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Nu känner jag mig gammal, jag börjar känna 
att detta har jag varit med om ett antal 
gånger tidigare. Vad syftar jag på? Jo, hög-

konjunkturen som vi är inne i nu och de kostnads-
ökningar som den för med sig. Vi som sitter på 
beställarsidan inom bygg och fastighet kan nästan 
från vecka till vecka känna av att priserna går upp. 

Entreprenörer, konsulter och serviceföretag blir 
mindre och mindre intresserade av de jobb som 
finns ute, nästan allas orderböcker börjar bli fulla 
och många undrar hur det skall sluta.

Det är här jag börjar känna mig gammal, för vi 
”vet” hur det kommer att sluta. 

Vi har varit med om precis samma sak vid ett 
antal tillfällen tidigare och de gånger har det slutat 
med en krasch av varierad storlek. Kanske är 
förutsättningarna lite andra denna gång, kanske ser 
omvärlden lite annorlunda ut, kanske är systemen 
lite mer stabila. Eller inte, vi får se.

Vad jag däremot med säkerhet vet är att om inte 
kostnadsökningarna stannar av, och om man inte 
får till mer resurser inom byggsektorn, så blir det 
inte många lägenheter byggda nu på kort sikt. 

De priser för nybyggnation som vi på Finnveds-
bostäder får in när vi frågar marknaden ligger långt 
över vad det borde kosta för att vi sedan skall kunna 
sätta en rimlig hyra som våra hyresgäster kan betala. 

Parallellt med detta så ökar kraven på nästan alla 
bostadsbolag i Sverige att öka takten i sin nypro-
duktion. Så även hos oss, vilket i grund och botten 
är väldigt positivt. 

Den stora frågan är hur vi får ihop detta när kost-
naderna för att bygga är för höga och när det inte 
finns tillräckligt med resurser i byggsektorn.

  Nej, det här är en ekvation som är svår att lösa. 
Vi är många bostadsbolag i Sverige som i dag 

sitter med dessa frågeställningar och vi gör vad vi 
kan åt situationen. Vi tänker nytt i upphandlings-
skedet, vi tänker lite enklare lägenheter, vi tänker 

bygga hus som man kan 
upprepa flera gånger, 
vi tänker modulbase-
rad produktion med 
mera. Jag hoppas att 
detta hjälper och att 
vi kan komma igång 
och bygga de bostäder 
som vi så väl behöver i 
hela kommunen.

Trots denna svåra situation så är 
känslan för framtiden i Värnamo väldigt positiv. Jag 
får via jobbet lite inblick i allt arbete som görs på 
Gummifabriken och Campus Värnamo, här finns 
framtidstro av stora mått. Man kan se restaurangen 
växa fram, den stora scenen med plats för över 400 
personer, de tre biosalongerna, biblioteket med 
mera. Då känner jag ”WOW!”, vilken tillgång att vi 
får detta i Värnamo, vilket fantastiskt lyft och vilken 
framtidstro det ger. Vi vet alla att utbildning, kultur 
och näringsliv är viktiga byggstenar för att få ett 
starkt samhälle, allt detta får vi i en fin samverkan i 
nya Gummifabriken.

Till slut lite om våra närmaste framtidsplaner på 
Finnvedsbostäder. Vi har lämnat in förslag och 
ansökt om att få bygga på kvarteret Draken, området 
som i folkmun kallas för Gamla bilspedition. Här vill 
vi bygga ett 40-tal hyresrätter i radhusmiljö. 

Nya studentbostäder finns det också planer för 
och vi går ut med en förfrågan kring detta inom 
kort. Trygghetsboende i Bor på Norrhamra är  
aktuellt, här bygger vi i så fall 13 nya lägenheter 
som tillsammans med våra 27 befintliga blir kom-
munens första riktiga trygghetsboende.

Nu är hojen inställd, löparskorna ligger på hyllan 
och längdskidsäsongen står för dörren, vilket inne-
bär många pass på rullskidor. Vi ses kanske där ute 
i trafiken med pannlampa och stavar.  

