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En dag som

förvaltningsa
Vad gör egentligen en förvaltningsadministratör hela
dagarna? Vi följde Skandia Fastigheters Fredrik Lind
under en dag fylld med hyresgäster, överlåtelseansökningar, parkeringsfrågor och lokaluthyrningar.

07:30
Datorn körs igång och Fredrik scrollar i mejlkorgen. De
ärenden som felaktigt hamnat i hans inbox skickas vidare
till rätt instanser. Övriga läggs i en prioriteringsordning.

06:10
Klockan ringer och Fredrik vaknar med ett ryck. Hunden
får en långpromenad och om frukost hinns med blir det
en skål havregrynsgröt ackompanjerad av en kopp svart
kaffe.

08:30
Under förmiddagen åker Fredrik till bostadsområdet i Solna. Här genomför han två visningar och tar en avstämning
med fastighetsskötaren inne på driftkontoret kring aktuella frågor i området. Nyligen har en olovlig andrahandsuthyrning uppdagats och avhjälpts – en typ av ärende
som är mycket olycklig eftersom det dels är olagligt och
dels förhindrar att personer som stått i bostadskö väldigt
länge får en lägenhet.

06:38
T-banan rullar in mot stan och Skandia Fastigheters huvudkontor. Med sig har Fredrik en matlåda och träningskläder. Han bläddrar genom dagens schema och fastställer vilka som blir de stora puckarna att ta tag i.

12.00
Fredrik tränar på gymmet över lunchen tillsammans med en kollega och äter sedan sin medhavda mat i lunchrummet på kontoret.
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13:30
Stärkt av gymrundan tar vår förvaltningsadministratör tag i ett störningsärende som tagit lite
större proportion än det hade behövt, eftersom
en hyresgäst alltför länge retat sig på ljudet av
hemmaträningspass från grannen ovanför. Fredrik
önskar tyst att de som bor i huset först hade
knackat på hos varandra för ett vanligt samtal,
hyresgäster emellan. Även om han och
kollegorna självklart hjälper till att ta
kontakt med grannar är det alltid
bäst att först själv föra en dialog.
Oftast inser de boende inte själva
att de stört grannen och anpassar
sig om de blir ombedda.
14:20
Det har inkommit förfrågningar om
att hyra parkeringsplatser och garageplatser. Fredrik ser över tillgängligt utbud,
kontaktar hyresgästerna med erbjudanden och
organiserar tillträden.
15:15
Några kollegor inom Skandia Fastigheters
bostadsorganisation hinner äta en frukt tillsammans, på behörigt avstånd från varandra i
lunchrummet.

Några gemensamma ärenden stäms av, bland
annat hur några lägenhetsrenoveringar ligger till
i tid och när inflyttning förväntas kunna ske.
15:30
En fastighetsskötare ringer upp. Bolaget Einar
Mattsson sköter driften av alla Skandia Fastigheters
bostadsfastigheter i Stockholm och idag handlar
samtalet om nyckelutlämningar till nya hyresgäster.
16:10
Fredrik ringer Bostadsförmedlingen i Stockholm,
som förmedlar Skandia Fastigheters samtliga
lägenheter i Stockholm, för att diskutera
ett antal lägenhetsprocesser som
är igång och tidsaspekterna kring
inflyttning och besiktning.
16:30
Dags att beta av kvarvarande
ärenden i mejlkorgen och förbereda
sig för att avsluta arbetsdagen.
17:00
Vår förvaltningsadministratör lämnar kontoret för
att träffa kompisar och äta en gemensam middag.
22:15
En lång dag är till ända och Fredrik avslutar
kvällen med att kolla på tv i soffan tillsammans
med hunden.

administratör
TIPS TILL HYRESGÄSTEN
• Felanmälan går fortast att göra online eftersom det då
hamnar hos rätt person
• Logga in via Mina Sidor för att se betalningsuppgifter.
Hyresvärden får inte lämna ut den typen av uppgifter
över telefon.
• Prata med varandra i huset – blir du störd av grannen?
Berätta det för hen. De allra flesta vet inte om att de
stör, och blir tacksamma för att informeras.
• Den som har förslag, idéer eller beröm är alltid välkommen att höra av sig antingen via felanmälan eller via den
e-postadress som är anslagen i porten i respektive hus.

