VÄLKOMMEN HEM
Ditt nya boende i Storseglet, Vega

Välkommen hem till
Kallebäcks Torn

STORSEGLET

VÄLKOMMEN HEM
I Vega bor du i en levande stadsdel för det nära, enkla och sköna
livet. Här är närheten till innerstaden lika självklar som närheten
till de natursköna omgivningarna. Vegas växande utbud av service,
butiker, caféer och restauranger alldeles inom räckhåll underlättar ditt
vardagspussel. Här står det hållbara livet i centrum, med omtanke
om både människa och miljö.
Din nya lägenhet är modern med smart planlösning och genomtänkta detaljer. Här hoppas vi att du ska trivas.
Välkommen hem!

GODA RELATIONER
När vi tar hand om hus och utvecklar städer gör vi det med omtanke om
människor och vår miljö.
Genom vår relationsförvaltning skapar vi och våra hyresgäster levande kvarter där människor trivs och stannar kvar länge.

DAGS FÖR
INFLYTT

INFÖR
INFLYTT

Nyckeluthämtning
I god tid innan ditt tillträde kommer vi
att återkomma med var du hämtar din
nyckel, hisstider och all praktisk
information som du kan behöva.
I samband med nyckelutdelningen
kommer vi visa allmänna utrymmen och du
har möjlighet att ställa frågor till oss.

Hisstider vid inflytt

ü

Hemförsäkring

ü

El-abonnemang

För att underlätta din inflyttning kommer vi att återkomma
med hisstider i god tid inför inflytt.

Hur stor är hissen?
Hissen är 2,1 meter djup och 1,1 meter bred med en dörrbredd
på 90 cm.

Min minneslista
Min adress är:
Mitt lägenhetsnummer är:
Min tid för nyckelutlämning är:
Min hisstid är:

Du måste teckna en hemförsäkring. Den skyddar
dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada,
brand eller översvämning – tillfällen då Stena
Fastigheters försäkring inte täcker din egendom.

Hushållsel ingår inte i hyran men när du
flyttar in finns el i lägenheten. Du anmäler
ditt anläggnings-ID till Vattenfall för att starta
upp ditt eget elnätsabonnemang. Vi kommer
skickar ut samtliga anläggnings-ID till dig när
det närmar sig.
Genom Tibber erbjuder vi förmånligt, förnybar
och billig el till dig som hyresgäst hos oss
för att du ska kunna leva hållbart men till ett
av marknadens billigaste pris. Läs mer och
teckna ditt elhandelsavtal hos Tibber på deras
hemsida eller via Tibber-appen.

ü

Flyttanmälan och adressändring

ü

Bredband, TV och telefoni

Du ska vara folkbokförd i din lägenhet. Gör
därför en flyttanmälan till Skatteverket redan
innan du flyttar in, eller senast en vecka efter
flytten. Du kan som tidigast anmäla din flytt
cirka 1 månad innan tillträdet.
Vill du ha eftersändning av din post kan du
beställa det hos Svensk Adressändring.

Samtliga lägenheter har tillgång till det öppna
bredbandsnätet ITUX. På det sättet kan du själv
välja mellan olika leverantörer och tjänster. Du
väljer själv vilka tjänster du vill ha, läser mer
och beställer på stenafastigheter.itux.se.

DITT NYA KVARTER
Välkommen till Storseglet, Bidevindsgränd och Fribordsgränd – ditt nya kvarter. Här kan du läsa om var du
slänger dina sopor, parkerar cykeln och vikten av att inte ställa saker i trappuppgången.
Trappuppgångar

Miljö och återvinningsrum

Terrass

Trappor, entréer, entrébalkonger och källare
får inte blockeras med cyklar, barnvagnar
eller dörrmattor. Detta är av utrymningsskäl
samt för att räddningstjänst, städpersonal
och tidningsbud ska kunna ta sig fram
obehindrat i trapphusen.

I återvinningsrummen finns kärl för
kompost och hushållsavfall men även
för övrigt återvinningsbart avfall som
tidningar, glas, kartong, metall, batterier
etc. Närmsta återvinningscentral finns i
Jordbro.

