
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen som hyresgäst hos Nokon! 
 

 

Ordningsföreskrifter Mölna Äng E1 
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Sammanfattning 
 

På följande sidor finns information om boende i hyreslägenhet och tillhörande ordningsregler. 

Är det din första lägenhet har du säker mer nytta av denna ordningsskrift, än om du tidigare 

varit hyresgäst. Även om mycket är självklarheter finns det ändå saker som man inte alltid 

tänker på. Vi hoppas att dessa sidor skall hjälpa dig att svara på flera av de frågor man som 

hyresgäst ställs inför. 

 

• Du är skyldig att väl vårda lägenheten. Samtidigt har du ansvar för all skada som 

uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse. Sunt förnuft 

räcker långt men läs ändå igenom all information. 

• Spola inte ner frityrolja, ris, blomjord, kemikalier etc. i vask eller toalettstol. Det leder 

till stopp i rören. Om det blir stopp, kontakta Nokon. Använd aldrig s.k. ”propplösare” 

på burk. 

• Visa hänsyn till dina grannar. Om du planerar fest, informera i förväg i trappen. Ryst 

inte mattor mm på balkong så att det hamnar damm och skräp hos grannen. 

• Förekomst av ohyra (t ex silverfiskar) och mikroorganismer (t ex alger) förebyggs bäst 

genom regelbunden rengöring och städning. På så sätt får man bort matrester, 

smutsavlagringar, tvålrester etc. som de lever av och som möjliggör uppkomst och 

tillväxt. Speciellt viktigt är detta i kök och badrum. 

• Var noga med att inte utsätta golv, speciellt trägolv för vatten. Endast lätt fuktad trasa 

vid rengöring (ingen ”blötläggning”) och ha inga dörrar eller fönster öppna om risk för 

regn; glöm inte stänga om du lämnar lägenheten. Se upp med blomkrukor på golv (kan 

läcka vatten). 

• Använd s.k. filttassar/golvskydd under stols-/bordsben för att skydda golvet och 

entrématta/hallmatta för att samla upp smuts och vatten från skor direkt vid dörren för 

att skona hallen. Tunga möblemang som man inte orkar lyfta kan man försiktigt dra på 

plats om man lägger något skyddande underlag mellan kontaktytorna mot golvet, t ex 

matta/filt. Ha underlägg eller matta under stolar med hjul. 

• Vid rengöring, använd mjuka, skonsamma borstar/svampar/dukar och milda 

rengöringsmedel. Vid rengöring av spis/ugn finns speciella medel i handeln. Rengör 

golvbrunnen regelbundet. Dålig lukt beror oftast på smuts och hår. 

Avrinningsbrunnar/avlopp från eventuell balkong/altan måste regelbundet rensas för 

att uppehållas funktionen. Se upp med fettfläckar på väggen vid sängen. 

• Gör aldrig hål i våtrumsbeklädnad på egen hand. Det skadar beklädnad och 

fuktskyddet. Kontakta hyresvärden för diskussion om så är aktuellt. 

• Teckna hemförsäkring om du inte redan har gjort det. 

• Felanmäl omgående läckage eller andra fel/skador i lägenheten. 

•  Du som hyresgäst är ansvarig för rengöring av alla avlopp fram till och med 

vattenlåset. Rengör ofta för att förhindra stopp. Endast toalettpapper i toaletten. Stopp 

i avlopp av kattsand, bomullspinnar etc. debiteras. 

• Hantering av grovsopor åligger hyresgästen och skall transporteras till sopstation.  
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Information 
 

Andrahands- Tillstånd krävs för andrahandsuthyrning. Olovlig uthyrning i andrahand 

Uthyrning  leder till uppsägning och förverkande av hyresrätten. 

 

Avflyttning När hyrestiden har löpt ut skall du som hyresgäst lämna lägenheten klockan 

12.00. Avflyttningsdagen skall lägenheten vara städad och tillgänglig för 

besiktning. I samband med uppsägning sker en förbesiktning för att du som 

hyresgäst ska ha möjlighet att åtgärda eventuella fel och brister innan 

avflyttning och slutbesiktning. 

 

Balkong/altan Hyresgästen ansvarar för renhållning av eventuell balkong eller altan som 

hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att den skall hållas ren och fri 

från snö, is och naturmaterial såsom löv och kvistar etc.  

