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Hyresavtalet

Att hyra i andra hand

o Du hyr lägenheten i andra hand.

o Ditt andrahandsavtal gäller i 4 år.

o Fastighetskontoret har förstahandsavtalet.

o Den som har hyresavtalet måste bo i lägenheten och får inte 

hyra ut den till någon annan.
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Hyresavtalet

Betala hyra

o Du ska betala hyran månadsvis i förskott 

o Senaste dag att betala är sista vardagen i varje månad

o Du måste betala hyra även om hyresavin inte kommit fram.

o Kontakta hyresvärden (Fastighetskontoret) så fort som möjligt 

om du inte fått avi eller om du har problem med betalningen. 

o Du kan bli uppsagd och behöva flytta från lägenheten om 

hyran är obetald eller om du betalat hyran försent flera gånger.
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Hyresavtalet

Hemförsäkring

o Du måste ha hemförsäkring.

o Du riskerar att få stå för höga kostnader vid skador i 

lägenheten om du inte har giltig hemförsäkring.
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Hyresavtalet

Nycklar

o När du flyttar in får du ett antal nycklar och låsbrickor.

o Förutom till lägenheten kan du tillexempel få nycklar till porten, 

tvättstugan och förrådet.

o Du har ansvar för att hålla ordning på nycklarna.

o Alla nycklar måste återlämnas när du flyttar.

o Om du tappar bort nycklar behöver du betala vad det                        

kostar fastighetsägaren att tillverka nya eller byta lås.

https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.stenungsundshem.se%2FGlobal%2FDisplayMultimedia.ashx%3Fguid%3Db7cbda3f-f6b4-45ad-927e-9c01015c2aba%26maxwidth%3D220&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.stenungsundshem.se%2Fartikel%2Flas-och-nycklar&docid=joCDf5buaczz3M&tbnid=6qgr9KWpizjuzM%3A&vet=10ahUKEwjP36WPkdjlAhUPAhAIHc-HCpoQMwhHKAkwCQ..i&w=220&h=181&hl=sv&safe=strict&bih=985&biw=1745&q=nycklar%20l%C3%A4genhet&ved=0ahUKEwjP36WPkdjlAhUPAhAIHc-HCpoQMwhHKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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Att bo i lägenhet

Vårda din lägenhet

o Du ska ta hand om och vårda din lägenhet. I det ingår till 
exempel att:

o Rensa golvbrunn i badkar eller dusch regelbundet

Städa golvbrunn

o Rensa vattenlås i handfat och kök

Rensa vattenlåset

Stopp i diskhon

https://www.youtube.com/watch?v=8ag627LIZZU
https://www.youtube.com/watch?v=Myrvz-b-aHM
https://www.youtube.com/watch?v=o99gcUyexSY
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hFDv2cLU&id=95BD0F285D305731D2CF6252298CD8C385ACA42A&thid=OIP.hFDv2cLU-VjD4bAz-E4o9wHaF7&mediaurl=http://www.stockholmshem.se/Global/Boende/Ansvar%20Trivsel/G%C3%B6r%20det%20sj%C3%A4lv/rensaduschbrunn_4.jpg&exph=176&expw=220&q=reng%c3%b6ring+golvbrunn+i+badrum&simid=608051094128232866&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=Default&eim=1,2,6&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fbhL7qAt&id=C93B79AD1571F933BDC8D9F41DF81AD40B71081C&thid=OIP.fbhL7qAtemxN7yGrV1VIfgHaEK&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/8YFfWCpteyk/maxresdefault.jpg&exph=720&expw=1280&q=vattenl%c3%a5s+reng%c3%b6ring&simid=608000280363599417&selectedIndex=0&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BDyP70KC&id=14FDB175B743D0762B91A7DFD61A2C5456D59F22&thid=OIP.BDyP70KC7-cXAhH6fKXepgAAAA&mediaurl=http://www.viivilla.se/globalassets/viivilla.se/5/3/1/53175350-3082-4ac5-a620-79ae1b125879.jpg&exph=413&expw=250&q=vattenl%c3%a5s+reng%c3%b6ring&simid=607999859450318545&selectedIndex=2&cbir=sbi
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Att bo i lägenhet

Vårda din lägenhet

o Du ska rengöra filter i köksfläkten.

o Var noga med att aldrig hälla ut vatten direkt på golvet när du 

städar. Torka istället av golven med en fuktig mopp eller trasa. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ubhp%2bRoJ&id=D8A1BEC82479B7198977E8B07DC1ACCC2119ACA1&thid=OIP.Ubhp-RoJnt4RjvOmJFpbBgHaEK&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/lfeDXniiSuE/maxresdefault.jpg&exph=1080&expw=1920&q=byta+filter+k%c3%b6ksfl%c3%a4kt&simid=608003639036939515&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=flD97Xfe&id=3D5752D1C8F3C22DAA126D942E829B7C776285DF&thid=OIP.flD97XfembpaycMV4ViV_wAAAA&mediaurl=https://villalivet.se/wp-content/uploads/2016/08/rengora-flaktfilter-261x300.jpg&exph=300&expw=261&q=reng%c3%b6ra+filter+k%c3%b6ksfl%c3%a4kt&simid=608013216854507873&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qPwNeZYq&id=A715243CFAAC7AD851D7D4EB5CB9B2F13FC32128&thid=OIP.qPwNeZYqbn9X5X08fgeSAgHaKz&mediaurl=http://www.nids4kids.se/PICTURE/7855-4-vileda_hink_och_mopp-14914505-frntl_QFkdpC.jpg&exph=550&expw=377&q=hink+med+mopp&simid=608026986432037157&selectedIndex=9&cbir=sbi
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Att bo i lägenhet

