
Välkommen hem!

         Kontakta och besök oss
MINA SIDOR PÅ WWW.FAMILJEBOSTADER.COM
Här kan du dygnet runt göra felanmälan, boka 
tvättstuga, se hyresavier och söka p-platser och 
garage. Lösenord finns på din hyresavi.

KUNDSERVICE 0770-814 814
Måndag 08:00–17:30
Tisdag–torsdag 08:00–16:45
Fredag 08:00–14:00

BESÖKSKONTOR 

         När något är trasigt
På vår webbplats kan du dygnet runt logga in för 
att anmäla ett fel och följa ditt ärende.

Ett akut fel, som innebär risk för skada på person 
eller lägenhet, ska du genast anmäla till vår kund-
service. Om ett akut fel inträffar när vi har stängt 
ringer du fastighetsjouren 08-656 19 90. 

Vi bokar tid med dig när vi ska åtgärda något i 
din lägenhet. Våra arbetskläder har FB-logotyp 
och du kan be oss visa legitimation.

AB Familjebostäder Box 92100 120 07 Stockholm kontakt@familjebostäder.com www.familjebostäder.com0770-814 814 Kundservice

         I ditt hus
STÄDNING

GÅRD OCH PLANTERINGAR

BREDBAND, TV OCH TELEFONI
I huset finns ett öppet fibernät och du väljer själv 
leverantör för bredband, tv och telefoni. Se hela 
utbudet på www.familjebostader.qmarket.se

SKADEDJUR
Om du misstänker att det finns skadedjur i din 
lägenhet anmäl till Nomor, 0771-12 23 00 
www.nomor.se/skadeanmalan

SOPOR OCH ÅTERVINNING
I anslutning till huset kan du slänga hushålls-
sopor samt återvinna dina förpackningar och 
elsopor. Tack för att du källsorterar och lägger 
i rätt behållare.

         Trygg där du bor
STÖRNINGAR
Om du blir störd - börja med att berätta det för 
din granne. Ring kundservice om du behöver 
hjälp att hantera situationen. På kvällar och nät-
ter får du hjälp av störningsjouren 08-658 11 60.

OMSORG OM DIN GRANNE
Om du ser eller hör att någon i huset far illa kan 
det räcka att knacka på dörren och sedan gå  
tillbaka till din lägenhet. Ring 112 om  
situationen upplevs som akut eller hotfull.

BRANDSÄKERHET
Du får inte förvara saker som barnvagn, cykel 
eller pulka i trapphuset eftersom det är en ut-
rymningsväg. I händelse av brand, sätt dig själv 
och andra i säkerhet och larma 112.

Hej, jag som förvaltar ditt
hus heter Martin. Jag har det
övergripande ansvaret för
fastighetens skötsel, underhåll
och ekonomi.

Hej, jag heter Peter och är
din husvärd. Jag ser till huset
och gården och jag åtgärdar
felanmälningar.

Önskehemsgatan 34, Högdalen
Askebykroken 13 , Rinkeby

Svensk Markservice sköter marken och
planteringar vid huset och skottar snö på vintern.

Skurgubben Städservice AB sopar och torkar golv
i entréer, trapphus och tvättstugor varje vecka.
Källaren städas en gång i månaden.