 

Cyklar  Cyklar placeras på avsedda platser så att de inte står i vägen på t ex gångar 

och parkeringsytor eller framför entréer och dörrar. 

                           Cyklar får ej placeras i trapphus av brandsäkerhetsskäl. 

 

Eget Tillåts ej. 

målningsarbete 

 

Egna 

installationer  Tillåts ej. Man får inte heller ändra eller ta bort fasta elinstallationer som 

lamputtag etc. 

 

Elavtal Hushållsel debiteras enligt schablon på hyran se separat information. 

 

Felanmälan Felanmälan görs till Nokon via mail byggservice@nokon.se 

                           Om det gäller bredband eller telefoni felanmäler du till din leverantör. 

 

Förbruknings-  Glödlampor, lysrör, säkringar, ev kolfilter till fläkt och 

artiklar  liknande byter du själv. 

 

Förråd Hyresgäster som hyr lägenhet med tillhörande förråd uppmanas att 

omedelbart i samband med inflyttning sätta dit hänglås för att undvika att 

någon annan sätter in saker och skräp, eller nyttjar det som avställningsplats. 

Vid avflyttning är det du som hyresgäst som svarar för att tillhörande förråd 

töms och städas. 

 

  Miljö- och brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråden. Värdeföremål 

skall förvaras i lägenheten. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om du är 

osäker på vad som bör förvaras var. 

 

Grillning  Gasol- /Kolgrillning på balkong och uteplats är ej tillåten på grund av 

brandrisk och hänsyn till grannar. 

                             

mailto:byggservice@nokon.se
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Hemförsäkring Har du inte hemförsäkring rekommenderar vi att du tecknar en. Ta kontakt 

med ett försäkringsbolag och diskutera fördelarna och den trygghet den för 

med sig (lösöre, ansvar, resor mm) 

 

Husdjur Du får ha husdjur. Se dock till att de inte stör grannarna. Har du katt bör du 

skaffa en klösbräda så att den inte använder väggar och möbler att vässa 

klorna på (ersättningsskyldig). 

 

Hushållssopor  Hämtning av hushållssopor ingår i hyran. Hyresgästen svarar däremot själv 

och grovsopor för grovsopor och tillhörande bortforsling. Hantering av grovsopor är kanske  

skräp mm mest aktuellt i samband med flyttning. Tänk därför på att planera in detta om 

du behöver hyra t ex släp. Kontakta kommunen för anvisning till närmaste 

avfallsstation.  

   

  Det är uttryckligen förbjudet att ställa ner sina grovsopor och saker i de 

gemensamma utrymmena såsom trapphus och förråd mm eller att ställa det 

vid anvisad plats för hushållssopor. Överträdelse beivras och kostnad för 

borttransport kommer att debiteras. När det är dags att ta ut hushållssoporna 

skall dessa bäras direkt till avsedd plats. man ställer inte ut soppåsen utanför 

lägenhetsdörren för tillfällig ”mellanlagring”. Det både luktar och ser illa ut. 

 

Hyresin-  Hyran skall betalas i förskott senaste den 28:e i månaden. Hyresavierna delas  

betalning  ut månadsvis. Hyresavinummer måste anges vid betalning. Autogiro är att 

föredra, vänligen kontakta kontoret för mer information. 

 

Hänsyn och Visa dina grannar hänsyn och respekt. Man får spela 

grannar musik och ha fest då och då men ha ljudnivån rimligt hög och planera så att 

alla i trappan inte har fest samma kväll. Om man meddelar sina grannar i god 

tid innan man tänker ha en fest accepteras detta säkerligen bättre. Ibland kan 

det dock vara svårt att själv uppfatta om man stör eller inte; om man upplever 

att någon stör kan man i första hand prata med sin granne för att lösa det på 

ett positivt sätt. Vid upprepade störningar eller andra incidenter som ej är 

acceptabla ber vid dig kontakta Störningsjouren. Generellt gäller att efter kl. 

22.00 skall det vara lugnt. Utryckning av störningsjour debiteras. 