På taket på huset närmast spåret finns en
stor terrass med loungekänsla och utsikt
över närområdet. En gemensam yta för dig
som hyresgäst att nyttja.

Cykelrum

Parkering

Cyklar förvaras i cykelrummet i huset
närmast spåret, korsningen Storseglet/
Fribordsgränd.

I Vega finns parkeringsmöjlighet på gatan
för både boende och besökare. Parkering
sköts av Haninge kommun och biljett köps
i automat eller via SMS. Boendeparkering
kostar ca 500-600 kr/mån. Du vet väl att
Vega har en egen pendeltågstation och att
Vega dessutom är en knutpunkt för bussar
för den som väljer att åka kollektivt?

Rökförbud
Det råder rökförbud i fastigheten, det gäller
både i lägenheter och i allmänna utrymmen.

ATT BO I
ETT
OMRÅDE
UNDER
UTVECKLING

När du flyttat in
Efter att du flyttat in i Storseglet så kommer byggnationerna i
området fortfarande att pågå. Ditt kvarter kommer vara inflyttat
och klart under hösten 2022 och grannhuset Gaffelseglet planeras
vara klart i slutet av 2022. Information om dess produktion som
påverkar dig kommer aviseras på Mina sidor och/eller i trapphuset.
Gå in på stenafastigheter.se/vega för att läsa mer om projekten
runt omkring dig.

Vega - en helt ny stadsdel under utveckling
Vega utvecklas gemensamt av flera bostadsutvecklare som är
involverade i att utforma området.
Som du säkert sett när du går förbi i området så är inte stadsdelen
klar och det kommer dröja några år till.
Tills dess att området är helt färdigbyggt ber vi er ha överseende
med att en del byggverksamhet kan upplevas som störade. Det är
också förbjudet att beträda byggarbetsplatsen och vi ber dig därför
tala med dina barn om de faror som finns.
Observera att det kan förekomma arbeten även på helger i
området.
I kartan nedan du se våra kommande projekt i Vega och ungefärlig
tidplan för när de är inflyttningsklara.
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DIN NYA LÄGENHET
Grattis till ditt nya hem, vi hoppas att du ska trivas här!
På den här sidan kan du ta del av praktisk information om din lägenhet och få tips på hur du tar hand om ditt nya
hem på bästa sätt. Som hyresgäst ansvarar du för att din lägenhet sköts om ordentligt.
Bredband, TV och telefoni

DCL-uttag

Väggar med skjutdörr

Samtliga lägenheter har tillgång till ITUX
öppna nät. På det sättet kan du själv välja
mellan olika leverantörer och tjänster. Det
finns massor av paket och erbjudanden
att välja mellan. Om du inte är nöjd med en
leverantör kan du enkelt byta.

I bostaden är det DCL-uttag, som är
en ny EU-standard. Du kan därför behöva
byta stickpropparna på
dina lampor. Kontakta din närmsta elbutik
för mer info.

Det är inte lämpligt att slå i spikar eller
krokar i de väggar som har skjutdörr.

Din lägenhet har ett förråd i lägenheten.
Externa förråd finns ej.

Använd handdiskmedel alternativt
allrengöringsmedel som inte innehåller
lösningsmedel. Missfärgningar
som uppkommit då metall gnidits mot
ytan försvinner lätt med ett suddgummi.

Fönster

Parkettgolv

Förråd

El- och mediaskåp
I lägenheten sitter ett kombinerat el- och
multimediaskåp på väggen i hallen eller
i förrådet. Här finns huvudavstängning,
säkringar samt jordfelsbrytare. Det är
även här du kopplar in din router.

Sätta upp saker på väggarna
Väggarna sätter den personliga
prägeln på ditt hem. Var noggrann
när du sätter upp tavlor, krokar och
liknande för att undvika onödiga hål.
Tänk på att om det vid framtida avflytt är
mycket hål i väggarna, eller slitage som
inte anses som normalt, så har du som
hyresgäst återställningsskyldighet.

