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Fastighetsägaren

Våra förhandlingsteam
Södra Skåne 

Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Simris-

hamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Sve-

dala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 

Ystad

Carl-LennartLagerström,affärschef
LindaHansson,förhandlare
BjörnAndersson,förhandlare
PeterGillbrant,förhandlare
LouiseWrangel,förhandlings-
administratör

Norra Skåne 

Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsing-

borg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, 

Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Lands-

krona, Osby, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 

Ängelholm, Östra Göinge och Örkel-

ljunga

Carl-LennartLagerström,affärschef
KarinGjörtler,förhandlare
MonicaHolmberg,förhandlare
MarieBlohméEnhörning,förhandlare
AgnetaNilsson,förhandlings-
administratör
AgnetaSvahn,förhandlingsassistent

Kronoberg 

Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, 

Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult

ChristoferLööf,förhandlareoch
regionchef
TommySvensson,förhandlare

Blekinge 

Karlshamn, Karlskrona, Olofström och 

Sölvesborg

TommySvensson,förhandlareoch
regionchef
LenaHåkansson,förhandlings-
administratör

Relining   Sid 3          > Egenkontroll, del 6   Sid     4> Bostadsrätt   Sid     6> Fråga experten  Sid     7>

Årets hyresförhandlingar drar snart igång. I förhandlingarna om 2012 års hyror kommer vi att fokusera på:

– Värdesäkring. Få en värdesäkring som täcker den förväntade inflationen i samhället i stort.

– Differentiering. Hyressättningen ska spegla hyresgästernas värderingar, där läget m.m. har betydelse.

– Kvalitetstillägg. Kvalitet i förvaltningen ska premieras, på de orter där hyresmarknaden är mogen för det.  

Förhandlingstider
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 Kontaktuppgifter till alla förhandlare och förhandlingsadministratörer hittar ni 

på www.fastighetsagarna.se/syd/kontakt/forhandling



VD har  
ordet

Förhandlingssäsongen 
startar nu
Enaktivsommarärslut.VipåFastighets-
ägarnaSydhannmedattmedverkabåde
iAlmedalenochunderdamtennisveckan
iBåstad.IAlmedalenarrangeradeFastig-
hetsägarnafyraolikaseminarierombostäder
ochstadsutvecklingsamtettmycketlyckat
branschmingelditmångaviktiganyckelper-
sonerkom.Självdeltogjagävenidebatten

”Hållbarbostadåtalla”iÖresundshuset.Här
samlasallaaktöreriregionenunderettoch
sammatakförattlyftaframdespecifikafrå-
gorsomrörÖresundsregionen.Medhjälpav
humor,lek,värmeochintressantafrågeställ-
ningarlyckadesÖresundshusetstickautoch
lockatillfullthus!

Nuärdethöstochviläggersistahanden
påpåkallandenochyrkandeninföråretsför-
handlingssäsong.

Förraåretförhandladeviiettvakuumsom
uppstodmellangammalochnylagstiftning.

Påfleraorterkundevikonstateraattdet
gamlasystemetfortfarandevarallenarådan-
de.Påandraorter,tillexempelHelsingborg
ochKarlskrona,kundevidäremotseettny-
tänkandeslåigenomförförstagångenefter
mångaochårslångadiskussionermellanoss
parter.

Vifortsätterarbetetmedattföradiskus-
sioneromlokalahyressättningsmodellersom
tarhänsyntillolikaparametrarsomläge,hy-
resgästernasegnavärderingarochandraspe-
cifikalokalaförhållandensomgällerpåorten.

Iårhoppasvipåförhandlingarsompräg-
lasavlångsiktigttänkandedärävenmotpar-
teninseratthyressättningenärenviktigdel
förettfastighetsföretagarklimatsomgynnar
tillväxteniregionenskommuner.

Detråderbostadsbristiöverhälftenav
Sverigeskommunerochflerhyresrätterbe-
hövsiallatillväxtorter.Förattfåigångflytt-
kedjor,förtätningochnybyggnationmåste
allaintressenterpåmarkna-
densamarbeta!
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Stefan Lindvall, VD Fastighetsägarna Syd
stefan.lindvall@syd.fastighetsagarna.se 

Relining kan vara en lämplig åtgärd för att täta läckande avloppsrör och 

skjuta ett stort och kostsamt stambytesprojekt på framtiden, åtminstone 

om projektet genomförs på korrekt sätt. Det visar en ny rapport som tagits 

fram av KTH, på uppdrag av bland andra Fastighetsägarna och SABO. 

