
  
 
 ETC Bygg AB • Organisationsnummer: 559123-4934 • Box 4403 • 102 68 Stockholm 
  
 

 
 
 
 
 

ATT BO HOS ETC BYGG 
 
 
Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. 
Hyresgästen ska bevara "sundhet, ordning och gott skick" i fastigheten. För att 
förtydliga lagtexten har vi tagit fram en rad punkter för ordning och trivsel. Du som 
hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna. 
Se pdf ”Trivselregler”. 
 
 
VÅRDNADSPLIKT 
Som hyresgäst ska du vårda lägenheten under tiden du hyr den. Detta innebär i 
korthet att du ska vara rädd om lägenheten och hålla rent. Det gäller inte bara själva 
lägenheten utan även andra utrymmen som hör till lägenheten, till exempel förråd 
och balkong.  
 
 
SKADOR 
Om du som hyresgäst vållar någon skada i lägenheten så blir du skyldig att ersätta 
skadan. Ersättningen kan handla om kostnader för reparation och även så kallade 
följdskador. Ett sådant skadestånd kan dock jämkas.  
Om du till exempel blir skadeståndsskyldig för ett trasigt kylskåp som snart skulle 
ha bytts ut på grund av ålder (vanligt underhåll), ska du naturligtvis bara ersätta det 
gamla kylskåpets värde. Du kan även bli ansvarig för skador som andra i familjen, 
gäster eller hantverkare du anlitat har orsakat. Däremot blir du inte 
skadeståndsansvarig för rena olyckshändelser.  
 
 
SÅ HÄR SÄGER HYRESGÄSTFÖRENINGEN 
 
Du har en vårdnadsplikt över lägenheten 
Som hyresgäst ska du vårda lägenheten under tiden du hyr den. Detta innebär i 
korthet att du ska vara rädd om lägenheten och hålla rent. Det gäller inte bara själva 
lägenheten utan även andra utrymmen som hör till lägenheten, till exempel 
källarförråd och balkong. Som hyresgäst har du vanligtvis ingen skyldighet att 
underhålla lägenheten. Det ansvaret ligger på hyresvärden.  
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Du är ansvarig för skador som du vållat i lägenheten 
Om du som hyresgäst vållar någon skada i lägenheten så blir du skyldig att ersätta 
skadan. Ersättningen kan handla om kostnader för reparation och även så kallade 
följdskador. Ett sådant skadestånd kan dock jämkas.  
Om du till exempel blir skadeståndsskyldig för ett trasigt kylskåp som snart skulle 
ha bytts ut på grund av ålder (vanligt underhåll), ska du naturligtvis bara ersätta det 
gamla kylskåpets värde. Du kan även bli ansvarig för skador som andra i familjen, 
gäster eller hantverkare du anlitat har orsakat. Däremot blir du inte 
skadeståndsansvarig för rena olyckshändelser.  
 

 
Dokumentera lägenhetens skick när du flyttar  
När du flyttar kan det också vara klokt att dokumentera lägenhetens skick när du 
lämnar den. Det kan göras till exempel genom fotografier eller videofilmning. Då 
har du större chans att motbevisa ett eventuellt påstående från hyresvärden om att 
du vållat en skada eller att lägenheten inte är städad ordentligt.  
 
 
Glöm inte att anmäl din flytt till Skatteverket 
Det är viktigt att folkbokföringen är rätt eftersom det påverkar bland annat rätten 
till bidrag, var man ska betala skatt och rösta.   
När du flyttar behöver du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt 
folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. 
Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och till många 
företag. 
Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är 
en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på 
våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller 
på ditt postfack eller ytterdörr. 
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din 
flyttanmälan. Du behöver se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i 
entrén om det finns en sådan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