   

  Eventuella blomlådor på balkonger sätts upp på insidan av balkongen för att 

inte störa grannarna undertill eller skada personer som vistas under. Skaka 

inte mattor eller dukar utanför balkongen så att det dammar eller skräpar ner 

hos någon annan via fönster eller balkong. 

 

Matning av  Fåglar kan var trevliga men tyvärr så smutsar de ner och kan sprida 

fåglar och djur  ohyra/sjukdomar. Mata därför inte fåglar, eller andra djur, från 

fönster/balkonger eller på marken. Det blir skräpigt och överbliven mat 

lockar till sig ohyra och skadedjur som möss och råttor. 
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Meddelande-  Som hyresgäst är du skyldig att omgående anmäla fel eller skada 

ansvar   i lägenheten som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet 

icke skall uppstå, eller för att skadan inte skall förvärras (exempelvis 

vattenläcka, stopp i avlopp, droppande element). Görs inte detta kan du bli 

skadeståndskyldig. Rapportera om du märker någon förändring i lägenheten, 

eller om något ej fungerar som det ska. 

 

Nycklar  Samtliga erhållna nycklar vid tillträde skall återlämnas vid avflyttning.       

Om så ej sker debiteras kostnad för låsbyte. Behöver man en extranyckel 

utöver det som lämnas ut vid inflytt går det bra att beställa mot en kostnad på 

300:- per nyckel.  

 

Ohyra och  Om du får ohyra eller skadedjur i din lägenhet skall du kontakta och anmäla 

skadedjur  till Hyresvärden. Bästa förebyggande åtgärd är att hålla rent från matrester 

såsom brödsmulor och socker, och att tvätta bort smutsavlagringar och 

tvålrester i badrum. Helt enkelt att regelbundet städa och hålla rent i sin 

lägenhet. 

 

Persienner  Hyresvärden tillhandahåller inte persienner eller rullgardiner. 

 

Rökning Rökning undanbedes i Nokons lägenheter och är förbjudet i trapphus och 

kring entréer och andra gemensamhetsutrymmen. Om rökning sker i lägenhet 

kommer hyresgästen få bekosta saneringen och renovering av lägenheten. 

Tänk på att rökning ofta stör grannar genom illa luktande och inträngande 

rök. Rökning på balkong får endast ske på sådant sätt att inga av de övriga 

boende i huset störs, och fimpar får under inga omständigheter kastas ut ifrån 

balkongen. 

 

Stopp i  Ibland kan de bli stopp i köksvask eller inne i badrum. Om vattnet börjar 

vask/avlopp  stiga är det mycket viktigt att omedelbart informera alla övriga hyresgäster 

i huset som bor ovanför dig, att inte använda vasken/toaletten alls för att 

förhindra översvämning. Vatten som spolas ner från en lägenhet ovanför 

trycks nämligen upp genom vaskarna nedanför (i och med att där finns ett 

stopp i rören). Felanmäl detta omgående och glöm inte att informera berörda 

hyresgäster ovanför. Notera att ansvaret för rengöring av avloppen till vask 

och golvbrunn fram till och med vattenlåsen vilar på hyresgästen. Kattsand 

(stoppar som cement), bomullspinnar, bindor, tamponger, blöjor mm 

får absolut inte spolas mer – orsakar stopp som debiteras hyresgäst 

(gäller även s.k. doftblock).  

 

Stängda dörrar  För att förhindra obehöriga att ta sig in i fastigheten ber vi dig vara noga med 

att stänga dörren bakom dig. Ställ aldrig upp dörrar obevakade och stäng och 

lås i möjligaste mån alltid ev. källardörr och entrédörr. Om alla hjälps åt att 

komma ihåg detta förhindras inbrott. 

 

Trapphus och  Det är ej tillåtet att ställa saker i trapphusen och andra gemensamma 

allmänna  utrymmen, vind mm. Utrymmen måste hållas fria för  

utrymmen   räddningstjänsten, städpersonal och brevbärare/tidningsbud. 
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Uppsägning  Uppsägning måste vara skriftlig och det ska tydligt framgå vem som säger 

upp vad (fullständig adress). Glöm inte datering och alla 

kontraktsinnehavares underskrifter (dvs är ni två som hyr lägenheten 

gemensamt måste ni båda skriva under uppsägningen). Uppsägningstiden är 

tre kalendermånader från närmaste månadsskifte framåt i tiden. Exempel: 

Om uppsägning görs den 12 februari skall du avflytta från lägenheten senast 

den 31 maj kl 12.00 (om 31 maj infaller på en lördag eller söndag så måste 

utflytt ske på fredagen innan helgen) 

 

Utelåst  Ansvaret för hantering av nycklar åligger fullt ut hyresgästen. Om du låser 

dig ute får du själv bekosta upplåsning via Securitas.  

