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Hässlehem AB är ett kommunalägt bostadsbolag
som äger och förvaltar cirka 1 900 lägenheter i
Hässleholms kommun. Vi erbjuder ett tryggt och
trivsamt boende med ett varierat utbud av hyreslägenheter i Hässleholm, Tyringe, Vinslöv, Sösdala,
Stoby, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö.
Hässlehem AB
Box 184
281 22 Hässleholm
Besöksadress
Röingegatan 38
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Bobutiken
0451-38 46 40
www.hasslehem.se
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Välkommen
till Hässlehem!
VI PÅ HÄSSLEHEM hälsar dig välkommen till ditt
nya hem och till oss som bostadsföretag. Den här
broschyren innehåller viktig information om ditt
nya boende hos oss.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du
har frågor. Det är vår uppgift att se till att du får
den service och hjälp som du behöver för att trivas.
Gå in på vår hemsida, där har vi samlat all information
som rör ditt boende. Ett besök där gör säkert att du
får svar på de flesta frågor som rör din inflyttning.

Mina sidor
Genom Mina sidor kan du som hyresgäst logga in på
din personliga sida. Där kan du enkelt göra en serviceanmälan, se uppgifter om din hyra samt ditt kontrakt.
Har du inte fått någon aktiveringskod till Mina sidor?
Kontakta Bobutiken.
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DU STRYKS UR KÖN.
När du har tecknat ett bostadskontrakt hos oss försvinner du
automatiskt ur vår bostadskö.
Om du vill söka lägenhet i framtiden måste du ställa dig i kö på
nytt via vår hemsida.

5

Inflyttning
INNAN DU KAN flytta in i din lägenhet ska du kvittera
ut dina lägenhetsnycklar i vår Bobutik. Där kvitterar
du även ut nycklar eller taggar till gemensamma
utrymmen samt om du hyr garageplats.
Om du hyr lägenhet på Gärdesvägen eller Trebackalånggatan ska du hämta dina nycklar på områdeskontoret på Gärdesvägen 73.
Tänk på att det är den som står på kontraktet som,
mot uppvisande av giltig identifikationshandling, ska
kvittera ut nycklarna. Någon annan kan hämta ut
nycklarna åt dig mot uppvisande av en fullmakt samt
giltig identifikationshandling.
Innan du kvitterar nycklarna till din lägenhet ska
den första hyran vara betald. Ta med kvitto på inbetalningen. Är du i behov av extra nycklar till din
lägenhet ska du kontakta Bobutiken. Kostnaden för
extranyckeln debiteras du för.

När får jag flytta in?
Du har enligt hyreslagen tillträde till din nya lägenhet
tidigast kl.14.00 den första vardagen efter ett månadsskifte. Det är alltid det juridiska datumet som gäller
om inte något annat är skriftligt överenskommet.

Städning
Innan avflyttande hyresgäst lämnar lägenheten ska
den städas ordentligt. Detta gäller även förrådet till
lägenheten. Om lägenheten eller förrådet inte är
städat måste du meddela Bobutiken inom 24 timmar
efter att du har flyttat in.

Besiktning av lägenheten
Innan du flyttar in i din lägenhet har den genomgått
en besiktning. Eventuella brister har antecknats i
ett besiktningsprotokoll som visar lägenhetens skick
när besiktningen gjordes. Besiktningsprotokollet ska
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finnas i lägenheten när du flyttar in. Om du har något
att anmärka på i samband med din inflyttning måste
du göra detta inom en vecka genom att kontakta
Bobutiken. Du kan inte i efterhand, exempelvis när
du flyttar ut, anmärka på något som du inte har
meddelat tidigare.

Förråd
Till alla våra lägenheter hör ett lägenhetsförråd. Detta
är ofta placerat i husets källare, men kan även finnas i
trapphuset, på vinden, i angränsande byggnader eller
i lägenheten. Det är förbjudet att förvara brandfarliga
vätskor och gaser i källar- och vindsförråd. Tänk även
på att inte förvara värdesaker i ditt förråd eller att
ställa kartonger eller liknande direkt på golvet.

Tvättstugor
I många av våra fastigheter finns gemensamma tvättstugor. Bokning av tvättid sker på avsedd tavla som
finns vid varje tvättstuga. Där kan du även se vilka
tvättider som gäller. Det är viktigt att du läser och
följer ordningsreglerna i tvättstugorna för din egen
och dina grannars trivsel. Tänk på att du endast får
använda torkrummen under ditt eget tvättpass. Om
du bokar tid har du rätt till hela den bokade tiden
och ingen annan kan ta din tvättid. Din tvättcylinder
ska sitta kvar under hela tvättpasset.

Parkering och garage
Förhyrda parkeringsplatser eller garage kan du hyra
hos oss, kontakta Bobutiken. Besöksparkeringen är
endast avsedd för besökande, och alltså inte för
boende i området. Skrotbilar får inte uppställas.

