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Fastighetsskötaren
ser till att du bor

tryggt &
trivsamt
Fastighetsskötaren tar hand om ditt hus och ser till
att du som hyresgäst har en så bra boendemiljö som
möjligt. När du gör en felanmälan är det en av våra anlitade fastighetsskötare som kontaktar dig. I Stockholm
samarbetar vi med Einar Mattsson och i Uppsala med
Sweax. Carl Sundbaum, arbetsledare på Einar Mattsson,
berättar här lite mer om hur det går till.
Vad gör en fastighetsskötare?
Fastighetsskötaren, ibland tillsammans med en fastighetstekniker, sköter driften av hela fastigheten. Varje dag går vi runt
och kontrollerar så att allt fungerar som det ska och att det är
rent och snyggt i allmänna utrymmen. I husets driftundercentral och teknikutrymme kontrolleras värme och ventilation. Det
är vi som hanterar felanmälningar som kommer in, där vi åtgärdar fel i fastigheten och lägenheterna. Information om vad som
händer och som kan beröra dig som hyresgäst sätter vi upp i
trapphusets entré, och ibland delas den även ut i din brevlåda.
När ska jag göra en felanmälan och hur går det till?
Om något inte fungerar som det ska, eller om du har en
fråga och inte vet vem du ska vända dig till, kontaktar
du Skandia Fastigheters felanmälan. Enklast gör du det
genom att fylla i ett formulär på hemsidan
skandiafastigheter.se/felanmalan.

Om du inte
har möjlighet att
göra det digitalt
finns också ett telefonnummer på informa
tionstavlan i entrén i ditt trapphus. Ring alltid in din
felanmälan om det uppstått ett akut fel, till exempel ett
avloppsstopp eller elavbrott. Meddela både ditt telefonnummer och din mejladress så att vi helt säkert får tag i
dig när vi sedan tar kontakt och kommer överens om hur
vi går vidare. Om vi ska åtgärda något i ditt hem bestämmer vi en tid att ses. Vid enstaka tillfällen kan vi behöva
prioritera om, ifall det kommit in något mer akut ärende.
Jag brukar jämföra det med akutmottagningen på sjukhuset – har vi ett bokat möte för att smörja gångjärn i dörren
och det kommer in ett avloppsstopp så behöver vi åtgärda
avloppsstoppet först.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag brinner verkligen för service och att kunna hjälpa
människor. Ingen dag är den andra lik och den variationen gillar jag också. Vi är flera olika entreprenörer som
tillsammans sköter om fastigheten och utemiljön, och det
är kul att kunna hjälpa varandra och tillsammans uppnå
en fin och trygg boendemiljö för dig som hyresgäst.
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Meddela oss via felanmälan så fort du märker att något inte fungerar, till exempel om en tvättmaskin börjar
låta konstigt, om porten inte går igen som den ska eller om avfallskärlen snabbt blir fulla.

Se till att ditt avfall hamnar i rätt behållare, och om det är fullt i den närmaste behållaren kan det finnas mer
plats i nästa. Vi lägger mycket tid på att städa bland felsorterade sopor, tid som istället skulle kunna läggas
på bättre åtgärder i fastigheten. Och det viktigaste är att vi alla gör en insats för miljön genom att sortera rätt.
Förvara inte några saker i trapphus eller övriga allmänna utrymmen. Främst på grund av brandrisken, men
det blir också renare när städningen kan utföras ordentligt på alla ställen.
Om du inte vill ha reklam – kontakta felanmälan för att sätta upp en lapp på brevlådan.
På så vis håller vi det rent och snyggt.
Se till att du har en fungerande brandvarnare. Om den inte fungerar, eller om
du skulle sakna en, kontakta felanmälan så hjälper vi dig!