Rapporten har tagitsframförattmötabehovethosdefastighetsägaresomkänner
sigosäkrainförvaletmellanreliningochettstambyte.Delspresenterarrapporten
enundersökningavdentekniskastatusenpåreliningarutfördapåavloppsledningar.
Delsbeskriverdenbeställarnaserfarenheteravrelining.Reliningavtappvattenled-
ningarberörsinteirapporten.

Nöjda beställare

Denvisarattenstormajoritetavbeställarnaärnöjdaochkantänkasigattanvända
reliningigen.

Lämplig i rätt sammanhang

Rapportenvisarattreliningkanvaralämpligtattanvändairättsammanhang,men
attbeslutetomreliningbörföregåsavennoggranntekniskanalyssombedömerom
reliningärdetbästaalternativetivarjespecifiktfallelleromdetiställetärmotiverat
medettstambyte.

Bedöms vara ofarlig

Materialsomanvändsvidrelininghariendelfallstarkttoxiskakomponentermen
denfärdigaproduktenbedömsvaraofarligenligtgällandebestämmelserochden
kunskapsomfinnsidag.Deemitteringarsomfinnsärocksåinomramenförgällande
gränsvärdennärvälmaterialetharhärdatsig.

Okänd livslängd och fortsatt forskning

ReliningharförekommitiSverigei20årochdetharhittillsinteframkommitatt
någonutfördreliningharslutatfungerapågrundavålder.Detgåralltsåidagsläget
inteattsägahurlånglivslängdettrelinatavloppssystemhar.Mendetfinnsskälatt
troattreliningteknikenkommerattförbättrasytterligareiframtiden,inteminst
medtankepåattKTHochSwereaKIMABharbeviljatsmedelmotsvarandeen
doktorandtjänstförattforskavidarekringämnet.

För mer information, kontakta:

YogeshKumar,MiljöchefFastighetsägarna,070-4173857

Relining kan 
förlänga rörens livslängd
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Den senaste tiden har det publicerats flertalet artiklar om problem med vägg-

löss på studentboenden och hotell i Sverige. Men problemet stannar inte där. 

Antalet saneringar av vägglöss har ökat kraftigt de senaste åren. För femton 

år sedan var vägglusen i princip utrotad i Sverige, år 2007 gjorde Anticimex 

1077 saneringar och år 2010 blev det 6 438 saneringar. 

Relining kan 
förlänga rörens livslängd

Vägglöss, ett växande problem!

Vägglöss,  
vems ansvar?
Om en eller flera lägenheter i en
fastighetdrabbasavvägglössärfast-
ighetsägarenskyldigattvidtasane-
ringsåtgärderenligtbådemiljöbalken
ochjordabalken.

Imiljöbalkenfastslåsattbostads-
lägenheterskahållasfriafrånohyra
ochskadedjur.Hyreslagenfördelar
ansvaretmellanhyresgästochhyres-
värd.Hyresvärdenärskyldigattsa-
neraohyraochskadedjuroavsettvem
somäransvarigtilluppkomstenav
det.Ärhyresgästenansvarigförföre-
komstensåkanhanbliersättnings-
skyldig.

Idetfallhyresgästeninteäransva-
rigsåkanhankrävaersättningförde
kostnaderhankanfåisambandmed
utrotningen.

Hyresgästenkanävenharätttill
nedsättningavhyranomohyrananses
varaetthinderochmeninyttjande-
rätten.Ettexempelkanvaranärhy-
resgästentvingasattbokvarunder
saneringen.

Detbörfinnastydliginformation
ifastighetenomvilketsaneringsföre-
tagsomhyresgästenskavändasigtill
vidproblem.

Fakta om vägglöss

• inga egentliga löss utan tillhör 
gruppen skinnbaggar.

• är nattaktiva och förekommer van-
ligtvis i närheten av den plats där 
man sover.

