
Välkommen till oss 
som hyresgäst

Information och tips för
dig som bor i hyresrätt



Testa din brandvarnare
En brandvarnare kan rädda ditt och andras liv om 
det börjar brinna. Vi som hyresvärd ska se till att 
det finns en brandvarnare i din lägenhet men du 
måste själv testa att den fungerar.

Testa regelbundet genom att trycka på test- 
knappen. Det är särskilt viktigt om du varit  
bortrest eftersom batteriet kan ha tagit slut.

Hör av dig till oss om brandvarnaren inte fungerar. 

Att bo i en hyresrätt har många fördelar. Du behöver inte satsa pengar i boendet och du 
slipper risken att inte få tillbaka satsade pengar när du vill flytta. Du är dessutom fri att flytta 

när du vill, efter tre månaders uppsägning. Hyresrätten ger dig en rad möjligheter eller 
rättigheter. Hyresrätten innebär också att du som hyresgäst har skyldigheter.

Vi vill att du ska känna till vad du kan förvänta dig av oss som hyresvärd och vad vi i vår 
tur kan kräva av dig som hyresgäst. Om du känner till dessa regler, och handlar efter dem 

och dina grannar gör likadant, blir boendet trivsamt för alla!

Betala hyran i tid
Det är viktigt att hyran betalas i tid. Bostadshyror 
betalas i förskott och därmed alltid betalas senast 
den sista vardagen i månaden före den månad 
hyran avser.

Om du inte betalar hyran i tid kan du förlora ditt 
hyreskontrakt. Du bör därför kontakta oss så fort 
som möjligt, om det av någon anledning skulle bli 
problem med betalningen.

TIPS! Många tycker att det är bekvämt att betala  
med autogiro eller e-faktura. Prata med oss på  
Säterbostäder om du behöver mer information  
om detta.

Skaffa hemförsäkring
Det är viktigt att du har en hemförsäkring. Den kan 
skydda dig ekonomiskt om något skulle hända med 
din lägenhet eller dina saker. Om det till exempel 
skulle börja brinna kan du via hemförsäkringen få 
ersättning för saker som blivit förstörda i branden.

Hemförsäkringen kan också vara en trygghet om 
du själv skulle orsaka en allvarlig skada, som till 
exempel en brand eller vattenskada.

I de flesta hemförsäkringar ingår även stöldskydd 
och rättsskydd.

Kontrollera dina nycklar 
När du flyttar in får du kvittera ett antal nycklar. 
Förutom nycklar till lägenheten kan du få separata 
nycklar/taggar till porten, tvättstugan och förrådet.

Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att 
antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla 
ordning på nycklarna. Tänk på att dina nycklar är 
värdeföremål.

Borttappad nyckel/tagg debiteras dig som hyresgäst.

Här följer viktig information och tips 
För dig som skall flytta in hos oss
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Städtips
Husen i Sverige är byggda för att vara varma på 
vintern och kan därför vara känsliga för fukt.

När du städar lägenheten ska du inte använda för 
mycket vatten. Häll aldrig ut vatten på golvet! 
Se till att alla golv och andra ytor blir torra. 

Lägenheten har ventiler för att rensa bort fuktig 
luft. Därför är det viktigt att ventilerna är öppna 
året om.

Alla hyresgäster i ett hyreshus har tillsammans 
ansvar för de allmänna utrymmena. Besök gärna 
www.saterbostader.se för att ta del av städtips.

Får jag själv byta lampor 
och andra eltillbehör i min 
lägenhet?
En del får du göra själv, men det förutsätter att du 
har nödvändiga kunskaper. 

Du får:

»check  byta lampor och lysrör
»check  byta stickproppar och säkringar
»check  ansluta och byta ut lampor i torra utrymmen.

Om strömbrytare, vägguttag eller fasta installationer 
behöver bytas eller lagas ska du kontakta oss. 

Vad ska jag göra om jag 
får stopp i avloppet?
Om du får stopp i avloppet kan du först försöka 
ta bort det som sitter i vägen. Går det inte ska du 
kontakta oss och göra en felanmälan så fort som 
möjligt. Använd aldrig kemiska preparat, 
exempelvis lut, för att rengöra avloppet.

