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Vinter overallt. Det ar inte lage for Maria Edeby att Icomma in i lagenheten och varma sig nar det ar kallt ute. Bild:J0HNNYSAMUELS50N 

Fastighetsagare riskerar 
vite pa 10000 i veckan 
GETiNGE. Tempera-
turen i samtiiga 90 
lagenheteride sex 
hyreshusen pi Stiftel
segatan i Getinge ska 
omedelbarthojastill 
minstlS grader. Miljo-
och haisoskydds-
namnden hotar med 
vite pS 10000 kronor 
i veckan om liyresvar-
den inte uppfyller kra-
ven. 
En av de drabbade hyresgas-
terna hos fastighetsbolaget 
Getinge on Thames ar Maria 
Edeby som bor med sina tva 
barn i en lagenhet dar inne-
temperaturen i fredags upp-
mattes t i l l 15,3 grader i sov-
rummet. Vardagsrummet 
hade 15,8 grader. 

-M ina barn kan inte bo 
har sa lange det ar sa har 

kallt. M in minsta var sjuk 
och hade hog feber harom-
veckan, da fick jag skicka 
henne t i l l min pappa, sager 
Maria Edeby. 

Hon pitalade p rob lem 
i fastigheten redan nar hon 
flyttade in pa Stiftelsegatan 
i September i ar. Da hand-
lade det om en vattenlacka 
i badrummet. 

-De skulle fixa det inom 
en vecka. For tva veckor se
dan ringde jag och beratta-
de att det borjade lukta mo-
gel i badrummet. Da kom 
de och lagade lackan under 
handfatet, vilket bara tog 15 
minuter. 

1 Maria Edebys lagenhet 
ar det ocksa kallt i badrum
met och varmvattnet haller 
inte tillrackligt hog tempe-
ratur. 

-Jag matte i dag (onsdag) 
och det var 14 grader i bad

rummet och varmvattnet 
var ljummet, sager hon. 

Fastighetsagaren, Marten 
Norlin, har satt in ett extra 
elelement i Marias lagen
het. Men det klarar bara av 
att varma upp sovrummet 
t i l l 18 grader. 

-Jag och barnen har sut-
t i t i sangen och forsokt hal-
la varmen, men det haller 
j u inte i langden. Ungarna 
v i l l j u leka. 

Sedan Maria Edeby an-
malt saken har mi l jo - och 
halsa fatt in ytterligare sex 
klagomal fran hyresgaster 
i flera av hyreshusen pa 
Stiftelsegatan. Darfor har 
miljo- och halsoskyddskon-
toret tagit i med hardhand-
skama. 

i stallet for att forelagga om 
atgarder i varje separat la
genhet riktas kraven mot 
samtiiga lagenheter i be-

standet. Dar ska det vara 
minst 18 grader. Lagre tem-
peratur riskerar att paverka 
manniskors halsa. 

- Forelaggandet galler 
omedelbart, aven om det 
overklagas. Vi har pratat 
med fastighetsagaren pa te-
lefon och han tycker att det 
ar onodigt av oss att fore
lagga eftersom han haller 
pa och atgardar problemen. 

Bland annat ska han dela 
ut 30 varmeelement, sager 
avdelningschef Anne l i 
Marklund pa m i l j o - och 
halsoskyddskontoret. 

Forutom hojd rumstem-
peratur stalls krav pa att 
varmvattnet ska halla minst 
50 grader vid tappstallet. 
Vid lagre temperatur finns 
risk att den farliga legionel-
labakterien vaxer t i l l . 

Bakterien kan orsaka a l l -
varlig lunginflammation. 

Hallandsposten har for
sokt na Marten Norlin for 
en kommentar, men utan 
att lyckas. 

Anna-KarinForsberg 
010-4715121 
annakarin.forsberg (3hallandspDsten.se 

FAKTA Stiftelsegatan 
»! Fastigheterna pa Stiftelsegatan agdes tidigare av bolaget 
Fastikum som gick I konkurs. 2009 kopte MSrten Norlins 
fastighetsbolag de sex hyreshusen. Han sade d3 till Hal
landsposten att hans agande var ISngsiktigt och att han 
skulle rusta upp och renovera fastigheterna. P3 fastighets-
bolagets hemsida marknadsfors lagenheterna som "trevliga 
och val underhallna". 


