
  

Hyresgästinformation Panorama Vellinge 
Vi hälsar Hyresgästerna välkomna till Panorama Vellinge, som är Vellinges 
högsta hus och har en hög miljöprofil.  

Allmänt 
Hyresinbetalning 
Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Varje kvartal får du 
tre hyresavier för nästkommande månader i din brevlåda. Om hyran ej kommit in i 
rätt tid tillkommer lagstadgat inkassokrav. Vid frågor gällande hyresavisering maila 
ekonomi@kronetorppark.se eller ring 040 977070.

Nycklar / Taggar 

Vill ni beställa en extranyckel eller tagg till er lägenhet vänligen maila er beställning 
till ekonomi@kronetorppark.se.

Vid utflyttning skall samtliga utkvitterade nycklar återlämnas. Borttappad nyckel 
kostar ca ?Kr med reservation för prisändringar kr p.g.a. av cylinderbyte.

Skador och försäkring 

Även om du är försiktig kan olyckan vara framme. Hyresvärden har en 
fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar som skyddar mot skador, om t.ex. en disk- 
eller tvättmaskin börjar läcka och förstör lägenheten.  
Men vi rekommenderar er att teckna en hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag 
så hjälper de dig.  
Tänk också på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

Vid eventuella skadedjur i fastigheten kontaktar ni Anticimex på telefon 0705 245 100 
för åtgärd/sanering. Kolla avtal. Läs gärna tips och råd på http://
www.anticimex.com.

Fastighetsskötsel 
Skötseln av våra fastigheters sköts av egen personal samt extern servicepersonal. 

Ansvarig fastighetsskötare nås på telefon 0708-20 89 90 vardagar mellan kl:9-11 
eller maila till felanmalan@kronetorppark.se. 
Vid större arbeten eller specialkunskap anlitar vi erfarna serviceföretag inom 
respektive bransch/yrkeskår.
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Källsortering se Flik 9 

I lägenheten skall källsortering av avfall ske med hjälp av inredning i 
diskbänksskåpet. 

I vårt miljöhus på gården har vi sopkärl för källsorteringen 

I flik 9 i pärmen finns en beskrivning från RAGN SELLS på hur källsortering skall ske.  
Matavfall sorteras i plastpåsar och restavfall i kommunens kärl 

Gör en god insats för miljön och vi ber er att respektera dessa anvisningar. Håll rent i 
miljöhuset.

Felanmälan 
Vitvaror  
 
Ring servicefirman direkt för att avtala tid.  
 
OBS Ha alltid serienummer på produkten tillgängligt vid kontakt med samtliga 
serviceverkstäder. Lägg till serienummer för varje lägenhet. Ulf ? ringer upp alla 
vitvaruleverantörer och checkar vad de behöver (serienummer). Ligger inte detta på 
ElGiganten? Avtal? Vad gäller? Bernard har som förslag att vi får lösa detta internt 
d.v.s. hyresgästerna ringer till Bernard /Alex och sedan tar de kontakt med respektive 
vitvarulevarantör.

Telefonnummer för service 

Asko (diskmaskin) 0416-33230

Whirlpool (ugn, kyl/frys & mikrovågsugn) 0771-751570 där ni kopplas till verkstad

Witt (induktionshäll)  013-154510

Hotpoint (tvätt/tork) 013-154510

Electrolux (kyl/frys) 0771-767676

LG (kyl/frys) 0771-414378

Samsung (kyl/frys) 013-154510

Gorenje (fläkt) 0416-33230

Bredband/Telefoni/TV Flik 6 
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Fiber för data/internet är Vellinge Stadsnäts. Vill du ha mer information kan du gå in 
på deras hemsida www.vesab.se eller ringa deras kundservice 040-425860.

Den leverantör du själv valt för Internet/Radio/TV/Telefoni ringer du själv.

Akuta fel 

Under kontorstid anmäls akuta fel direkt till 040-97 70 70 (styr till Alex telefon).  

Akuta fel är sådant som inte kan vänta utan måste åtgärdas omgående som t.ex. att felet kan 
medföra ekonomiska, materiella eller personliga skador eller medför följdfel om det ej 
omedelbart åtgärdas t.ex. utströmmande vatten. 

För våra hyresgästers trygghet och säkerhet är hyresvärden anslutna till G4S 010-222 30 
38 
som har fastighets jour på icke kontorstid. 

Om något går sönder 
Enligt hyreslagen är du som hyresgäst ersättningsskyldig vid onormalt slitage eller 
vållande av skada genom vårdslöshet eller försumlighet. Du är ansvarig för skador i 
lägenheten enligt ovan, oavsett vem som förorsakat dem. 
Underhållsreparationer till följd av normalt slitage står hyresvärden för. Ansvarig 
fastighetsskötare nås på telefon 0708-20 89 90 vardagar mellan kl 9-11. 
Kontakta alltid oss om något går sönder!

Övrigt 
Takterrass 

På sjunde våningen finns en allmän takterass för hyresgästerna. Visa hänsyn till 
hyresgästerna som bor på denna våning.  

Renovering i lägenheten 

Kontakta alltid oss före du sätter igång ett renoveringsarbete. Hyresgäst kan bli 
skyldig att återställa lägenhet i ursprungligt skick vid avflyttning.

Bilparkering 
Bilparkeringsplatser finns att hyra i mån av plats i anslutning till fastigheten. Maila 
till hyreskontrakt@kronetorppark.se. Ifall ni hyra bilparkering. Parkering utan 
hyresavtal är ej tillåtet och kommer att beivras. 

Bilpool Flik 8 
Hyresgästerna har gratis tillgång en bilpool (Sunfleet). Du betalar enbart när du 
använder bilen. För mer info se flik 8 pärmen, eller gå in på hemsidan 
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www.sunfleet.com eller 031-757 65 00 eller 031 757 65 87.   

Klagomål 
Ibland kan enkla frågeställningar bli en källa till konflikt mellan grannar, om man inte pratar 
med varandra redan på ett tidigt stadium. Ta kontakt med din granne om du känner dig störd. 
Löser det sig inte trots att du har pratat med grannen, kontakta din hyresvärd. 

Uppsägning 
Din uppsägning måste ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och denna 
gäller även för bilplatsavtal. Det betyder att om du säger upp din lägenhet den 31 januari, 
upphör hyresavtalet att gälla den 30 april. Säger du upp lägenheten den 1 februari, upphör 
hyresavtalet att gälla den 31 maj.  
 
Vid frågor gällande kontraktsfrågor maila hyreskontrakt@kronetorppark.se eller ring 
040-97 70 70 mellan kl 9-11.  
 
Vi är anslutna till Fastighetsägarna Syd.  
Utflyttning 

Inflyttning 

Städning (flik 10)
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