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Välkommen som hyresgäst hos  

Franshill och Fler Bostäder  i 

Mammutträdet 2 i Ystad Trädgårdsstad. 

 

        

             

För oss är det viktigt att ni kommer att trivas i er lägenhet och med era grannar. Här kommer 

lite information som förhoppningsvis ska ge svar på de frågor ni har. 

Mer information om er nya bostad hittar ni på vår hemsida Flerbostader.nu 

 

Att tänka på vid inflyttning 

Om vi alla respekterar och hjälper varandra så kommer den ”stora inflyttningen” i 

början av december att flyta på väl.  

Det är viktigt att respektera att de grannar som har ”hisstid” har företräde för 

nyttjande av hissen.    

Vid inflyttning är elen i er lägenhet påslagen och Frys- och kyl i drift. 

Vid behov slås elen av och på med huvudströmbrytaren i elskåpet i er lägenhet. 

Det är rökförbud i fastigheten och detta gäller även vid inflyttningen. Rökförbudet 

gäller både hyresgäster, gäster, ”flyttgubbar” mfl. 
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Din nya Bostad 

Nycklar och taggar 

Varje lägenhet får följande: 

• 3 st taggar som går till entrédörr och till utvändig dörrar till lägenhets- och 

cykelförråd.  

• 3 st nycklar till lägenhetsytterdörr 

• 3 st nycklar till postbox 

Om din lägenhet ligger på bottenvåningen är fönster och terrassdörrar försedda med 

låscylinder. Till dessa lås använder ni samma nycklar som till lägenhetsdörren.  

Vi använder ett spärrat låssystem och på grund av detta kan ni inte kopiera nycklar på 

egen hand. Borttappad nyckel innebär att vi måste lägga om cylindrarna till 

lägenheten. Kostnaden debiteras hyresgästen.  

Om ni behöver extranycklar eller extra taggar så kontaktar ni Franshill, 010-455 20 10. 

Kostnaden för att tillverka nyckeln står Ni själva för.  

Observera att det inte finns någon huvudnyckel. Blir ni utelåst så måste en låssmed 

tillkallas för att på er bekostnad öppna dörren. 

 

Postfack och lägenhetsnummer 

Postfack finns i entrén. I samband med nyckelutlämningen har ni fått 3 st nycklar 

per lägenhet som passar till ert postfack. 

Glöm inte att anmäla flyttning via www.skattemyndigheten.se.  

På ert hyreskontrakt står ditt lägenhetsnummer. De fyra sista siffrorna tillsammans 

med din gatuadress är det lägenhetsnummer som skall anmälas till 

Skattemyndigheten. 

 

Porttelefon 

Din fastighet är utrustad med en porttelefonanläggning. 

Vid husets entrédörr finns anropsenheten. Här kan era gäster hitta ert namn och ringa 

upp er lägenhet.  

I lägenheten finns svarsenheten. Från denna kan ni svara er gäst genom att trycka på 

”telefonluren”.  Vill ni inte öppna dörren så avslutar ni samtalet genom att trycka på 

”Telefonluren”. Vill ni öppna entrédörren så trycker ni på ”hänglåset”.  

http://www.skattemyndigheten.se/
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På sidan av apparaten finns knappar för höjning och sänkning av volymen och för 

ändring av ringsignalens styrka. 

 

Instruktioner till maskiner 

Alla instruktioner till kyl- frys, tvätt- och torktumlare samt spis och spishäll finns i 

köksskåpet ovanför vasken. Tänk på att spara dessa om ni någon gång skulle flytta. 

 

Brandvarnare 

Alla lägenheter är utrustade med seriekopplade och batteridrivna brandvarnare. Glöm 

inte att vid jämna mellanrum testa så att brandvarnarna fungerar och att byta batteri 

när så behövs. 

 

Ventilation 

 För att din spiskåpa skall fungera optimalt när du lagar mat så behöver du tillföra 

friskluft. Detta gör du genom att ställa ett fönster eller balkongdörren på glänt. 

Täpp inte för till- och frånluftsdonen. Detta förstör ventilationen i fastigheten. 