Du är själv ansvarig för att ta bort hårrester och 
annat avfall i badkar, dusch och handfat med 
jämna mellanrum.

Fel i bostaden
Uppstår fel i lägenheten anmäler ni detta till vår fel-
anmälan eller via mina sidor. Felanmälan är öppen 
mellan 7.30–9.30. Övriga tider är telefonsvararen 
uppkopplad. Kom ihåg att uppge namn adress och 
telefonnummer samt om huvudnyckel får användas 
för tillträde till lägenheten. Meddela om det finns 
husdjur.

Akuta situationer som inträffar vardagar mellan  
9.30–7.30 eller lördagar och söndagar, anmäls till 
SOS Alarm på telefon 023-160 02, som i sin tur  
ringer till jourhavande tekniker. Exempel på akuta 
situationer är stora vattenflöden, helstopp i av-
lopp eller att värme saknas i hela lägenheten.

Du som hyresgäst skall under hyrestiden väl vårda din lägenhet med vad därtill hör. 
Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet 

eller försummelse, detta gäller även alla som bor i hushållet eller dina gäster. 

Du har ansvar för att sköta om din lägenhet. Därför behöver du regelbundet:

Rengöra filtret i köksfläkten / Rensa bort hår och skräp i golvbrunnen i duschen.
Frosta av kylskåp och frys / Städa bakom spis och kylskåp / Kontrollera och rengöra ventiler i lägenheten

Viktigt att anmäla fel direkt 
Sköt om och vårda din lägenhet

Får jag göra om i lägenheten?
Om du själv vill renovera lägenheten kontakta oss innan du utför åtgärden.

Skall du måla eller tapetsera ska det göras fackmannamässigt och förändringen får inte vara för extrem. 
Materialet står du i så fall själv för.

Det får inte vara extrema färgval och du får inte ändra materialval. En hyresrätt skall tilltala flera hyresgäster 
vilket innebär att det bör vara neutrala färger och material. Följer du inte dessa regler kan du bli ersättnings-
skyldig eller anmodas att återställa när du flyttar ut. Prata med oss om du är osäker. 

Du får lov att i viss utsträckning borra hål i väggar och tak för att sätta upp saker. Men kontrollera gärna i 
förväg med oss eftersom du kan bli ersättningsskyldig om det görs på ett felaktigt sätt eller om det blir alltför 
många hål.  
 
I badrummet får du inte borra hål utan hyresvärdens godkännande.
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Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig.  
Störningar som höga skrik, hög musik och liknande är ganska onödiga om var och en tänker  

på att ingenting får höras in till grannarna. Detta krav är extra angeläget sent på kvällen.  
Ska du ha en större fest med många besökare, är det klokt att meddela grannarna i förväg.  

En hyresgäst som återkommande stör sina grannar riskerar att bli uppsagd.

Att visa hänsyn är extra viktigt mellan klockan 22.00 och 07.00. 

 Ett trivsamt boende
Visa hänsyn till dina grannar

Tack för att du inte ställer 
barnvagnen i trapphuset!
Ett trapphus är en utrymningsväg och ska hållas fri 
så att räddningstjänsten kan komma fram om det 
skulle behövas. Barnvagnar, skor eller cyklar får du 
därför aldrig förvara i trapphuset eller entrén.

Inte heller soppåsar, möbler, egna mattor utanför 
lägenhetsdörr eller andra saker. Detta gäller även  
i källargångar och utanför förråd.

Förutom att det blir skräpigt och svårt
att komma fram kan det öka risken 
för brand.

Får jag ha husdjur i 
lägenheten? 
Ja, om det inte står något annat i hyresavtalet så är 
det tillåtet. Men tänk på detta:

»check   Släpp inte ut djur utan tillsyn.
»check   Håll alltid hundar kopplade inom 
 bostadsområdet.
»check   Se till att hundar och katter inte förorenar  
 på området, speciellt inte i närheten av  
 barnens lekplatser som sandlådor t.ex.
»check   Håll trapphus och allmänna  
 ytor rena från hundhår.

