
 
 

   

 
  
 
 

 
 
 

 

FELANMÄLAN FÖR HSB BRF LINNÉA 

 
Fel kan hända och maskiner kan gå sönder. Vår ambition är alltid att se till så att du får hjälp 
snabbt. Fel under garantitiden kan dock ta lite längre tid med tidsbokning och återkoppling då 
ärendet måste hanteras i flera led.  
 
Eftersom din bostad är ny har du fem års garanti. Under denna tid får du inte avhjälpa fel på 
annat sätt än via HSBs felanmälan, då faller garantin.  
 
Anmäl alltid fel omgående, skador kan bli större om du dröjer med att anmäla fel. Tänk på att 
om du anmäler ett fel som visar sig bero på handhavarfel så kommer du att faktureras för detta, 
även om det är inom garantitiden. Läs alltid informationen i din bopärm innan du anmäler fel 
för att säkerställa att det inte är något du kan åtgärda själv.  

Anmäl alltid fel omgående till HSBs felanmälan 
Gör din anmälan när du vill, dygnet runt, antingen på www.hsbnvs.se eller 042-19 95 90. 

HSBs felanmälan har öppet dygnet runt och efter kontorstid är den kopplad till en jour. Tänk på 
att det bara är akuta ärenden som hanteras utanför kontorstid av jouren, övriga ärenden hanteras 
nästkommande vardag.  

Anmälan av fel på vitvaror 
Fel på dina vitvaror anmäler du direkt till tillverkaren. Anledningen till detta är att du behöver 
ange olika produkt- och serienummer som finns på din maskin.  

Du anmäler enklast fel på dina vitvaror genom serviceportalen My Siemens Home (läs mer om 
hur du gör på infobladet under denna flik) 

Du kan också ringa 0771-11 22 77. 

Du kan även mejla in din felanmälan på bsh-service-se@bshg.com.  

Om det kvarstår fel sedan slutbesiktningen 
Huset är slutbesiktigat vid ditt tillträde och alla fel ska vara åtgärdade. Vi kan ju dock ha missat 
något, så därför kommer vi ut till dig när du har bott i din bostad i ett halvår. Om du upptäcker 
fel som missats vid slutbesiktningen, så notera detta för dig själv så att du kan ta upp det vid 
sexmånaderssynen. Besiktningsmannen kommer inte att besiktiga ditt hus vid det tillfället, utan 
kommer bara bedöma fel som du själv vill lyfta. Vi vill också poängtera att det kommer att 
uppstå sprickor i väggar och tak. Detta kommer inte att åtgärdas förrän efter 2 år.  
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