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Felanmälan     Norrtälje 2019-05-28 

 

Skador och fel skall normalt anmälas till Vice värden per telefon helgfria vardagar 8-16. Det går 

också bra att kontakta föreningen via föreningens e-post sida. Anmälan kan också läggas i brevlådan 

Stegelbäcksgatan 12C inne i porten till höger om ytterdörren. 

 

Vid akuta fel under kvällstid och helgdagar har vi etablerat ett samarbete med OCAB i Norrtälje. 

Detta gäller bara i de fallen felavhjälpning icke kan anstå till helgfri vardag. De har resurser och 

utrustning för att effektivt begränsa och åtgärda skador i vår förening. 

 

Om du som medlem tycker att ett icke akut ärende skulle vara besvärande kan du som medlem göra 

en felanmälan också hos OCAB. I de fallen kommer OCAB att fakturera dig som medlem för arbetet 

som beställts. 

 

 

Icke akuta ärenden 

Felanmälan avseende allmänna utrymmen: 

o Tvättstugan med maskiner 

o Belysning och annat i entré och trappuppgångar 

o Anslagstavlor i entré 

o Soprum 

o TV/Fiber 

o Allmänna ytor i förrådsutrymmen samt dörrar och lås till dessa 

o Beskriv felet utförligt och ange datum, namn, tfn nummer och lägenhetsnummer 

  

Akuta fel 

o Vattenledning har brustit och vatten forsar ut  

o Fönsterruta är krossad 

o Värme, vatten eller elektricitet saknas 

o Ytterdörr går inte att stänga 

o Inbrott i gemensamma lokaler och liknande händelser 

 

Felanmälan 

 

Styrelse    E-post  vaktaren@brf-vaktaren.se 

Ordförande May-Britt Imhagen 076-886 96 71  m.imhagen@hotmail.com 

Vice ordförande Lisa Magnusson 073-624 37 18 lisabmagnusson@hotmail.com 

Kassör Lars Niklasson 070-554 26 00 niklasson.lars@telia.com 

Sekreterare Bobby Levison 076-199 35 12 bobby.levison@live.com 

Ledamot Mats Nilsson 070-246 16 92 matte.nilsson@holmen.com 

Suppleant Leif Nordell 070-794 10 68 nordell47@gmail.com 

Suppleant Tomas Sundström 070-206 56 21 tsund@live.se 

Vicevärd Hans Gustafsson 070-3306961 Vidarekopplat nummer 

OCAB Kvällar-Nätter-Helger 070-3822840 Jour vid akuta fel 
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OCAB har en jourverksamhet som är tillgänglig 24 timmar om dygnet 

X Specialister med rätt utrustning och rätt kunskap når 98 % av Sveriges befolkning inom 1 timme 

X Jouren utför till exempel, avfuktning vid vattenskador, övertäckning vid glaskross 

X Punktinsatser så som pluggning av läckande rör, pallning av möbler och rivning av golv 

 

 

Vem ansvarar för vad när det plötsligt händer… (regleras i våra stadgar § 35-39) 

 

 

Bostadsrättsföreningens åtagande 

o Ventilationskanaler, ventilationsfläktar 

o Stamledningar för vatten, avlopp, värme och el. 

o Värme element (vattenfyllda och anslutna till värmenätet) dock inte målning av dessa. 

o Ytterdörrar, altan dörrar och fönster när det gäller yttre målning. 

 

Bostadsrättsinnehavarens åtagande. 

Allmänt gäller 

o Till ytterdörren hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås med nycklar 

o Bostadsrätts innehavare svarar för all målning förutom målning av ytterdörrens utsida. 

o Innerväggar som inte är bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla 

o väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa 

ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. 

o Lister, foder och strukaturer. 

o Innerdörrar 

o El radiatorer och målning av vattenfyllda radiatorer. 

o Ventiler till ventilationskanalerna. 

o Säkringsskåp och därifrån utgående el i lägenheten, brytare, eluttag och fasta 

o armaturer. 

o Brandvarnare 

o Fönster- och dörr glas och till fönster och dörrar tillhörande beslag och handtag samt 

o all målning förutom utvändig målning: motsvarande gäller för balkong- och altan dörrar. 

 

I badrum, duschrum och annat våtrum samt i WC  

o Till vägg eller golv tillhörande fuktisolerande skikt  

o Inredning, belysningsarmatur. 

o Vitvaror, sanitetsporslin 

o Golvbrunn inklusive klämring. 

o Rensning av golvbrunn. 

o Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar till el, vatten och avlopp. 

o Kranar och avstängningsventiler. 

o Ev. extra installationer 

 

I kök eller motsvarande utrymme 

o Vitvaror 

o Disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 

o Kranar och avstängningsventiler 

 