Sortera dina sopor rätt
Ta reda på var du ska slänga dina sopor. 
Vi tillhandahåller kärl för brännbart och kompost 
avfall. Tidningar och förpackningar, förpackningar 
av glas, metall, plast och papper, farligt avfall som 
batterier, kemikalier och elektriska apparater ska 
sorteras var för sig och lämnas till närmaste åter-
vinningsstation.

Det är inte tillåtet att ställa grovsopor, som till exem-
pel trasiga möbler eller föremål i källarutrymmen.

Regler i tvättstugan
Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma 
utrymmet i hela huset och en plats där många goda 
grannrelationer skapas. Följ noga reglerna i tvätt-
stugan. Boka ordentligt. Var rädd om maskinerna 
när du tvättar. Läs och följ anvisningarna för tvätt-
maskinerna noga. Då får du också det bästa tvätt- 
resultatet.

Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan 
komma in i tid och i det skick du själv vill att  
det ska se ut, helt, rent och snyggt.
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Störande grannar
1. Du har rätt till lugn och ro i ditt hem.  

Om du blir störd kan du i första hand kontakta din störande granne direkt. 

2. Om grannen ändå inte upphör att störa dig – kontakta oss på Säterbostäder.  

3. Är störningen påtaglig och inträffar en kväll eller helg kan du ringa vår störningsjour eller i  
allvarliga fall direkt till polisen. Tala om vad du heter, din adress och ditt telefonnummer,  
vad som händer och vem som stör dig.

Störningsjouren innebär att om du blir störd av t.ex. någon granne kvälls- eller nattetid, kan du anonymt ringa till 
SOS Alarm på tfn 010-470 5700. Väktare kallas då ut till den aktuella adressen och bevittnar störningen samt påtalar 
olägenheterna för den som stör. Väktaren avlämnar en störningsrapport från besöket som sedan kan utgöra underlag 
i en eventuell rättsprocess. Du som anmäler blir alltså inte inblandad i detta.  
 
Störningsjouren gäller under tiden 16.00 – 07.00 vardagar samt helgdagar hela dygn. För tjänsten anlitas Securitas.

Visa hänsyn
För att inte störa dina grannar, 
tänk på att:

»check Det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och  
 smällande dörrar kan lätt bli störande.
»check Som hyresgäst ansvarar du även för att  
 dina gäster inte stör grannarna. 
»check Anpassa volymen på din tv, dator 
 eller stereo. 
»check Undvik att borra eller spika i väggen 
 sent på kvällen.
»check Att ha fest är trevligt, men informera  
 gärna dina grannar i god tid innan.
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Inomhusmiljön är viktig eftersom vi vistas inomhus större delen av dygnet.
Vi vill alla ha det lugnt och tyst, lagom varmt och bra ventilation med mera.  

Du kan bidra till en bra inomhusmiljö genom att: 

»check  Se till att till- och frånluftsventiler är öppna, så att ventilationen kan fungera som den ska
»check  Vädra ordentligt men snabbt   »check  Rengöra ventilationsdon och filter regelbundet

»check  Se till att elementens termostat är frilagd. Ge värmen fritt spelrum! 
»check  Kontakta hyresvärden om du ser tecken på fukt eller mögel i lägenheten

Spara energi och vatten
Du kan spara energi i din lägenhet genom att:

»check  Ta en snabb dusch
»check  Meddela hyresvärden om kranar eller  
 wc-stolar står och droppar
»check  Använda diskbalja i stället för att skölja 
 disken under rinnande vatten
»check   Stänga av tv:n med mera med 
 strömbrytaren
»check   Använda lågenergilampor

Ta gärna del av fler energitips på vår hemsida.

Policy för inomhusklimat
I våra lägenheter tillhandahåller vi värme för  
att uppnå 20 grader (+-1 C) under värmesäsongen  
(oktober-maj) I särskilt boende är gränsen  
22 grader.