Högkonjunkturens baksida

”Om inte 
kostnads-
ökningarna 
stannar  
av blir det 
inte många 
lägenheter 
byggda"

VD har ordet

■  MI K A E L  N O R D H O L M , VD,  F innvedsbostäder

Smäll försiktigt  
på nyårskvällen
TRIVSEL Visst är det härligt att 
fira in det nya året, men var rädd 
om dig och dina grannar. Kring 
varje nyår får Finnvedsbostäder 
en hel del frågor från oroliga 
hundägare och grannar som 
tycker att det är besvärligt med 
nyårsaftonens alla fyrverkerier. 
För att nyårsaftonen ska bli en 
trevlig tid för alla är det viktigt att 
du tar ditt ansvar som hyresgäst 
och granne.
   I centrala Värnamo, Bredaryd, 
Forsheda, Bor och Rydaholm 
måste man alltid ha polisens 
tillstånd för att skjuta raketer.    
   Utanför 
orterna får 
man skjuta 
nyårsra-
keter utan 
tillstånd – 
men bara 
på själva 
nyårsafton 
från kl. 
16 till kl. 
01 dagen 
efter. Övrig tid måste man ha 
polisens tillstånd. 
   Ska du fyra av många raketer i 
ett tätbebyggt område eller där 
det finns mycket folk i närheten 
krävs tillstånd.

Inga fyrverkerier 
i eller omkring 
våra bostäder
SÄKERHET Du som vill fira med 
ett eget fyrverkeri på nyårsaf-
tonen bör visa hänsyn genom 
att gå till ett öppet område eller 
liknande en bra bit bort från våra 
bostadsområden. 
   Då minskar risken för rädda 
hundar, arga grannar och skador 
på såväl människor som hus.
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Tycker du att det är för kallt i din 
lägenhet nu när det blivit kallare 
utomhus? Eller känner du snarare att 
du har för varmt hemma? 

Vi har lämnat säsongen med behag-
liga yttertemperaturer bakom oss och 
det kallare klimatet påverkar ibland 
upplevelsen av inomhusklimatet i 
våra bostäder. 

Hur fungerar egentligen värmen i 
lägenheterna?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
att temperaturen i en lägenhet bör vara 
minst 20oC. Finnvedsbostäders målsätt-

ning är att hålla runt 21oC.  Värmen styrs per 
automatik i områdena och startar successivt 
på hösten för att möta den sjunkande ytter-
temperaturen. Ju kallare det blir ute, desto 
varmare vatten skickas till elementen. 

Har du nån gång tyckt att elementen känns 
kalla trots att termostaten är uppvriden? 
Det beror i så fall på att det sitter en ter-
mostatventil som känner av temperaturen i 
lägenheten. 

Är det 21oC i lägenheten stängs vattenflödet 
av genom elementet och det svalnar till sam-

ma temperatur som rummets. När rumstem-
peraturen sedan sjunker öppnas ventilen igen 
för att värma på elementet. På så sätt hålls en 
jämn temperatur inne.

Då en del av våra hus är äldre och har ett 
mer omodernt klimatskal är upplevelsetempe-
raturen ibland lägre än vad termometern visar. 
Den som fryser inomhus trots att termomtern 
visar runt 21oC får klä sig i tjockare kläder. 

Den som upplever ojämn temperatur i bo-
staden bör även säkerställa att stora möbler 
inte har placerats för tätt framför elementen 
och att tjocka gardiner inte täcker termosta-
ten. Då cirkulerar inte luften i lägenheten 
rätt och termostaten tror att det är varmare i 
lägenheten än vad som är fallet. 

Kallt ute, varmt inne
Så håller vi värmen i vinter

ÄR TEMPERATUREN  
OJÄMN I DIN LÄGENHET?

• Använd termometer och mät 
temperaturen en meter in från väggen 
och en meter upp från golvet. Är det 
under 20 oC eller över 28 oC görs en 
felanmälan på mina sidor på hemsidan 
eller via kundtjänst, 0370 – 484 00. 

 

Håller koll på värmen. En av Finnveds-
bostäders drifttekniker, Mats Andersson, 
åker runt i områdena och mäter tempe-
raturen i lägenheterna för att säkerstäl-
la att företaget håller den policy som 
finns för inomhustemperaturer.

"Raketer i 
tätbebyggt 
område 
kräver till-
stånd"

 Nyheter
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Vi summerar 2016

2016 Ett händelserikt år går mot sitt slutFinnvedsbostäder lägger snart ett 
händelserikt år bakom sig. Här följer 
en kort årsresumé med lite av allt 
som hunnits med under året.
 