Målade ytor

Samtliga fönster är 3-glasfönster och det
finns minst en vädringsfunktion per rum
och fönsterdörrar på markplan och våning
1 är låsbara.

När det gäller parkettgolv är torrstädning
mer lämpligt än våttorkning. Dammsug
och torrmoppa de flesta gånger du städar,
komplettera med en fuktig, väl urvriden
mopp/trasa när det behövs.

Persienner

Balkong/uteplats

Dina fönster är redan försedda med
persienner. Det är du som hyresgäst som
ansvarar för underhållet av dessa.

Du får gärna sätta din egen prägel
på din balkong/uteplats med möbler,
krukor och inredning men det finns vissa
regler. På entrébalkongen får du inte
ställa varken möbler eller inredning på

vilka är försedda med barnspärr. Fönster

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FLYTTAR IN I EN
NYBYGGD LÄGENHET
Vid nyproduktion kan det uppkomma mindre sprickor i vägghörn, takvinklar och vid materialskarvar vilket är helt normalt.
Det beror på att vi bygger med levande material och viss uttorkning pågår fortfarande samt att det kan uppkomma små
rörelser i fastigheten. Alla eventuella sprickskador rapporteras och åtgärdas vid garantibesiktningen som sker ca 2 år efter
tillträde. Du behöver alltså inte felanmäla eventuella sprickor som uppkommer innan tvåårsbesiktningen.

DIN NYA LÄGENHET
grund av framkomligheten. Kontakta din
fastighetsvärd om du är osäker på vad du
får och inte får göra. Kom ihåg att det är
förbjudet att grilla med öppen låga på din
balkong/uteplats, läs mer om detta på vår
hemsida.

Ventilation
Torka av ventilationsdonen och diska
eventuella galler med jämna mellanrum.
Se till att kökets fläkt, filter och ventiler
hålls rena eftersom fettansamlingar ökar
brandrisken.

Ohyra
Om du upptäcker skadedjur eller ohyra
i din lägenhet är du enligt hyreslagen
skyldig att anmäla detta omedelbart. I din
trappuppgång finns information om vart du
ska anmäla eventuella problem med ohyra.

Säkerhetsdörr med tubnyckel
Sätter du en nyckel i nyckeltuben på
dörren betyder det att fastighetsvärden
kan åtgärda din serviceanmälan utan att
du är hemma.

Diskmaskin
I ditt kök är en diskmaskin installerad. För
skötsel se bruksanvisning och skötselråd
från fabrikören.

Vitvaror

Brandvarnare

Har du några problem eller frågor kring
dina vitvaror under din garantitid
(de första två åren) så gör du en
serviceanmälan på Mina sidor eller
ringer till serviceanmälan som tar ditt
ärende vidare med Whirlpool. Viktigt
att du uppger produktnummer samt
produktnamn i din serviceanmälan.

I lägenheten finns brandvarnare och ta
gärna för vana att kontrollera att den
fungerar då och då. Det gör du genom att
trycka på knappen på baksidan.

Spis/ugn
Ditt kök är utrustat med en induktionshäll.
En induktionshäll fungerar endast om
du har kastruller och stekpannor som är
anpassade för induktionshällar.
Tänk även på att torka bort fettfläckar
från spishällen och ugnen så fort som
möjligt, så att inte fettet bränns fast.

Kakel
Badrummet har ett tätskikt som
säkerställer att fukt inte kan tränga
in i väggen eller ner i golvet. Inga
hål får därav borras i badrummen.

Postfack
Posten levereras till din postbox som
finns i fastighetens trapphusentré och
öppnas med särskild nyckel som du får vid
nyckelutlämningen.

SPARA PÅ MILJÖN OCH DIN
VATTENPÅVERKAN
För att minska energiförbrukningen och öka möjligheten att
påverka dina kostnader har vi individuell mätning av vatten i våra
fastigheter. I din lägenhet sitter en mätare som registrerar din vattenförbrukning. Du betalar för det du förbrukar och har möjligheten att påverka dina kostnader. Tillsammans kan vi arbeta för att
minska energiförbrukningen vilket ger positiva effekter för miljön.