 

Ventilation  Ventilationssystemet i lägenheten är injusterat och ventilationsdonen i taken 

får inte röras  

 

Visning av  Om du har sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig att låta visa lägenheten 

lägenhet  för nya hyresgäster på överenskommen tid. 

 

 

 

Vårdnadsplikt  Som hyresgäst är man skyldig att väl vårda sin lägenhet. Samtidigt har du 

och ansvar för  som hyresgäst ett ansvar för all skada som uppkommer genom vållande eller 

sin lägenhet genom vårdslöshet. Detta gäller dig själv och dina gäster. Under åren som 

lägenheten används förslits den och behöver med jämna mellanrum 

underhållas. Detta normala underhåll svarar hyresvärden för. Skador 

orsakade av hyresgästen och slitage som ligger utanför vad som betraktas 

normalt är ersättningsskyldigt. Se vidare under skötselråd nedan. 

 

        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Skötselråd 
 

Information och tips om vård av sin lägenhet 

 

 Golv: Parkett skall behandlas som det naturmaterial det är. Rengör parkett 

från och till med lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel, torrtorka efteråt.  

Se upp med blomkrukor så att de inte läcker vatten på golvet eller att du har 

öppnade fönster/dörrar när det regnar.  

 

  BLÖTLÄGG ALDRIG GOLV VID RENGÖRING!!! 

 

 Använd så kallade filttassar/golvskydd under stols- och bordsben för att 

undvika skador/repor och fula märken som kan komma snabbare än man 

anar. Använd inte stolar med hjul (”kontorsstol”) eller vassa kanter direkt 

mot något golv, speciellt inte trägolv. Det är de inte gjorda för. Matta eller 

annat underlägg kan läggas under. Vid flytt av tunga möbler som du inte 

orkar bära bör du lägga en matta eller liknande under möbeln och försiktigt 

skjuta den på; har man otur kan det annars blir fula, djupa märken på golvet. 

Förutom när det regnar kan det speciellt vintertid, när snö följer med skorna 

in i hallen, bli blött. Använd därför en hallmatta som man kan sätta 

ytterskorna på och/eller borsta av och torka dem på. Samtidigt hjälper mattan 

till att samla upp grus och sand under hela året och hallgolvet skonas. 

 

  Badrum: Luften blir snabbt fuktig och mättad i samband med dusch. 

Badrum är gjorda för en fuktig miljö men mår bra av god ventilation. 

Våtrumsbeklädnaden ska med jämna mellanrum tvättas och rengöras inkl. 

fogar och skarvar. Väntar man för länge mellan varven kan t ex alger lättare 

få fäste vilket innebära merarbete vid senare städning. Använd mjuk borste  

  och milt rengöringsmedel.  

 

  

 Vid rengöring av sanitetsporslin (och kakel) får ej vassa/skarpa föremål, eller 

stålull och s.k. ”scrubbies” nyttjas. Likaså gäller svampar för grövre 

rengöring, (t ex scotch-brite) vilka nöter på emaljytan (även kakel). Var 

uppmärksam på mjukfogar (silikon) i vinklar och anslutningar så de inte 

skrapas upp eller lossnar vid rengöring. I toaletten får endast toalettpapper 

användas. Stopp i avlopp orsakas av att andra föremål blir nerspolade, bl a 

hygienprodukter och tops. Var försiktig så att inte sanitetsporslin skadas.  

Det är förbjudet att på eget initiativ göra hål i våtrumsbeklädnaden 

(kakel/klinker/våtrumstapet) genom att t ex borra eller spika för att sätta upp 

extra krok, hylla, spegel etc. Detta skadar både beklädnaden och det 

fuktskydd som finns bakom.  