J U L I
Finnvedsbostäder bjöd samtliga 
hyresgäster på gratis dopp i Vär-
namos utomhusbad. Ett par fina 
sommarveckor gjorde det till en 
bra aktivitet både för sommar-
lovslediga barn och soldyrkande 
motionärer.  

A U G U S T I
Under Värnamodagarna i slutet på 
månaden togs första spadtaget för 
det nya bostadsområdet Städet på 
före detta Jochnickstomten. I etapp 
ett byggs 74 lägenheter med inflytt-
ning i november 2017.

        S E P T E M B E R
Doktorsdagen ägde rum med bland an-
nat motionsloppet ”Lilla  doktorsloppet” 
för alla barn och invign ing av nyrenove-
rade ICA Supermarket  med ballong-
släpp, chokladhjul och  tipspromenad. 

O K T O B E R
Finnvedsbostäder genomför en 
omfattande organisationsförändring 
till syfte att möta framtidens behov av 
personal när fastighetsbeståndet växer. 
Under våren fortsätter arbetet med om-
organisationen. 

N O V E M B E R
Värnamo kommuns vision för år 2035 
innefattar bland annat 40 000 invånare, 
vilket innebär en ökning med ungefär 
375 personer/år. Det kräver nya bostäder 
där Finnvedsbostäder skall svara för en 
del av dem. Under november påbörjar vi 
internt en företagsvision som ska stämma 
överens med kommunens.

J U N I
Guldklubben, klubben för våra mest 
trogna hyresgäster, fyllde 20 år och 
firades med kafferep och musikquiz. 
Medlemmarna i Guldklubben har 
varit hyresgäster hos Finnvedsbo-
städer i minst 40 år. Rekordet hålls 
av Kerstin Malmsten som bott hos 
oss i 65 år. 

D E C E M B E R
Planeringen är i full gång för kommande 
år och det projekteras för nya byggnatio-
ner för att möta efterfrågan på bostäder i 
kommunen. Vi tittar på kvarteren Draken 
och Ling, studentbostäder, Norrhamra i 
Bor (13 nya lägenheter), och åtta lägenhe-
ter i Bredaryd.
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J A N U A R I
Finnvedsbostäders personal påbörjade en 
stor friskvårdssatsning som pågått under 
hela året. Det har hållits föreläsningar om 
hälsa och motion, arrangerats ett par resor 
för att delta i motionslopp och genomförts 
hälsokontroll av samtliga anställda. Dess-
utom har företaget sponsrat en timmes 
motion under arbetstid varje vecka.

F E B R U A R I
På kvarteret Salvian upptäcks ett fel 
på balkongdörrarna som orsakar onor-
malt mycket drag inne i lägenheterna. 
Under året har felet åtgärdats och be-
rörda hyresgäster har kompenserats.  
 

M A R S
Stor invigning av den nya avdelningen 
Lindgården i Rydaholm. Här byggdes 20 
nya lägenheter med moderna lösningar 
som höj- och sänkbar WC-stol och handfat 
i badrummet, reglerbart pentry i varje lä-
genhet och elektriskt styrt vädringsfönster.

A P R I L
Finnvedsbostäder förvärvade områ-
det Norrhamra i Bor. Här finns för-
utom 27 radhuslägenheter även ett 
servicehus med matsal och umgäng-
eslokaler. Under hösten påbörjades 
projektering för att renovera området 
och skapa Värnamo kommuns första 
trygghetsboende. 

M A J 
På Vråen i Värnamo fortsatte 
projektet med nya uteplatser 
för 178 lägenheter. Uteplatser-
na är plattlagda och anläggs med 
skärmväggar av kompositmaterial, ett 
hållbart och miljömedvetet material 
av träfiber och återvunnen plast. 

Iwona Siekiera-Eriksson och 
Alexandra Frick-Haglund, fastig-
hetsskötare på Vråen, monterade 
skärmväggar i våras.
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Vi jobbar ständigt med under-
håll och förbättringar av våra 
fastigheter. Här ser du aktuella 
nyheter och vad som är på gång 
i områdena just nu:

• ROCKNEVÄGEN, Bredaryd
Byte av entrépartier.

• KYRKOGATAN, Forsheda
Byte av entrépartier.

• VÄSTRA KYRKOGÅRDSGATAN 6, 
Värnamo
Byte av entrépartier.