 

Värme 

Lägenheten tillförs värme genom förvärmd tilluft kompletterad med radiatorer. 

Temperaturen i rummen skall normalt vara 20-21 grader.  

Temperaturen i lägenheten kan regleras något med termostatventilen. 

Är lägenheten varm slår termostatventilen av och radiatorn kan kännas kall.  

Fastigheten är utrustad med ett centralt och automatiskt avluftningssystem vilket 

innebär att lägenheterna har ett väldigt litet behov av luftning av radiatorerna. 

Eventuell luftning av radiatorerna skall utföras av fastighetspersonal. 
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Gemensamt  

Trapphus och utanför Era dörrar 

Det är inte tillåtet att lägga ut mattor eller annat framför dörren in till lägenheten 

Detta ur brandsäkerhets- och städsynpunkt.   

 

Lägenhetsförråd 

I bottenvåningen alternativt på etageplanet finns ert lägenhetsförråd.  

Lägenhetsförrådet har samma nummer som er lägenhet. 

Ni skall själva skaffa lås till detta utrymme. Tänk på att skänklarna till hänglåset måste 

passa i beslaget. 

Det rekommenderas att ni skyddar era föremål från damm och fukt. 

 

Barnvagnar och cyklar 

Det finns cykelställ i bottenvåningen och på gården.  

Inomhus är cykelställen i 2 våningar. Överlåt gärna de nedre cykelställen till personer 

som kan har svårt att lyfta upp cyklarna på övre delen. 

I entrén finns allmänna utrymmen där ni kan ställa in barnvagnar och rullatorer. Här 

finns det också möjlighet att ladda elrullstolar. Barnvagnsförråden är inte avsedda för 

cyklar. 

Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar och rullatorer i trapphusen.  

 

Bollspel 

Det är inte tillåtet att spela någon form av bollspel på innegården. 

 

Sophantering 

Vid infarten till parkeringen finns en gemensam miljöstation. 

Här kan ni kasta ert matavfall och era hushållssopor i underjordiska avfallsbehållare. 

Vid sidan om dessa finns kärl för sorterade sopor. (färgat och ofärgat glas, papper och 

tidningspapper,  plast, metall mm). 

Hyresvärden tillhandahåller avfallspåsar för matavfall. Vi inflyttning finns några påsar i er 

lägenhet. I Barnvagnsförrådet på bottenvåningen finns ett mindre lager. Här kan ni löpande 

hämta nya avfallspåsar.  
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Att teckna: 

Hemförsäkring  

Glöm inte att teckna hemförsäkring!! 

 

El-abonnemang 

Vid inflyttning är varje lägenhet ansluten till Ystad Energihandel.  

Ni är dock fria att själva välja leverantör. Det är ert ansvar att teckna elavtal och att 

själva betala kostnaden för hushållselen.  

Glöm inte att anmäla till er nuvarande el-leverantör att ni flyttar.  

 

Bredband, TV och telefoni 

Fastigheten är ansluten Ystad Energis Öppna Stadsnät. 

Fiberbox och anslutningskostnad för det öppna stadsnätet ingår i hyran. 

Däremot måste ni själva beställa och bekosta Bredband, Internet, TV och Telefoni.  

Mer information om detta hittar ni på Ystad Energis hemsida.  

Se även ”Info om bredband, TV och telefoni” på Fler Bostäders hemsida. 

 

Observera att det inte finns några traditionella TV-uttag eller Telefonjack i lägenheten. 

TV och fast telefoni anslutes till nätverksuttag som finns i alla rum. 

Dator, läsplatta och mobiltelefon kan trådlöst anslutas via router.  

Tänk på att i ”betonghus” kan den trådlösa uppkopplingen kräva extra utrustning för 

att förstärka signalen. 
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Sköt om din bostad 

Detaljerade skötselråd finner du på Fler Bostäders projektsida på Internet. 

Skötselanvisningar för vitvaror finns i köksskåpet ovanför vasken. 

 

Målade väggar och tak.  

Målade väggar och tak rengöres normalt med dammvippa eller med dammsugare försett 

med munstycke av mjuk borst. 

