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FASTIGHETSJOUR
En tjänst från HSB Värmland

VI  HJÄLPER ER NÄR NI BEHÖVER DET SOM MEST
Genom vår fastighetsjour kan boende i er förening/fastighet känna sig trygga. Om något behöver 
repareras eller åtgärdas under de där dagarna eller timmarna på dygnet då de flesta andra inte går 
att nå lovar vi att vi kan hjälpa er. Ni kan få hjälp med stort som smått, elfel, stopp i avloppet eller 
vattenläckor. Vår personal har den kompetens och de kontakter som behövs.
 
NÄR ÄR DET AKUT?

Det vanligaste är att vår fastighetsjour rycker ut på ärenden som kan vara 
fara för hälsa eller risk för skada på egendom. Men både brfer och andra 
fastighetsägare har olika syn på vad som är akut. De måste därför bestämma 
och vad de anser är akut hos just dem. Därefter är det viktigt att vara tydlig i 
sin information till sina brfmedlemmar eller hyrsgäster om vilka regler som 
gäller just hos dem, dvs. när det är ok att ringa fastighetsjouren.



VILL DU VETA MER? 

KONTAKT: 
Mats Pettersson 
Ansvarig Fastighetsjour
Mobil 0708-19 20 57
E-post: mats.pettersson@hsb.se

 
Niclas Björkman 
Avdelningschef fastighetsservice
Mobil 0708-19 20 00
E-post:niclas.bjorkman@hsb.se

HSB HAR DE TJÄNSTER NI BEHÖVER
Vi  vill ge er besvärsfrihet. Med det menar vi att ni 
som har ansvar för en fastighet skall kunna sova 
gott om natten. Oavsett om ni vill utföra vissa delar 
själva, eller om ni vill ha hjälp med det mesta, har vi 
tjänster och avtalsformer som passar. 

TEKNISKA TJÄNSTER

Fastighetsskötsel varje dag - året om!

Vi jobbar både ute och inne, gör underhåll och reparerar 
även på kvällar och helger. Vi håller trädgården vacker un-
der det varma halvåret och skottar snö, sandar och saltar 
på vintern. Vi städar trappuppgångar och andra utrymmen 
efter era önskemål.

Energitjänster
Med HSB Energiavtal får ni en bra helhetsbild av er fast-
ighets energiförbrukning. Vilka kostnader den för med sig 
och vad man kan göra för att sänka dem. 
För alla som tecknar avtalet garanterar vi en 3% kost-
nadsminskning över 5 år jämfört med det år vi startar 
vårt samarbete. Når vi inte den besparingen betalar vi 
tillbaka kostnaderna för avtalet. Lägg därtill att vår mål-
sättning i samtliga avtal vi skriver ligger på minst 10%.   
Vid upphandling av energiåtgärder, installation av nya och 
översyn av befintliga energisystem har vi den kompetens 
som krävs för att få fram det resultat man kan förvänta sig 
av sina investeringar.

Projektledning
Till våra projektledare vänder ni er när det är dags för de lite 
större projekten, som vid renoveringar eller vid en om- eller 
tillbyggnad. Då kan våra duktiga projektledare och konsulter 
vara med hela vägen.

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
Vi sköter ekonomin med löpande redovisning och bokslut. 
Vi hjälper er också att planera för framtida underhållbehov 
och investeringar. Större delen av våra tjänster är webbaserade 
vilket underlättar för alla som behöver ta del av redovisning 
och rapporter. 

FÖRVALTARE
Genom ett skräddarsytt förvaltaravtal kan er förening få god 
hjälp med att sköta den dagliga verksamheten i er förening. 
Våra förvaltare har kontroll på myndighetskrav. De bevakar 
också föreningens avtalsrelationer och att bostadsrättsfören-
ingen har rätt avtal samt att leverantörerna levererar det som 
avtalats. Våra förvalater är ett bra stöd för styrelsen.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VÅR FASTIGHETSJOUR 
KAN HJÄLPA ER MED 

- Elfel någonstans, byte huvudsäkring, felsökning jord-    
 felsbrytare,  felsökningar i lägenheter eller fastighet.

-  Stopp i avloppet ,  i kök, badrum eller tvättsugor.

- VS arbeten, tätning läckande element, läckande rör.

- Värme/ventilation, felsöker och åtgärdar så värme och             
 varmvatten leverans fungerar i fastigheten, felsöker och  
 åtgärdar ventilations problem.

- Sanering av vattenskador, i lägenheter eller övriga delar  
      av fastigheten.

-  Snickeriarbeten fönster och dörrar som inte går att      
 stänga, reparationer efter inbrott på fönster och dörrar.

-  Behjälplig vid upptäckt av vandaliseringar av olika slag.

-  Behjälplig till räddningstjänst, polis och ambulans vid  
 brand, sjukdom och övriga ärenden.

-  Hjälper er att få rätt hjälp via underentreprenörer om det  
 krävs och samordnar tills det akuta ärendet är löst.

De vanligaste felanmälningarna till fastighetsjouren 
handlar om större elfel eller stopp i avloppet.