”Om vi alla hjälps åt får vi
en säkrare och trevligare
boendemiljö”

I ditt område
Uppsättning av lappar på brevlådor
Om du behöver sätta upp en lapp med namn på din brevlåda, hör av dig till din förvaltningsadministratör. Vill du inte
ha reklam har vi också färdigtryckta lappar, kontakta felanmälan så hjälper vi dig. Det är inte tillåtet att klistra något
eget på brevlådan.

Kryckan:
Mer plats för cyklar
Vi har utökat antalet cykelställ på innergården för att du
som färdas hållbart ska kunna parkera din cykel smidigt och
säkert.
Välkommen till bio Aspen!
Bio Aspen öppnade i kvarteret i somras och visar ett brett
utbud av de senaste biofilmerna. De kommer även att starta
scenverksamhet och planerar för att erbjuda mat och dryck.

Midsommarkransen:
En trevligare utemiljö
Under sommaren kompletterade vi utemiljön runt fastigheten med fler bänkar och bord.
Koll på ventilationen
Den obligatoriska ventilationskontrollen är nu genomförd,
och vi tackar för ditt samarbete. En funktionskontroll utförs
regelbundet för att säkerställa att ventilationssystemet
fungerar tillfredsställande.
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Under hösten fick hälften av er slumpmässigt utvalda hyresgäster vår årliga kundundersökning i brevlådan. I enkäten
ställs frågor inom en rad olika områden och resultatet 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.
Stort tack till dig som svarade på frågorna och på så vis tog
chansen att påverka din vardag. Inom kort får vi resultatet
från undersökningen, och baserat på det tar vi beslut om
vad vi behöver jobba mer på i våra bostadsområden under
det kommande året. När vi vet mer kommer du att få information om vad vi planerar att göra i just ditt område!
Vid sidan om att skapa ett tryggt och trivsamt boende för
dig är hållbarhet en av våra viktigaste frågor. Och även där
är din åsikt värdefull för oss. Vi hoppas därför att du kan
tänka dig att svara på två frågor kring detta, via QR-koden
eller länken nedan. Tack igen för ditt
bidrag!
Fredrik Brorsson,
marknadsområdeschef

https://response.questback.com/skandiafastigheterab/hallbarhet

Värdefull
arbetserfarenhet för
våra ungdomar
Varje sommar erbjuder vi tillsammans med våra driftleverantörer sommarjobb för ungdomar som bor i våra
områden. Ett tiotal ungdomar i Stockholm och Uppsala
får mer insyn i driftarbetet och möjlighet att utföra olika
arbetsuppgifter.
Det kan handla om att hålla rent och snyggt i husen och
utemiljön, eller att arbeta med underhåll som målning
av staket. För vissa av ungdomarna handlar det om en
meningsfull sysselsättning under lovet, och andra får upp
intresset för yrket och vill ta det vidare.
- Ungdomarna bor i våra områden, och vi är glada att
kunna erbjuda jobb där de får en inblick i yrket samtidigt
som de får ta hand om sin egen boendemiljö. Att kunna
inspirera intresserade ungdomar är härligt och i år var det
en av ungdomarna som fortsatte att arbeta hos oss även
under hösten, säger Predrag Jovanovic teknisk förvaltare
på Skandia Fastigheter.

TORKA TVÄTTEN
UTOMHUS NÄR DET ÄR
MINUSGRADER
DU BEHÖVER KYLIGT VÄDER, MINST 5 MINUSGRADER.
GÖR SÅ HÄR:
1. Häng den rena och blöta tvätten på ett golvtorkställ inomhus och
lyft ut torkstället på altanen/balkongen. Vänta en dag eller en natt.
2. Ta in den ”kartongliknande” tvätten och låt den lilla frost som uppstått snabbt torka inomhus i hallen.
3. Klart!

AVKALKA
KAFFEBRYGGAREN
MED ÄTTIKA!

PS. Tänk vad mycket energi som sparas i jämförelse med att använda
torktumlare/torkskåp.

TA BORT LIM FRÅN
GLASBURKAR MED
BIKARBONAT

Källa: ekotipset.se.

