
Vad gör jag? 
 
Om hissen stannat:  Felanmäl till Nordisk Hiss AB 011-23 84 30. 
 
Om en maskin i tvättstugan inte fungerar: Felanmäl till Riksbyggen 0771-860 860. Uppge ditt namn. 
 
Om fläktsystemet slutar fungera: Felanmäl till Riksbyggen 0771-860 860.  
   
Om jag får en vattenläcka:  Kontakta Riksbyggen 0771-860 860. 
 
Om det blir stopp i avloppsstammarna: Felanmäl till Riksbyggen 0771-860 860. 
 
Om det blir stopp i avloppsledningarna Du bor i bostadsrätt och har själv ansvar för att åtgärda detta. 
inne i lägenheten: Ring en VVS-firma eller Riksbyggen Reparationsservice  
 0771-860 860. Du får själv stå för kostnaden. 
 
Om kranar eller toaletten droppar: Du bor i bostadsrätt och har själv ansvar för att åtgärda detta. 
 Ring en VVS-firma eller Riksbyggen Reparationsservice 
 0771-860 860. Du får själv stå för kostnaden. 
                                                                                                                       
Om annan utrustning i min lägenhet  Du bor i bostadsrätt och har själv ansvar för att åtgärda detta. 
går sönder: Du har även skyldighet att hålla bostadsrätten i gott skick. 
                                                                                                        
Om jag har grovsopor: Grovsopor måste du själv ta till Returpunkten. Du får inte lämna 

något som inte har egen behållare i miljörummet. 
                                                                                                                               
Om jag vill hyra parkeringsplats: Kontakta Ulla Karlsson, 0706-94 96 99. 
                                                                                                
Om jag vill hyra föreningslokalen eller Kontakta My Lieberman, 0709-191660. Se även information på 
övernattningsrummet:                                     hemsidan eller på anslagstavla utanför lokalerna.                                                  
 
Om jag vill utnyttja bastun: Depositionsavgift för nyckel betalas till RB – plusgiro 27 98 07-2. 

Uppge 33025-2423, namn och lägenhetsnummer (0001-0105). 
Nyckel utkvittetras från Anders Hjorth, 0705-57 57 05. Se vidare 
information på hemsidan eller i entrén till bastun. 

 
Om jag har frågor om överlåtelser: Kontakta Riksbyggen 0771-860 860. 
                                                                                                      
Om jag vill ansluta mig till bredband: Kontakta Telias kundtjänst 020-755 766 för föreningens interna 

nät eller ComHem 0771-550 000 för anslutning till "tre hål i 
väggen".  

                                                                                                                  
Om jag vill byta lås i min ytterdörr: Kontakta Låssmeden AB, 011–21 10 60. Begär intyg från 

Riksbyggen först. 
 
Om jag behöver göra förändringar av  Arbetet måste utföras på fackmannamässigt sätt för att inte  
befintlig VVS/el-inst./ventilation: orsaka olägenhet för andra boende. 
 
Om jag vill mangla min tvätt: En mangel som alla i föreningen får använda finns i hallen utanför 
 bastun - mellan 31:an och 33:an. Din nyckel går dit. 
 
Felanmäla till/ kontakta Riksbyggen: Tel: 0771-860860 (dygnet runt) eller via webben (ej akuta 

ärenden): www.riksbyggen.se/kontakt. 
 
Bra att veta: Styrelsen har valt att, genom föreningens 

fastighetsförsäkring, teckna kollektivt bostadsrättstillägg för 
föreningens samtliga lägenheter.  Detta innebär dock inte att 
du själv kan avstå från att ha vanlig hemförsäkring. 

 
                                                                                                      Uppdaterad i mars 2016 