• kan endast krypa och livnär sig på 
blod.

• små svarta fläckar i och runt säng-
en, blodfläckar på lakanen och spår 
av döda vägglöss är indikationer 
som ska tas på allvar. 

• en vuxen vägglus är 4–5 mm lång.

Mer information om vägglöss finns 
på Anticmex hemsida. www.anti-
cimex.se

– Alla kan drabbas,sägerHåkanKjell-
bergpåAnticimex.Detsomförritiden
förknippadesmedfattigdomharidag
blivitenkonsekvensavvårhöga lev-
nadsstandard.

Enorsaktillökningenärattalltfler
idagrörsigsnabbtochobehindratmel-
lanvärldensallakontinenter.Enannan
ärvårhögakonsumtionstaktochden
ökadebytes-ochbegagnatmarknaden.
Vägglusen sprider signämligen inte
mellanmänniskor,utanmedbohagsom
sängar,soffor,resväskoretc.

Men allt är inte Blockets fel! En
mycketviktigareorsakkanvaradagens
modernabekämpningsmedel.

–Idagärbekämpningsmedlenmer
specialiseradeochintelikabredasom
för20-30årsedan.Degamlamedlen
togdödpåallohyraoavsettart,berättar
Håkan.

Kan man förebygga?

Detgårattförebyggatillvissdel.Efter
avflyttningarilägenheterkanmantill
exempelsetillattallasprickor,skruvhål,

lösatapetkanteretc.limmas,spacklas
ochlagas.

–Detärocksåviktigtattvågaprata
omattvägglössfaktisktexisterarochatt
detbörjarbliettproblem.Detärbraatt
allaärmedochspriderinformationom
vägglöss,berättarHåkan.

Att drabbas av vägglöss kan vara
mycketgenantochendelvillkanske
inteberättaelleranmäladet.Någramär-
kerdetintetillattbörjamed,fördetär
väldigtolikahurvimänniskorreagerar
pålössensbett.Detkangåsålångtatt
lössenhinnerspridasigtillgrannen.

–Detärviktigtattreagerasnabbt.
Försökinterådabotpåproblemetsjälv.
Närdetgällervägglössärdetnolltole-
ranssomgäller,såbeomprofessionell
hjälp. För att sanera vägglöss måste
manvarainställdpåattdetkandraut
påtidenochattmanvidsaneringenkan
behövanyttjaflersamverkandemetoder
ochintebarabekämpningsmedel,avslu-
tarHåkan.

Läsmeromfastighetsägarensansvar
itextenbredvid.
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PCB

PCBärenkemikalie somär skadlig
både för miljön och för människans
hälsa.På1970-talet förbjöds ämnet,
mendetfinnskvarimångaavdebygg-
nadersomuppfördesåren1956-1973.
FramföralltanvändesPCBifogmassor,
golvmassor, isolerrutor och konden-
satorer.Dinkommuntillhandahåller
informationochblanketter förPCB-
inventeringoch-sanering.
• Byggnaderfrån1956–1969skavara

sanerade30juni2014.
• Byggnaderfrån1970–1973samtin-

dustribyggnaderskavarasanerade30
juni2016.

Inventera din fastighet

Inventerabyggnadersomäruppförda
ellerrenoveradeunderåren1956-1973.
OmdetfinnsPCB-halteröver500mg/
kg,skabyggnadensaneras.Görenåt-
gärdsplansominnehållerenbeskriv-
ningavvarPCBförekommerochupp-
skattademängderochentidplanför
saneringen.

Rapportera

RapporteraresultatettillMiljöförvalt-
ningensåsnartinventeringenärklar.
DetgällerävenomdetintefinnsPCB.
Bifogaanalysprotokollsomstyrkerdina
uppgifter.Bifogaåtgärdsplanen,omin-
venteringenvisarattbyggnadeninne-
hållersaneringspliktigPCB.

Anmäl sanering

SaneringavPCBärenmiljöfarligverk-
samhetsomskaanmälastillMiljöför-
valtningenigodtidförestart.

