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Sveriges enda
hållbarhetscertifierade stadsdel
knoppar vidare
Masthusen, mitt i Malmös Västra Hamnen, är Sveriges
enda hållbarhetscertifierade stadsdel. När vi påbörjade
omvandlingen från industriområde till sprudlande stadsmiljö var målet att området skulle bli ett föredöme – såväl
ekologiskt som socialt. Certifieringen, som gjordes enligt
det internationella systemet BREEAM Communities, har
inte minst bidragit till energieffektivitet, hållbara transporter och funktionsblandade, livfulla miljöer. BREEAM:s
höga krav gäller även för andra aktörer som vill bygga i
området, men det har definitivt inte minskat dragningskraften.
Parkering blir 190 bostäder
På en stor parkeringsyta intill områdets nav Masttorget
har Riksbyggen köpt byggrätt för ett kvarter bestående av
190 lägenheter i fem till tolv våningar höga hus. Riksbyggen har dessutom fem bostadsprojekt i Masthusen sedan
tidigare, varav tre redan är färdigställda med gott resultat. De nya bostadshusen beräknas vara inflyttningsklara
under 2022.
Mer om Masthusen
100 000 historiska kvadratmeter, tidigare Kockums varv, bilfabrik och mässa, har omvandlats till
en hållbar stadsdel med lägenheter och kontor
blandat med handel, service, caféer och restauranger. Mixen gör att stadsdelen lever under
dygnets alla timmar. Stadsdelstorget Masttorget
är navet i området, med havet runt knuten och
stadens puls endast en promenad bort. Här har vi
de senaste åren utvecklat såväl torget som fastigheter för blandande verksamheter som äldre- och
vårdboende, dygnet runt-öppet gym, bibliotek,
studentbostäder och frisör.

Gröna ytor bland molnen
Förutom de externa intressenternas projekt pågår givetvis spännande planer hos oss på Skandia Fastigheter.
- Riksbyggens satsningar i området bidrar stort till vår vision
om att Masthusen ska vara Västra Hamnens multifunktionella nav. Parallellt med detta planerar vi nu för ännu ett kvarter, som bland annat kommer att innehålla ett mobilitetshus
och en förskola i fem våningar med 4 000 kvadratmeter
grönytor, varav hälften på tak. Vi har också ambitionen att
tillgängliggöra taket efter skolans öppettider så att Malmöborna kan få ta del av den fantastiska miljö vi tillför området,
säger Tim Prevolnik, vår marknadsområdeschef i Malmö.
Det finns givetvis många fler tak i Masthusen än de planerade grönytorna på hög höjd, och inte heller dessa slipper undan ingrepp i hållbarhetens namn. Just nu planeras det för
220 solcellspaneler som tillsammans kommer att generera
66 MWh per år – ungefär motsvarande den årliga energiförbrukningen för tre villor.
Mer om BREEAM Communities
Masthusen är den första och enda stadsdelen i
Norden som hållbarhetscertifierats enligt BREEAM
Communities. BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) är världsledande när det gäller att
bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller affärsområde lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och huruvida man kreerat en god och hållbar
relation till sin omvärld. Programmet för Masthusen
innehåller en stor mängd olika krav på hur området
och husen ska byggas. Det handlar till exempel om
hur mycket energi byggnaderna får förbruka och
att byggnaderna själva ska producera egen energi
med hjälp av bland annat solceller. Alla bostadshus
ska även ha plats för odling på tak eller innergård.

Solklar
taksatsning
Det krävs en hel del energi för att våra fastigheter ska
fungera, så effektivisering och försörjning av just energi
är viktiga delar i vårt hållbarhetsarbete. Ett område där
vi kan göra tydlig skillnad är förnybar el, och framförallt
egenproducerad sådan. Eftersom vi har många tak, och
många platta sådana, ligger det nära tillhands med installation av solcellspaneler.
Under de senaste åren har vi genomfört ett par riktigt
tongivande projekt på området, genom installationen på
köpcentrumet Väla i Helsingborg, som var Sveriges då
största solcellsanläggning på tak, och Geo Sol-projektet
på köpcentrumet Frölunda Torg i Göteborg, där solel från