• LAGMANSGATAN 13 A, Värnamo
Byte av entrépartier.

• SVEAVÄGEN 1 och 3, KOLONIGATAN 
21–31, Värnamo
Köksrenovering, nya balkongräcken 
och entrépartier, 119 lägenheter.

• GLASHUSET, Värnamo
Underhåll av lokal med nya ytskikt. 

• DOKTORN, Värnamo
Byte av vissa garageportar.

• GREVEVÄGEN 6–8, Värnamo
Byte av entrépartier.

• STENSÖTAN ÄLDREBOENDE, Värnamo
Fasadbyte södervägg.

• KVARTERET STÄDET, Värnamo
Byggnation av 74 lägenheter i första 
etappen, skall följas av en etapp till.

• VRÅEN 1, Värnamo
Fortsättning av renovering av ute-
platser med nya skärmväggar, 178 
lägenheter. 

• GÄSTGIVAREVÄGEN 1, Bor 
Byte av entrépartier.

STATIONSVÄGEN 12, Bor
Byte av entrépartier.

• NORRHAMRA, Bor
Ombyggnation av servicehus.

På www.finnvedsbostader.se kan du 
under Mina sidor se information om 
ditt HLU, Hyresgäststyrt Lägenhetsun-
derhåll. Där finns information om när 
din lägenhet renoverades senast och 
när det är dags för nästa renovering. 
   Du kan alltid välja att tidigarelägga 
HLU-arbeten mot en avgift, och även 
avstå HLU-renoveringen och istället 
erhålla en rabatt. 
   Mer information kring HLU finns att 
läsa på hemsidan eller kontakta oss så 
vi kan skicka en broschyr. 

PÅ-GÅNG  
KALENDER 

Fullt i frysen med stora paket som tar lång tid att tina? 
   Genom att fördela exempelvis köttfärs eller matrester i 
fryspåsar och platta till dem innan de läggs i frysen går det for-
tare att både frysa in maten och sedan också tina upp den igen. 
   Dessutom blir det lättare att stapla fler paket på varandra.
 

HUSMORSTIPSET✔
BUNKRA FRYSEN

FIXA 
SJÄLV!

På Finnvedsbostä-
der märks detta 
genom en ökad 

mängd obetalda hyres-
fakturor i januari och 
antalet ansökningar till 
Kronofogdemyndighe-
ten ökar även dem efter denna period. 

– Att hamna hos Kronofogden efter sin 
ledighet under december ger en svår start 
på nya året. Förutom att ett ärende kostar 
minst 680:- i ren administrationsavgift 
riskerar du även betalningsanmärkning och 
att bli av med din bostad, säger Linnea 
Haraldsson som jobbar med hyresadmini-
stration på Finnvedsbostäder. 

– Att säkerställa att ens löpande kostnader 

som hyra, el och försäkringar alltid betalas 
kanske inte alltid är så roligt eller känns 
viktigt mitt i julhandeln, men det känns 
garanterat inte bättre att betala av en 
gammal skuld och dessutom få långvariga 
betalningsanmärkningar. 

Det finns mycket bra att tänka på för att 
december skall bli en härlig månad utan 
påföljande konsekvenser, här intill ser du 
våra fem bästa tips för en hållbar månad.

Juleljus intar flaggstängerna
TRIVSEL Vi är mitt i höstmörkret och om bara ett 
par veckor är det första advent. På Finnvedsbostä-
der försöker vi varje år skapa en 
trevlig julstämning för alla 
hyresgäster genom 
att sätta upp julbelys-
ning i våra områden.    
Samtliga flaggstänger 
i områdena kläs med 
ljus slingor vilket 
innebär att ni mellan 
11 november och 
13 januari inte kan 
använda flaggstången 
för flaggning. 
 

Låt inte julhandeln tömma plånboken:

December – årets 
dyraste månad
December innebär för många lite extra ledighet och avkoppling mitt i mid-
vintern. Skolorna har lov ett par veckor, jul och nyår infaller med en veckas 
mellanrum och det äts en hel del extra god mat. Några reser en bit för att 
träffa släkt, andra reser långt för att njuta av sol eller skidor. 

Samtidigt som det skall vara en härlig och rolig månad med allt som sker 
vet vi också att det är en månad med ökade kostnader där många hushåll har 
svårt att få ihop ekonomin. 