Inomhusklimatet påverkas i stor utsträckning  
av den boendes vädringsvanor samt möblering.
Stora möbler såsom sängar och soffor placeras ej 
mot radiatorer, inte heller gardiner och dekoratio-
ner, då man inte får avsedd luftström vid fönster.

tint temperature-low

Miljö och hållbarhet 
Inomhusmiljö och energispartips

Var ute i god tid 
När du skall flytta

Viktigt att tänka på  
inför avflytt
Du måste beställa besiktning av din lägenhet i god 
tid innan avflyttningsdagen, boka in besiktningen 
med oss genom att kontakta vår bovärdsansvarige 
på tel. 0225-556 28. Ni kommer överens om en dag 
och tid då ni tillsammans besiktar och kontrollerar 
städningen av lägenheten. Ej godkänd städning 
debiteras.

Du ska lämna tillbaka nycklarna senast klockan tolv 
på avflyttningsdagen, antingen till vår bovärd på 
plats vid besiktning eller till vårt kontor på Västra 
Långgatan 6 i Säter.

truck-moving

business-time
Uppsägningstid
Efter att du sagt upp ditt kontrakt måste du fortsätta betala för lägenheten under en bestämd tid.  
Detta kallas för uppsägningstid. Din uppsägningstid är 3 månader om inget annat anges i hyresavtalet.

Tänk på att uppsägningstiden räknas från det datum vi som hyresvärd har fått din skriftliga uppsägning. 
Därefter räknas uppsägningstiden i tre hela kalendermånader. Om du säger upp din lägenhet den 31 januari,  
gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden varar alltså under februari, mars och april.

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande som vill se din lägenhet.  
Ni kommer tillsammans överens om tid för visning.

När hyrestiden har löpt ut skall hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12  
den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den. Infaller den dag då lägenheten skall  
tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton,  
skall det i stället ske nästa vardag.

Kontakta oss i god tid när du ska flytta. Vi kan kanske erbjuda dig en ny lägenhet  
om du får ändrade bostadsbehov. Du ska alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt.

När vi får in din uppsägning kan vi komma att vilja göra en förbesiktning av din  
lägenhet för att se status och skick, din bovärd hör i sånt fall av sig till dig och bokar  

in en tid som passar.
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Kontakta gärna oss 
om det är något mer du 
undrar över eller besök 

vår hemsida för mer 
information.

Vad ingår i hyran?

I hyran ingår oftast allt utom hushållsel. Om det 
inte står något annat i hyresavtalet betalar du alltså 
för värme, vatten, sophämtning och städning av 
trapphus genom din hyra.

Kan jag byta lägenhet?

Vid lägenhetsbyte ska hyresgästen ha varit boende 
i lägenheten, som hyresavtalet avser, i minst ett år.

Kan jag hyra ut min lägenhet till någon 
annan?

Ja, om vi som hyresvärd godkänner det. Skäl för att 
hyra ut i andra hand kan till exempel vara att du 
ska studera eller arbeta på annan ort eller vill prova 
på att bo som sambo. Om du hyr ut din lägenhet utan 
tillstånd från oss kan du bli uppsagd. Tänk på att det 
är du som förstahandshyresgäst som fortfarande är 
ansvarig i ett andrahandskontrakt, för att hyran  
betalas och att grannarna inte blir störda även om  
det är någon annan som bor i din lägenhet.

Vad ska jag tänka på innan jag lämnar 
lägenheten?

Lägenheten ska städas mycket noggrant innan du 
lämnar tillbaka nycklarna. Det finns en checklista 
för flyttstädning som du kan ta del av på vår hemsida 
www.saterbostader.se. Om lägenheten inte är till- 
räckligt städad och godkänd kan du bli debiterad 
för extra städkostnad i efterhand.

Innan du flyttar gör vår bovärd tillsammans med 
Dig en lägenhetsbesiktning. Vid skador eller onormalt 
slitage på lägenheten kan du bli skadeståndsskyldig.

Hur länge får jag bo i lägenheten?