I MIN LÄGENHET
Här förtydligar vi vad som finns i din nya lägenhet när du flyttar in.
DCL

Upphängning av gardiner

Från och med den 1 april 2019 gäller nya regler för stickproppar och
uttag till taklampor. Det är en standard som gäller inom hela EU
vilket innebär nya stickproppar och uttag till dina taklampor. Du kan
därför behöva byta stickpropparna på dina lampor innan du flyttar
in. Kontakta din närmsta elbutik för mer info.

Dina fönster är förberedda med gardinbeslag på vägg så du
enkelt kan sätta upp dina gardinstänger.

Nyckeltub på din säkerhetsdörr
Nyckeltuben på dörren underlättar för dig som hyresgäst då det
betyder att fastighetsvärden kan åtgärda din serviceanmälan utan
att du är hemma.
Innan du går hemifrån fäster du en nyckel i kedjan som finns i tuben
på dörren som fastighetsvärden sedan kan dra ut från utsidan med
hjälp av en fastighetsnyckel, åtgärda din serviceanmälan och sedan
låsa om sig innan hen går.

Krokar för taklampor
I din lägenhet är det förberett med krokar i taket för dina taklampor i
vardagsrum och över matplats samt i sovrummen.

ITUX
Samtliga lägenheter har tillgång till ITUX öppna nät. På det
sättet kan du själv välja mellan olika leverantörer och tjänster.
Det finns massor av paket och erbjudanden att välja mellan.
Tänk på att förbereda eventuellt inköp av router och teckna
ditt abonnemang innan du flyttar in. Se separat instruktion
hur du kopplar in allt i din lägenhet.

Vitvaror
Köket är utrustat med diskmaskin, mikrovågsugn,
induktionshäll, ugn och kyl/frys från Whirlpool. Köksfläkten
är från Franke. Kontrollera att dina kastruller och pannor
fungerar på induktionshäll innan du flyttar in.
I badrummet i de mindre lägenheterna finns en kombimaskin
och i de större en separat tvättmaskin och torktumlare.
Tänk på att din köksfläkt är kopplad till fastighetens
gemensamma centralfläkt vilket betyder att den inte har en
egen motor och låter därför inte.

FIXA
SJÄLV?
Sätt gärna din personliga prägel på ditt hem genom att
addera de där personliga detaljerna. Ta kontakt med oss
innan du påbörjar ditt arbete så hjälper vi dig med vad du
får och inte får göra.

Måla/tapetsera
Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, som till
exempel målning och tapetsering, måste det ske på ett
fackmannamässigt sätt. Tänk också på att välja färger och
tapeter som är acceptabla för gemene man.
Om du väljer för extrema färger eller tapeter riskerar du
att bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten.
Ta alltid kontakt med oss innan du påbörjar arbetet.

Tavlor
Väggarna sätter den personliga prägeln på ditt hem.
Kontrollera att du använder rätt typ av väggkrokar när du
hänger upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite
som möjligt.
Det är inte tillåtet att borra i badrummet utan där får du
sätta krokar med dubbelhäftande tejp.
Var noggrann när du sätter upp tavlor, krokar och
liknande för att undvika onödiga hål. Tänk på att om det
vid framtida avflytt är mycket hål i väggarna, eller slitage
som inte anses som normalt, så har du som hyresgäst
återställningsskyldighet.

TIPS & TRIX
Ibland är det inte så lätt att veta hur man tar hand om sitt
hem kontinuerligt. Till exempel att du då och då måste rensa
golvbrunnar, vattenlås eller rengöra filtren i fläkten.
Du som bor i en nyproducerad lägenhet har alla
underhållsbroschyrer från respektive vitvara i din lägenhet
vid inflyttning men bland kan det vara lättare att följa en
video steg-för-steg.
På vår hemsida hittar du videos på våra bästa tips och trix
och du hittar svaren på de allra vanligaste frågorna.

ATT LEVA HÅLLBART
Miljöfrågor har hög prioritet för oss och vi behöver din hjälp för att påverka energi-användningen. Värme och
varmvatten i lägenheterna står dessutom för en stor del av boendekostnaden.
Här följer tips på vad du kan göra för att hushålla med energin:
Reglera temperaturen med termostaten på elementen.

