
i allmänna utrymmen som trapphus, garage, 
vinds- och källarförråd och utomhus. 

Ulf Andersson är elsäkerhetssamordnare 
hos oss på Gullikssons El i Stockholm. Han 
poängterar vikten av rätt kompetens hos den 
som arbetar med elinstallationer, vilket numera 
också har har stöd i lagen: 
– Genom nya elsäkerhetslagen 2017 fick 
Sverige ett helt nytt system för vilka krav som 
gäller för den som utför elinstallationer. Syftet 
med lagen är att främja hög elsäkerhet och 
minska risker för att el orsakar personskada 
eller sakskada.

Att välja elinstallatör med korrekt kompetens 
kan vara helt avgörande för säkerheten i 
fastigheten. – Inte sällan ser vi rena skräck-
exempel på hur felaktigt utförda elinstalla-
tioner kan ställa till det, säger Ulf. På senare år 
handlar det ofta om elbilsladdare som kopplats 
i undermåliga vägguttag med överhettning och 
till och med eldsvåda som följd. 

Hur ska man då veta att elinstallatören man 
tänkt anlita har rätt kompetensen för arbetet? 
Ulf tipsar: – Kolla alltid upp företaget på 
Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla el-företaget”. 
Här ser man enkelt vilken behörighet
företaget har för olika typer av installationer 
och elarbeten. Det ger trygghet!

Trygga, kostnadsbesparande installationer och 
underhållsservice till nöjda bostadsrättsföreningar 

i Stockholm och Mälardalen sedan 1998.

Att bostadsrättsinnehavare är ansvariga 
för sina egna elprodukter och installationer 
vet de flesta. Men visste ni att föreningens 
ordförande och styrelsemedlemmar faktiskt 
kan hållas ansvariga för olyckor som är
orsakade av felaktiga eller gamla installa-
tioner i föreningens elanläggning?  

Så här säger Elsäkerhetsverket: ”Det är inne-
havaren som ansvarar för att elanläggningen 
är säker. Ansvaret innebär bland annat att 
regelbundet kontrollera anläggningen och 
hålla koll på vilka lagar och regler som gäller.” 

I en bostadsrättsförening är det vanligtvis 
föreningen som ansvarar för elinstallationer 
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Att låta fackmän se över elanläggningen ger grundtrygghet och minskar risken 
för olyckor som kan orsaka både personliga och materiella skador!  

Temaveckor elsäkerhet
– få en kostnadsfri konsultation!
Passa på att få full koll på elen med en 
kostnadsfri konsultation för nyinstallation 
eller översyn av er befintliga elanläggning.

Vill ni veta mer? Kontakta oss idag.
Erbjudandet gäller BRF inom Storstockholm 
t o m 31 maj 2021.

Hos Gullikssons El har vi all kompetens som 
krävs för de olika typer av elanläggningar och 
installationer som utförs i bostadsfastigeter.

Ulf Andersson
Elsäkerhetssamordnare, Gullikssons El

Ha koll på elen!
Anlita ALLTID 
certifierade elektriker 
med behörighet att 
arbeta med föreningens 
elinstallationer. 

på föreningens el?
Full koll ”Det är elanläggningens 

ägare som har ansvaret”

”

Skaffa koll på elen!
När såg föreningen senast över 
elanläggningen? 
Dags för nya installationer?