taket omvandlas till
komfortkyla och spillvärmen
från processen lagras i berget tills den behövs på vintern.
Men alla bidrag till produktionen räknas, och nu poppar
det upp nya solceller över stora delar av vårt fastighetsbestånd – inte minst i Malmö. Hittills har vi installerat
390 paneler i staden. Tillsammans bidrar de med 110 000
kWh per år. Och det stannar inte där, under 2020 tillför vi
ytterligare 220 paneler på fastigheten Masten 2, det vill
säga huset du bor i. Totalt kommer alla Malmö-solceller
att generera 176 000 kWh per år, eller den ungefärliga
årsförbrukningen för åtta villor.

Så minskar vi tillsammans
smittspridningen av Covid-19
Vi är mitt uppe i en utmaning för både samhälle, företagande och människor. Den har kommit plötsligt och är svår
att överblicka. På Skandia Fastigheter värnar vi i första
hand om att alla hyresgäster ska känna trygghet hos oss.
Vi blickar framåt mot ljusare tider tillsammans, men innan
de är här vill vi berätta hur vi hanterar situationen.
Vi följer vi pandemins utveckling och vidtar åtgärder för att
upprätthålla hög hälsosäkerhet och kontinuitet i verksamheten, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer. Majoriteten av allt arbete
och kommunikation sker digitalt. Våra medarbetare stannar
hemma och ersätts av en kollega om de är sjuka eller uppvisar
några som helst symptom. Vi uppmanar även våra hyresgäster
att agera efter Folkhälsomyndighetens råd.

I tider som dessa är grannsamverkan extra viktig. Vi har sett
flera bra exempel på initiativ som tagits i fastigheterna, exempelvis informationslappar i trapphusen där hjälpsamma
personer erbjuder sin hjälp med handling.
Har vi ett inbokat möte?
Om en hyresgäst har ett inbokat fysiskt möte med
någon av våra medarbetare, av oss anställd driftpersonal eller entreprenörer så ställs en fråga om hälsoläget
innan mötet: Är du fullt frisk och utan symptom som
liknar de för Corona covid-19? Är du frisk kan mötet
genomföras, och om inte så får mötet bokas om eller
ske via telefon.

Hus som gör skillnad i livets alla faser

Med över 5 000 lägenheter är det lätt att vi på
Skandia Fastigheter förknippas med bostäder. Men
faktum är att vi, vid sidan om kontor, bostäder
och köpcentrum, också har ett starkt och växande bestånd av samhällsfastigheter – det vill säga
framförallt förskolor, skolor, vårdfastigheter och
äldreboenden. Vi är otroligt stolta över förtroendet att få förvalta och utveckla så viktiga byggnader – inte minst de fem som ligger i Skåne.
Malmö – samhällsfastighetsnav
med både bredd och kvalitet
I Malmö har vi både gymnasieskola och universitetslokaler – och fastigheten Masten 1, som vi 2014
uppförde själva i Västra Hamnen, innehåller såväl
äldre- och LSS-boende som dygnet runt-öppet
gym och studentbostäder.
Äldreboendet drivs av Attendo och innefattar 53
lägenheter fördelade på tre plan, där plan ett är
anpassat för äldre med psykiska funktionshinder,
plan två är ett vårdboende och plan tre tar emot
personer med demenssjukdom. Det är inte vilket
äldreboende som helst – under 2019 blev det
utsett till ”Årets Enhet”, bland 500 äldreboenden
inom Attendo Skandinavien. Motiveringen löd:

”Denna enhet arbetar konsekvent med att förbättra sig och utvecklas inom alla målområden. Kvalitetsresultaten ligger i topp och man har utvecklat
ett systematiskt arbetssätt som skapar trygghet
och säkerhet för både boende och medarbetare.
Verksamhetschefen tillsammans med alla medarbetare antar gärna utmaningar med stor energi
och lyckade resultat.”
LSS-boendet drivs av Frösunda Omsorg och vänder sig till personer med funktionsvariation eller
autism, som vill bo i egen lägenhet men samtidigt
få individuellt stöd och möjlighet till personlig
utveckling. Utöver att hela vårt område i Västra
Hamnen är hållbarhetscertifierat, har Masten 1
även certifierats individuellt, enligt det internationella systemet BREEAM Bespoke, vilket ger ett
kvitto på en exceptionellt hög miljöprestanda.