"Att hamna hos Krono
fogden efter sin ledighet 
under december ger en  
svår start på nya året."

 1  JULKLAPPARNA: 
Kom överens med familj och vänner 
vad julklapparna får kosta och till vilka 
du ska köpa. Kanske går det dra ner 
på mängden klappar utan att stäm-
ningen förstörs för det? 

 2  PLANERA: 
Planera inköpen för december väl och 
undvik impulsköp. Genom att jämföra 
varor i olika butiker och hemsidor går 
det ofta spara pengar. 

 3  MATLISTA: 
Bestäm i förväg vilken mat som skall 
handlas hem till långledighet och 
jullov, då går det göra storpacks-inköp 
för att få ett billigare kilopris (se vårt 
husmorsknep nedan för smart för-
varing i frysen). Kom ihåg att få med 
barnens lunch och mellanmål, dessa 
mål äts inte i skolan under jullovet.

 4  SÄLJ/KÖP 
BEGAGNAT:  
För små skridskor 
eller en tågbana 
som inte används 
längre? 
Lokala loppisar och olika webbsidor 
för begagnat gör det möjligt för 
dig att sälja av det som inte längre 
används. Här finns såklart även möj-
lighet att själv köpa allt från utekläder 
till julklappar och vinterleksaker.

 5  SPARA:  
Ett år går fort och snart är det decem-
ber igen. Öppna ett sparkonto redan 
nu där du kan flytta över lite pengar 
varje månad för att kunna använda till 
nästa år. Att spara 400:-/månad i ett 
år gör att du har 4 800:- att använda 
under december  nästa år. 

 Linnea Haraldsson
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Du vet väl att det är tillåtet 
att sätta upp egen julbe-

lysning på balkongen eller 
i fönstret, tänk bara på att 
skarpa färger och blinkan-
de ljus kan spridas in till 

grannarnas lägenheter och 
upplevas som stressande. 

Värnamo tar över alla 
ärenden som rör nycklar 
SERVICE Från och med 1 november ändrar 
Finnvedsbostäder rutinen kring nyckelhante-
ring för Bor och Rydaholm. Det innebär att 
samtliga ärenden som rör nycklar numera 
sköts via huvudkontoret på Sveavägen 1E i 
Värnamo. 
För dig som flyttar in: 
Nycklarna till din nya lägenhet kvitterar du 
ut på Sveavägen 1E den första vardagen i månaden kl 
13.00. Vid detta tillfälle skall du också godkänna att 
lägenheten är ordentligt städad. 
För dig som flyttar ut: 
Nycklarna lämnas till kundtjänst på Sveavägen 1E kl 
10 senast första vardagen sedan kontraktet upphört.  
Då skall du som avflyttande också meddela om even-
tuella besiktningsanmärkningar är åtgärdade.
För dig som önskar göra ytterligare en nyckel: 
Kontakta kundtjänst på info@finnvedsbostader.se så 
ordnar vi det mot en kostnad som debiteras på din 
hyresavi. 

Släck där du inte vistas
MILJÖ Utomhus är det numera mörkt både när vi 
kliver upp och tidigt på eftermiddagen.
   För att visa hänsyn till miljön och spara energi är det 
klokt att inte låta lampor stå tända i rum som inte an-
vänds liksom att släcka i bostaden när du ska resa bort. 
Likaså är det bra att stänga av TV:n när du inte tittar 
och att inte låta ugnen stå på längre än nödvändigt.  

FÖR EN HÅLLBARARE JULMÅNAD



Avsändare: 
Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446
331 24 Värnamo

? NI FRÅGAR 

Hjälp – vi ska separera!        
 Fråga:  Vi bos hos er men har bestämt 
oss för att separera. Därför skulle vi behö-
va en lägenhet till. Kan ni hjälpa oss med 
det? Hur ska vi göra?
 Svar:   Att separera är en omvälvande 
och ofta jobbig händelse i livet. Ibland väl-
jer båda parter att flytta från det gemen
samma boendet och ibland flyttar en. 
   Här gäller samma regler som för övriga 
bostadssökande. Det gäller att gå in på 
finnvedsbostäders webbsida och anmäla 
intresse för de lägenheter som är intres-
santa och sedan hoppas att köpoängen 
är tillräckligt hög för att det skall räcka 
till att du snabbt får bostad. 

