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Bilaga 2 
Brf Stormen har avtal med HoJ Jouren om fastighetsjour. 
Jouren gäller endast vardagar 16.00 - 07.00, samt lördag, söndag och helgdag. 
Vicevärd finns inte tillgänglig på dessa tider. 
HoJ Jouren har egen anknytning till SOS ALARM.  
Telefon till HoJ Jouren 018 – 15 44 17. 
Jourplan Brf Stormen  Brf Stormen betalar 
UPPVÄRMNING/ Relita  Fel åtgärdas dygnet runt. Störning i undercentral. Varken värme eller varmvatten.  GLAS/ Glasklart Vid genomslag åtgärdas dygnet runt. Glaskross trapphus, tvättstuga,  gemensamt utrymme  VATEN OCH AVLOPP/ Relita Dygnet runt. Stoppa läckage samt ev. erforderlig  Vatten, läckande och sprutande vattensugning påbörjas. Vid större skada tas kontakt omgående med Brfs´ kontaktperson, samt Brfs´ försäkringsbolag. Vid avloppsstopp i stammen eller Dygnet runt. Rensa stopp samt ev. erforderlig om avloppsvatten stiger upp i  vattensugning påbörjas. Vid större skada tas kontakt lägenhet. omgående med Brfs´ kontaktperson, samt Brfs´ försäkringsbolag.  SANERING/ Relita Dygnet runt. Blod, urin, exkrementer och dylikt i  trapphus eller annat gemensamt  utrymme.  ELFEL/ Relita Dygnet runt. Elfel i lägenhet. Endast huvudsäkring  eller elfel utanför lägenhet åtgärdas.  TVÄTTSTUGA/ Relita Dygnet runt. Översvämningar och huvudsäkringar  åtgärdas.  BRAND OCH RÄDDNINGSTJÄNST/ Relita Dygnet runt. Vid större skada kontaktas Brfs´  Relita åker alltid med brandkåren vid  kontaktperson samt Brfs´ försäkringsbolag. larm.  CENTRALANTENNER/ Com Hem Åtgärdas vid storhelg. Vanlig helg eller kväll/natt Åtgärdas om flera lägenheter i samma  åtgärdas ej. trapphus har liknande fel. 



Brf Stormen   

Copyright (©) Björn Bylund Konsult AB    27 
  

Jourplan Brf Stormen  Brf Stormen betalar inte 
Här avses arbete under jourtid som kan beställas och beslutas samt betalas av medlem.  ELFEL/ Relita Medlem kan beställa utryckning och lån av Elfel i lägenhet. spisplatta/frys vid storhelg (Relita). Gruppsäkring i lägenhet. Återställning av jordfelsbrytare. Fel på kyl, frys, spis.  TVÄTTSTUGA/ Relita Medlem kan beställa utryckning. Fel på tvättstugeutrustning eller plagg  Fel anmäls till vicevärd eller Brfs´ e-post eller  kvar i tvättmaskin/mangel. brevlåda.  GARAGEPORTAR/ Relita Garageinnehavare kan beställa utryckning. Vid fel på garageport. Fel anmäls till vicevärd eller Brfs´ e-post eller 

brevlåda. 
UPPVÄRMNING/ Relita Medlem kan beställa utryckning. Luftning av element. 
VATTEN OCH AVLOPP/ Relita Medlem kan beställa utryckning. Droppande kranar. 
Vid avloppsstopp i lägenhet före stam. Medlem kan beställa utryckning. Diskbänk, bad/dusch, golvbrunn. 
Fel på egen TV-mottagare eller  Medlem kan beställa utryckning. antennuttag i lägenhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