Livsstil på gamla dar i Hässleholm
Snart slår också portarna upp för vårt senaste tillskott i samhällsfastighetsbeståndet: Björksäters
äldreboende i Hässleholm. Byggnationen slutfördes i januari, då nycklarna lämnades över till Attendo, som under våren öppnar ett 72 lägenheter
stort äldreboende med sport- och spa-inriktning.
Attendo själva kallar det för ett livsstilsboende och
det handlar om att man ska få bevara sin livsstil
så länge som möjligt, även då man flyttar till ett
äldreboende. Möjligheten att få utöva och uppleva
det man tycker om påverkar både hälsan och livskvaliteten på ett positivt sätt. De boende får bland
annat ett solrum, en sportbar och ett spa med
bubbelbadkar och bastu. Runt byggnaden anläggs
en trädgård med promenadslinga och sittplatser
i alla väderstreck. Björksäter
är dessutom omgärdat av
bostadsområden, skolor,
förskolor och den gröna
Hembygdsparken –
något som ligger helt i
linje med vår vision om
att erbjuda stadsmiljöer
som främjar sammanhållning.

Samhällsfastigheter blommar
bäst tillsammans med andra

Vi vill göra mer än att skapa samhällsfastigheter – vi vill erbjuda stadsmiljöer som
främjar sammanhållning. I vår vision blandas förskolor och skolor med vårdboenden,
studentboenden och hyresrätter, som delar
funktioner såsom närservice, kök, odlingsmöjligheter, gym och hobbyrum. Här lägger
vi grunden för områden som lever dygnet
runt och där inte bara människor, utan
generationer kan mötas. Grönområden är
självklart viktiga, och för mer än deras ekologiska värden. Det grönas dragningskraft
attraherar resten av staden och bidrar till en
blandning av biologisk och social mångfald.

Lätt att hitta
rätt sorts
sommarkänslor
Nu händer det, sommaren står för dörren. Vi öppnar fönster
och dörrar, och rör oss ut på balkongen för att möta solen.
Men lyckan är lika bräcklig som den är efterlängtad. I ”uterummet” måste vi ta hänsyn och alltid tänka på att grannen
är lite närmre än vi är vana vid. Som tur är, är det inte särskilt jobbigt och handlar egentligen om ett fåtal principer:
• Gör gärna sommarfint på balkongen, men håll alla
saker på insidan.
• Vattna växter försiktigt, så att inte vatten rinner ner till
grannarna.
• Se till att hålla snyggt och fritt från saker i loftgångar
och andra gemensamma utrymmen.
• Undvik höga ljud, särskilt kvällstid.
• Visa hänsyn om du röker – många är allergiska och
både barn och djur kan bli nyfikna och plocka upp
fimparna.
• Det är förbjudet att grilla eftersom det osar, stör och
ökar brandrisken.

Dessutom,
dags för dig
med gröna
fingrar…
… att väcka
odlingslotterna
ur vintervilan. Snart
är våra utemiljöer redo
att blomstra och leva upp. För
dig som tycker om att påta och plantera och vill
ge naturen en hjälpande hand erbjuder vi
odlingslotter. De är öppna för alla och du
hittar dem en våning upp. Färgglada
blommor är alltid trevligt, eller kanske
drömmer du om att äta hemodlat?
Kryddor, rädisor, morötter, rödbetor
och chili är vackra att se på och de
trivs i såväl krukor som odlingslotter.

Köksfläkten –
en dold fara som lätt undviks

Så här rengör du köksfläkten

Damma, dammsuga och våttorka golv – det är självklarheter för de flesta av oss och det går ofta på rutin. Dessutom
blir det så tydliga resultat, vem älskar inte ett nystädat
hem? Men det finns ställen där smutsen inte är lika synlig
och städningen inte är lika självklar. Köksfläkten är ett
typexempel. Den blir snabbt flottig och smutsig när man
lagar mat, och vad många inte tänker på är att droppande
fett från fläkten och mat
på varma plattor är en
dålig kombination, både
vad gäller bakterier och
brandrisk.

