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I det här informationsbladet har vi samlat det mesta som du behöver veta för att få ett bra 

boende hos oss. Detta informationsblad ersätter tidigare trivselregler och informationsblad. 

 

Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Hyresgästen ska 

bevara ”sundhet, ordning och gott skick” i lägenheten. Som hyresgäst hos oss har du både 

rättigheter och skyldigheter. För att alla våra hyresgäster skall trivas och känna sig hemma 

behöver alla visa ömsesidig hänsyn. Om du och dina grannar känner till dessa trivselråd och 

handlar efter dem, blir boendet trivsamt för alla.  

 

DIN LÄGENHET 

 

Inflyttning 

Tillträde till den nya lägenheten får du efter kl 12:00, första vardagen i avtalsmånaden om inte 

annat särskilt avtalats. 

 

Var god kontrollera att du fått de antal nycklar du ska ha och att de fungerar, eftersom du har 

ansvar att återlämna samtliga nycklar vid avflyttning 

 

Felanmälningar och övriga frågor 

Felanmälan görs via formuläret på vår hemsida www.mathesa.se  

 

Övriga frågor kan ställas till info@mathesa.se 

 

Kontoret har telefontid måndag – fredag 09:00 – 12:00. 

Telefon: 0520 – 144 50 

 

Jour 

Vid akuta ärenden på kvällar och helger kan du ringa journumret för respektive ort. Detta 

finns vid entredörrar samt på hemsidan.  

 

Med akuta ärenden menas händelse som innebär direkt fara för människor eller 

fastigheten. 

 

Exempel då journumret kan användas: 

• Brand 

• Översvämning 

• Om värmen slutar att fungera 

• Om varmvattnet/vattnet slutar att fungera. 

• Allvarliga elfel som kräver omedelbar åtgärd. 

Vänligen notera att jourservice inte kan ta emot vanliga felanmälningar eller åtgärda fel som 

inte är av akut natur. 
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Brandvarnare 

Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. Montera en brandvarnare i 

din lägenhet. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Det är också viktigt att 

kontrollera så att brandvarnaren fungerar, testa minst en gång per år och glöm inte att byta 

batteri. För mer information se www.brandskyddsforeningen.se  

 

Hemförsäkring 

En av de första sakerna du ska skaffa dig när du flyttar till en lägenhet är en hemförsäkring. 

Att ha en hemförsäkring är en viktig del av tryggheten. Du som inte har hemförsäkring kan 

råka ekonomiskt illa ut då du kan bli skadeståndsskyldig för vållande av brand eller annan 

skada, till exempel på grund av misstag som att glömma ett tänt ljus eller en påslagen 

spisplatta. Du kan också drabbas hårt om någon annan, till exempel en granne gör ett misstag. 

Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarutrymmen eller vindsförråd.  

 

Sophantering 

Sopkärl för vanliga hushållssopor finns i anslutning till fastigheten du bor i. Var noga med att 

knyta ihop soppåsarna innan du slänger dem. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en 

kort stund. 

Övrigt avfall skall lämnas på återvinningsstation.  

 

Fel och brister  

Som hyresgäst hos oss är du skyldig att anmäla eventuella fel och brister som uppstår i 

lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte har anmält det, kan 

du komma att bli ersättningsskyldig.  

Skador som hyresgäst orsakar debiteras enligt gällande prislista. 

 

Underhåll av din lägenhet 

Som boende i hyreslägenhet är det viktigt att den hålls i gott skick. Självklart är ett visst 

slitage naturligt. Det finns dock vissa saker du kan göra för att enkelt minska slitaget. 

 

• Vattenläckor är en källa till dyra reparationskostnader. Om vattenskadan beror på 

oaktsamhet får hyresgästen stå för reparationskostnaderna  

• Om du misstänker att en vattenskada kan uppstå i din lägenhet t, ex, genom trasiga 

fogar i duschutrymmet så är det viktigt att du omgående felanmäler detta. 

• Vattenlåsen till handfat, tvättställ och golvbrunn måste rensas med jämna mellanrum. 

Vi rekommenderar rensning var sjätte månad samt när man märker att vattnet inte 

rinner tillräckligt fort. 

• Minimera hål i väggarna. 