SERVICEANMÄLAN
Om du upptäcker mindre fel och
brister i din lägenhet ska du göra
en serviceanmälan. Detta gör du
via vår hemsida. Om du loggar in
via Mina sidor finns dina lägenhetsuppgifter ifyllda.

AKUT SERVICEANMÄLAN
Om det uppstår ett akut fel i din
lägenhet före eller efter kontorstid
kan du ringa Bevakningsskydd på
telefon 0708-800 457. Detta
gäller endast akuta skador som
måste åtgärdas omedelbart som
exempelvis vattenläcka eller om
lägenheten helt saknar elektricitet.
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Hyra och
betalning
DIN HYRA SKA betalas i förskott varje månad. Du kan
betala med bankgiro, autogiro eller via internetbank.
Förfallodagen är alltid den sista vardagen i månaden
före den månad som hyran gäller. Vi delar eller skickar
ut hyresavier till dig kvartalsvis.
Det är viktigt att du betalar hyran i tid. Vid försenad
inbetalning tillkommer inkassoavgift och om ärendet
överlämnas till Kronofogdemyndigheten får du dessutom ersätta hyresvärdens kostnader för den juridiska
handläggningen.
Även dröjsmålsränta debiteras. Försenad eller obetald
hyra kan leda till uppsägning och det kan även påverka
dina möjligheter att få annan bostad framöver.

Autogiro
Du kan välja att betala din hyra via autogiro. Att betala
med autogiro är enkelt och säkert och din hyra blir
alltid betald i tid.
Om du vill använda dig av autogiro fyller du i en
anmälningsblankett och skickar in den till oss. Vi
kontaktar därefter din bank. Även om du betalar via
autogiro får du en hyresavi för varje betalningstillfälle
så att du kan se vilket belopp som kommer att dras
från ditt konto.
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TV och
bredband
Som hyresgäst hos oss erbjuder vi
dig ett basutbud med TV-kanaler.

Kabel-TV
Det analoga grundutbudet ingår i din hyra. Det innebär
att du kan se kanalerna i alla dina TV-apparater utan
att du har någon digitalbox. Om du vill ha fler kanaler
får du teckna ett abonnemang till egen kostnad.

Felanmälan kabel-TV
Vid felanmälan som gäller kabel-TV ska du först kontrollera dina TV- och antennuttag. Om felet kvarstår
ska du kontakta dina grannar för att höra om de
upplever samma problem som du, annars kan du bli
debiterad hela serviceavgiften om det visar sig att det
är fel på din utrustning. Om dina grannar har samma fel
ska du göra en felanmälan till Bobutiken via e-post.
Du som bor i ett Com Hem-hus kontaktar Com Hems
kundservice på tel. 90 222 för att göra en felanmälan.

Bredband
I våra fastigheter där Com Hem är leverantör kan du
kontakta Com Hem på tel. 90 222 för att teckna ett
bredbandsabonnemang. Om du bor i en fastighet
som inte har Com Hem som leverantör väljer du själv
vilket bolag du vill teckna ett abonnemang med.
Tänk på att bredbandet ska vara kopplat till ADSL.
Om du får problem med ditt bredband ska du
kontakta din leverantör.
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Tryggt och
trivsamt
DET SKA VARA TRYGGT och trivsamt att bo hos
Hässlehem! Du och dina grannar ska hjälpas åt att
göra det trivsamt i ditt bostadsområde.
Tänk på att inte ha för hög ljudvolym när du tittar på
TV, lyssnar på musik, spelar eller sjunger så att du inte
stör dina grannar. Det här är förstås särskilt viktigt på
kvällen och natten!
Om du har balkong och balkonglåda ska den av
säkerhetsskäl hänga på insidan av räcket.
Håll entréer och trapphus fria från cyklar, barnvagnar och andra föremål. Det ska vara framkomligt
för exempelvis ambulanstransporter eller om snabb
utrymning skulle bli nödvändig.
Stäng dörrar efter dig till källare och vindsutrymmen
så att obehöriga inte kommer in.
Det är inte tillåtet att köra bil eller motorcykel/moped
inom bostadsområdet. Undantaget är vid lastning
av tunga saker samt när färdtjänst behöver komma
fram. Tänk på att du endast får parkera på markerade
parkeringsplatser.
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Störande grannar

Parkeringsövervakning

Störande grannar beror oftast på deras obetänksamhet
och vanligtvis rättar de sig efter en tillsägelse. Om
du blir störd bör du därför i första hand tala med den
som har stört. Kontakta Bobutiken om störningarna
trots allt återkommer. Beskriv störningarna, tala om
vid vilka tider och hur ofta de förekommer. Hässlehem
vidtar sedan åtgärder.

Vid våra fastigheter på Gärdesvägen, Trebackalånggatan och Österåsgatan sköter Securitas övervakning
av parkeringar. Outhyrda parkeringsplatser övervakas
för att förhindra olovlig parkering. Övervakningen
medför större säkerhet för barn, ökad framkomlighet
för utryckningsfordon samt är även en indirekt
bevakning mot sabotage, inbrott och åverkan.