Informerahyresgäster(bådeboende
ochlokalhyresgäster)innansanerings-
arbetetbörjar.Debehöverfåsakligin-
formationomvadPCBärochvadsane-
ringenkommerattinnebäraförderas
del.

Sanera

Hittaenseriösentreprenörsomgenom-
försaneringen.Kontrolleraattdenut-
förspåavtalatsätt,såattspridningav
PCBtillomgivningenminimeras.
Dokumenteravarsaneringhargjorts
ochvilkaPCB-mängdersomhartagits

bort.Spararedovisningavegenkontroll
ochmottagningskvitton.

Slutrapportera

Efteravslutadsaneringskaenslutrap-
port lämnas till miljöförvaltningen.
Rapportenska innehållauppgiftom
sanerade mängder PCB och mottag-
ningskvittonfrångodkändmellanlag-
ringsstationellerfrånSAKAB.

Har ni frågor om egenkontroll är ni välkomna 
att kontakta vår fastighetsjurist Monica Holm-
berg på telefonnummer 042-26 92 33. 

Egenkontroll, del 6

Myndigheten konstaterar attdetge-
nerelltsättinteärtillåtetattövervaka
entréerochtrapphuseftersomdetgör
detmöjligtattkartläggahyresgästers
vanor och bekantskapskrets. Om ett
trapphusblivit tillhåll förobehöriga
sombegårbrottellerskadegörelseeller
hotardeboendekandetdockvaragrund
förundantag.

– Det är positivt att man genom
Datainspektionensgranskningnuhar

fåttenförstabedömningavhurman
i praktiken ska tillämpa personupp-
giftslageniljusetavderiktlinjerförka-
meraövervakningiflerbostadshussom
FastighetsägarnaochSABOisamarbete
medHyresgästföreningenenadesomi
branschöverenskommelsenförraåret,sä-
gerFastighetsägarnaschefsjuristRune
Thomsson.

–Somframgåravgranskningenärdet
svåragränsdragningsproblemsomen

fastighetsägareställsinför,särskiltnär
detgällerkameraövervakningaventréer
ochtrapphus.

–DethadevaritönskvärtattDatain-
spektionenidefalldärdeharansettatt
fastighetsägarenintegjorttillräckligtför
attpåannatsättängenomkameraöver-
vakningkommatillrättamedproble-
men,ocksåhadegetttydligaanvisningar
omvilkaalternativaförebyggandeåtgär-
dersombordehakunnatvidtas.

Datainspektionen har granskat 
kameraövervakning i hyreshus
Efter att ha granskat kameraövervakning i ett antal hyreshus konstaterar Datainspektionen att övervak-

ning i entréer och trapphus endast är tillåtet i undantagsfall. 
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Ventilation
✔

Radon
Brand

✔

✔

Skadedjur✔

Hissar mm✔

PCB✔

Källa: Fastighetsägarna Sverige

Som fastighetsägare är du skyldig att inventera och PCB-sanera dina fastigheter. 



Hallå där!  

Hur många fastigheter omfattas av 
individuell mätning?

Idagslägetärdetenfastighet,medtolvlä-
genheter.


Hur många år har du haft individuell 
mätning?

Jagköptefastighetenförettårsedan.Detvar
dentidigareägarensominfördedet.


Vilka fördelar ser du med individuell 
mätning?

Detärenklarfördelförhyresgästernasom
betalarförvaddefaktisktförbrukar.Vissahy-
resgästervilltillexempelha23gradervarm,
medanandravillha17grader.Detlönarsig
attsparaochdetärbraförmiljön.


Vilka nackdelar ser du med det?

Anläggningenblirdyrareochvårtfakture-
ringsarbeteökar.

Det kan också vara problematiskt när
hyresgästernaifrågasätterriktighetenimät-
ningen.Detharvifåttuppleva.

Skulle du kunna införa individuell 
mätning i fler fastigheter?

Skullejagbygganyttskullejagövervägadet.

Fastighetsägaren nr 4/20115

IMD innebär atthyresgästernasen-
skildaanvändningavelochvattenmäts
ochattdedebiterasförsinförbrukning.
AvtalenomIMDseridagmycketolika
utiolikastäderochbådefastighetsägare
ochhyresgästerhardärförlängeönskat
enenhetligrekommendationomdetta.
Denharpresenteratsochinnehållertyd-
ligariktlinjersomallaparterställersig
bakom.

