
PRAKTISK GUIDE TILL DITT NYA BOENDE

Välkommen hem





Välkommen till din nya lägenhet 
Inflyttning
Välkommen till Kristinehamnsbostäder och ditt nya boende. Du har tillgång till lägenheten samma dag 
som hyresavtalet börjar gälla, skulle det infalla på en helgdag så sker det på första vardagen därefter. 
Nycklar kvitterar du ut med ID-handling och bevis på betald första hyra. Det är viktigt att du har en 
giltig hemförsäkring när du flyttar in. På konsumenternas.se kan du läsa mer om hur man tecknar en 
hemförsäkring.

Omflyttning
Vid byte av bostad inom Kristinehamnsbostäder gör 
vi en bytesbesiktning. Hyresgäster som flyttar internt 
har samma villkor som externa bostadssökande 
och genomgår också en prövning samt ny 
kontraktsskrivning. Eventuella kostnader regleras 
innan nytt kontrakt tecknas.

Bo i hyreslägenhet
Man ska vara folkbokförd där man är bosatt enligt 
folkbokföringslagen. Våra lägenheter är avsedda för 
permanent boende  och antalet personer i bostaden 
ska motsvara lägenhetens storlek och planlösning, 
beräknat på två personer per sovrum.





DIN LÄGENHET

Autogiro/e-faktura

Mina sidor

Hemförsäkring

Betala gärna hyran via autogiro, på så sätt undviker 
du sena betalningar. Du ansöker om autogiro och 
e-faktura genom din internetbank. Avin kommer 
då direkt in på internetbanken och då slipper du 
pappersavin.
Vill du använda Kivra får du din hyresavi där.

På kristinehamnsbostäder.se hittar du Mina sidor. 
Här finns information om din lägenhet och du kan 
se hyresavier, avtal och boinformation. Här kan du 
även göra din felanmälan.

Ifall olyckan är framme är det viktigt att du har en 
hemförsäkring, den skyddar dig ekonomiskt. Skulle 
det exempelvis bli brand i din bostad kan du genom 
hemförsäkringen få ersättning för skadade och 
förstörda ägodelar. Det gäller även om du själv 
skulle råka orsaka en skada, t ex en vattenskada. 
Dessutom ingår även stöldskydd och rättsskydd 
i de flesta hemförsäkringar. Läs gärna mer på 
konsumenternas.se. Vill du göra felanmälan?

Hyran
Det är viktigt att betala sin hyra i tid annars riskerar 
du att bli av med din lägenhet. Hyran betalas i 
förskott senast den sista vardagen före den månad 
hyran avser.

Hyresavin skickas ut i mitten av månaden, den finns 
även på “Mina sidor”. Där kan du logga in och se 
avin, hyresbeloppet, förfallodag och  
OCR-nummer.

Betalas inte hyran i tid går det vidare till inkasso, 
detta innebär extra kostnader för dig som hyresgäst. 
Upprepade förseningar av hyresinbetalning innebär 
uppsägning.

Har du frågor om hyran eller annat kontakta oss på  
0550-348 90.

Du kan enkelt göra en felanmälan 
på “Mina sidor” när du loggar in 
på Kristinehamnsbostader.se. Är 
ärendet akut såsom ett avloppsstopp 
eller liknande, ring oss då istället på 
0550-348 90.





Uppsägningstid
Om det blir aktuellt att säga upp lägenheten skall det 
ske skrifligt och i god tid. Uppsägningstiden är tre 
månader, vid dödsfall en månad. Till exempel, säger 
du upp lägenheten i augusti så upphör ditt avtal att 
gälla den 30 november. Du kan även säga upp dina 
avtal digitalt på Mina Sidor.

Besiktning
Vid uppsägning av lägenheten görs en förbesiktning 
och vid utflytten sker en avflyttningsbesiktning för att 
kontrollera lägenhetens kondition och städ. 

Uthyrning

Nycklar

Lägenheten blir utlagd för uthyrning efter 
uppsägning, det är din skyldighet att låta din 
lägenhet visas när du sagt upp den.

Samtliga nycklar ska återlämnas senast kl 12.00 
på avflyttningsdagen. Det är viktigt att alla nycklar 
lämnas in annars får du själv stå för kostnad av 
låsbyte! 