 

  Rengör regelbundet golvbrunnen. Dålig lukt beror oftast på att smuts och hår 

fastnat. Hyresgästen är ansvarig för rengörning av alla avlopp i lägenheten 

fram till och med vattenlåset (även det skall alltså rengöras regelbundet).  
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 Ohyra och mikroorganismer (t ex alger) har ofta sin grund i tvål- och 

smutsavlagringar som möjliggör uppkomst och tillväxt. Förekomst av t ex 

silverfiskar eller små svarta prickar kan vara ett tecken på att det är dags för 

städning och rengöring. Tar man bort ”näringen och födan” kan de inte leva 

och föröka sig och kommer att försvinna. Kontakta alltid hyresvärden för 

diskussion om du funderar på någon förändring i badrum. 

 

 Kök: Regelbunden rengöring av ytor och inredning. Diska galler/plåtar och 

tvätta rent spis och eventuell fläkt och fläktgaller från fett och smuts. Glöm 

inte bakom spis och kyl/frys. Fettansamlingar och damm ökar brandrisken. 

Låt inte vatten ha regelbunden, lång kontakt med trämaterial utan torka av 

träytor om de blir våta. Märks någon förändring i material måste du 

omedelbart anmäla detta (t ex om en fog ej håller tät och vatten rinner in).  

Se också upp med vad du spolar ner i avloppet. Spola inte ner stora mängder 

olja/fett (t ex frityrolja) eller t ex ris och blomjord. Detta sätter sig i avloppet 

och kan omedelbart eller på sikt orsaka stopp. Samma sak gäller kemikalier. 

Lämna till återvinningscentral istället. Om det ändå skulle råka bli stopp,  

 felanmäl! Häll ALDRIG kaustik soda eller andra ”propplösare” i avloppen. 

De fungerar inte och förstör istället ledningarna. 

 

  Rengör och avfrosta ofta kyl/frys för jämn temperatur och längre hållbarhet 

på varor. Dessutom minskar elförbrukningen. Hacka dock aldrig bort is utan 

låt den smälta. Uppkommer ohyra har det ofta sin grund i matrester (t ex 

brödsmulor och socker) och smutsavlagringar som gör att djuren kan föröka 

sig. Bästa förebyggande åtgärd är att hålla rent. 

 

  Målade ytor: Torka av och rengör regelbundet med milt rengöringsmedel. 

Använd mjuk duk eller svamp så att ytan inte blir matt eller repad.  

 

  Tak: Generellt rekommenderas enbart damning med dammvippa för att få 

bort löst damm och spindelväv. Tvättning med vatten och rengöringsmedel 

är vanskligt då resultatet lätt blir ett flammigt tak som ser värre ut efteråt än 

innan. Rådgör därför med hyresvärden om enbart damning inte räcker till. 

 

 Takdon: Runt takdonen (ventilationsdon) kan det ibland bildas svart 

partiklar. För att rengöra donen använd torr trasa. 

 

 Fettfläckar: En vanlig orsak till att en hyresgäst blir ersättningsskyldig vid 

avflyttning är fettfläckar där sängen stått pga att fett från kropp och hår direkt 

eller indirekt hamnar på väggen. För att undvika detta kan man till exempel 

flytta ut sängen en bit från väggen, använda sänggavel mm. Tänk på att 

användning av hårvårdprodukter såsom gelé och olika krämer snabbt kan 

orsaka i fläckar på väggen om man har otur. 

 

 Uppsättning av tavlor mm på väggar: Använd rätt sorts 

krokar/spikar/skruvar till rätt vägg och ändamål. Fråga i fackhandeln om du 

är osäker. Det är tillåtet att sätt upp tavelkrokar, spika och borra men det 

måste vara i rimlig och skälig omfattning. För många gjorda hål kan leda till 

ersättningskrav. Det är ej tillåtet att montera spegelväggar eller takfläktar.   
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 Plugghål och liknade lagas bäst med spackel i rätt färgnyans. Tänk på att 

spacklet endast skall vara i hålet; vid ev. avjämning av ytan i hålet måste 

man se till att spacklet inte blir utdraget runt om hålet på målningen. All 

lagning av hål måste vara fackmannamässig utfört. Ett dåligt lagat plugghål 

kan se värre ut än ett olagat och kan kräva efterarbete samt att hyresgästen 

kan komma att bli debiterade för.  