–Hyresgästernaärbereddaattbetala
försinindividuellaförbrukningavel
ochvatten,mendåmåstesystemetför
mätningochdebiteringvararättvist
ochkunnabekostasgenomdebespa-
ringarsomgörs.Förhyresgästernaär
detdärförbraattvinukommitöverens
omdessagemensammautgångspunk-
terförinförandeavIMD,sägerBarbro
Engman,förbundsordförandeiHyres-
gästföreningen.

Viktiga delar i rekommendationen är:

•Individuellmätningochdebitering
skabarainförasomdennyatekniken,
underhålletochdeadministrativasys-
temenbekostasgenomdenbesparing
somärmöjligattgöra.Fastighetens
centrala system, anläggningar och
lägenhetermåsteocksåeffektiviseras
frångrundeninnanbesluttasomatt
införaIMD.

•Fastighetsägareochhyresgästerska
varaöverensombådehyranochandra
förändradevillkorsomärkopplade
tillIMD,innandetinförs.Parterna
skavaraenigaomhurmycketlägre
grundhyranskavaraiförhållandetill
tidigaretotalhyrasamtvaddebiterad
energiochmediaskakosta.

•Hyresgästenskahamöjlighetattfölja
bådesinförbrukningochkostnaden,
helstirealtid.Debiteringenskaske
månadsvis.

Källa: Fastighetsägarna Sverige

Branschöverenskommelse 
om individuell mätning 
och debitering

Individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten blir allt vanligare 

i landets flerbostadshus som ett led i att minska energianvändningen i 

bostadssektorn. Därför presenterar Hyresgästföreningen, SABO och Fast-

ighetsägarna en gemensam rekommendation till bostadsföretag och hy-

resgäster om hur avtal om IMD ska se ut. 
… Bertil Hansson, Hanssons fastigheter, 
som använder sig av individuell mätning
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Ni hittar rekommendationen på vår hem-
sida: www.fastighetsagarna.se/syd > Ak-
tuellt & opinion > Nyheter > Branschöver-
enskommelse om individuell mätning och 
debitering
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Innan projektet drasigångbörstyrelsen
tänkaövertrefrågor:

• Ärprojektetgenomförbart?
• Hurmycketskallföreningengöra?
• Vilkatjänsterskallhandlasuppochhur?

Styrelsenbörävenundersökaomdetfinns
någratekniskaoch/ellerjuridiskahinder
fördennatypavprojekt.Hinderkantill
exempelvara fastighetenskonstruktion,
vindsförrådsommåstetasbortmm.

Isambandmedvindsprojektärdeten
delbeslutsommåstetasochettavdessarör
attföreningenavhändersigytasomärderas
vilketgörattbeslutetmåstetaspåenför-
eningsstämma.Finnsdetförrådsutrymme
påvindenmåstebesluttasomdessaochde
medlemmarsombliravmedförrådsutrym-
meterbjudasnågotlikvärdigt.

Isällsyntafallkanettvindsprojektinne-
bäraattföreningenmåsteupprättaenny
ekonomiskplaninnanytanfårupplåtas
medbostadsrätt.Dettaärdelvisberoende
avföreningensstorlekochpåhurmycket
ytasomskallupplåtas.Någotsomdäremot
alltidpåverkasochskalljusterasärandels-
talen.

Detärviktigtattupplåtelsenskerkor-
rektochattföreningentarhjälpförattfå
ettkorrektavtalförupplåtelsen.Idetta
avtalbörföreningenblandannattaställ-
ningtillhurföreningenvillattombygg-
nationenskallgåtillochhurdetpåverkar
övrigamedlemmar,bullerochbyggtider,
ritningarpåbyggetmm.

Ytterligareenviktigaspektatttaställ-
ningtillärvadsomärföreningensansvar
respektivemedlemmensansvar.Detfinns
vissadelarsomföreningenintekanskriva
överpåenmedlemochsåledeskanfören-
ingenbliansvarigävenomdetärmedlem-
mensomuppför.Ettexempelärtakterras-
ser.Föreningensvararalltidfördetyttre
underhålletavfastigheten.Detärförenat
med risker för framtida fuktskador att
byggatakterrasservarförföreningenbör
varauppmärksammapåomdennafråga
uppkommerisambandmedexploatering
avvindsyta.