Ett hyresavtal kan ha en begränsad hyrestid eller 
gälla tills vidare. Som huvudregel har du som 
förstahandshyresgäst ett så kallat besittningsskydd.
Det innebär att du i princip har rätt att bo kvar i 
lägenheten så länge du vill om inte hyresvärden 
har mycket starka skäl för att säga upp avtalet.

Hur gör jag adressändring vid flytt?

När du flyttar ska du anmäla din nya adress till 
Skatteverket – det är kostnadsfritt. Vill du att posten 
under en viss tid automatiskt ska skickas vidare till 
din nya adress (eftersändning) kostar det extra. Du 
kan göra anmälan om flytt och eftersändning av post 
på Svensk adressändring, www.adressandring.se.

Frågor & svar

Extra nycklar

Behöver du extra nycklar utöver de tre som ingår, 
kontaktar du vår uthyrning. Beställningen av extra 
nycklar kan bara ske via Säterbostäder, av säkerhets-
skäl. Kostnaden läggs på kommande hyresavi. 
Nycklarna hämtar du sedan i vår reception.

Extra taggar

Extra taggar, t.ex. till garage eller för tvättbokning,  
beställs och hämtas ut på samma sätt som extra  
nycklar. Kostnaden läggs på kommande hyresavi.

Brandvarnare

Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare. 
Vill du ha en extra kan du beställa via vår service- 
anmälan. Kostnaden läggs på kommande hyresavi.

Byta vattenkran

Vill du byta från tvågreppsblandare till engrepps- 
blandare. Kontakta serviceanmälan för att beställa. 
Kostnaden läggs på hyran.

Installera disk-/tvättmaskin

Installation av disk och tvättmaskin skall utföras  
fackmannamässigt. Om du vill ha disk eller  
tvättmaskin installerad i din bostad så måste  
du få vårt godkännande. Vi hjälper dig med  
installationen mot en avgift. 

Lysrör och glödlampor

Om Du själv inte kan byta ut lysrör och glödlampor  
så hjälper vi Dig. Du kan själv köpa ljuskällorna,  
alternativt att vi står för dem mot en kostnad som 
läggs på din hyresavi.

Markiser

Önskar Du få en markis på din uteplats eller balkong 
så kontaktar Du i första hand oss för ett godkännande. 
Är det möjligt att sätta upp markis på fastigheten där 
Du bor så står Du själv för kostnaden för markis och 
uppsättning. Markisen är din egendom och skall  
demonteras då du flyttar, alternativt att du säljer/
överlåter den till nästa hyresgäst som då tar över  
ansvar för underhåll och drift av markisen.

Övriga tjänster
SCREWDRIVER

Vi önskar dig varmt välkommen 
till oss som hyresgäst!

question
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SÄTERBOSTÄDER AB

ADRESS Västra Långgatan 6, Box 123, 783 23 Säter
TELEFON VÄXEL: 0225-554 00
E-POST: info@saterbo.sater.se

www.saterbostader.se

Fel i bostaden
Uppstår fel i lägenheten anmäler ni detta till vår felanmälan, 0225-556 30  
alternativt via e-post: felan@saterbo.se eller via mina sidor.  
 
Felanmälan är öppen mellan 7.30 – 9.30. Övriga tider är telefonsvararen uppkopplad.  
Kom ihåg att uppge namn adress och telefonnummer samt om huvudnyckel  
får användas för tillträde till lägenheten. Meddela om det finns husdjur.

Akuta situationer som inträffar vardagar mellan 9.30 – 7.30 eller lördagar och söndagar,  
anmäls till SOS Alarm på telefon 023-160 02, som i sin tur ringer till jourhavande tekniker.

Exempel på akuta situationer är stora vattenflöden, helstopp i avlopp eller att  
värme saknas i hela lägenheten.

Låsöppning
Vid utelåsning under kontorstid kontaktas felanmälan eller reception. 
Avgiften är 500 kr och debiteras via hyresavin.  
Övriga tider kontaktas Securitas på tfn 010-470 57 00. 
 
Obs! Identitet måste styrkas och hyresavtal ska finnas.


