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Din trygga hyresvärd
Gladsheim Fastigheter grundades 2018. Vi är ett 

fastighetsbolag som inriktar oss på att förvalta 

och förädla hyresbostäder i mellanstora svenska 

orter. Vårt fokus ligger på hållbar och långsiktig 

utvecklig genom långsiktigt ägande. Idag har 

bolaget fastigheter på ett antal orter och vår 

ambition är att förvärva fler fastigheter samt att 

löpande förbättra vårt fastighetsbestånd genom 

renoveringar.

Vår målsättning är att skapa attraktiva bostäder 

och erbjuda våra hyresgäster ett trivsamt och 

tryggt boende. Att samtidigt uppgradera fastig-

heterna ur ett ekologiskt perspektiv är för oss en 

självklarhet.

 Hållbarhet är ett viktigt nyckelord i allt vårt arbete 

– det är viktigt för oss att ta ansvar för hur vår 

verksamhet påverkar våra hyresgäster såväl som 

miljön runt omkring fastigheterna. Vårt mål är att 

allt vårt arbete ska bidra till en ökad trivsel för våra 

boende. Att arbeta med ekonomisk, ekologiskt och 

social hållbarhet är därför en självklarhet för oss.
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FELANMÄLAN!

Ring 010-207 82 80

eller gå in på

www.gladsheim.se



HYRAN – Det är viktigt att betala hyran i tid.
Hyran betalas i förskott varje månad, senast den 
sista dagen i månaden. Exempel: hyran för 
november ska vara betald senast den sista ok-
tober. Den som inte betalar sin hyra i tid kan bli 
uppsagd från lägenheten. Om hyran betalas för 
sent skickas inkassokrav till hyresgästen efter 
några dagar. Om hyran efter inkassokravet fort-
farande inte betalas, sägs hyresgästen upp från 
lägenheten.

LÄGENHETEN – Var rädd om den!
Som hyresgäst är du skyldig att sköta lägenheten
genom att hålla den ren och i bra skick.
Några enkla saker att tänka på:
• Rökförbud råder i samtliga av våra lägenheter.
• Hålla ugn och spis rena så att smuts och fett  
 inte bränner fast.
• Frosta av frysen med jämna mellanrum. 
 Du gör det enklast genom att stänga av frysen
 och låta isen tina av sig själv. Använd aldrig  
 hårda föremål eller kniv för att få loss isen, 
 då kan frysen skadas. 
• Använd milda rengöringsmedel när du skurar
 badkar, tvättställ och WC.  

Att använda milda rengöringsmedel är alltid  
viktigt när det gäller hela din lägenhet.

GRANNAR – Visa hänsyn.
När man bor i ett flerfamiljshus är det extra viktigt 
att respektera sina grannar och visa hänsyn. Hög 
musik, skrik och annat oljud bör man undvika 
eftersom det kan störa grannarna. Tänk på att det 
du gör aldrig ska höras in till grannarna. Speciellt 
innan kl. 08.00 på morgonen och efter kl 22.00 på 
kvällen.
 Om du t.ex. planerar att ha en fest är det bra 
om du meddelar dina grannar i god tid innan. 
Du gör det enkelt genom att sätta upp en lapp i 
trappen eller i hissen så att alla ser din informa-
tion. Eller också berättar du helt enkelt för dina 
grannar personligen. Det upplevs alltid som bra 
för grannsämjan.
 Det är viktigt att du vet att som hyresgäst 
ansvarar du för alla som tillhör ditt hushåll, men 
även för dina gäster som besöker dig. Observera 
att om störningsjouren kontaktas av någon av 
dina grannar för att du stör, kommer du att få 
betala störningsjourens utryckning.

FÖRSÄKRA DIG – Teckna hemförsäkring!
En hemförsäkring ger ett bra skydd om du
skulle råka ut för skador på din egendom,
stöld eller brand. 

Nyckelutlämning – Så går det till.
Kontraktsinnehavaren måste ha med en giltig 
legitimation samt bevis på tecknad hem-
försäkring för att kunna hämta sina nya nycklar. 
Om det är någon annan än kontraktsinnehavaren 
som ska hämta ut nycklarna så krävs det att 
personen har giltigt ID, fullmakt från kontrakts-
innehavare, tecknad hemförsäkring samt en kopia 
på en legitimation för kontraktsinnehavaren. Vi tar 
kontakt med dig för tidsbokning.

ORDNING OCH REDA – För bättre trivsel.
Ett trivsamt boende får man genom att alla hjäl-
per till. Skadegörelse och nedskräpning skapar 
inte en trevlig boendemiljö. Om alla vuxna föregår 
med gott exempel lär vi barn och ungdomar att 
vara rädda om sin omgivning och att inte skräpa 
ner.

ENTRÉER OCH TRAPPHUS – Förvara inga 
saker här.
Var noga med att inte ställa saker utanför din 
lägenhetsdörr eller i trappan. Dörrmattor ska ligga 
innanför dörren och inte utanför. Barnvagnar, 
skor, pulkor, sandleksaker och cyklar och dylika 
saker får inte förvaras utanför dörren eller i trap-
pan. Om olyckan är framme kan det försena för 
utryckningspersonalen och det hindrar vår perso-
nal från att kunna städa ordentligt.

MATTOR – Tänk på grannarna.
Mattor får aldrig skakas från fönster eller 
balkong. 