Har ni frågor om bostadsrätt är ni välkom-

na att kontakta vår fastighetsjurist Monica 

Holmberg på telefonnummer 042-26 92 33. 

BostadsrättFörmåner

SommedlemiFastighetsägarnaSydfår
durabatterpåtjänsterochprodukterhos
vårasamarbetspartners.

Informationomvåraförmånsavtal
finnspåvårhemsida:

www.fastighetsagarna.se/syd >  

Medlemsförmåner > Förmånsavtal

Via Fastighetsägarnas Syds avtal med 

Osséen Försäkringsmäklare kan våra 

medlemmar teckna förmånlig fastig-

hetsförsäkring. Läs mer på www.fastig-

hetsforsakring.se eller kontakta Ossén 

Försäkringsmäklare på 0771-87 55 00.

Fastighetsägarna Syd och Schindler Hiss 

har tecknat ett samarbetsavtal gällande 

service och underhåll av hissar. Genom ett 

serviceavtal med Schindler Hiss försäkrar 

du dig om regelbunden service.

Systemtext är Skandinaviens största före-

tag i branschen och är marknadsledare på 

ljusskyltar, foliedekorer och varselskyltar. 

De har även ett av marknadens största 

utbud av taktila skyltar och färgefterly-

sande nödskyltar. Våra medlemmar har 

15% rabatt på hela sorimentet.

Som medlem har du möjlighet att få 5 

procent rabatt på hela IKEAs sortiment. 

För att få tillgång till rabatten måste du 

ha ett IKEA Businesskort som är kopplat 

till Fastighetsägarna Syds avtal. Ansökan 

kan du enkelt ladda ner från vår hemsida. 

Medlemmar som redan har Business kort 

kontaktar Sabina Ovallius-Holmgren, tfn 

040- 35 01 81, för att få rabatten kopplad 

till det befintliga kortet.

www.fastighetsagarna.se/syd >  

Medlemsförmåner > Förmånsavtal

Att ta vara på 
bostadsrättsföreningens råvind
Det finns många bostadsrättsföreningar som har vindar som bara står tomma. Det 

finns olika sätt att nyttja dessa. Ett sätt att ta tillvara på vinden kan vara att göra 

om till ny lägenhet/lägenheter eller att föreningen upplåter ytan till de medlemmar 

som bor överst i fastigheten. Detta ger medlemmarna en möjlighet att få större 

boyta eller en etagevåning. Då detta är ett krävande projekt är det några saker som 

styrelsen bör klargöra först.
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Nya medlemmar

Den 1 september började Madeleine Francke
som receptionist på Fastighetsägarna Syds
Malmökontor. Madeleine har bred erfaren-
het frånolika serviceyrkenochhar sinyrkes-
mässigabakgrundframföralltinomSAS.Där
harhonarbetatsommarkvärdinna,resesäljare
och även som biljettansvarig hos SAS Cargo.
MadeleinekommerattersättaAnnHenningsson,
somgåripensionden30novemberochAnna-
KarinElfverson,somlämnatsindeltidsanställ-
ningireceptionenförattgåupppåheltidsom
kommunikatörpåföretaget.

Peter Gillbrant är ny förhandlare och fastig-
hetsjuristiSödraSkåneochsitterpåMalmökon-
toret.Hanharmångårigerfarenhetavförhand-
linginäringslivet.Detgerossnykompetenspå
förhandlingssidan.Peterkommernärmastfrån
ettarbetesomproduktchefhosDanmarksstörsta
familjeägdabilimportör.Peterärjuristigrunden
ochhartidigareävenarbetatpådomstol.Peter
kommerattvaraendelavvårtförhandlingsteam
isödraSkåne.

