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PROBLEM MED SPISKÅPOR I SAMBAND MED FLÄKTBYTET 
 
Styrelsen har anlitat HSB Nordvästra Skåne för projektledning av fläktbytet. Föreningen har 
därefter valt att teckna avtal med Bravida, vilken är en av de entreprenörer HSB har tecknat 
avsiktsförklaring med för samverkansentreprenader. Bravida är därmed den entreprenör som 
utför själva fläktbytet och HSB agerar projektledare och är med detta ansvarig för samordning 
och kontakt mellan förening och entreprenör.  
 
I samband med det pågående fläktbytet i era lägenheter har det dykt upp defekter i en del 
spiskåpor. Felen som har uppstått är av lite olika karaktär, en del får ett missljud, i andra fall är 
det kretskort som ej fungerar som det ska med följd att strömbrytare och liknande tappar sin 
funktion. 
 
Den spiskåpa som styrelsen valt är av betydligt högre kvalitet än standard, både vad gäller 
funktion och utseende. Valet på denna mer exklusiva variant berodde även på att den är mer 
slimmad för att skapa så stort avstånd som möjligt mellan spis och spiskåpa, både ur 
säkerhetssynpunkt och med tanke på bekvämlighet vid matlagning. 
 
Spiskåpor och fläktar är av fabrikat Swegon, ett företag med mångårig erfarenhet och kvalitativa 
produkter. Anledningen till de defekter som uppstått nu beror dels på den rådande pandemin, 
det råder materialbrister hos leverantörerna vilket leder till både förseningar och i vissa fall 
sämre produkter. 
 
Bravida, HSB och styrelsen för löpande dialoger med Swegon för att komma till rätta med detta. 
I de fall defekta spiskåpor har upptäckts kommer Swegon att åtgärda samtliga anmälda fel. 
Detta påverkar inte på något sätt garantin. 
 
Felen påverkar endast spiskåpan, ventilationen i era bostäder fungerar som den ska i övrigt. 
 
Vi ber om ursäkt för det som inträffat och hoppas på förståelse under rådande omständigheter. 
 
Vid frågor vänligen kontakta HSB:S projektledare Niklas Bergström på 042- 19 95 61 eller 
niklas.bergstrom@hsbhbg.se  
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