
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Fastighetsjour
HSB:s Fastighetsjour innebär att medlemmarna i brf 
Pukan i fortsättningen kommer att ha ett enda tele-
fonnummer att ringa vid akuta fel och störningar som 
inträffar under kvälls- och helgtid.

Varför har brf Pukan anslutit sig till Fastig-
hetsjouren?
Anslutningen har gjorts för att det ska bli enklare och 
tryggare för brf Pukans medlemmar om något skulle 
hända under kvälls- och helgtid. Det ska alltid finnas 
någon att felanmäla till. Fastighetsjouren är ett sam-
arbete mellan HSB och säkerhetsföretaget G4S. 
G4S:s verksamhet i Sverige hette tidigare 
Falck Security. 

Vad är ett akut fel?
Felet måste ha upptäckts eller förvärrats under jourti-
den samt kunna medföra skador på person eller egen-
dom om det inte åtgärdas omedelbart. Man kan också 
ringa vid störningar i eller utanför fastigheten t.ex. 
om obehöriga uppehåller sig i trapphusen samt vid 
inbrottsskador. I dessa fall skickas väktare till platsen.

Vilka tider får man ringa?
Fastighetsjouren har telefonnummer 661 01 65 och 
får användas mellan 16:00 och 07:00 på vardagar 
och dygnet runt övriga dagar. På dagtid vardagar ska 
felanmälan göras till fastighetskontoret på 91 33 09 
som vanligt.

Hur går det till när man ringer?
När man ringer till Fastighetsjouren måste man 
uppge lägenhetsnummer, namn, telefonnummer, 
adress samt vilken bostadsrättsförening man bor i. 
För varje ärende som rings in får styrelsen en rapport 
så att ärendet ska kunna följas upp. 

Vad kan man ringa om?
Exempel:

Störningar, inbrott
Vattenläckor
Stopp i avlopp
Glasskador
Elfel
Fel på föreningens lås och portar
Stormskador, då fara finns att föremål kan 

 ramla ner och skada människor eller egendom
Stopp i sopnedkast
Fel på tvättutrustning
Hissfel
Fel på garagedörr

Vad ska man inte ringa om?
Vid fel på kabel-TV-överföringen, ring istället 

 ComHem:s kundtjänst på 0771-55 00 00
Vid fel på bredbandsöverföringen för den som är  

 kund till Ownit, ring istället Ownits kundtjänst på  
 08-525 073 00.

Som regel inte om fel uppstår på sådant som  
 lägenhetsinnehavaren själv har ansvar för, t.ex. lås  
 i ytterdörr, vitvaror. 

Vid nödsituationer då räddningstjänst eller polis  
 behöver tillkallas, ring 112 istället.
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Felanmälan och förfrågningar 
Pukans fastighetskontor ligger på gaveln mot Pjätt-
gången i hus 42. I källarnedgången vid gaveln finns 
ett brevinkast där man kan lägga in meddelanden till 
styrelse, vaktmästare och vicevärd.

Fastighetskontoret har en telefon med telefonsvarare 
som man når på telefonnummer 913309.

Ring till fastighetskontorets telefonsvarare i följande 
ärenden:

Alla slags felanmälningar på dagtid vardagar
Icke akuta felanmälningar övrig tid 
Förfrågningar av olika slag

Telefonsvararen lyssnas av flera gånger om dagen på 
vardagar. De inkomna samtalen noteras skriftligt med 
den uppringandes namn, telefonnummer, lägenhets-
nummer och ärende. Därefter tar rätt person hand 
om ärendet. I de flesta fall är detta vaktmästare eller 
vicevärd, i vissa fall är det någon styrelsemedlem.

Det enklaste för medlemmarna är att ta för vana att 
ringa fastighetskontoret för alla typer av frågor då det 
ibland kan vara svårt att veta vem man egentligen ska 
tala med. Styrelsemedlemmarna är inte alltid tillgäng-
liga i hemmet och genom att ringa till fastighetskonto-
ret behöver man bara ringa en gång för att framföra 
sitt ärende. Därefter blir man kontaktad av någon 
i styrelsen eller av vaktmästare/vicevärd om det är 
någon av dem man ska tala med.

Hjälp gärna vår vaktmästare Bengt Larsson genom 
att ringa till telefonsvararen och tipsa om saker som 
trasiga lysrör, överfulla papperskorgar eller skräp som 
behöver plockas upp. 
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Andrahandsuthyrningar
Om man upplåter sin bostadsrätt i andra hand är 
det mycket viktigt att man har styrelsens skriftliga 
tillstånd. Detta gäller oavsett om man tar betalt av 
hyresgästen eller inte. Man har rätt att andrahands-
upplåta sin lägenhet om beaktansvärda skäl föreligger. 
Detta kan t.ex. vara att man arbetar eller studerar på 
annan ort och därför inte själv kan använda lägenhe-
ten under en period. 

Att upplåta sin lägenhet i andra hand utan tillstånd 
gör att man riskerar ett förverkande av nyttjanderät-
ten till bostadsrätten. Detta innebär att föreningen har 
rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflytt-
ning. 

Hundar och andra husdjur
Av hänsyn till allergiker och andra är det olämpligt 
att ta med husdjur i tvättstugorna eller i bastuarnas 
omklädnings- och duschutrymmen. 

Gårdarnas gräsmattor används ibland som hundrast-
platser men de är inte tänkta för detta ändamål. Vi 
ber därför föreningens hundägare att inte låta sina 
hundar göra sina behov där.

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen 
som tvättstugor, bastuar, källargångar och trappupp-
gångar.

Kabel-TV
Brf Pukans medlemmar påverkas inte av övergången 
till digital-tv. Allting kommer att fungera som vanligt 
även i fortsättningen.

Nu är den stolta vår utsprungen, 
den vår de svaga kalla höst. 
Nu blommar heden röd av ljungen 
och vitt av liljor älvens bröst.
 
Erik Axel Karlfelt
(1895-1934)  
 

Christina Jenby ..............ordförande ................ 91 29 89
Andreas Ollén ................vice ordförande  ....... 630 16 66 
Ingegerd Samuelsson ..... sekreterare ................ 91 03 31
Hans-Åke Nilsson .......... studieorganisatör ...... 91 84 84
Fredrik Nilsson .............. suppleant ................... 13 76 27
Katarina Nelander ........ suppleant ................... 26 56 49

Fastighetsjouren ................................................ 661 01 65

Vicevärd Ilija Gavriloski .................................. 91 33 09
Vaktmästare Bengt Larsson ............................. 91 33 09
Pukans expedition ............................................ 91 33 09
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