Om du inte själv vågar tala med den som stör kan du
under sena kvällar och nätter kontakta Bevakningsskydd på tel. 0708-800 457.

Securitas kontaktas på tel. 0771-767 000.

Anticimex
Miljö
Hässlehem satsar på miljön. Hjälp oss att bidra till att
minska sopberget! Du som hyresgäst kan göra en
insats genom att sortera rätt samt att vika ihop
emballage, flyttkartonger och dylikt som du sorterar.

Om du upptäcker skadeinsekter i din lägenhet ska du
omedelbart kontakta Anticimex på tel. 0752-45 10 00.
Hässlehem har avtal med Anticimex vilket innebär att
det inte kostar dig som hyresgäst något att vända dig
till dem. Det är viktigt att du kontaktar Anticimex så
att skadeinsekterna inte hinner sprida sig i fastigheten.

Om du har grovavfall som exempelvis möbler och
elektronik ska du kontakta Hässleholm Miljö AB på
tel. 0451- 26 82 00 för att få ditt avfall hämtat. Om
du har bokat tid för hämtning ska du sätta ut ditt
grovavfall samma dag som du har bokat tid.

Paraboler
Du får inte sätta upp paraboler i balkongräcken eller
fästa dem i väggar och golv. Om du vill ha parabol får
du endast sätta dem på en särskild ställning inne på
din balkong. Prata i så fall med din fastighetsskötare.
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Var rädd om
din lägenhet
I DITT KONTRAKT står det under Allmänna bestämmelser att du ska ”iaktta allt som fordras för att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten
och under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad
därtill hör.” Detta innebär att du ska vara rädd om
din lägenhet, se punkterna nedan.
• Undvik hål i väggarna! Gör så få hål som möjligt.
Tänk på att du blir debiterad omtapetseringen vid
avflyttning om det finns för många hål i väggarna.
• Det är inte tillåtet att göra hål i väggmattor eller
kakel i badrum och kök. Montera inga krokar eller
tvålkoppar på väggar vid dusch och badkar. Sådan
åverkan är förenad med stora kostnader som du
kommer att bli debiterad för när du flyttar.
• Vädra ut fukt! Vädra ordentligt när du har duschat
eller tvättat genom att fönstervädra snabbt med korsdrag eller genom att lämna badrumsdörren på glänt.
• Lämna inte badrumsfönstret öppet lång tid på
vintern, nerkylningen orsakar kondens och mögel.
• Om du duschar mindre än fyra minuter hinner det
normalt inte bildas kondens på väggarna.
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• Rensa golvbrunnen! Skrapa ner duschvattnet i
golvbrunnen med en gummiskrapa. Skaka även
av duschdraperiet och se till att det hänger fritt och
luftigt. Lyft på gallret till golvbrunnen i badrummet
och ta bort sörjan av smuts och hårstrån som samlas.
Gör detta med jämna mellanrum så fungerar
avloppet bättre.
• Du ska själv bekosta och byta proppar i ditt proppskåp om en säkring går.
• Tänk på att regelbundet rensa köksfläkt och ventiler.
• Du ska själv bekosta och byta glödlampor och lysrör i
din lägenhet.
• Om det börjar bli stopp i köksvasken ska du först
rensa själv innan du gör en serviceanmälan. Tänk
på att plocka undan från skåp och diskbänk när
fastighetsskötaren ska komma och rensa i avlopp
vid dusch, handfat och köksvask.
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Att ordna innan
du flyttar in
NÄR DU HAR bestämt dig för att bli hyresgäst hos
oss och har tecknat kontrakt för en lägenhet finns
det en del praktiska saker som du kan ordna innan
du flyttar in. Vi kommer att lämna uppgifter om ditt/
era namn och personnummer till Folkbokföringen och
andra myndigheter i samband med inflyttningen.

Adressändra
För att få post till din nya adress ska du göra en
adressändring. Detta gör du via adressandring.se.
Följ anvisningarna och fyll i formulären. I ett av fälten
ska du fylla i ditt nya lägenhetsnummer, det vill säga
lägenhetsregistrets fyrsiffriga nummer. Kontakta
Bobutiken om du har några frågor.

Elabonnemang
I samband med att du tecknar kontrakt hos oss gör
vi en anmälan till EON om att du flyttar in så att det
finns hushållsel i din lägenhet. Du kan välja att ha
avtal med ett annat elbolag. Om du inte gör ett eget
val kommer du att ha ett avtal med EON.
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Hemförsäkring
Tänk på att du alltid ska teckna en hemförsäkring
för ditt nya boende. En hemsförsäkring skyddar dig
vid eventuella skador på ägodelar i lägenheten, i
källarförråd och andra gemensamma utrymmen
som exempelvis tvättstugor.
Kontakta ett försäkringsbolag för att få mer
information om olika typer av hemförsäkringar.

Bredbandsabonnemang
Om du vill ha bredband i din lägenhet ska du teckna
ett eget abonnemang.

Tänk på att du alltid ska teckna en
hemförsäkring för ditt nya boende.
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