
INFORMATION OM BESIKTNINGEN

Besiktningen är klar som dem flesta vet och har märkt. Besiktningen gick
jättebra och vi kan gå vidare med en kort sammanfattning där vi kan
konstatera att det inte var så jätte mycket att fixa men saker finns att
lösa. Målet är att åtgärda problemen till slutet av Juni men mycket kan
hända tills dess så vi kan inte spika något i sten ännu, men så fort vi i
föreningen får information/uppdatering så meddelar vi er.

Alla som har problem med vitvaror som exempelvis köksfläkt,
kyl/frys eller spis/ugn måste skicka in felanmälan via Hökerum
direkt innan eran garanti löper ut och detta kan ni göra via länken
som finns nedan, ett bra exempel var att många hade problem med
knappen till lampan på köksfläkten och den kan ni felanmäla direkt.
Besiktningsmannen upptäckte att fläkt i badrum är smutsig eller i
princip igentäppt, fläkten måste ni själva rengöra förhand och
instruktioner kan ni på enklast sätt hitta i bopärmen. Vårt tips är att
ni felanmäler felen via Hökerum, sök på google Garantiärende
Hökerum och så kommer ni hitta rätt annars skriver ni in den
angivna texten i adressfältet på eran webbläsare.
https://www.hokerumbygg.se/kontakt/garantiarende/

Tyvärr var det 4 st totalt som inte kunde närvara under dem 2 dagarna,
vi kan tyvärr inte göra så mycket då vi har varit ute i god tid med
information, vi skulle rekommendera er att ni också felanmäler felen ni
uppgett på 5 års underlaget, om ni är osäkra vilka fel så kan ni maila oss
så kollar vi upp dem åt er då vi har sparat alla.

Vid frågor kan ni alltid vända er till oss, ni hittar våra kontaktuppgifter i
trapphuset. Är ni intresserade av att vara med i föreningen? Är ni också
intresserade av att göra skillnad, ni är alltid välkomna, ju fler desto
bättre.

https://www.hokerumbygg.se/kontakt/garantiarende/

