Information
till våra entreprenörer

Först av allt..
Vi vill att alla som arbetar för Lilium Fastigheter månar om våra hyresgäster. Vi vill att våra
hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i våra fastigheter. Våra entreprenörer blir våra
representanter och det är därför viktigt att alla följer samma regler och principer. Vi värdesätter god service och ett bra bemötande.

Du som entreprenör
All personal ska vara utbildad för sin uppgift. Personalen ska vara välvårdad, och använda
arbetskläder med entreprenörens logga på. Vi vill även att våra hyresgäster ska
störas så lite som möjligt. Därför är det viktigt att arbetet börjar efter 07.00 och avslutas
senast klockan 17.00, om inget annat är överenskommet.

Innan du börjar arbeta för oss
Inför ett arbete i någon av våra fastigheter bokar entreprenören i samråd med beställaren en
tid med hyresgästen. Entreprenören redogör då vad som ska utföras och hur lång tid arbetet
kommer att ta. Om det under tiden skulle komma oväntade hinder så är det viktigt att entreprenören tar kontakt med beställaren.

Under arbetets gång
Som entreprenör får du enbart utnyttja de delar av fastigheten som behövs för att lösa
uppgiften. Efter utfärdat arbete ska arbetsstället städas och om arbetet pågår under flera
dagar så ska städningen ske dagligen om hyresgästen behöver utnyttja aktuellt utrymme.
När arbetet är klart ska du alltid kontrollera det noggrant, kontrollera kvalitén och vid behov
kontakta beställaren för slutbesiktning. Därefter lämnar du information till hyresgästen och
beställaren att arbetet är klart, lämna även kontaktuppgifter som hyresgästen kan vända sig
till vid eventuella frågor.

Möte med våra hyresgäster
Nedan finns några punkter som vi vill att ni följer:
• I samråd med beställaren bokar entreprenören tillsammans med hyresgästen en tid för
planerat arbete i fastigheten.
• Entreprenören gör hyresgästen uppmärksam på sin närvaro innan arbetet börjar.
• Rökning är inte tillåten i våra fastigheter eller innergårdar.
• Om du som entreprenör måste ta ett telefonsamtal, försök göra det kort och diskret.
• Var noga med att visa hyresgästen respekt för deras egendom och besök inte andra rum
än där arbetet ska utföras i.
• Legitimera dig, du ska alltid bära ditt ID-kort synligt.

Vid ett eventuellt avbrutet arbete då du som entreprenör måste komma tillbaka vid ett
senare tillfälle är det viktigt att du pratar med hyresgästen och beställaren. Detsamma gäller
vid förhinder.
Vid fakturering så märks fakturan med den märkning som du som entreprenör erhöll vid
beställningen.

Sektretess och säkerhet
Du som entreprenör har sekretess för vad du ser, hör och läser i samband med att du vistas
i fastigheten. Det är inte tillåtet att filma eller fota om det inte är nödvändigt för att utföra
arbetet.
Viktigt att tänka på:
• Du är ansvarig för alla utkvitterade nycklar och taggar.
• Använd endast godkända stegar, ställningar och lyftdon.
• Håll alltid uppsikt över maskiner och se till att ingen kan skada sig på dem.
• Vid överenskommen arbetstid utöver ovan angivet i fastigheten, ansvarar du till fullo för
eventuell stöld och skadegörelse på hyresgästens egendom samt att inga främmande
personer kan ta sig in i fastigheten.

Parkering
Det är de allmänna reglerna vid en fastighet som gäller för er entreprenörer. Vid användandet av en servicebil, var noga med att den inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst eller
liknande. Parkera inte heller framför ingången till en fastighet annat än för att lasta i eller ur
material.

Annat att tänka på:
Entreprenören har alltid arbetsmiljöansvaret vid beställt uppdrag samt ansvarar alltid för
samordning av arbetsmiljön vid arbete i fastigheten*. Entreprenören använder alltid egna
verktyg och utrustning.
Entreprenören kompenserar hyresgästen vid eventuella skador som entreprenören är
vållande till. Det gäller även självrisk och skador på inventarier med mera.
Heta arbeten ska utföras enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler.
Det är entreprenörens ansvar att samtliga anställda och eventuella underleverantörer känner
till våra regler och instruktioner. Entreprenören ska vara medveten om att vidare samarbeten försvåras om detta inte efterföljs.

Kontakt
060-12 61 00
Esplanaden 23, 852 36 Sundsvall

