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Tack för att du
hjälper oss att bli bättre
Under hösten genomförde vi vår årliga
kundundersökning via AktivBo. Ett stort tack till
alla er som svarat på enkäten!
Undersökningen skickas varje år ut till cirka hälften
av våra bostadshyresgäster, i ett slumpmässigt urval.
Den innehåller frågor om hur man trivs i sitt boende
och vad man tycker om Skandia Fastigheter inom de
fyra områdena: Att bli tagen på allvar, Trygghet, Rent
och snyggt samt Hjälp när du behöver det.
Enkäten ger oss en god inblick i vad som är viktigt för
att du som hyresgäst ska trivas, och vad vi kan göra
för att du ska bli ännu nöjdare. Baserat på resultaten
tar vi beslut om vad vi behöver jobba mer på i ditt
bostadsområde under det kommande året.
- Vi är mycket glada över vårt fina resultat på 84,8
procent, jämfört med genomsnittet för branschen
som ligger på 80,2 procent. Att vi dessutom lyckats
höja vårt resultat under ett år då pandemin medfört
att fler människor spenderat mer tid i hemmet känns
extra stort. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla
boenden där människor mår bra, säger Fredrik
Brorsson, fastighetschef för bostäder på Skandia
Fastigheter.
Om du har en fråga eller ett fel att rapportera –
gör det via vår hemsida: skandiafastigheter.se/
felanmalan.
Här får du mer information och kan läsa om vad som
gjorts eller planeras i just ditt område utefter vad
som framkommit i undersökningen:

• Vi fortsätter att se över utrustningen i
tvättstugorna och kompletterar den vid behov. I
tvättstugan finns information om vad som gäller
vid varje tvättpass, och vi behöver din hjälp för att
se till så att det alltid blir en trevlig tvättstund. Det
är till exempel viktigt att du som hyresgäst städar
ordentligt efter ditt pass, så att nästa hyresgäst
kan börja tvätta direkt. Om något saknas eller inte
fungerar – kom ihåg att göra en felanmälan!
• På Engelbrektsvägen har vi under vintern beskurit
buskar utmed parkeringen och runt lekplatsen. Vi
planterade också extra buskar utmed vägen.
• Vid årsskiftet infördes det nya digitala
passagesystemet, vilket gör att man nu bara har
tillgång till de utrymmen man har behörighet att
använda. Vi hoppas att du tycker att det känns bra
och tryggt.
• Vi ser på alternativ för att utöka sophanteringen
och källsorteringen på Engelbrektsvägen, och
hoppas att vi under året kommer att kunna
erbjuda plats för det.
• Vi ser över städningen av trapphusen.
Tillsammans gör vi också vad vi kan för att hålla
det rent och snyggt.
• Du vet väl om att den nya lekplatsen är färdig?
Du hittar den på innergården vid Sturevägen 5A.
För att ta dig dit, ta utomhustrappan upp vid
Hammarvägen 2.
• Det är lång kö till parkeringsplatserna utomhus,
men lediga platser finns i garaget. Vi har också
sänkt kostnaden för garageplatserna efter
önskemål. Kontakta Nina Rolfsdotter på
nina.rolfsdotter@skandiafastigheter.se om du är
intresserad.
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