NÄR HAR HYRESGÄSTEN KONTAKT MED
EN FÖRVALTNINGSADMINISTRATÖR?
• Hyreskontraktsskrivning
• Visning av lägenhet fysiskt eller via
bilder
• Handläggning av lägenhetsbyten,
överlåtelseansökningar och uppsägningsärenden
• Uthyrning av garage, parkeringsplatser
och förråd
• Vid störningar i boendet

I ditt område
Takarbete klart
Vi har under året arbetat med att göra våra tak ännu säkrare
för takarbeten.

Kryckan
Kulturmötesplats med bio på gång
Arbetet med att omvandla lokalen i källarplan till en levande
kulturmötesplats med kvartersbio fortsätter. Mer information kommer när det närmar sig öppning av verksamheten!

Tack för att du har
påverkat din vardag!
Under hösten har vi genomfört vår årliga kundundersökning.
Undersökningen skickas ut till cirka hälften av våra slumpmässigt utvalda hyresgäster och innehåller frågor inom
olika områden. Stort tack till dig som tog chansen att svara
på enkäten och på så vis påverkat din vardag. Resultaten ger
oss en inblick i vad som är viktigt för att du som hyresgäst
ska trivas, och vad vi kan göra för att du ska bli nöjdare.
Resultatet kommer i början av 2021 och baserat på det tar vi
beslut om vad vi behöver jobba mer på i ditt bostadsområde
det kommande året.

För en säker vinter
För att våra snöröjare och takskottare ska kunna
utföra sina jobb med att hålla taken fria från farliga
istappar och utegårdarnas gångvägar fina och framkomliga är det viktigt att balkonger, uteplatser och
gårdar är fria från lös egendom som kan ta skada av
nedfallande snö och is. Eventuella markiser måste
också vara infällda. Förvara saker i din lägenhet
eller förråd, i trapphuset är det av säkerhetsskäl inte
tillåtet att ställa något. Skandia Fastigheter ersätter
inte skador på egendom som orsakas av nedfallande
snö och is. Tack för att du hjälper oss att underlätta
snöröjningen!

RENGÖR SKÄRBRÄDAN
MILJÖVÄNLIGT MED
CITRON OCH SALT
DU BEHÖVER EN CITRON OCH SALT
GÖR SÅ HÄR:
1. Pressa ut saft från en citronhalva och gnugga den mot skärbrädan.
Häll ett lager salt över skärbrädan och gnugga lite mer.
2. Häll på ytterligare salt och vänta 15 minuter.
3. Skölj och torka skärbrädan.
4. Klart!

FÖRE

EFTER

GYMPASKOR
SOM NYA MED
BIKARBONAT

PS. Efter rengöringen kan du passa på att olja in skärbrädan med
ekologisk kokosolja.

Gör så här för bra inomhusklimat i din lägenhet
Visste du att din lägenhet automatiskt ser till så att luften och
temperaturen inomhus är behaglig? Det kan vara bra att känna till så här på vintern, då många tillbringar mer tid inomhus.
För att allt ska fungera är det viktigt att inte sätta för till- och
frånluftsventiler samt att hålla elementen fria från stora möbler och textilier. Luften behöver nämligen cirkulera obehindrat
i lägenheten och värmen ska spridas. Ventilationen hjälper
också till att vädra ut fukt från bad, dusch, disk och tvätt.
Dessutom avlägsnar den matos från matlagning, flyktiga
ämnen från rengöringsmedel, hygienprodukter samt koldioxid och andra ämnen som vi själva avger. Rengör tillufts- och
frånluftsventilerna regelbundet för en bättre innemiljö. När
luften får cirkulera i bostaden känner termostaten av värmen
i hela rummet och värmen sprids jämt i lägenheten.

Vi på Mitt Kvarter-redaktionen gillar
ekotipset.se. Där finns enkla tips för en mer
miljövänlig och giftfri vardag samt bra ekologiska produkter. Alla steg åt rätt håll är
bra, även de små. Lycka till!

