fastigheten: 

• Fönsterbytet kommer att fortsätta för de som önskar standardförbättring med nya fönster. 

• Åtgärderna enligt OVK-besiktningen i maj kommer att fortsätta i de lägenheter som inte fått 
alla åtgärder vidtagna. 

• Vi kommer inleda arbetet med att besiktiga respektive lägenhets elsystem (detta förväntas 
utföras under 2018/2019 enligt Underhållsplanen). 

• Vattenbesparingsåtgärder kommer vidtagas som en följd av kraftigt ökad vattenförbrukning. 

• Den årliga genomgången och servicen av värmesystemet kommer att utföras under september 
och oktober, så att vi kan få ha en behaglig höst, vinter och vår. 

• Vissa lägenheter kommer att få kompletterat med radiatorer. 

• Fortsatt brandskyddsarbete enligt Underhållsplanen. 
 

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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