HÄR ÄR NÅGRA TIPS KRING SEPARATION
• Kommer man inte överens om vem som 
skall ha vad så krävs en bodelning. Vill 
någon part ha bodelning krävs att 

denne anmäler detta senast ett år efter 
separationen.

• Bodelning för dem som varit sambo 
(enligt sambolagen) innebär att allt som 

införskaffats för gemensam användning 
skall ingå i bodelningen. Här ligger tyngden 
på det gemensamma användandet. Om en 
part exempelvis har betalat större delen av 
diskmaskinen så anses den ändå tillhöra 
båda parter lika mycket och ingår således i 
en 50/50-bodelning.

• Saker som införskaffats före förhållandet 
men som använts gemensamt ingår inte i 
bodelningen. Flyttar man exempelvis in i 
den ena partens bostad tillfaller bostaden 
den parten.

• Bil och båt ingår inte i en bodelning. (Om 
de inte har betalats av båda parter).

• Fritidshus ingår inte i en bodelning. Det är 
ägaren till ett eventuellt fritidshus som har 
rätt till det.

• Ett samboavtal kan fungera som ett sorts 
äktenskapsförord där det är möjligt att 
förhandla bort saker som då inte ingår i en 
eventuell bodelning. 

 Fråga:  När jag duschar i badrummet 
rinner inte vattnet ner i avloppet och det 
blir vatten över hela badrumsgolvet, ska 
jag felanmäla det till er?

 Svar:   Som hyresgäst har du ansvar för 
att vårda och sköta om din lägenhet. I det 
ansvaret ingår bland annat att regel-
bundet tömma och rensa golvbrunnen i 
badrummet, byta säkringar och lampor 

samt att byta filter till köksfläkten. Du 
behöver aldrig betala för fel eller brister 
som beror på normalt slitage eller ålder. 
Däremot måste du betala för överslitage 
eller skadegörelse i lägenheten. Du kan 
också bli skyldig att betala om du inte 
anmält ett fel eller brist som leder till en 
större skada.
Exempel på överslitage och skadegö-
relse är till exempel:

• om du petat hål på kylelementet vid 
avfrostning av frysen

• om du har krossat en fönsterruta
• om du har spräckt en spisplatta
• om du har målat, tapetserat eller snick-

rat på ett sätt som inte är hantverks-
mässigt

 Fråga:  Jag har ansökt om förtur, får 
jag  välja vilken lägenhet som helst?

 Svar:   När du ansöker om förtur gör 
du det genom att lämna in ett intyg från 
läkare eller medborgarförvaltning där 
det tydligt framgår att du akut behöver 
byta bostad för att kunna ha en väl 
fungerande vardag. Om det handlar om 
funktionsnedsättningar hänvisar vi i 
första hand till biståndsbedömare och 
anpassningar av den lägenhet du bor i 
i dag.

Om du blir beviljad en förtur hamnar 
du i förturskön och den är baserad på 
antalet köpoäng.

Du ska hela tiden fortsätta anmäla 
intresse för de bostäder som passar ditt 
behov fram tills att du får ett erbjudan-
de om att komma på visning.

 Fråga:  Jag har blivit erbjuden att komma 
på en visning av en lägenhet. Måste jag gå 
på visningen för att ha en chans? Jag vet att 
jag vill ha lägenheten jättemycket!

 Svar:   Nej, du måste inte gå på visning. 
Visningen varken ökar eller minskar 
dina chanser på att få hyra lägenheten, 
det är helt och hållet dina köpoäng som 
avgör.  Det viktigaste är att du loggar in 
på vår webbsida och tackar ja innan sista 
svarsdatum.  
 

 Fråga:  Kommer ni höja hyran nästa år 
och med hur mycket?

  Svar:   Finnvedsbostäder och Hy-
resgästföreningen träffas varje år för 
att diskutera hyrorna. Bland det som 
påverkar hyresförhandlingen och senare 
också hyran är till exempel kostnadsut-
vecklingen för värme och el, räntekost-
nader och kostnader för underhåll av 
fastigheter och lägenheter. 
   Gör det till en självklar vana att alltid 
betala din hyra i tid. Annars riskerar du 
att få betalningsanmärkning och kanske 
till och med förlora ditt hyreskontrakt.

"Du kan bli skyldig att  
betala om du inte anmält 
ett fel eller brist som  
leder till en större skada"


