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Äntligen
hemma...

Välkomna
sommaren!

Nu har alla nya hyresgäster hittat
hem i Woodhouse Rosendal i
Uppsala. Sedan i höstas har man
etappvis kunnat flytta in i de 158 nya
hyreslägenheterna.

Våra lite grönare
avtryck under 2019

Vem gör vad?
Vårt mål är att du som hyresgäst ska uppleva ditt boende
som tryggt och trivsamt.

M
Förändringar i
Myrornas insamling

Äntligen hemma i

Woodhouse
Rosendal
Nu har alla nya hyresgäster hittat hem i Woodhouse Rosendal i Uppsala. Sedan i höstas har man
etappvis kunnat flytta in i de 158 nya hyreslägenheterna. Funktionellt, hållbart och socialt är ord som
beskriver de nya bostäderna.
Rosendal är en ny stadsdel som ligger i södra delen
av Uppsala, cirka två kilometer söder om centrum.
Området, som ligger granne med Akademiska sjukhuset, utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder, handel, närservice, kommunikationer, skola och
närhet till naturen. Den nya stadsdelen genomsyras
av trygghet, engagemang i närmiljön, kontakt mellan boende, jämställdhet och hållbarhet.
Skandia Fastigheters kvarter Woodhouse Rosendal
ligger vid stadsdelens nya torg Talltorget, och består
av 158 lägenheter om ett till fyra rum och kök. Husen
är på mellan fem och åtta våningar och fasaderna
består till stor del av trä. Här bor sedan i höstas
Anna-Lena Robinson i en genomgående trea med
terrass mot innergården.
- Det var rena drömmen att komma
hit och flytta in i ett helt nybyggt
hus. Det är ljust och fräscht,
tyst och lugnt. Samtidigt är det
nära till all möjlig sport och
natur, läget är väldigt bra helt
enkelt. Jag jobbar i Stockholm
och det fungerar också jättebra
att pendla, med bussen tar det 10
minuter till stationen, och bussen går
här utanför var tredje minut i rusningstid.
Förutom att nästan alla lägenheter har egen balkong
eller uteplats finns en innergård som kommer att
erbjuda en mängd olika gemensamma funktioner.
- Det blir en riktig nybyggaranda när alla flyttar in
samtidigt och man får bra kontakt med grannarna.
Det märks också att man satsat på sociala ytor för att
lätt kunna umgås. Gården arbetar de fortfarande med
och jag tror att det blir jättefint, säger Anna-Lena.

Gården ska erbjuda ytor för umgänge med familj,
vänner och grannar. Sittplatser och lekplatser i både
skuggigt och soligt läge ska göra det enkelt för de
boende att umgås. En sparad tallbacke blir också en
rolig pulkabacke på vintern för alla barn. Ett gårdshus uppförs där gemensamma aktiviteter ska kunna
äga rum. Det kan vara cykelverkstad, en plats för
odling, eller något helt annat.
- Vi som bor här har fått vara med och tycka till om
vad som ska finnas i huset som byggs på gården. Det
är kul! Det är spännande att se vad det blir, säger
Anna-Lena.
Träfasaderna vittnar om att det här satsats på
hållbara material, och även lägenheterna har inretts
med material som valts med omsorg. Det man inte
kan se från marken är att delar av kvarterets tak
täcks av solceller, och därmed tillgodoses hela fastighetens behov av fastighetsel. På andra delar finns
sedumtak som är bra både för miljö och energi.
- Jag märker att man tänkt mycket på miljön och att
man valt naturliga material. Man uppmuntrar också
till cykling, vilket fungerar mycket bra här i Uppsala,
säger Anna-Lena.
Cykelparkering finns både på innergården och i
cykelrum på entréplan och i källaren, och hyresgästerna erbjuds också bilpool. Miljöcertifiering av
fastigheten kommer att ske enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som
ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom
noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material
säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för
människor och miljön.
Till skillnad från de grannar som flyttade in under
våren har Anna-Lena nu hunnit bo in sig ordentligt i
sin nya lägenhet, och snart stundar sommaren.
- Nu ser jag fram emot att sitta i solen på min terrass, avslutar Anna-Lena.

Anna-Lena har flyttat
några gånger de senaste
åren och delar här med
sig av några flyttips:
• Rensa så mycket du kan innan du flyttar. Det
är onödigt att flytta med sådant man ändå inte
använder, och som istället kan komma till nytta
för någon annan.
• Räkna med att det går åt cirka en flyttkartong per
kvadratmeter.
• Börja att packa i god tid innan flytten, det tar
alltid längre tid än man tror.

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.

I ditt område
Välkomna sommaren
Sommaren är äntligen här och utelivet kan börja på riktigt. Visst är det härligt att kunna njuta av sol, värme och
ljusa kvällar på balkonger, uteplatser och gård? På Skandia Fastigheter strävar vi efter att erbjuda boende som
får människor att trivas, och vi hoppas att uteplatsen ska
skänka glädje till alla. Vi vill därför påminna om att det är
förbjudet att grilla på balkong och uteplats, grillning får
bara ske om det finns en avsedd plats för det på gården.
Blommor på balkongen livar upp - se till att hänga balkonglådor på insidan av balkongräcket och vattna blommorna
försiktigt så att inte vattnet rinner ner till grannen. Se också
till att skräp inte hamnar hos din granne. Förra året infördes nya regler om utökat rökförbud, där det är förbjudet
att röka på lekplatser och vid entréer dit allmänheten har
tillträde. Tack för att ni alla bidrar till en trevlig utemiljö!
Säg hej till JRF Mark AB
Det är numera de som ser till att våra utemiljöer är trevliga
att vistas i.
Avfall där det inte hör hemma
Vi har tyvärr stora problem med att obehöriga lämnar saker
vid platsen för hushållsavfall, där de inte hör hemma. Vi
försöker i största möjliga mån förhindra detta. Kontakta oss
gärna om du har mer information som kan vara till hjälp.
Nya passagesystem på gång
I en tidiare undersökning har det röstats ja till nya passagesystem i allmänutrymmen. Dessa kommer tillsammans med en
digital bokningstavla till tvättstugan att installeras inom en snar
framtid. Mer information om detta kommer framöver.

