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  Utfärdare Datum  
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Rutin för felanmälan.  
Antagen av styrelsen 2021-01-24. Gällande från 2021-01-01. 
 

 
Felanmälan    
Vardagstid. 07:00 – 16:00  
Felanmälan handhas av Sweax tel. 0176-279220. Eller hemsida www.sweax.se . 
Jourtid. Vardag 16:00 – 07:00. Samt lördag, söndag och helg.  
Sweax fastighetsjour tel. 08-564 216 74. Vid mindre brådskande fel går det att använda www.sweax.se   
 
Sweax fastighetsjour har av BRF Utsiktens styrelse fått instruktioner och begränsningar av vad som skall 
åtgärdas omgående (akut) och vilka av Brf Utsiktens avtalade leverantörer som skall kontaktas utifrån ka-
raktären av de fel som har uppstått. Detta för att begränsa kostnaderna och tiden för att åtgärda upp-
komna fel. 
 
Hissar har ett eget joursystem (Larm knapp i alla hissar).  
Dessa knappar skall endast användas vid nödläge tex. att man är instängd i hissen. Problemet åtgärdas 
omgående. Om hissen inte fungerar och nödläge inte har uppstått skall anmälan om fel göras till Rosla-
gens Hiss Telefon 0176-16800. 
 
Garageport har ett eget joursystem 
Om inte garageporten öppnar/stänger skall Hörmann kontaktas. Tel 010-1900200 och jour 0200-120029. 
Observera att porten kan öppnas och stängas manuellt. 
 
Fastighetsnät (Internet, basutbud TV, internettelefoni) 
Basavtalet ansvarar styrelsen för. Slutkunden (lägenhetsinnehavaren) har till detta avtal tecknat ett eget 
avtal som utöver basavtalet beställt extratjänster från Telia. Detta innebär att Telia ansvarar för slut-
kundshanteringen. När fel uppstår skall Telias privatkundtjänst kontaktas (Telefon 90 200). I det fall en 
router kräver utbyte måste styrelsen informeras om detta då Sfty brandvarnare måste kopplas upp på 
nytt.  
 
Lägenhets- och entrédörrar.??? 
Anmäls i första hand till Sweax som kontaktar Norrtälje låsservice i det fall lås inte fungerar. 
Borttappade nycklar rapporteras.  
 

Styrelsen har ansvar för avrop och uppföljning av alla avtal som avser förvaltningen 
av fastighetens gemensamma delar.  

Fel och brister som uppstår i delar som enligt stadgarna innefattas i respektive lägenhetsinnehavarens 
ansvars. 
Dessa kan om så önskas avropas med referens till avtal Brf Utsiktens avtal med U-Con AB inom El, VVS och 
Bygg (0176-136 53) samt via Sweax för övriga områden. För vitvaror mm kan respektive leverantören kon-
taktas. 
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