• För att trägolvet i din lägenhet ska hålla sig fint så länge som möjligt bör det bonas 

med jämna mellanrum. Spillt vatten måste torkas upp omedelbart eftersom det kan 

skada golvet. Trägolv rengörs med såpa för att bevara lyster och öka livslängden. 

• Möbler ska ha ”tassar” på sina ben för att förhindra skrapmärken på golvet. 

• Fönster och balkongdörrar ska hållas stängda vid regn och när man inte är hemma. 

Vid nederbörd kan parkett och fönster skadas om de inte hålls stängda. 
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TRYGGHET OCH SÄKERHET 

 

Att känna sig trygg och inte bli störd i sin bostad är viktigt för de flesta människor. Vi vill att 

det skall vara en självklarhet för alla våra hyresgäster. Därför finns det ordningsregler kring 

boendet som hyresgästerna måste följa för att alla skall kunna trivas. Man får inte orsaka 

störande ljud i lägenhet eller trapphus. 

 

Prata med din granne 

Det är naturligtvis inte så att du inte får röra dig i din lägenhet eller träffa dina vänner. Skall 

du ha fest, tala då om det för dina grannar ett par dagar i förväg. Om de vet varför det låter lite 

extra hos dig är det lättare att ha överseende med skratt och musik. Nästa gång kanske det är 

grannens tur att ha fest. De flesta problem kan lösas när människor pratar med varandra. 

 

Om du blir störd 

Om du ändå skulle bli störd av din granne är det bra om du pratar med din granne om 

störningarna. I annat fall kan du ta kontakt med oss. Tala med din Bovärd eller kontakta 

Mathesa Fastigheter AB. Naturligtvis behandlar vi uppgifterna konfidentiellt. 

 

Så här agerar vi vid störningsärenden: 

Samtliga störningsärenden registreras i vår kunddatabas. Vi kontaktar den störande 

hyresgästen. Om störningarna ändå fortsätter får den störande hyresgästen ett brev med 

varning om uppsägning av lägenheten. Fortgår störningar trots skriftlig varning kan det leda 

till vräkning. Samtidigt informeras socialtjänsten för att genomföra en utredning. 

 

 

TRIVSELRÅD 

 

 

Balkong 

Balkonglådor och liknande ska av säkerhetsskäl sättas upp på balkongens insida och inte ut 

mot det fria eller på balkonggolvet. Se till att krukor och blomlådor har fat så att vattnet inte 

rinner ner till grannen. För din och dina grannars skull är det heller inte tillåtet att skaka 

mattor eller sängkläder från fönster eller balkong. 

 

Sköna sommarkvällar är det lockande att sitta och prata, men även de trevligaste samtal kan 

störa de som vill sova. Tänk på ljudnivån och håll koll på klockan. 

 

Bilar 

Bilar får inte framföras i området annat än vid in- och utflyttningar. Bilar får endast parkeras 

på angivna parkeringsplatser. 
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Diskmaskin & tvättmaskin 

Om du avser köpa en diskmaskin eller tvättmaskin måste du kontakta kontoret för skriftligt 

godkännande.  

 

Om du för att få plats med diskmaskinen behöver plocka bort köksskåp är det viktigt att du 

sparar dem så att de finns tillgängliga om du flyttar. 

 

Den diskmaskin som du väljer att köpa ska installeras av en auktoriserad fackman. Alla 

fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker. Var uppmärksam på vattenläckage, se 

till att maskinerna står på vattentätt underlag. Du kan bli skadeståndsskyldig om du orsakar 

t ex vattenskada med en egenhändigt utförd installation. 

 

Förråd 

Tyvärr kan det förekomma fukt i källare. Det är därför viktigt att inte ställa möbler, lådor eller 

dylikt som är känsligt för fukt direkt på källargolvet. 

 

Grillning 

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla på balkong, altan eller i direkt närhet av 

hus. Grillning får endast ske på iordningställd grillplats.  

 

Husdjur 

Husdjur skall under uppsikt. Se till att ditt husdjur inte skadar eller förorenar exempelvis 

lekplatser eller trädgårdsytor. Djuren ska hållas kopplade och får inte orsaka störande ljud. 

Undvik att mata fåglar i närheten av fastigheten då rester av fågelmaten lockar till sig möss 

och andra skadedjur. 