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena
i framkant. Tag isär filtret och avlägsna filterduken
genom att lossa filterhållaren. Blötlägg filterduken och
filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel.
Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.
Någon gång per år ska spiskåpan rengöras invändigt.
Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt
tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser
fast i snäppena.

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel.
Filtret ska rengöras cirka två gånger per månad vid
normal användning.

Vem gör vad?
Vårt mål är att du som hyresgäst ska uppleva ditt boende
som tryggt och trivsamt. När du undrar över något, eller behöver anmäla ett fel, ska du direkt veta hur du kan få hjälp.
Här berättar vi mer om vilka olika roller du möter hos oss.
Välkommen att höra av dig om det är något du undrar!
Förvaltare
Våra förvaltare har huvudansvaret för fastigheterna. De
ansvarar för beställning av underhåll i lägenheterna, till
exempel renoveringar, och underhåll av husen och dess utemiljö. Om en hyresgäst ska flytta från sin lägenhet sker en
besiktning och om fastigheten har lokaler är det förvaltaren
som ansvarar för uthyrningen av dem.
Kontakta din förvaltare om du har frågor om: Underhåll,
besiktning, uthyrning av lokaler.
Förvaltningsadministratör
Våra förvaltningsadministratörer sköter uthyrningen av våra
bostäder och det är dem du träffar när du skriver kontrakt.
De hanterar också uthyrning av parkeringsplatser, andrahandsuthyrningar, uppsägningar och om det ska ske ett
lägenhetsbyte eller en överlåtelse av ett kontrakt. Det är
också förvaltningsadministratören du ska kontakta om du
upplever störningar i ditt boende.
Kontakta din förvaltningsadministratör om du har frågor
om: Uthyrning, kontrakt, uppsägning, lägenhetsbyte.
Teknisk förvaltare/Drifttekniker
Våra tekniska förvaltare ansvarar för samordning av fastighetsskötseln och felanmälan, och utgör ett tekniskt stöd. De
ansvarar för väl fungerande värme, el och ventilation samt
vatten och avlopp. Driftteknikern utför också besiktningar
i lägenheterna vid utflyttning. Om du upptäcker ett fel i din
lägenhet, allmänna utrymmen eller i ditt bostadsområde
ska du alltid vända dig till felanmälan – där sparas information om felet och våra tekniska förvaltare och fastighetsskötare kan snabbare hantera ärendet. Se information under
rubriken Felanmälan.
Kontakta våra tekniska förvaltare via Felanmälan.

Fastighetsvärd
Fastighetsvärdarna säkerställer att allt fungerar som det
ska i husen. När du gör en felanmälan kontaktar fastighetsvärden dig för att åtgärda felet så snart som möjligt.
Fastighetsvärdarna ronderar också utemiljöer och allmänna
utrymmen en gång i veckan. Då kontrolleras exempelvis att
belysning, hissar, tvättmaskiner och portar fungerar som de
ska samt att det finns plats i kärlen i avfallsrummet. Förvaring av barnvagnar eller annat i trapphuset är inte tillåtet
av säkerhetsskäl. Alla som bor i huset ska snabbt kunna ta
sig ut om trapphuset är rökfyllt, och räddningspersonal och
sjuktransporter ska lätt kunna komma in. Det underlättar
också så att trapphuset blir ordentligt städat.
Städare
Städarna sköter städning av trapphus och allmänna ytor i
fastigheten.
Trädgårdsskötsel
Trädgårdsarbetarna sköter den utvändiga miljön med rabatter, gräsmattor, buskar med mera. De tar även hand om vinterskötsel som snöröjning, sandning samt sandupptagning.
Felanmälan
Så fort du upptäcker ett fel, eller har en fråga – gör en felanmälan via vår webb eller telefon. Den gör det möjligt för
oss att snabbt ta hand om eventuella fel, brister eller skador
i din boendemiljö och skapa goda förutsättningar för att du
ska trivas hemma.
Så går det till
Så fort vi tar emot din felanmälan registreras den i vårt system. Ärendet skickas sedan till fastighetsvärden som hanterar
alla reparationer och den löpande skötseln i din fastighet.
Vi jobbar alltid så snabbt vi kan. Ambitionen är att felet åtgärdas inom tre dagar. När det tar oss lite längre tid att rätta till
ett problem beror det ofta på att vi måste beställa material,
ta hjälp av en entreprenör, eller på att hyresgästen inte har
möjlighet att släppa in oss i bostaden.

