
Viktig information avseende hissarna

Den 16 nov kl 18.30 kommer ManKan till Kvartersgården och berättar
varför det har blivit så mycket problem med hissarna. 

Nedan finner ni allmän information som alla bör ta del av.  

    SÅ HÄR SKA DU ALLTID GÖRA FELANMÄLAN. 

Vi ber alla att alltid göra en felanmälan, 020-022 00 95, om det är något som inte fungerar som det ska. Det är vårt 

bästa vapen för att komma till rätta med de inkörningsfel som nu finns. Tack vare felanmälan kan vi i styrelsen följa 

vad som händer och även säkerställa att något sker vid felaktigheter. ManKan har ett garanti- och serviceavtal som 

löper på sju år. Utryckning ingår i det pris vi betalt för hissarna, de har därmed ett starkt incitament för att få bukt på 

alla felaktigheter och inkörningsproblem.

      HISSÖVERVAKNING 

Mankan kommer att installera en internetlösning som löpande skickar information om hur hissen mår till ManKan. 

Därmed kommer de alltid kunna ha koll på vad som händer med en hiss och om det är ett fel så kommer det ett 

meddelande direkt till dem från hissen. Den här lösningen ska underlätta för teknikern så att han redan innan han 

kommer fram vet vilket fel som har uppstått. Detta underlättar deras arbete och bidrar till att löpande hålla koll på att 

våra hissar mår bra.

      STORLEK 

De nya hissarnas innermått klarar alla krav som ställs på nya hissar vad gäller storlek för sjukvård, brandkår etc. 

      KOSTNADER 

Vid alla typer av upphandlingar så utgår styrelsen ifrån medlemsnytta dvs. vad är bäst för oss medlemmar. Till detta 

kommer ekonomi, dvs. vad kostar det, och även vilken påverkan de olika valen har på miljön. Detta medför att det inte

alltid är den billigaste offerten som vinner i våra upphandlingar.

      KOMMA UPP TILL PLAN 16 

Detta kommer nu, äntligen, att installeras i samtliga stora hissar så att de som har förråd / bor på plan 16 kan ta 

hissen ända upp. Det innebär att det bara är de som har behörig upp till plan 16 som kan komma dit med hissen.

HÖJNING AV STORA HISSARNA 

Just nu pågår arbetsplanering för att höja taket i de stora hissarna med 30 cm. Kostnaden för detta blir inte större för 

föreningen än om detta hade skett från början. Arbetet beräknas ta 6-7 veckor per stor hiss och mer info om tider etc. 

kommer inom kort.


