
Hyresvarden ersatter 
for extra elkostnader 
• Ny varmepanna installeras pa Stiftelsegatan i Getinge 
GETiNGE. Problemen 
med de kalla lagenhe-
terna p3 Stiftelsegatan 
i Getinge orsalcades av 
att omrSdets varme
panna l<rascliadefor 
tre veclcor sedan. I dag 
hoppas fastighetsaga-
ren MSrten Norlin att 
den nyinstallerade 
pannan sl<a Icunna sat-
tas i gdng. 

- Det har varit en pafrestan-
de tid for alia, inte minst hy-
resgasterna. Pannkraschen 
kom just nar det blev kallt 
ute. Firman som installerar 
den nya pannan har jobbat 

overtid for att driftsatta den, 
berattar Marten Norlin. 

S i sent som i gir var han i 
Getinge for att bland annat 
skaffa fler varmeelement att 
dela ut till de hyresgaster 
som har for laga inomhus-
temperaturer. Den extra 
kostnaden for elforbruk-
ningen som blir foljden 
kommer hyresvarden att sta 
for. 

- V i gor ett avdrag pa hy-
ran i januari, beroende pa 
hur manga element en hy-
resgast har haft och hur 
manga dagar de har varit 
i gang. Pa sa vis slipper hy-
resgasten ligga ute med kost
naden eftersom elrakningen 

kommer forst efter hyresa-
vin, sager Marten Norlin. 

Maria Edeby, som Hal-
landsposten skrev om i gar, 
har nu fatt ytterligare ele
ment for att fa upp tempera-
turen i familjens lagenhet. 

-Det borjar bli uthardligt 
har nu. Jag har fatt element 
till badrummet. Jag har pra-
tat med hyresvarden och han 
har lovat att sta for den extra 
elkostnaden, sager hon. 

Fastighetsagaren Marten 
Norlin berattar att han har 
investerat i en ny panna for 
tva miljoner kroner. Dessut-
om har 60 av de 90 lagenhe-
terna i omradet renoverats 
och man kommer att fortsat-
ta med de aterstaende. 

-Upprustningen har hit-
tills kostat fern miljoner kro
ner. Till varen gar vi vidare 
och rustar upp utemiljon och 
de allmanna utrymmena. Av 
de tre hus som har papptak 
har det lagts nytt pa tva och 
ett aterstar. De ovriga har te-
geltak som ar i bra skick. 
1 projektet ingar aven att 
fonstren ska renoveras, eller 
bytas ut om de ar daliga, sa
ger han. 

Miljo- och halsoskydds-
namnden planerar att fore-
lagga fastighetsagaren att 
utfora en byggnadsteknisk 
undersokning av samtliga 
hus pa Stiftelsegatan for att 
man ska sakerstalla att de 

inte riskerar att drabbas av 
fuktproblem. 

- Vi har haft en felanma-
lan om fukt i en ventilations-
genomforing i ett tak och det 
har atgardats. Vi ser over 
ventilationen kontinuerligt 
och det finns inget struktu-
rellt problem i husens kon-
struktion, menar Marten 
Norlin. 

Nar han kopte de sex hy-
reshusen pa Stiftelsegatan 
2009 sade han att avsikten 
var att aga dem langsiktigt. 
Den ambitionen sager han 
att han fortfarande har. 
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