Personnytt

Anderberg Nordh Carin & Nordh Christer Båstad

Andersson Håkan Eslöv

Ducatus Förvaltning AB Åhus

Eninge & Larke Fastigheter AB Limhamn

Existensia AB Perstorp

Fastighets AB Sydväst Höllviken

Fastighetsaktiebolaget Karlelva Halmstad

Fastighetsförvaltningen Piken II AB Helsingborg

Fordonstjänst i Helsingborg AB Mörarp

Peab Sverige AB Förslöv

Rehout Förvaltning AB Malmö

Sjöberghs i Sverige AB Åstorp

Sjörin Eva & Göran Saxtorp

Swahn Lotta m.fl. Malmö

Svensk Handel Pensionskassan Malmö

Sörbycentret AB Ronneby

Fråga  
experten  

Har du en fråga till våra experter? Skicka den till:  
clara.winblad@syd.fastighetsagarna.se 

Amanda Lagerström, fastighetsjurist
amanda.lagerstrom@syd.fastighetsagarna.se, 040-35 01 73 

 Den 8-9 februari är det dags för Fastighetsmässan Öresund igen
 Mässan anordnades första gången 2010 och blev en succé med närmare 

5 000 besökare. Vi har goda förhoppningar om att intresset blir minst 

lika stort i år. Mässan, som Fastighetsägarna Syd anordnar tillsammans 

med easyFairs, är en heltäckande mötesplats för folk i fastighetsbran-

schen. Under de båda mässdagarna bjuder vi på faktaspäckade semina-

rier. Besök också vår monter, där kan du ställa frågor till våra jurister. Vi 

återkommer med mer information. Välkomna!

En hyresgäst uppträder hotfullt  
mot sina grannar, vad kan jag som 
hyresvärd göra?
Störningsärendenkanseutpåmångasätt,alltifrån
vanvård,skrikochbråkilägenhetenochTV-appara-
terpåhögvolymtillattenhyresgästuppträderhot-
fulltmothyresvärdenspersonalellerandraboendei
fastigheten.

Fastighetsägarenharettansvarattutredaklago-
målavseendestörningarochnärdetärpåkallatvidta
nödvändigaåtgärder.Störningarnaskakunnakonsta-
terasobjektivtochdetärlämpligtattklagomålläm-
nasskriftligentillhyresvärdenförattuppgifternadels
skakunnakontrollerasochdelskunnaanvändassom
underlagvideneventuellprocessomförlängningav
hyresavtalet.Klagandehyresgästerkanuppmuntras
attföraanteckningaröverdestörningardeupplever
ochpåsåsättdokumenteratidpunkterochhändelser.

Kanstörningarkonstaterasblirdetideflestafall
frågaomattförstskickaenvarningsskrivelsedärstör-
ningarnapreciserasochdetframgåratthyresavtalet
kankommaattsägasuppomstörningarnafortsätter.
Skrivelsenskaskickasrekommenderatochenkopiaska
ävenskickasrekommenderattillsocialförvaltningeni
denkommundärfastighetenärbelägen.Vidtarhyres-
gästeninterättelsesåkanhyresvärdengåvidaremed
enuppsägningpåtremånader.

Avflyttarintehyresgästenienlighetmeduppsäg-
ningenharhyresvärdendärefterenmånadpåsigatt
hänskjutaärendettillhyresnämndenförprövning,i
annatfallförfalleruppsägningen.Hyresgästenharrätt
attbokvartillshyresnämndenbeslutatatthyresavtalet
skaupphöra.Ihyresnämndenskerenintresseavvägning
mellanhyresgästensintresseavattbokvarilägenhe-
tenochhyresvärdensintresseavatthyresförhållandet
upphör.

Enalternativmöjlighetförhyresvärdenärattsäga
upphyresrättensomförverkad.Idessafallkrävsock-
såvarningienlighetmedovanutomidetfalldetär
frågaomsärskiltallvarligastörningar,tillexempel
vidförekomstavvåldellerhotom
våld.Gränsenförvadsomutgör
ensärskiltallvarligstörningär
högtsatt.Exempelvishardeti
rättspraxisvarit frågaomatt
hyresgästengjortsigskyldig
tillmisshandelellerolagahot
medvapenriktademothyres-
värdenspersonal.
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Fastighetsägaren

Juristjouren

Har du problem eller frågor 
som rör fastigheter?
Fastighetsägarna Syd erbjuder 
dig som medlem kostnadsfri 
kortare juridisk råd givning via 
juristjouren.  
Jouren är öppen 08.30 – 12.00 
& 13.00 – 16.00

Ring 020-24 25 30

Våra adresser

Utbildning

Anmälningar skickas till Fastig hets ägar na Syd, 
Box   4077, 203   11 Malmö, fax 040  - 35   01  99, 
e-post: info@syd.fastighetsagarna.se.

