
Tänk dig en fjällstuga som är under 
uppsikt och blir omhändertagen. 

Varje timme. Varje 
dag. Året om.
Vilken dröm va? Låt den bli din – anlita Stugvakten!
Det hela är mycket enkelt. Stugvakten är en service med ett centralt övervaknings-
system,där modern teknik och människa möts för att samarbeta. Och där syftet är att 
skapa total övervakning och trygghet. Detta syns i realtid i såväl webb som app. Allt 
för att underlätta för dig som är stugägare.

För mer info, ring 
0684-201 05

Fördelarna med Stugvakten
  Trygghet – du behöver inte fundera på om värmen håller 

rätt temperatur. Alla avvikelser larmas direkt i appen. 
Och Stugvakten åtgärdar. 

  Säkerhet – du behöver inte oroa dig för om du kom ihåg 
att låsa alla fönster och dörrar. Stugvakten har koll.

  Åtgärd – du behöver inte spendera många långa mil i 
bil, för att sedan på plats laga en läckande varmvatten-
beredare. Stugvakten löser det. 

✔

✔

✔

Din egna 
stugvakt i 
fjällen

Stefan Knutsson, Gruvarbetarvägen 18, 840 97 Bruksvallarna
070-229 84 07 • 0684-201 05 • stefan@bjarvbyn.se 

Nyfi ken på att se hur allt fungerar? Kika och testa här: 
http://stugvakten.trebor.se



Stugvakten
Jag heter Stefan Knutsson. Bor och är verksam 
inom skog, bygg, turism och service i Bruks-
vallarna sedan -95. Nu har jag utökat mitt 
serviceutbud och åtar mig även rollen som din 
egna stugvakt i fjällen. Det innebär att jag 
har 24h service och ser i Stugvakts-appen hur 
din stuga mår. Har du sedan tidigare en stug-
service, så samarbetar jag så klart med dem.

Hur då?
Jag samarbetar med två företag i Uppsala, 
Ertek och Trebor, som tillsammans tagit fram 
en lösning inom stugsäkerhet. Skulle det 
exempelvis uppstå en situation i din stuga, att 
värmen av någon anledning hamnar under en 
viss temperatur, får jag (samt du) ett larm om 
detta i Stugvakts-appen. Jag åker till stugan 
för att kontrollera vad som hänt och åtgärdar 
problemet omgående. I de fall en behörig 
entreprenör behövs, kallas dessa in av mig.

SÅ VILKET BEHOV HAR DU?
GRUNDPAKET Webserver, Internetuppkoppling och inomhustemperatur

PAKET 1 Utetemperatur, utebelysning, värmekabelövervakning

PAKET 2 Webbkamera ute och inne

PAKET 3 Larmindikering fönster och dörrar, larmindikering rörelse, brand samt vattenskada

PAKET 4 Fjärrstyrning belysning, inomhustemperatur, eluttag

PAKET 5 Fjärrstyrning bastu, utebelysning, kodlås

PAKET 6 Skräddarsytt paket

Alla stugägare har olika behov. 
Därför fi nns fl era paketlösningar att välja bland.

För mer info, ring 
0684-201 05

Stefan Knutsson, Gruvarbetarvägen 18, 840 97 Bruksvallarna
070-229 84 07 • 0684-201 05 • stefan@bjarvbyn.se 

Nyfi ken på att se hur allt fungerar? Kika och testa här: 
http://stugvakten.trebor.se