Diska inte under rinnande vatten.

Placera inga möbler eller gardiner framför elementen.

Rengör ventiler och filter regelbundet.

Duscha istället för att bada.

Serviceanmäl droppande kranar och rinnande toalettstolar.

Frosta av kyl och frys regelbundet.

Tvätta dina kläder i så låg temperatur som möjligt.

DET SKA VARA LÄTT ATT LEVA HÅLLBART
Källsortering är att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera tidningar, glas och metallförpackningar innan de slängs men
har de väl blandats i en enda sopsäck är det både dyrt och svårt att dela dem igen. När du sorterar bidrar du till både en bättre miljö och en
bättre ordning i återvinningsrummet. Tack! Under diskbänken finns kärl för mat- och hushållsavfall men även plats för att sortera ut det
farliga avfallet. Här kommer lite tips på hur du kan återvinna i vardagen.

Gör rätt sak först
Det bästa vore naturligtvis om alla sorterade allt sitt avfall. Samtidigt förstår vi att man inte alltid hinner. Men du kan komma långt med
begränsade insatser bara genom att göra rätt saker först.

1 minut

2 minuter

4 minuter

Om du bara har en minut om
dagen att lägga på källsortering ska du förstås ta hand om
det farliga avfallet, till exempel
batterier, som kan skada natur,
djur och människor.

Har du ytterligare en minut
hinner du sortera de vanligaste
återvinningsmaterialen som
returpapper, metallförpackningar, pappersförpackningar och
wellpapp.

Du hinner göra en hel källsortering
och dela farligt avfall, returpapper,
wellpapp, metall-, pappers-, glasoch plastförpackningar. Våra kärl
har tydliga skyltar som visar vad du
ska lägga var.

HÅLLBARA
TILLSAMMANS
Stena Fastigheter arbetar för att hela kvarteret som du bor i ska vara tryggt, trevligt och
klimatsmart på alla sätt och vis. Husen är certifierade med miljöbyggnad silver och den
gemensamma takterrassen hoppas vi bidrar till god stämning och trygga kvarter.
Vi vill göra det lätt för dig att leva hållbart. Utnyttja det som finns; sortera ditt avfall
ordentligt i återvinningsrummet, dela saker med dina grannar, välj gärna cykel eller buss
istället för bil. Hållbarhet är en stor fråga och vi behöver alla göra det vi kan, tillsammans.

KOMMUNIKATION
Att ta sig till och från Vega är enkelt, oavsett om du vill
åka kommunalt, ta bilen eller cykla. Den nya
pendeltågsstationen, busstorget, gång och cykelvägarna samt en ny trafikplats är en del av utvecklingen av
Vega, och för stadsdelen ännu närmare Stockholm. Med
pendeltåget tar det bara 25 minuter till Stockholms
central. Men en hållbar stadsdel som Vega satsar givetvis också på miljövänliga alternativ. Cykel- och gångstråk knyts samman med övriga delar av Haninge så du
enkelt och säkert ska kunna ta dig dit du vill.
Här är det lätt att välja bort bilen.

NATUR OCH FRILUFTSLIV
I Vega bor du granne med naturen där du kan välja och vraka mellan
vackra naturreservat, trygga strövområden, mäktiga skogar, vatten
och ängar. Du hittar Drevviken i norr och Övre Rudasjön i söder,
som är en del av Rudans friluftsområde med flera vandringsleder,
motionsspår, elljusspår, mountainbikeslinga och skidspår med
konstsnö.
Kolartorps naturreservat – ett vackert skogsområde med berghällar
och gles tallskog, perfekt för spännande utflykter med familjen.
Tack vare att reservatet ligger på hög höjd kan ni ha picknick och
samtidigt njuta av en fantastisk utsikt.
Här finns något för alla.