UTFLYTTNING





TRIVSEL OCH MILJÖ

Trygghet & Trivsel Trapphus

Bilfritt

Husdjur

Att känna sig trygg i sin bostad är väldigt viktigt för 
oss, därför har Kristinehamnsbostäder en jour du 
kan nå efter kontorstid på 0550-348 90. Dit kan 
du höra av dig om du upplever störningar utöver 
det normala. Att man hör sina grannar ibland 
hör till, men efter kl 22 ska det vara lugnt i huset. 
Vaktbolaget åker ut och pratar med dina grannar 
där störningen upplevs. Jouren kan behöva att 
komma in i din lägenhet för att säkerställa varifrån 
störningen kommer. 

Trapphuset är husets nav och det är även en 
utrymningsväg. Det är därför enormt viktigt att 
den hålls fri. Det får inte finnas saker i trapphuset 
såsom cyklar, barnvagnar, leksaker. Det är heller 
ingen lekplats eller rökområde. Det är förbjudet att 
röka i trapphus, källare, tvättstuga och hiss. Våra 
gemensamma utrymmen och lekområden är också 
rökfria för allas trivsel. Visa omtanke.

Alla våra områden är bilfria. Parkering sker på 
anvisad plats. Kontakta oss gärna för frågor om att 
hyra parkering eller garage.

Våra husdjur sprider glädje och därför vill vi hålla 
rent och fint efter dem, plocka upp efter din hund 
och håll den kopplad på gården och i trapphus. 
Undvik att mata fåglar, samma mat drar till sig råttor 
och skadedjur.

Tvättstuga

Grillning

Vi vill alla ha en trivsam tvättstuga, städa efter dig 
och och var noga med att hålla dig till dina tvättider. 
Är det något som inte fungerar som det ska kan du 
göra en felanmälan via kristinehamnbostader.se, 
telefon eller mejl.

Sommartid och grill hör ihop, tänk på dina grannar 
när du grillar. Endast elgrill är tillåten på balkonger 
och uteplatser.

Visa hänsyn
Vi lever tillsammans i våra bostadsområden och det 
är viktigt att visa hänsyn och respekt för varandra. 

Anpassa volymen på både aktiviteter och maskiner 
kvällstid. Tänk på volymen på din TV, dator eller 
stereo. Behöver du borra eller spika så gör det 
under dagtid. Trapphuset är lyhört, så undvik spring, 
lek och smällande i dörrar. Om du ska ha fest i 
lägenheten, upplys dina grannar god tid i förväg, 
och tänk på att sänka volymen efter kl. 22.

Att visa häns
yn är  

extra viktig
t mellan  

kl 22 och 7





Sortera rätt i våra miljöhus!

Källsortering
Källsortering är en viktig del av samhället, är du 
osäker guidar vi dig gärna. I våra mijlörum sorterar 
du matavfall, tidningar, pappersförpackningar, 
kartong, glas, plast, metall och restavfall. 
Kommunens återvinningscentral på Strandmossen  
tar hand om de större sakerna som grovsopor  
och möbler.

• Papperspåsar
• Kartonger/wellpapp
• Mjölk- juiceförpackningar

• Matrester
• Kaffesump & kaffefilter
• Tepåsar & teblad
• Hushållspapper 

• Plastpåsar
• Plastflaskor 
• Plastburkar
• Plastlock

Pappersförpackningar

Plast

Matavfall

Släng inte i matavfall:
Tobak, fimpar & snus, jord, lera, sand, 
dammsugspåsar, blöjor, tvättservetter, 
intimskydd, mediciner eller kemikalier.

Släng inte i plastavfall:
Diskborstar, tandborstar, CD-skivor och 
fodral, plastmappar, engångsrakhyvlar, 
leksaker av plast.

Släng inte i pappersförpackningar:
Kuvert, Post-it lappar, vykort (brännbart- 
släng i ditt hushållsavfall).



kristinehamnsbostader.se

Vi bygger med hjärtat

För ytterligare information vänligen besök oss på:

Konsumenternas 

Hemförsäkring behövs oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. 
Här kan du läsa mer om hur man tecknar en hemförsäkring, samt många 
andra tips och råd om lån, andra försäkringar och olika livssituationer.

Adressändring

Här ändrar du enkelt din adress när du flyttar. Tjänsten Eftersändning ordnar 
så posten kommer till din nya bostad även om din gamla adress  
står på brevet.

Avfall & återvinning

Vi jobbar för en bättre miljö och tillsammans kan vi göra viktigt arbete. Har 
du frågor eller funderingar om sopsortering eller våra miljörum kan du få 
mer information här. Det ska vara lätt att göra rätt!

Följ oss på våra sociala medier!


