
Hvad er akutopgaver: 

Definition på AKUT: Når det er absolut nødvendigt nu og her. Brug kontaktoplysningerne på Signalgaardens 

hjemmeside 

Definition på IKKE AKUT: Når det godt kan vente til førstkommende hverdag. Kontakt bestyrelsen. 

Rekvirerer man selv håndværkere, hvor det viser sig ikke at være akut, så risikere man selv at skulle betale.  

Husk at alle hårde hvidevarer er dine egne, og kan derfor ikke repareres på signalgårdens regning 

Beskrivelse af fejl: Udbedres af 3B 
IKKE AKUT 

Udbedres af 3B 
AKUT 

Udbedres af 
beboeren selv 

Køleskab der er defekt   X 

Toilettet løber   X 
Se video og følg 

vejledningen. 

Vandrør der er sprunget  X Luk for vandet i 
lejligheden, 

begræns 
skaden, tør op 

og kontakt 
bestyrelsen 
eller tilkald 
hjælp fra 
akutlisten 

Røgalarm /varmemelder er defekt 
(manualer ligger på hjemmesiden) 

X  Holdes ren med 
støvsugning og 
testes mindst 1 
gang halvårligt. 
Udskiftning af 

batterier 

Ovn/komfur der ikke virker   X 

Problemer med tv, telefoni eller internet   X 
Kontakt din 

udbyder 

Stoppet afløb X  Rengør vandlås, 
prøv med 

svupper og 
kogende vand. 
Hvis det ikke 

hjælper, 
kontakt 

bestyrelsen 

Emhætten virker ikke. X 
 

 Renholdes med  
rengøring og 
vask af filtre. 
Udskiftning af    

filter 



Problemer med Genvex  X  Udskiftning af 
filtre 

Opvaskemaskine, vaskemaskine eller 
tørretumbler der ikke virker. 

  X 

Løse håndtag, køkkenlåger eller skuffer   X 

Strømmen er afbrudt   X 
Tjek og udskift 

sikringerne. 
Hvis det ikke 

hjælper, 
kontakt din El 

leverandør 

Problemer med Fibernet   X 
Tag strømmen 
fra og genstart 
fiberboksen. 
Hvis det ikke 

hjælper, 
kontakt Fibia 

Dørklokken virker ikke X  Udskiftning af 
batterier 

Vandhanen drypper X   

Der kommer ingen vand ud af bruser eller 
vandhane. 

  Afmonter 
slange/dyse og 
tjek om der er 
vand, hvis der 
er vand, afkalk 
brusehoved og 

dyse med 
eddikesyre.  

Afkalkning bør 
foretages 

regelmæssigt, 
da vi har hårdt 

vand. 

Radiatoren virker ikke X   

Defekt stikkontakt X   

Radiatoren drypper X  Begræns 
skaden, tør op 

og sæt en 
skål/spand 

under 

Skader efter brand og indbrud X 
Husets 

forsikring 
dækker 

bygningsdele 

 Begræns 
skaderne. 

Kontakt dit eget 
forsikrings 

selskab samt 
bestyrelsen 

Manglende lys under køkkenskabet eller i   X 



Emhætte  Udskiftning af 
lysstofrør og 

pærer 

Manglende lys på badeværelset   X 
Udskiftning af 
lysstofrør og 
spot pærer 

Manglende lys udenfor hoveddøren eller på 
fællesområdet 

X  Kontakt 
bestyrelsen 

Smadrede ruder, toilet eller håndvask   X 
Der er IKKE 

nogen Glas og 
kumme 

forsikring i 3B. 
Så I skal selv 
sørge for at 

tegne en 
indboforsikring 

med Glas og 
kumme- 

forsikring, så I 
er dækket af 

jeres 
indboforsikring  

hvis der sker 
uheld, i 

tvivlsspørgsmål 
kontakt 

bestyrelsen. 
kontakt@signal

gaarden.dk 

 