Vi jobbar alltid så snabbt vi kan. Ambitionen är att felet
åtgärdas inom tre dagar. När det tar oss lite längre tid att
rätta till ett problem beror det ofta på att vi måste beställa
material, ta hjälp av en entreprenör, eller på att hyresgästen
inte har möjlighet att släppa in oss i bostaden.
Så kan du få snabbare hjälp
Det händer att vi får otydliga eller felaktiga felanmälningar
som tar längre tid att hantera. För att få så snabb hjälp som
möjligt, tänk gärna på följande, innan du anmäler ett fel:
1. Fundera – ska du felanmäla? Det är hyresgästens eget
ansvar att rengöra fläktfilter, hantera stopp i handfat och
duschavlopp, byta wc-sits och ersätta uttjänta lampor i
tak, kylskåp och ugn.
2. Beskriv ditt ärende så kort, koncist, korrekt och sakligt
som möjligt.
3. Felanmäl inte störningar. Om du till exempel upplever att
en granne spelar hög musik ska du i första hand vända
dig till grannen och i andra hand till din förvaltningsadministratör.
4. Gör rum för fastighetsskötaren – efter felanmälan är det
ditt ansvar som hyresgäst att se till att det är tomt och
rent där vi ska jobba.
Glöm inte våra allmänna utrymmen
Upplever du att någonting utanför lägenheten krånglar?
Glöm då inte felanmälan! Din fastighetsskötare ronderar utemiljöer och allmänna utrymmen en gång i veckan för att se
till att allt fungerar som de ska. Därför kan det hända att fel
upptäcks och repareras först en vecka efter att de har uppkommit – problem som felanmäls, blir snabbare åtgärdade.
Du når oss dygnet runt
Felanmälan når du enkelt, dygnet runt, på
www.skandiafastigheter.se/felanmalan. Gör så här:
1. Skriv in adressen felanmälan gäller.
2. Beskriv ditt ärende och fyll i kontaktuppgifter.
3. Klicka på ”Skicka”. Under vardagar kl. 07.00-19.00 kan du
även ringa in din felanmälan på 020-20 30 10.

Jour
För akut felanmälan under kvällar, nätter och morgnar kl.
19.00-07.00 samt på helger finns ett journummer – men då
bara om det rör en skada som snabbt blir värre, som exempelvis en vattenläcka. Övriga fel rapporterar du dygnet runt
via skandiafastigheter.se/felanmalan. Journumret hittar du
anslaget i trapphuset i anslutning till entrén.

Vilka är vi?

Kontakta oss
Förvaltare
Karin Zetterström
040-20 63 46
karin.zetterstrom@skandiafastigheter.se

Förvaltningadministratör
Anne-Marie Rosengren
040-20 63 44
anne-marie.rosengren@skandiafastigheter.se

Fastighetsvärd
Rickard Dahlin
rickard.dahlin@skandiafastigheter.se

Teknisk förvaltare
Patrik Andersson
040-20 63 48
patrik.andersson@skandiafastigheter.se

Marknadsområdeschef
Tim Prevolnik
040-20 63 45
tim.prevolnik@skandiafastigheter.se

Felanmälan
www.skandiafastigheter.se/
felanmalan Vardagar 07.00–19.00
kan du även ringa 020-20 30 10.

Besöksadress:
Masttorget 6

Skandia Fastigheter AB
Masttorget 6
211 77 Malmö

Telefon:
040-611 15 15

Förändringar i
Myrornas insamling
I flera av våra områden erbjuder vi en
insamlingsbox från Myrorna. På grund av
Covid-19 och kraftigt minskad kapacitet
har Myrorna blivit tvungna att stänga insamling på flera insamlingsbehållare och
återvinningscentraler. Det beror på att de
inte har möjlighet att hämta i den frekvens som behövs. Besök gärna myrorna.
se för att läsa om vilka möjligheter som
finns just nu.