Vid svårare fläckar kan den målade ytan torkas av med en väl urvriden trasa. Det finns dock 

risk för att det uppstår en viss flammighet. 

Vid besiktning i samband med avflyttning ses väggarna över, så tänk på att många och stora 

hål kan behöva återställas. 

Det är oftast OK att tapetsera och måla om, men det ska vara fackmannamässigt utfört och 

vara godkänt av fastighetsägaren.  Om arbetet inte är korrekt utfört kan vi kräva att det görs 

om på er bekostnad. Man måste dessutom vara beredd på att återställa ev ändringar vid 

avflyttning. 

 

Kakel och klinker 

Kakel- och klinkersplattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt 

rengöringsmedel (pH 7,5-9,5), så kallat allrengöringsmedel. 

 

Parkettgolv 

Normal städning av parkettgolv sker med torra metoder såsom dammsugare och 

mikromopp. 

Vid grundligare rengöring av parkettgolvet ska du fukttorka golvet med väl utvriden trasa, 

parkettgolven tål inte för mycket fukt. Du skonar golven mycket genom att skydda dem med 

olika hjälpmedel. Tänk på att lägga en avtorkningsmatta innanför dörren att torka skorna 

på, dessa skyddar mot smuts (repor) och fukt. Lägg något skydd under tunga möbler och 

möbler du förflyttar mycket t.ex. en plastmatta under kontorsstolen och filttassar under 

köksstolarna. Onormalt slitage på golv kan komma att debiteras vid utflyttning. 
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Ventilation 

Till och frånluftsdon rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa. 

Ni får inte justera eller täppa till ventilationsdonen då det kan komma att påverka hela huset. 

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filter i spiskåpan skall rengöras minst 

varannan månad. Filtret rengörs med diskmedel och varmt vatten. 

 

Toalett och badrum  

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För 

att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt 

så att fukten får dra ut. Blöjor, bomullspinnar, tamponger, våtservetter, hushållspapper etc 

får inte spolas ned i toaletten eftersom de kan fastna i avloppet. 

I golvbrunnen finns ett vattenlås som ska rengöras med jämna mellanrum. Se till att 

vattenlåset sätts ordentligt på plats för annars kan avloppslukt uppstå. 

I handfatet finns ett vattenlås som ska rengöras med jämna mellanrum. Se till att vattenlåset 

och packningar sätts ordentligt på plats för annars kan läckage och avloppslukt uppstå. 

 

Stopp i handfat/diskho eller toalett 

Om det blir stopp i handfat, diskho eller toalett så kan man prova att hälla i varmt vatten och 

diskmedel. Hjälper inte detta så fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och 

pumpa med en vaskrensare. Ett annat tips är att skruva isär vattenlåset, gör rent hela 

vattenlåset ända från handfatssilen och ner. Tänk på att ha en hink under röret så att det 

smutsiga vattnet inte rinner rakt ner i skåpet.  

Använd aldrig kaustiksoda eller andra frätande kemikalier! 

 

Kyl och frys 

Torka ur kyl och frys regelbundet, det hjälper till att hålla dina varor fräscha.  

Även om både Kyl- och frys avfrostas automatiskt kan ett lager av frost bildas på skåpets 

innerväggar om dörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge. 

Om frostskiktet blir för tjockt kan enheten behöva avfrostas manuellt 

Om man vill påskynda avfrostningsprocessen så kan man ställa in en skål med hett vatten, 

men hacka aldrig bort isen då detta kan förstöra kylaggregatet. Tänk på att torka bort 

smältvattnet hela tiden alt. ställ något som samlar upp vattnet. Rengör avrinningshålet.  



Franshill       2020-11-19             
        

2020-11-19 
8 

I enhetens botten finns ett hål där vattnet ska kunna rinna ut. Vattnet rinner sedan ner till en 

liten skål som sitter ovanför kompressorn. Värmen som uppstår när kompressorn arbetar 

räcker för att vattnet ska förångas, så kylskåpet tar med andra ord hand om kondensvattnet. 

Men om smuts fastnar i det lilla avrinningshålet söker sig vattnet andra vägar. Kontrollera 

att det inte har hamnat smuts i det lilla avrinningshålet varje gång som du rengör kylskåpet. 