Nu kan du också anmäla dig på vår hem-
sida www.fastighetsagarna.se/syd. Välj 
Utbildning. Du är också välkommen att kon-
takta oss på 040  -35   01   70.

Priser
En halvdagskurs kostar 2   300   kr (exkl. moms) 
för medlemmar och 3   300   kr (exkl. moms) för 
icke medlemmar. Priset för en heldags kurs 
är 3   900   kr (exkl. moms) och 5   600   kr (exkl. 
moms) för icke medlemmar. I priset ingår 
fika, lunch för hel dagskursdeltagare och 
kursdokumentation.

Nyhet!

Nu även  

för lokal!

BRF - Styrelsens ansvar och  
befogenheter

ort datum tid

Malmö  onsdag 28 sept 17.30 –19.30

Helsingborg  måndag 3 okt  17.30 –19.30

Kursen ger vägledning i hur styrelsen ska han-

tera sitt juridiska ansvar.

Energieffektiva fastigheter

ort datum tid

Helsingborg måndag 5 okt  13.00 –17.00

Malmö tisdag 6 okt 13.00 –17.00

Skaffa dig en bättre översikt över fastighetens 

energiförbrukning.

Hyressättning av bostadslägenheter

ort datum tid

Växjö  onsdag 10 okt 13.00 –17.00

Karlskrona torsdag 11 okt 13.00 –17.00

Helsingborg måndag 17 okt  13.00 –17.00

Malmö tisdag 18 okt 13.00 –17.00

Kursen omfattar begreppet bruksvärde, de reg-

ler i hyreslagen som bestämmer bruksvärdet 

och vad som är skälig hyra. 

Överlåtelse, andrahand och  
byte av bostadslägenhet  
och lokaler  

ort datum tid

Malmö   onsdag 12 okt 13.00 –17.00

Helsingborg torsdag 13 okt 13.00 –17.00

Kursen omfattar en fördjupning av hyreslagens 

regler gällande hyresgästens rätt att hyra ut 

i andra hand, överlåta eller byta sin hyresrätt.

Obetalda hyror och inkasso

ort datum tid

Helsingborg torsdag 20 okt 13.00 –17.00

Malmö tisdag 8 nov 13.00 –17.00

Kursen behandlar inkassohanteringen när en 

hyresgäst är i betalningsdröjsmål och när det 

gäller störning i boendet. 

Monica Holmberg, fastighetsjurist
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Fastighetsägarna Syd fortsätter med lanse-

ringen av ett certifieringssystem för bostads-

hyreshus.

De flesta branscher har länge haft certifierings-

system, men inte fastighetsbranschen.

 Ännu så länge är det fastigheter i Malmö som 

kan bli certifierade, men vi hoppas kunna sprida 

konceptet över hela regionen.

Att certifiera din fastighet är ett enkelt sätt att 

få ett kvitto på att fastigheten lever upp till de 

lagar och regler som finns och att den förval-

tas på ett kvalitetsmedvetet sätt. En certifiering 

kan också innebära en rad fördelar för dig som 

fastig hetsägare. Bättre finansieringsvillkor, 

lägre försäkringspremier och högre fastighets-

värden kan vara några av dem. 

 Vi tror att certifiering av bostadshyreshus hö-

jer hyresrättens status, stärker branschens anse-

ende och ger trygghet åt hyresgästerna.

Skulle du vara intresserad?

Kontakta Linda Hansson hos Fastighetsägarna 

Syd för mer information, telefon 040–35 01 88 

eller linda.hansson@syd.fastighetsagarna.se. Du 

hittar också mer information på vår hemsida  

www.fastighetsagarna.se/syd > Tjänster > 

Certifierad fastighet 

Certifierad Fastighet