DU BEHÖVER:
• Bikarbonat
• En gammal tandborste
• Vatten
• En fuktig trasa
GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda vatten och bikarbonat till en pasta.
2. Skrubba skosulorna med tandborsten och
bikarbonatpastan.
3. Torka av med fuktig trasa.
4. För fläckar på ovansidan av skon, ta en
fuktig trasa med lite bikarbonat och gnugga rent försiktigt.
5. Klart!

Fel!

Rätt!

Hållbart
vattensparande
i våra hus
Under året har vi arbetat med optimering av kallvattenförbrukningen i våra hus i Stockholm och Uppsala. Tack till alla våra
hyresgäster för ert samarbete i samband med besöken i era lägenheter! Genom att byta till mer vattensparande insatser i vattenmunstyckena har förbrukningen av kallvatten minskat med
hela 37 procent. Vid besöken i lägenheterna byttes alla insatser
i handfatsmunstycken i kök och badrum samt dusch. Samtidigt
kontrollerades så att det inte fanns tecken på vattenskada.
- Vi ser ständigt över vad som kan förbättras i våra hus
för att vi ska bli mer hållbara. Det känns bra att vi kunnat
minska kallvattenförbrukningen så pass mycket genom att
byta insatser i munstyckena. Du som hyresgäst
märker inte någon skillnad trots att mycket
mindre vatten går åt när du spolar i kranen,
säger Predrag Jovanovic, teknisk förvaltare
på Bostäder Stockholm/Uppsala.

Brandvarnare –
hemmets viktigaste pryl
En billig livförsäkring brukar den kallas, brandvarnaren som ska
ha en given plats i allas hem. Vid besök i våra lägenheter i Stockholm och Uppsala visade det sig att cirka 20 procent av lägenheterna saknade brandvarnare eller att den var trasig. Detta har
nu åtgärdats av våra fastighetsskötare, men vi vill påminna om
vikten av att ha en fungerande brandvarnare i ditt hem. Det viktigaste när det handlar om brand är att du blir uppmärksammad
i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir
farlig. Du måste därför regelbundet, varje månad, kontrollera så
att din brandvarnare fungerar. Gör så här:
• Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen.
Varnaren ska då pipa.
• Om brandvarnaren inte piper, prova att byta batteri om du
har en modell där du kan göra det själv.
• Om du inte kan byta batteri eller saknar brandvarnare –
kontakta Felanmälan så hjälper vi dig.

För att vara ännu mer hållbar och spara mer vatten kan
du som hyresgäst tänka på att:
• Duscha istället för att bada.
• Ta korta duschar istället för långa. Och stäng av vattnet
medan du tvålar in dig.
• Stänga av vattnet när du borstar tänderna.
• Köra fulla disk- och tvättmaskiner.
• Ställa en fylld tillbringare i kylen så att du slipper låta
kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Så här mycket vatten går det åt:
• För varje minut som kranen står och rinner går det åt
6 liter vatten.
• Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på
3 minuter motsvarar 36 liter.
• Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskintvätt.
Källa: Stockholm Vatten och Avfall

Tänk också på att ha brandsläckare och brandfilt, förvarade på synliga lättillgängliga
platser. I juletid gäller det att
vara extra uppmärksam –
bostadsbränder förekommer
som mest under december och
januari. Ha alltid uppsikt över
levande ljus och släck dem när
du lämnar rummet. Stäng av elektriska ljusstakar med strömbrytare eller dra ur sladden och kontrollera så att lampor, sladd
och kontakt är hela. Och lämna aldrig köket om du har mat på
spisen. Om olyckan trots allt skulle vara framme, kom ihåg:
Rädda – Varna – Larma – Släck!
•
•
•
•
•

Rädda dig själv och andra människor som är i fara.
Varna andra i närheten så att de kan sätta sig i säkerhet.
Larma genom att ringa 112.
När allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden.
Om du inte kan släcka, stäng in elden. Det fördröjer brandförloppet.

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/Uppsala

Telefon växel:
08-573 655 00

Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 Stockholm

Besöksadress:
Jakobsbergsgatan 22

Fastighetsskötsel
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