SERVICE
Här är närheten till Stockholms innerstad lika självklar som
närheten till natursköna omgivningar.
Här hittar du bland annat ICA, Puls & Träning, frisörsalong,
sushirestaurang, wokrestaurang, Pressbyrån och ett stenugnsbageri.
Från Vega är det dessutom gångavstånd till handelsplats Port 73 och endast
tio minuters cykelväg till Länna Handelsplats och Haninge Centrum med dess
fulla serviceutbud.
Det planeras även för ännu fler spännande verksamheter och service i de nya
kvarteren som utvecklas.

GODA GRANNAR
När man bor tillsammans och delar på gemensamma ytor är det viktigt att visa respekt och ha goda relationer
med sina grannar. Här nedan har vi samlat några punkter att tänka på.
•
•
•
•
•

•

Skaka inte sängkläder eller mattor från fönster eller balkong.
Visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00.
Förvarna dina grannar om du ska ha fest.
Mata inte fåglar från fönster eller balkong.
Förbjudet att grilla med öppen låga på din balkong/uteplats.
Grilla endast på anvisad plats. Vår fastighetspersonal vet vad
som gäller för ditt område.
Låt TV, dator och ljudanläggningar vara underhållning
för dig själv, och inte för dina grannar (tänk på volymen)

•
•
•
•
•

Sätt balkonglådor på balkongräckets insida. Var rädd om
balkongräcket när du monterar dina balkonglådor.
Se till att husdjur inte stör omgivningen.
Parkera endast inom anvisade platser.
Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa
upp entrédörrar och alltid låsa till exempel källardörrar.
Det råder rökförbud i samtliga lägenheter och allmänna
utrymmen i våra fastigheter. Rökförbudet är utökat och gäller
även till exempel lekplatser, utanför vissa entréer och på andra
offentliga platser.

TRIVSELREGLER PÅ
TERRASSEN
Vi hoppas att du ska kunna njuta på den gemensamma takterrassen tillsammans med
dina grannar. För att detta ska vara en trivsam plats för alla så finns det även här några
punkter att tänka på.
•
•
•
•
•
•

Lämna terrassen i det skick du själva vill möta när du kommer upp. Håll rent och
snyggt.
Ta med det du tog upp, ner i lägenheten igen.
Gör en serviceanmälan om du upptäcker att något är trasigt.
Förbjudet att grilla med öppen låga. Elgrill är tillåtet så länge ingen störs av oset.
Visa extra hänsyn mellan 22.00 och 08.00.
Du som hyresgäst ansvarar för att dina gäster också sköter sig på terrassen.

MINA
SIDOR
Mina sidor på Stenafastigheter.se är riktigt smidigt. Där
kan du skapa serviceanmälningar, hitta erbjudanden, kolla
dina fakturor, söka lägenhetsbyte, se uppgifter om ditt
hyreskontrakt och mycket annat.
Vi kommer kontinuerligt att lägga till nya funktioner så
logga in direkt så får du reda på mer:
minasidor.stenafastigheter.se

Så loggar du in
När du ska logga in på Mina Sidor första gången ska du
fylla i ditt personnummer och klicka på Glömt lösenord.
1. Gå till minasidor.stenafastigheter.se
2. Klicka på För dig som hyresgäst
3. Ange ditt användarnamn som är ditt
personnummer och lösenord. Du kan också
logga in med personnummer och Mobilt BankID.
4. Har du frågor eller behöver hjälp?
Kontakta vår växel på 075-241 50 00
Logga in redan idag och kolla!

DIN HYRA
Hyresinbetalning
Hyran betalas alltid i förskott, senast den sista
vardagen före varje kalendermånads utgång.
Att betala sina räkningar digitalt är ett enkelt sätt att
spara på miljön. Hyresavier skickas därför digitalt via
Mina Sidor. Du har även möjlighet att betala hyran via
autogiro eller e-faktura. Du hittar blanketten för autogiro
på vår webbplats och du kan teckna dig för e-faktura via
din internetbank. Om du har frågor kring din inbetalning
är du välkommen att kontakta din hyresadministratör på
hyresgruppen@stena.com. Loggar du in på Mina sidor kan
du se och hantera dina fakturor.
På stenafastigheter.se finns mer information om hur du
gör för att betala din hyra med e-faktura eller autogiro.

