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HYRESAVTAL OCH BYTE 
 
När du flyttar in hos oss skriver du under ett hyresavtal. På hyresavtalet finns 
information om din bostad och vad som gäller för dig som bor hos oss. 
 
 
TRIVSELREGLER 
Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men 
det ställer också krav på oss som bor där att inte störa varandra och att ha tålamod 
med varandras sätt att leva. 
 
 
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
Hyresavtalet är en värdehandling och en av de viktigaste skriftliga handlingarna 
för ett hushåll. Där står bland annat vad som ingår i hyran, dina rättigheter 
respektive skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum. 
Enligt hyresavtalet gäller vissa regler som att betala hyran i tid och att följa våra 
trivselregler. Hyresavtalet gäller tills du säger upp det. 
 
 
BYTE OCH UTHYRNING I ANDRA HAND 
Du som har ett förstahandskontrakt har rätt att med vårt godkännande använda det 
för att byta till en annan lägenhet. Om du inte ska bo i din lägenhet under en tid kan 
du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Du måste alltid ha vårt medgivande för att få 
hyra ut din lägenhet. Kommersiell korttidsuthyrning är inte tillåtet. Uthyrningstiden 
ska vara i minst tre månader och max ett år.  
 
 
REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING 
Reglerna för andrahandsuthyrning finns i hyreslagens 40 §. En förutsättning för att 
få hyra ut lägenheten i andrahand är att det finns så kallade beaktansvärda skäl. 
Exempel på skäl som kan vara beaktansvärda är att du ska arbeta eller studera på 
annan ort under en begränsad tid. Även provsamboende kan vara ett skäl som är 
beaktansvärt. Våra tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade. 
Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutsättningarna för att 
få tillstånd till andrahandsuthyrning är uppfyllda. Detta sker exempelvis genom 
arbetsgivar- eller studieintyg. 
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Att hyra ut lägenheten utan vårt medgivande kan vara skäl för uppsägning av 
hyresavtalet. Tänk också på att vi måste veta till vem det är du ska hyra ut till innan 
vi kan godkänna ansökan. Du måste alltså fylla i namn på andrahandshyresgästen 
redan i din ansökan.  
 
 
VAD SÄGER LAGEN 
Enligt lag får du inte ta ut högre hyra än du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten 
möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. För el, bredband och annat som 
inte ingår i hyran får du enligt lag bara ta betalt för de kostnader som du själv har. 
Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du att bli av med din hyresrätt. Om du 
dessutom tar en högre andrahandshyra än vad du har rätt till kan du dömas till 
böter eller fängelse.   
 
 
DU ÄR ANSVARIG PÅ DISTANS 
Som ETC Byggs hyresgäst är du ansvarig för lägenheten även under den tid 
lägenheten är uthyrd i andrahand. Detta gäller både hyresbetalningar och för 
eventuella störningar som kan förekomma. ETC Bygg behöver därför din tillfälliga 
adress under den tid som lägenheten är uthyrd i andrahand. Om du kommer att 
befinna dig utomlands under uthyrningstiden behöver vi en kontaktperson här i 
Sverige som vi kan kontakta om sådant som berör bostaden. Du måste alltså ge en 
närstående fullmakt att agera och ha kontakt med oss i ditt ställe. 
 
 
KORTTIDSUTHYRNING 
Att hyra ut hela eller delar av sin lägenhet till turister har snabbt blivit populärt 
över hela världen. Uthyrningen sker via sajter på nätet och företeelsen kallas ofta 
airbnb, efter en av de mest använda sajterna. Den här typen av kommersiella 
korttidsuthyrningar är inte tillåtet hos ETC Bygg och den som hyr ut hela eller delar 
av sin lägenhet för att tillgodogöra sig hyra riskerar att bli uppsagd. 
 
 
NYCKLAR 
Vid inflyttning kvitterar du ut 2 nycklar och 3 nyckelbrickor till din nya lägenhet. 
Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig 
för att hålla ordning på nycklarna. Tänk på att dina nycklar är värdeföremål. Är det 
så att du behöver ytterligare nycklar eller brickor beställs de via ETC Bygg och du 
får själv betala dessa. När du flyttar ska samtliga nycklar och nyckelbrickor 
återlämnas till ETC Bygg. Detta gäller även de som du själv bekostat. 
Om det saknas nycklar kommer du att få betala för bytet av låscylinder samt för de 
nya nycklarna. Detsamma gäller för nyckelbrickor. 
 
 
 
 