Radonmätning utförd
Vi har nu fått godkänt resultat efter den radonmätning som
utförts. Tack till alla som berördes för ett gott samarbete!
Garantibesiktningar
Nu har det gått ca fem år sedan fastigheten stamrenoverades och det är dags för en så kallad garantibesiktning. Under
vintern har garantibesiktningar utförts på Engelbrektsvägen.
Dock kvarstår några besiktningar i och med det rådande
pandemiläget kring Covid-19. Vi kommer att återkomma med
nya tider för besiktning. I de fall som det har kommit upp
åtgärder i garantibesiktningen kommer vi att avisera berörda
hyresgäster. Garantibesiktning efter renoveringen på Hammarvägen 2 och 6 kommer att ske under nästa år.
Intresseanmälan för de nya lägenheterna
Vi erbjuder dig som idag är hyresgäst hos oss på Hammarvägen 2 och 6 samt Engelbrektsvägen 22-24 A-B förtur till
de nya lägenheterna som ska stå klara från halvårsskiftet
2020. Separat information om hur det fungerar har du fått
i din brevlåda. Anmäl intresse till Nina Rolfsdotter på nina.
rolfsdotter@skandiafastigheter.se. Mer information till dig
som anmält intresse kommer så snart vi har fler uppgifter,
såsom hyra, tillgängliga.
Vad är på gång?
Aktuell information om vilka arbeten som pågår i och med
de nya lägenheterna i området hittar du alltid i ditt trapphus
samt på vår hemsida skandiafastigheter.se/utvecklingjakobsberg.

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.
Våra lite grönare avtryck under 2019
Våra fastigheter och miljöer ska leva länge. Därför måste
de göra så litet miljömässigt avtryck som det går, och vara
hållbara för alla som vistas i dem. Det handlar om funktionsblandade stadsdelar där människor rör sig, bryr sig och
är trygga. Och om gröna platser i samspel med energieffektiva hus – byggda på rätt sätt med rätt material – som man
varken vill eller behöver riva efter några år.
Vår paroll ”länge leve staden” är till stor del en påminnelse
om att ta ansvar för den arena vi verkar på. Det gör vi genom
att minska energianvändningen och göra medvetna val av
material, kemikalier och avfallshantering. Vi miljöinventerar
hela vårt fastighetsbestånd och miljöcertifierar alla om- och
nybyggnationer. Här kan du läsa om några av våra steg mot
en mer hållbar verksamhet under 2019.
• Uppförandet av ett kontorshus vid Mörby Centrums södra
entré utgjorde den första etappen i omvandlingen till
Danderyds Centrum. Fastigheten, som färdigställdes
2018, är miljöcertifierad med BREEAM-SE ver. 2.0 Excellent och nominerades 2019 i Sweden Green Building
Council Awards kategori”Årets BREEAM-byggnad”.

• 54 ton till återanvändning, så lyder bokslutet för vårt år
med Myrorna. Det b
 etyder 9 fler ton än året innan och en
fortsatt stabil ökning i textilinsamlingarna. Det motsvarar
också 810 ton koldioxid, 80 ton k emikalier eller 540 000
kubikmeter vatten.
• Vi mäter vårt hållbarhetsarbete enligt det internationella
indexet GRESB, för att få en bild av vår nivå jämfört med
liknande bolag och för att se inom vilka områden vi kan
förbättra oss. Resultatet har förbättrats tre år i rad, och
därmed har vi nu tre så kallade ”Green stars”. Mellan de
senast mätta åren ökade vårt ”GRESB Score” från 63 till
73 procent.

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 du undrar något!
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
Våra tekniska förvaltare ansvarar för samordning av fastighetsskötseln och felanmälan, och utgör ett tekniskt stöd.
De ansvarar för väl fungerande värme, el, ventilation samt
vatten och avlopp. 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.

Fastighetsskötare
Fastighetsskötarna säkerställer att allt fungerar som det
ska i husen. När du gör en felanmälan kontaktar fastighetsskötaren dig för att åtgärda felet så snart som möjligt.
Fastighetsskötarna 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
på grund av säkerhetsskäl. Alla som bor i huset ska snabbt
kunna ta sig ut och 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 fastighetsskötaren 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.

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 det 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 08-573 656 00.
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.

Kontakta oss

Felanmälan
www.skandiafastigheter.se/
felanmalan Vardagar 07.00–19.00
kan du även ringa 08-573 656 00.

Förvaltare
Underhållsfrågor, lägenhetsbesiktningar, uthyrning lokaler

Förvaltningsadministratör
Uthyrning bostäder och p-platser, uppsägningar, lägenhetsbyten

Teknisk förvaltare
Installationer, driftoptimering,
tekniska utredningar

Marknadsområdeschef
Övergripande ansvar för bostäder
Stockholm

Telefon växel:
08-573 655 00

Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 Stockholm

Besöksadress:
Jakobsbergsgatan 22

Fastighetsskötsel
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

