
Styrelsen Långbrodal 2015-06-03 

Rutiner fö r felanma lan öch 
jöurutryckning i Brf La ngbrödal 

 

Om fel uppstår i föreningens byggnader  under garantiperioden (tom oktober  2016) ska i första hand 

NCC kundtjänst kontaktas. 

NCC Kundtjänst är bemannad och har öppet veckodagar mellan 08.00 – 16.30 och nås på telefon 

020-28 28 28. Övriga tider svarar ett Call-center som vidarbefodrar informationen till kundtjänst 

dagen efter. Naturligtvis kan ni maila kundtjänst också på kundtjanst.sthlm@ncc.se  

Om NCC–garantin inte täcker felet kan ni kontakta vår kontrakterade tekniska förvaltare Sjödalens 

Bygg- och Fastighetsservice (Peter Andersson) på tele 070-421 64 77 eller peter@sjodalens.se . Detta 

är dock inte gratis, se nedan. 

Sjödalens har öppet för felanmälan  07.00 – 16.00 och kan även hjälpa till med byggen, installationer, 

mm.  Kostnaden för fastighetsskötare  hos Sjödalens är 340 kr/tim och för hantverkare (vvs,el,bygg 

m.m.) 410 kr/tim. 

Sjödalen har en underleverantör (Jourmontör) som tillhandahåller jour åt oss. Jourtid räknas 

vardagar 16.00-07-00 samt helger och röda dagar. Fast kostnad för en jourutryckning för kund är        

2 280 kr per utryckning upp till 2 timmar därtill kommer eventuellt material som använts. 

Inställelsetiden är beroende på felets art, allvarliga fel som t.ex pågående vattenläcka prioriteras 

högst och tas så fort en ledig tekniker finns till hands. Mindre allvarliga fel kan däremot få vänta ett 

par timmar. 

Av kostnadsskäl för både föreningen och eventuellt er ska jourutryckningar undvikas! 

Telefonnummer till jouren är 08-657 77 20. 

Ansvar och kostnader   

Föreningen kommer faktureras av Sjödalen för deras och Jourmontörs utryckningar och om felet 

orsakats av eller ligger inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde, se bifogad ansvarstolkning, 

kommer  föreningen i sin tur fakturera bostadsrättsinnehavaren.  

Föreningsstöd 

Föreningen har i vårt gemensamma förråd elelement och en liten ugn som kan lånas vid kris så att ni 

kan klara er till NCC Kundtjänst har öppet. Ni kan också kontakta Mikael Olshammar (ansvarig för 

teknisk förvaltning i styrelsen), Linbodagränd 3, 08-645 09 95, 0730 789 733, 

olshammar@hotmail.com  om ni har några frågor. 
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