Vårda din lägenhet

o Om det finns ventiler i lägenheten ska de vara öppna för att 

rensa bort fuktig luft.

o Bra luft och värme hemma

https://www.youtube.com/watch?v=6AzK_AQ4By0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yw8T%2bYbd&id=93CD88D87E2EDCF754F5A218CFE81159F4C2FD45&thid=OIP.yw8T-YbdHwyIphQLNPOpaAHaHa&mediaurl=https://static.byggmax.com/media/!Item!25512!productImage!0_25512-1.JPG/large/Ventil.jpg&exph=800&expw=800&q=ventil&simid=608033759643042865&selectedIndex=0&cbir=sbi
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Att bo i lägenhet

Förråd

o Till din lägenhet finns ofta ett extra förråd.

o Förrådet brukar finnas på vinden eller i källaren och har samma 

nummer som din lägenhet har. 

o När du flyttar från lägenheten är det ditt ansvar att tömma förrådet. 

o Därför är det viktigt att du letar upp ditt förråd så snart du flyttat in  

och sätter på ett eget hänglås, så att inte någon annan börjar 

använda förrådet.
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Att bo i lägenhet

Felanmälan

o Det är viktigt att anmäla fel till fastighetsägaren (till 

bovärd/husvärd).

o Du måste anmäla omgående om det är akuta fel i 

lägenheten, till exempel vattenläcka eller skadedjur. Det finns 

journummer att ringa på kvällar och helger.
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Att bo i lägenhet

Visa hänsyn och var en god granne

o Du ska visa extra hänsyn mellan klockan 22:00 och 06:00. Då 

ska det vara lugnt och tyst i huset och på gården.

o Du ansvarar även för att dina barn och dina besökare inte stör 

grannarna.

o Om du ska ha fest, informera dina grannar i förväg till exempel 

genom att sätta upp en lapp i trapphuset.

o Du har rätt till lugn och ro i din bostad. Om du störs av någon 

annan, prata med personen. Om inte det hjälper, 

kontakta Störningsjouren
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Att bo i lägenhet

Tvättstugan

o Respektera reglerna och tiderna som gäller i tvättstugan. 

o Städa alltid tvättstugan efter dig när du är färdig.

Vanligt tvättvett

https://www.youtube.com/watch?v=8I-gBpAPu-s
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vwhBr1ZH&id=864BD2A2877803808C0F35C42A5C26E6BC1B774A&thid=OIP.vwhBr1ZHf49Mvzcp9guSPQHaFL&mediaurl=http://professional.electrolux.se/wp-content/uploads/2017/03/pw_pd_SE.jpg&exph=1258&expw=1800&q=tv%c3%a4ttstuga+hyreshus&simid=608044162032468862&selectedIndex=19&cbir=sbi
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Att bo i lägenhet

Sopor och avfall

o Sortera ditt avfall och lägger på rätt plats i soprummet. Kompost läggs i 

en särskild påse.

o Lämna återvinning på särskilda stationer som finns till exempel vid 

mataffären. Här lämnas tidningar och förpackningar av papper och 

kartong, plast, metall och glas.

Sortera sopor

https://www.youtube.com/watch?v=JY7WUkB4nJM
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Att bo i lägenhet

Brandskydd

o Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen. 

o Byt batterier regelbundet.

o Tänk på att matlagning i olja är en brandrisk. Ha alltid ett lock till hands att 

kväva elden med om det börjar brinna. 
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Att bo i lägenhet

Brandskydd

o Trapphuset ska vara tomt från till exempel från barnvagnar, skor 

och cyklar. Det är en utrymningsväg vid brand och får inte 

blockeras.

o Brinner det i din lägenhet – ta dej ut och stäng dörren.

o Brinner det eller är rökfyllt i trapphuset – stanna i din lägenhet, 

Räddningstjänsten hjälper dej ut. Larma 112

Brandsäkra dej

https://www.youtube.com/watch?v=aXe14_MwVpo
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Söka ny bostad

o Efter fyra eller fem år är det dags att lämna din 

genomgångslägenhet.

o Du ansvarar själv för att söka ny bostad och behöver börja med 

detta i god tid.
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Söka ny bostad

o Boplats förmedlar lägenheter för de kommunala hyresvärdarna i 

Göteborg och även för vissa privata fastighetsägare. 

o Lägenheterna fördelas efter kötid.

o Du ska vara registrerad på Boplats och betala din medlemsavgift 

för att behålla din köplats. 
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Söka ny bostad

o Du behöver stå i kö flera år för att få lägenhet med 

förstahandskontrakt i Göteborg.

o Du kommer därför också behöva söka bostad på andra sätt

✓hos privata hyresvärdar, registrera dej till exempel på 

www.homeq.se

✓bostäder i andra hand och inneboende, t ex genom Blocket och 

hemsidor för andrahandsförmedling

✓hos hyresvärdar i andra kommuner i Sverige

✓om du har inkomst och ordnad ekonomi kan du köpa en bostad
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Kontakt

Mobila boendeteamet
Fastighetskontoret

Etableringsenheten

mobilaboendeteamet@fastighet.goteborg.se

Hamdi Basha 031-368 12 45

Ryham Hassan 031-368 12 46

Ahmed Shire Abdulle 031-368 81 18

Dina Omar 031-368 81 80 

mailto:mobilaboendeteamet@fastighet.goteborg.se