 

Målning och tapetsering 

Innan du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera, kontakta din hyresvärd för 

godkännande. Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört, annars kan du bli 

ersättningsskyldig vid utflyttning.  

 

Parabol och antenn e t c 

Det är inte tillåtet att montera parabol, antenn, markiser eller annat på fastighetens tak, 

skorsten, fasad, balkong eller fönster.  

 

Rökning 

Rökning är inte tillåten i lägenheten, fastighetens gemensamma utrymmen eller i närheten av 

entrén, grannarnas fönster eller balkonger. Många är känsliga för tobaksrök, tänk därför på att 

visa hänsyn om du röker. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken. 

 

Störande ljud 

Mellan klockan 22.00 till 7.00 ska ljudnivån hållas på en låg nivå. Tänk på att inte ha på TV:n 

och ljudanläggning på hög volym, smälla igen dörrar, spika eller föra annat oväsen under 

denna tid på dygnet. 
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Toalett och badrum 

Avlopp i hus är känsliga system. Det är inte tillåtet att spola ned tops, bomull, tamponger och 

andra främmande material och föremål. Orsakar man stopp blir man ersättningsskyldig för 

utryckningen som måste göras.  

 

Trappuppgång 

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även 

ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Det är därför mycket viktigt att hålla 

trapphus och entréer fria från saker som kan börja brinna eller som kan hindra utrymning. 

Förvara därför inte barnvagnar, skor, pulkor, cyklar, dörrmattor med mera i trapphuset.  

 

Husets gemensamma ytor städas av vår städentreprenör. För att de ska kunna städa ordentligt 

är det också viktigt att det inte står saker i trapphuset. 

 

Detta gäller entré, trapphus, vinds- och källargångar.  

 

Tvättstuga 

Tvättstugan är det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och därför en plats där det är 

viktigt att alla följer uppsatta regler. Tänk på att respektera tvättiderna samt att lämna 

tvättstugan i det skick du själv vill finna den då du skall tvätta.  

Lämnar du tvättstugan ostädad kommer du att debiteras enligt gällande prislista. 

Läs instruktionerna till maskinerna noggrant innan användning så undviker vi onödiga 

driftstopp. 

 

Uteplats 

Om du har en uteplats som hör till din lägenhet ansvarar du för skötseln av denna. Det innebär 

att du ska rensa ogräs och hålla den städad. Du får inte använda uteplatsen som 

förvaringsplats.  
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Uppsägning av hyresavtal 

Uppsägning av hyresavtal kan ske tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter  

3 månader från uppsägningen. Denna tid krävs för besiktning, information till och urval och 

kreditkontroll av sökande, samt visning av lägenheten. Uppsägningen skall ske skriftligen, 

antingen via mail eller genom att skicka in uppsägningsblanketten som finns på vår hemsida.  

 

Inför avflyttning 

Det är viktigt att du förbereder din avflyttning i god tid. Om städningen är otillräcklig eller 

om upprustning krävs på grund av onormalt slitage blir du ersättningsskyldig för eventuella 

merkostnader. Du kan också bli ersättningsskyldig gentemot den nya hyresgästen som ska 

flytta in om en fördröjning uppstår. 

• Tänk på att städa hela lägenheten noggrant. Samtliga golv ska våt torkas, överallt där 

damm kan ha lagt sig ska rengöras, bakom spisen ska det städas, inuti skåpen etc 

tvättställ och golvbrunn måste rensas.  

• Badrummet ska rengöras noga och vattenlåsen i handfat, dusch och diskbänk ska 

rengöras, fönsterrutorna ska tvättas även emellan.  

• Även förråd och garage skall städas noggrant.  

• Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen 

Utflyttning när hyrestiden har löpt ut skall ske senast påföljande dag, senast klockan 12:00.  

Då ska lägenheten vara inflyttningsklar för nästa hyresgäst. Infaller den dag då lägenheten 

skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 

julafton eller nyårsafton, skall det istället ske senast nästa vardag. Normalt rekommenderar vi 

dock att besiktning och överlämning av nycklar sker några dagar innan. Detta ger dig en 

tidsbuffert att hinna åtgärda eventuella fel. 

 

Då lägenheten är uppsagd är hyresgästen skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning 

för sökande som hänvisats av Mathesa Fastigheter.  

 

 


