
När ska du felanmäla?

Anmäl fel som gäller driften av Byggnad utvändigt

Anmäl fel som gäller driften av Byggnad invändigt

Så här gör du Felanmälan 
– för dig som jobbar, forskar eller pluggar på Chalmers

Gå in på vår hemsida  
www.chalmersfastigheter.se  

och välj Felanmälan. 

Välj fastighet, eller klicka på kartan 
längst ned på sidan och markera  

fastigheten där. 
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Hiss Väggar, tak & golv El & allmänbelysningVatten & avloppVärme, kyla & ventilation

Utomhusbelysning Snöröjning & 
 halkbekämpning

Plantering  
& landskap

Tak & fasad Fönster & entre

1)  Vi tar emot din felanmälan och du får ett svarsmail   
 i din inkorg
2)  Vår drifttekniker eller avtalad entreprenör arbetar   
 med att åtgärda din felanmälan
3)  Statusuppdatering kommer under arbetsgång  
 om det finns behov
4)  När din felanmälan är åtgärdad får du ett mail  
 i din inkorg 
 

 

Våra särskilda rutiner för ärenden som rör fel i fastighet  
eller lokal garanterar en snabb insats och rätt åtgärd.  
Ett fel som enligt vår bedömning inte är av akut karaktär 
avhjälper vi senast inom 3 arbetsdagar efter att anmälan 
kommit in. När felet är åtgärdat får du ett mail som  
bekräftar det.
Om felet återkommer behöver du göra en ny  
felanmälan enligt ovan.

Vad händer när jag gjort min felanmälan?

 

Det kan vara svårt att veta vem som är fastighetsägare  
till de olika fastigheterna på Campus. Oavsett vilken 
fastighet du befinner dig i kan du göra en felanmälan 
via vår hemsida. Klickar du på en fastighet som ägs 

av annan fastighetsägare blir du omdirigerad till deras 
egna sida (formulär) för felanmälan (och däri kan det 
skilja lite mot vår egna). Om det inte är vår fastighet 
kommer du att få ett mail ifrån deras drifttekniker.

Fel har att göra med drift och löpande underhåll, service 
med t.ex. hjälp att hänga upp en hylla och administration. 
Till Chalmers serviceavdelning vänder du dig om 
det gäller följande:
• inredning, utrustning, lokalvård,
• post, transport, och godsmottagning,
• reproservice,
• vaktmästeri och teknisk service,
• växel och passerkort,
• tentamensadministration eller salsbokning

Som fastighetsägare ansvarar vi för fastighetsrelaterade 
åtgärder i våra fastigheter. Fastighetsrelaterade åtgärder 
kan till exempel handla om att komplettera trappor med 
en ramp och/eller räcken, ta bort en hög tröskel och se 
till att det finns kontrastmarkering t.ex. på trappor  
och glaspartier. Har du funderingar kring servicen  
i din fastighet kontakta din kundansvariga eller  
drifttekniker här: chalmersfastigheter.se/min-fastighet

Välj Felanmälan, fyll i uppgifterna 
och beskriv felet. Ladda gärna upp 

en bild som visar vad som hänt. 

Godkänn behandlingen av  
personuppgifter.  Skicka in!

Vad är skillnaden mellan fel och service?

Se filmen om  
felanmälan här:

Adress
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Spelar det någon roll vem som är fastighetsägare?

Vid akuta ärenden:
(risk för personskada, vattenläcka, stora elavbrott eller liknande)  
Jourtelefon 031-772 49 37 
Hissfel 031-772 49 38

Övriga kontaktuppgifter hittar du på 
www.chalmersfastigheter.se

Vi följer strikt dataskyddsförordningen som gäller inom hela EU.  Läs mer på vår 
hemsida om hur vi jobbar med GDPR och skyddar dina personuppgifter. 

Så jobbar vi med GDPR