Placera hyllorna rätt och stapla inte mat mot väggen. Hyllorna ska inte sitta hela vägen in.  

 

Spis och ugn.  

Det är viktigt att hålla spishällen ren från smuts, detta minskar även nedsmutsning av övrig 

inredning i köket. Fett och spill bränner lätt fast och detta innebär också att plattorna värmer 

sämre. Rengöring sker med diskmedel avsedda för keramikhäll. Använd mjuka trasor som ej 

repar keramikhällen. 

Håll även ugnen ren från smuts så slipper man os och hårt sittande spill. Genomför en 

ordentlig rengöring av ugnen emellanåt. Använd vatten och rengöringsmedel som inte 

innehåller slipmedel. Använd en mjuk trasa som inte repar.  

 

Belysning och elinstallationer 

Glödlampor, spotlights och lysrör byter man själv, men vid problem med andra 

elinstallationer kontaktar ni Franshill så överlåts detta till fackman. Om strömmen försvinner 

så kontrollerar ni alltid först om jordfelsbrytaren har utlöst eller om någon säkring har gått, 

dessa finner ni i ert elskåp. Om strömmen försvinner i hela fastigheten/området är det med 

största sannolikhet något fel hos Ystad Energi.  

 

Temperatur i lägenheten 

Temperaturen styrs automatiskt och ska ligga på mellan 20 och 21 grader. På elementen 

sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När temperaturen är 

uppe i ca 20 grader så stryps vattenflödet som går genom elementet. Detta innebär att 

elementen ibland är kalla, men så fort temperaturen sjunker så sätter termostaten igång  

vattenflödet och elementen är återigen varma. På detta sätt upprätthålls en jämn 

temperatur i lägenheterna. Tänk på att inte ställa möbler framför elementen, detta hindrar 

värmen från att spridas. Låt inte gardiner hänga över termostaten, detta påverkar dess 

funktion.  
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Om du har en egen termometer i lägenheten, tänk på att placera den minst en meter ovanför 

golvet och minst en meter ifrån en yttervägg för att få rätt temperatur. 
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Trivselregler 

När man bor i en hyreslägenhet har man oftast många grannar med olika livsstilar och 

rutiner. För att vi alla ska trivas tillsammans måste vi ta hänsyn till varandra, prata med 

varandra och acceptera varandras olikheter. Ni alla delar samma rättigheter och skyldigheter 

och nedan följer vissa punkter som är viktiga att beakta för att nå en ömsesidig trivsel: 

 

• Mellan kl. 22.00 och kl. 08.00 skall ljudnivån vara väldigt låg (sänk musiken, tvätta 

inte och borra inte i väggen). Tänk på att prata lågt då du vistas på balkongen, ljud 

utifrån hörs tydligt in till lägenheterna. 

 

• Meddela dina grannar om du ska ha fest – sätt gärna upp en lapp. Om du blir störd 

av en fest så rekommenderar vi er alltid att gå dit och knacka på och vänligt be dem 

sänka – man är inte alltid medveten om hur tydligt grannar hör. Blir du, som 

festinnehavare, tillsagd så respekterar du detta och sänker volymen omedelbart.  

 

• Enligt hyreslagen är du ansvarig för barn, gäster och djur. 

 

• Trapphus ska vara fria ifrån föremål, så som cyklar och barnvagnar. Dessa ökar 

brandrisken och bidrar till att utryckningsvägen blockeras för räddningstjänst. 

 

• Du är som hyresgäst skyldig att rapportera in eventuella skador i lägenheten.  

 

• Mata inte fåglar från balkongen eller fönster. Detta kan störa grannar och kan 

dessutom locka till sig råttor och andra skadedjur.  

 

• Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler och markiser.  

 

• Häng inte blomlådor utanför balkongräcket, detta innebär en fara för 

förbipasserande.  

 

• Grillning på balkonger eller uteplatser i anslutning till fastigheten är inte 

tillåtet. Har Du/Ni grill så ställ den på lämpligt ställe när Du/Ni grillar och tag 
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bort den efter Dig/Er. Det är endast tillåtet att använda sig av elgrill. Det 

uppstår störande os och även en större brandrisk vid användning av andra 

typer av grillar.  

