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Under covid-19-pandemin avhjälper vi endast akuta 
och prioriterade jobb  
Upprättad 2020-11-16. Listan gäller tillsvidare. 
Nya beslut fattas utifrån myndigheternas och stadens rekommendationer. 

Akuta jobb 
Avlopp Stigande stopp 
Vattenläckage Rinnande, översvämning 
Fallande/Ruttna grenar 
och träd 

Risk för person- och/eller egendomsskada 

Trasig lekutrustning Risk för personskada 
Brunnslock som saknas Risk för personskada 
Avlopp Totalstopp 
El Helt ur funktion i objektet/strömlöst kök 
Eluttag Lossnat helt/strömförande. Risk för personskada. 
Strömbrytare Lossnat helt/strömförande. Risk för personskada. 
Fönster Går ej att stänga vintertid, markplan/loftgång. Påverkar 

trygghet och säkerhet. 
Glasruta Genomslagen glasruta, både inner- och ytterglas 
Inbrottsskada Lägenhetsdörr/fönsterkarm. Påverkar trygghet och 

säkerhet. 
Spis Ur funktion, minst 2 plattor + ugn 
Kyl/Frys Ur funktion 
Tvättställ Lossnat från vägg, risk för ras/vattenskada 
Diskmaskin i 
verksamheter 

Ur funktion 

WC Spolanordning ur funktion om HG ej kan spola med hink 
Hiss Står 
Hiss Person fast i hiss 
Belysning – trapphus Ur funktion. Med inverkan på trygghet och säkerhet, ej 

enstaka lampor 
Belysning - utemiljö Ur funktion. Med inverkan på trygghet och säkerhet, ej 

enstaka lampor 
El Ur funktion. Strömlöst 
Elektroniskt passer-
system/Dörrautomatik 

Ur funktion. Låst/olåst. Inverkan på trygghet och säkerhet. 

Fasad Skador, risk för skada på person eller egendom. 
Fönster Glas krossat 
Hängrännor  Ur funktion 
Klotter Behov av klottersanering 
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Ljud Högt störande oljud från undercentraler, fläktrum, hiss, 
elcentraler eller dylikt. 

Lukt Trapphus (avföringslukt och dyl. ej cigarett- eller matlukt). 
Lås Skalskydd ur funktion. Låst/olåst. (grus/smuts vid tröskel 

vanligt, be hg försöka ta bort). 
Skadegörelse – förråd Går ej att låsa och inverkar på trygghet och säkerhet 
Sophantering Stopp 
Städning Övergivna föremål som har stor påverkan på trivseln, ex. 

hushållssopor och brandfara. 
Tvättstuga Bokningssystem/maskiner/torkrum ur funktion. 
Tvättstuga Tvätt sitter fast i maskin, kvarglömda nycklar. 
Ventilation Helt ur funktion 
  

Prioriterade jobb 
Vattenläckage Risk för vattenskada 
Brandvarnare Ur funktion/saknas 
Lås Cylinderbyte 
El Delvis strömlöst 
Miljörum/Grovsopor Behov av tömning 
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