
 

 

 

Felanmälan - Information till boende 

 

 

En av HSBs tjänster till vår förening är felanmälan som du kan nå både via telefon eller 

webbformulär. Denna tjänst innebär att du som boende alltid har tillgång till den hjälp som 

krävs, oavsett problem. Till exempel om du har ett elektriskt fel kan du ringa direkt HSBs 

felanmälan (istället för att ringa runt och leta efter en elektriker). 

 

Felanmälan sköts av HSB helt utan styrelsens inblandning. 

När du gör en felanmälan skickar HSB oftast en fastighetsskötare som, om han inte själv 

kan åtgärda problemet, skickar en lämplig hantverkare. 

 

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare har ett underhållsansvar.  

Detta kan medföra att du som boende får betala åtgärden om felet inte faller under 

föreningens ansvar. Det som avgör vem som har ansvaret i det specifika fallet är 

föreningens stadgar (se stadgarna §31-§32). 

Om en åtgärd faller under ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare och du isåfall inte vill få 

den utförd så bör du först fråga HSB om vem som har ansvaret och därmed bär kostnaden. 

 

Styrelsens uppgift är enbart att se till så att föreningens stadgar följs. 

Styrelsen kan inte besluta om att åtgärda något på föreningens bekostnad som stadgarna 

inte medger. Inte heller HSB kan åtgärda något på föreningens bekostnad som stadgarna 

inte medger. 

 

 

 

Vad gäller våra altandörrar: 

Om du gör en felanmälan så skall HSBs representant göra bedömningen om felet faller 

under föreningens eller den boendes ansvar. Det är viktigt att veta att föreningen i princip 

bara har ansvar att byta altandörren om den inte längre fungerar eller går att laga (och 

givetvis skall den då inte heller ha gått sönder pga åverkan utöver normalt slitage). 

Om det till exempel drar kallt pga springor är det upp till dig som bostadsrättsinnehavare att 

åtgärda detta (se §31 punkt 8). Lämpligen görs detta genom att sätta dit nya tätningslister. 

 

  



 
Fördelningen i listan nedan gäller för egendom som bostadsrättsföreningen har försett 

lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer. 

 

 



 