 

• Rökning är förbjudet i hela fastigheten, i  lägenheten och i de gemensamma 

utrymmena.  

 

• Sopsortering I miljöhuset på gården är det sopsortering som gäller även 

matavfall. Soprummet är ett utrymme där många irritationer uppstår. Tänk 

på miljön och sortera ditt avfall, vik ihop kartonger och håll det rent och 

snyggt. Har Ni annat gods typ möbler, kläder m m så får Ni själva ombesörja 

borttransport.  

 

• Matoljor och fett                                                                                                               

Häll inte matolja och fett i avloppet. Det stelnar på vägen till reningsverket och 

kan orsaka stopp i avloppsledningarna.                                                                                   

Gör istället så här: Om det är lite fett/olja. Torka ur stekpannan med ett 

hushållspapper och släng det i matavfallspåsen.                                                                

Om det är lite mer fett/olja: samla oljan i en petflaska eller pappers-

förpackning (tex mjölkkartong) och släng det i den vanliga soppåsen 

(restavfall). En fylld PET-flaska kan du också ta med och slänga på åter-

vinningscentralen. 
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Fastighetsskötsel/Felanmälan  

Felanmälan görs via hemsidan, under fliken ”Kundservice”. 

När ett eventuellt fel skall åtgärdas så ställer ni låset i serviceläge. Då kan 

fastighetspersonalen själv öppna er lägenhetsdörr med sin servicenyckel. Genom att ställa 

låset i serviceläge godkänner ni också att fastighetspersonalen har rätt att gå in i er 

lägenhet. 

Felanmälan dygnet runt via webben: www.franshill.se under fliken ”Kundservice” 

Felanmälan via telefon: kl 9:00 – 11:00 på vardagar, 010-455 20 10 

Akuta ärenden efter kl 16, Örestads Bevakning: 040 – 93 12 70 

(som inte kan vänta till kommande vardag kl. 8). 

Tänk på att ni själva står för utryckningskostnaden om felet ej är av akut art eller att ni har 

orsakat det själva. 

 

Ni kontaktar även Örestads Bevakning då ni blir störda av grannar under nattetid. Mellan kl. 

22.00 och 08.00 skall särskild hänsyn tas och ljudvolymen ska vara låg. Vid utryckning 

kommer någon att debiteras: antingen blir det den person som har festen eller så blir det den 

person som har ringt och anmält om utryckningen anses onödig. Så tänk på att inte ringa och 

anmäla i onödan. En dialog grannar sinsemellan är dock alltid att fördra, så börja med att 

knacka på hos den störande grannen och be dem dämpa sig.   

 

Vid  felanmälan av vitvaror, var vänlig uppge E-nr och FD-nr. Dessa hittar ni på olika ställen 

på respektive produkt. Diskmaskin: ovansidan luckan. Kyl/frys: till vänster om 

grönsakslådan. Tvättmaskin/torktumlare: insidan av luckan.. Tänk på att om ni själva 

orsakat felet får ni även stå för ev. kostnad, så ett tips är att först läsa bruksanvisningen.  

 

Vid ohyresbekämpning ring Anticimex, 075 – 245 10 00 (försäkringsbolag: Länsförsäkringar) 

 

 

 

 

 

 

http://www.franshill.se/
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Kontakt 

Uthyrningsfrågor 

Tfn: 010-455 20 10 

Telefontid helgfria vardagar kl 09:00-11:00 

 

Ekonomi, hyra och avier 

Tfn: 010-455 20 10 

Telefontid helgfria vardagar kl 09:00-11:00 

 

Fastighetsrelaterat 

Tfn: 010-455 20 10 

Telefontid helgfria vardagar kl 09:00-11:00 

 

Mail: info@franshill.se 

 

Huvudkontoret: 

Franshill Förvaltning AB 

Södra Bulltoftavägen 46 

212 22 Malmö 

 

 

Vi hoppas att Ni kommer att trivas i det nya boendet.  

 

Franshill Bostad  

 