DU BEHÖVER:
• Eko kokosolja (annan matolja fungerar också men kokosolja sitter
bättre eftersom den är fast)
• Bikarbonat

GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda kokosolja och bikarbonat och stryk över limresterna.
2. Låt verka 15 min.
3. Skrubba bort limresterna med en disksvamp eller liknande. Torka bort
limmet som lossnat med en bit papper.
4. Diska burken som vanligt med diskmedel och vatten.

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:
• Ättika
• Vatten
GÖR SÅ HÄR:
1. Häll 1 dl ättika 24% och 6 dl vatten i kaffebryggaren. (Eller 2 dl ättikssprit 12% och 5 dl vatten.)
2. Brygg igenom hälften av vätskan, stäng av bryggaren och vänta 10 minuter.
3. Sätt på den igen och brygg igenom resten av
vätskan.
4. Häll ut vätskan från kannan och brygg nu igenom
kaffebryggaren med rent vatten 3-4 gånger så
ingen smak av ättika finns kvar.
5. Klart!

Vi välkomnar Activage till vårt 55-plusboende på Gamla Värmdövägen 9 i Nacka.
Vid årsskiftet planerar de att öppna sin
verksamhet som består av träning speciellt anpassad för seniorer kombinerat
med sociala aktiviteter, eller som de själva beskriver det: ”Hälften gym – hälften
vad du gör det till!”.
Konceptet startade 2016 och sedan tidigare finns tre gym
i Stockholms innerstad. Nu får även Nackaborna chansen
att träna på det nya centret där träningen är anpassad efter
varje medlems förutsättningar, med målet att hålla sig frisk
och må bra.
- Det känns oerhört roligt att Activage valt att etablera sig i
vår fastighet, där vi har ett 55-plusboende med 200 lägenheter. Våra bostadshyresgäster får en unik chans att träna
enligt det specialiserade konceptet samtidigt som Activage
är nära såväl våra hyresgäster som alla boende i Nacka,
säger Leif Nyman förvaltare på Skandia Fastigheter.
- Våra cirkelträningspass leds alltid av en personlig tränare
som är vidareutbildad inom den seniora kroppen, säger
Kristoffer Sjöberg vd på Activage. Vi har aktiva medlemmar
som hittat träningsglädjen igen, men också nybörjare eller
de som precis avslutat sin rehabilitering och behöver fortsätta att träna på egen hand. Oavsett tidigare erfarenheter får
varje medlem hjälp att hitta sin nivå, som är utmanade och
rolig.

Activage
erbjuder
anpassad
träning för
seniorer
Kristoffer brinner
för att hjälpa
medlemmarna att
fortsätta röra på sig
och utvecklas.

Åldern på Activages medlemmar finns i spannet 57-97 år
med en medelålder på 70. Förutom träningen fyller gymmen
en annan viktig funktion, nämligen möjligheten till en social
mötesplats. I loungen bjuds det på kaffe och te, och här
Loungen fungerar
möts medlemmarna efter träningspasset och driver också
som medlemmarnas
själva en mängd olika sociala aktiviteter.
vardagsrum. Här får man
höra varandras historier
- Alla välkomnas att ta initiativ till aktiviteter och vi har
bland annat sett musikframträdanden, bokklubbar, boule- och idéer kläcks om nya
sociala aktiviteter.
grupper och vinprovning, berättar Kristoffer Sjöberg vidare. Medlemmarna säger att umgänget är lika viktigt som
träningen – gemenskap och träning är en oslagbar kombination!
Kristoffers träningstips för den seniora kroppen
Ta trapporna istället för hissen, och gör några knäböj framför tv:n. Benmuskulaturen blir snabbt sämre med åldern
kombinerat med att vi rör oss mindre och sitter mer. Därför
är det viktigt att försöka få in lite övningar med mer belastning på benen.

Träningen är
anpassad efter
varje medlems
förutsättningar,
och leds av
tränare som är
specialiserade
på den seniora
kroppen.

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

