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F E L A N M Ä L A N

Har en lampa gått sönder i trapphuset, funkar inte torkskåpet eller går inte

ytterdörren igen? Har du problem med Internet eller TV:n? Nedan finner du

kontaktuppgifter till vår förvaltare och våra leverantörer av tjänster. Vid akuta

ärenden – kontakta styrelsen!

Ekonomiskt relaterat

Ekonomiska frågor direkt kopplade till dig såsom avi, autogiro, inbetalningar och

dylikt görs direkt till vår ekonomiska förvaltare Jessica Westerlund, Nordstaden:

http://nordstaden.se/om-oss/medarbetare/ 

Telefon: 08 – 587 801 54

Fastigheten/Allmänt

Felanmälan gällande fastigheten, görs direkt till vår fastighetsförvaltare Adamsberg

Fastighetsförvaltning (Afast).

Epost: felanmalan@afast.se

Telefon (kontorstid 09:00-16:00): 08 – 510 684 00

Du kan också besöka Afast via deras hemsida: www.afast.se. 

Utanför kontorstid erbjuds jour-tjänst. OBS! Detta får endast användas för akuta

problem (kontakta styrelseordförande innan du ringer utanför kontorstid). Det

medför en extra kostnad att utnyttja denna tjänst och kan debiteras
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bostadsrättsinnehavare direkt.

Bredband

Ownit’s kundtjänst svarar på alla frågor som rör administrationen av vårt bredband.

Nyinflyttade medlemmar behöver skapa ett nytt konto via Ownit’s portal.

Telefon: 08 – 525 07 300

Du kan också kontakta Ownit via deras hemsida: www.ownit.se. 

Kabel-TV

Fastighetens kabeltv-leverantör är ComHem (uppsagt 2021-12-31).

Telefon: 90-222

Du kan också kontakta ComHem via deras hemsida www.comhem.com.

Elavtal

Fortum Ellevio AB använder fastigheten för grundavtal.

Telefon: 020 – 46 00 00

Du kan också kontakta Fortum Ellevio via deras hemsida www.fortum.se.

Städning trapphuset/tvättstugan

Smart Förvaltning Sverige AB – Smart Trappstädning står för städningen i

trapphuset och tvättstugan. Vid utebliven städning eller frågor, kontakta styrelsen

först.

Telefon till Smart Trappstädning: 08 66 00 260

Du kan också kontakta Redita via deras hemsida www.smarttrappstadning.se.
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Skötsel utemiljö

Tingvalla Mark AB står för skötsel av vår utemiljö. Vid frågor, kontakta styrelsen

först.

Telefon till Tingvalla Mark AB: 08-410 690 00

Du kan också kontakta Tingvalla Mark via deras hemsida www.tingvallamark.se.

http://www.tingvallamark.se/