Betala hyran i tid
Var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning
lämnas ärendet till inkasso och du debiteras ränta och
tillkommande kostnader. Utebliven hyresinbetalning eller
upprepade sena betalningar kan medföra att du förlorar
din hyresrätt.

KONTAKTINFORMATION
Serviceanmälan
Mer service på webben
Om
anmälaför
ettoss
fel i din
På Mina
sidor
har vifrågor
samlat allt
Detduärvillviktigt
attlägenhet
du trivseller
ochi ditt
mår bra i ditt boende. Om
du har
några
är som
du du kan behöva veta om
område
går
du
in
på
Mina
Sidor.
ditt
boende,
dina
betalningar
och
ditt område. Du kan även
välkommen att kontakta oss.
Där kan du göra serviceanmälan dygnet runt.
Du kan även ringa 0771-40 50 50
Måndag 07.00 - 19.00
Tisdag - fredag 07.00 - 18.00

Akuta fel
Vid akuta situationer under övrig tid vänder du dig till det
bevaknings- eller jourbolag som Stena Fastigheter anlitat i ditt
område. Du hittar telefonnummer i din trappuppgång.

Vad ska jag anmäla?
Om saker som tillhör lägenheten går sönder har
du rätt att få dem lagade, så att du trivs hemma.
Om ett fel, som du inte anmält till oss, orsakar
skador i lägenheten eller fastigheten kan du bli
ersättningsskyldig.

lägga upp ett önskemål om byte av lägenhet eller göra en
serviceanmälan. Via e-post kan du prenumerera på nyheter om
ditt område.
Klicka på fliken Mina Sidor på stenafastigheter.se. Följ
instruktionerna för att logga in. Ditt användarnamn är ditt
personnummer.

Andra frågor?
Om du har andra frågor är du alltid välkommen att ringa till vår
växel på 075-241 50 00. De kopplar dig till rätt person. Du kan
även chatta med oss på vår hemsida.
På vår hemsida hittar du massor av information, blanketter och
broschyrer.

Hyra ut i andra hand
För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du Stena
Fastigheters tillstånd. Du ansöker med blankett som du hittar på
vår hemsida.

DINA PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som vi inhämtar om dig hanteras enligt
den svenska integritets och dataskyddsreformen (GDPR) och vi
spara endast dem som är nödvändiga för att kunna administrera
och formulera hyresavtal samt tillgodose dina önskemål som
hyresgäst.

DAGS ATT FLYTTA?
Ska du flytta? Nedan har vi samlat information som kan vara bra för dig som hyresgäst att ha koll på.
Lägenhetsbyte ska godkännas
För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du
tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både du
som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver ha
bott i lägenheten i ett år för att bytet ska godkännas. Du får inte
byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott
Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel
att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte.
Det är också förbjudet att
betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få
ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd
Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du
inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå
hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar
När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att
hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra
än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får
du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller
liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får
du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.
Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än
vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om

hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög
hyra riskerar du
dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från
och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende
Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta
ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten
som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du
inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större
än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller
enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i
lägenheten gäller reglerna om andrahands-uthyrning av
hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller
hyresnämnden.

Uppsägning av kontraktet
Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som
infaller tre kalendermånader före önskad avflyttning. Om du
exempelvis vill lämna din lägenhet den 1 oktober, måste du säga
upp lägenheten senast den 30 juni. Du kan även säga upp din
lägenhet på Mina sidor.
När du har sagt upp ditt hyresavtal är du enligt hyreslagen
skyldig att visa lägenheten för nya
intressenter. Du måste också hålla din lägenhet
tillgänglig för besiktning.
Du är skyldig att lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen
efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om dagen infaller på en
lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter. Innan du lämnar din lägenhet
behöver den vara ordentligt flyttstädad.

Stadsutveckling med omtanke
Med ett långsiktigt perspektiv och goda relationer med omvärlden
lägger vi grunden för ett hållbart samhälle. Vi vill stanna länge där vi har
våra hus och jobbar med vårt hjärta samtidigt som vi tar hand om våra
tillgångar.