FÅGLAR – Mata dem inte.
Matar du fåglar kan det locka till sig skadedjur 
som t.ex. råttor. 

OHYRA – Kontakta oss om du får ohyra 
i lägenheten.
Skulle du få ohyra som t.ex. mjölbaggar, silverfiskar 
eller dylikt, måste du genast kontakta oss så att 
inte ohyran sprider sig. 

BIL / MOPED – Kör inte i bostadsområdet.
Det är absolut förbjudet att köra på bostadsområ-
dets gångar med moped eller bil. Bilar parkeras på 
avsedda platser. Mopeder ska ledas inne i bostads-
området.

HUSDJUR – Hundar och katter.
Rasta inte hundar var som 
helst i bostadsområdet. 
Använd ditt sunda förnuft. 
Plocka alltid upp efter hunden 
och släng hundbajspåsen i 
rätt soptunna. Se till att 
hunden inte kissar vid 
ingången till entréer och 
trapphus. Hundar ska vara kopplade 
inom bostadsområdet. Katter får inte springa lösa 
eller sätta sig i barnens sandlådor. Som ägare är 
det din skyldighet att ansvara för din hund och/
eller katt.

TVÄTTSTUGAN – Noggrannhet lönar sig.
Den plats som många grannar träffas på är i 
tvättstugan. Det är en av de viktigaste platserna i 
hela huset och där grannrelationer ständigt testas. 
Var noga med att följa tvättstugans regler. Boka 
ordentligt och avboka om du inte ska använda din 
tvättid. Läs och följ anvisningarna för tvättmaskiner 
och torktumlare/torkrum, då får du bäst resultat. 
När du är klar i tvättstugan, se till att lämna den i 
det skick du önskar finna den. Städa ordentligt efter 
dig. Lämna tvättstugan i tid så att din granne kan 
utnyttja sin bokade tvättid.

SERVICE – Felanmälan och reparationer. 
I ditt hyreskontrakt ingår service som felanmälan 
och reparationer samt att vår personal håller 
rent och snyggt i trappor, på gården och i andra 
gemensamma utrymmen. Ibland går saker som 
tillhör lägenheten sönder. Vi hjälper självfallet till 
och lagar och/eller byter ut vid behov. Ring oss 
omedelbart så att skadan inte blir värre. Om du 
vill, och det är ett mindre fel, kan du få en reserv-
del från oss och laga felet själv.

MÅLA OCH TAPETSERA 
– Fackmannamässigt.
Du kan, med vårt tillstånd, måla och tapetsera 
själv i din lägenhet. Det är dock viktigt att det blir 
gjort på ett s.k. ”fackmannamässigt” sätt, alltså 
snyggt, prydligt och ordentligt. Tänk på att om du 
väljer extrema färger eller mönster, eller inte utför 
arbetet på ett fackmannamässigt sätt, kan du bli 
ersättningsskyldig alternativt skyldig att återstäl-
la lägenheten när du flyttar.

ÖVERLÅTELSE OCH BYTE AV LÄGENHET 
– Tillstånd behövs.
Både vid överlåtelse och byte av lägenhet är det 
viktigt att du/ni först ansöker om tillstånd från 
oss. Mer information om vad som gäller vid byte/
överlåtelse får du från oss vid din ansökan. När vi 
har godkänt den andra/nya hyresgästen går det 
bra att byta/överlåta.

ANDRAHANDSUTHYRNING 
Enligt hyreslagen har man rätt att hyra ut sin 
lägenhet i andra hand under en överenskommen 
period om hyresvärden godkänner det. Ansvars-
frågorna kan vara lite snåriga så kontakta oss så 
hjälper vi dig. 

OBSERVERA!
Som hyresgäst är du skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i lägenheten. 

Det är t.ex. viktigt att regelbundet kontrollera att elementen inte läcker. Är du bortrest är det din 
skyldighet att se till att någon ser till lägenheten. Om ett fel uppstår som orsakar en större skada, 

och du inte har anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

NÄR DU SKA FLYTTA 
– Tänk på uppsägningstiden.
Om du får ändrade bostadsbehov och bestäm-
mer dig för att flytta, kontakta oss i god tid.
Vi kanske har en annan lägenhet att erbjuda dig. 
Det är viktigt att kontraktet sägs upp minst tre 
månader innan du ska flytta. Tänk på att 
uppsägningstiden räknas från den dag vi får 
din uppsägning.
 Säg upp ditt kontrakt skriftligt! Från den dag vi 
mottagit din skriftliga uppsägning räknas upp-
sägningstiden i tre (3) hela kalendermånader.

Exempel:
Om du säger upp din lägenhet sista dagen i februari 
betyder det att du ska ha flyttat ut och lägenheten vara 
tom och städad den 1 juni. Uppsägningstiden varar 
alltså under mars, april och maj. 
    Om du säger upp lägenheten ett annat datum än den 
sista i månaden, t.ex. den 4 mars, ska du ha flyttat ut 
och lägenheten vara tom och städad den 1 juli. Uppsäg-
ningstiden är då tre hela kalendermånader: april, maj
och juni.

Den här broschyren innehåller information som är bra att ha koll på. För oss är det viktigt att 
både du och vi vet vad det är som gäller hos oss på Gladsheim. Vi är glada att du valt att bo 
hos oss. Varmt välkommen!

Bra att veta!


