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VÄLKOMMEN TILL
PORSÖGÅRDARNA
Du kommer en tid framöver att vara hyresgäst hos oss
och vi hoppas att du kommer att trivas här.
Försäkra dig om att du läser igenom informationen här
noggrant. Har du övriga frågor så är du välkommen att
kontakta oss, men vi förutsätter att du har läst igenom
denna handbok först.
Du hittar alltid aktuell information på
www.heimstaden.com
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INFLYTT

Nycklar kan hämtas tidigast kl 12:00 den dag då ditt kontrakt börjar
att gälla. Skulle denna dag vara en röd dag eller helgdag hämtas
nycklar tidigast den första kommande vardagen från kl 12:00, enligt
hyreslagen.

Var du hämtar nycklar
Nycklar hämtas personligen på vårt kontor på
Gammelstadsvägen 19, 973 34 Luelå.

Utlämning utöver kontorstid
Om du vill kvittera ut nycklar och tagg utöver våra kontorstider, går
det bra att boka en tid med oss.
Tis
Tor

kl: 09:00-12:00
kl: 13:00-16:00

Om du inte kan hämta dina nycklar
personligen
Om du mot förmodan inte kan hämta dina nycklar personligen har du
möjlighet att låta annan person kvittera ut nycklar i ditt ställe. Då
måste du skicka oss en fullmakt, antingen via e-post eller vanlig
snigelpost. Fullmakten ska innehålla:
 Ditt namn och personnummer
 Din bostadsadress på Porsögårdarna
 Namn och personnummer på den som ska hämta ut dina
nycklar datera och signera
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ATT BO PÅ PORSÖGÅRDARNA

Heimstaden förvaltar sammanlagt ca 300 bostäder.
Kort fakta
- Avstånd till universitet ca 300-500 meter, centrala Luleå ca 5 km
- Möblerat
- Egen postlåda vid entrén
- Kabel-TV och internet i bostaden
- Lägenhetsförråd och cykelcarportar

Rum i korridor
Studentrummen är ca 21,5kvm och är möblerade och utrustade med
kokskåp, kyl och WC med dusch. I korridoren finns ett kök samt ett
allrum med sittmöbler som delas av de boende i korridoren.
Rummen är möblerade men du behöver ta med dig egna
hushållsartiklar samt egen städutrustning.

Nycklar och tagg
Det är ditt ansvar att se till att du förvarar dina nycklar och tagg på
ett säkert ställe. Lås alltid dörren när du går hemifrån.

Förlust av nycklar och tagg
Om du skulle tappa dina nycklar och tagg så finns det möjlighet att
beställa nya. Du kan kvittera ut dessa hos oss på kontoret under
öppettid.
Du som hyresgäst kommer att bli debiterad för de kostnader som
uppkommer i samband med förlusten.
Skulle du tappa nycklar och tagg under kvällstid eller helg så kan vår
jour hjälpa dig på telnr: 0771-860 860.
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Några grundregler

Att dela kök och andra allmänna utrymmen tillsammans med andra
studenter kan vara väldigt roligt, men ibland även påfrestande. Att
hålla ordning samt städa i kök och de allmänna utrymmena är de
boendes eget ansvar. Likaså att tömma sopor, panta burkar etc.
Respektera dina grannar och var noga med att ta undan samt städa
efter dig.
Vi ber dig att acceptera några grundregler:
 De allmänna möblerna så som soffor och köksstolar får inte
flyttas från allrum eller kök
 Rökning i rum eller allmänna utrymmen är inte tillåtet
 Se till att du plockar undan samt diskar efter dig efter att ha
använt köket
 Panta burkar och släng sopor och annat med jämna mellanrum
 Det är inte tillåtet att förvara saker i de allmänna utrymmena så
som allrum, kök, korridor eller terrass

Ta väl hand om ditt rum
Ditt rum kommer att vara din bostad en tid framöver och du
förväntas ta god hand om det. Förstörda väggar, spräckt tvättställ
etc. kan resultera i att du blir betalningsansvarig när du flyttar ut.
Du får själv måla om i ditt rum. Tänk på att arbetet måste utföras
fackmannamässigt och den färg du väljer ska vara en neutral färg som
även nästa hyresgäst kan tänkas acceptera.

Tvättstuga
Fristående tvättstuga finns i området, som bokas på plats med din
tagg eller via http://heimstaden.com/kontor/lulea . Tvättstugan är
utrustad med automatisk dosering för tvätt- och sköljmedel.
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5Temperatur

Värmen i rummet ska uppgå till 20 grader. Elementet slår själv på när
temperaturen sjunker.

Brandvarnare
Alla rum har en brandvarnare installerad. Ta för vana att regelbundet
kolla att alarmet fungerar. Om brandvarnaren börjar pipa med
regelbunden intervall så är batterierna på väg att ta slut. Felanmäl
detta omgående genom att kontakta vår Serviceanmälan.

Felanmälan
Skador och fel i bostaden, tvättstugan eller i de allmänna utrymmena
anmäls så fort som möjligt till vår Serviceanmälan på telefon
0770 – 111 050 eller via Mina sidor på www.heimstaden.com.
OBS! Glödlampor står du som hyresgäst själv för.
Tips! För snabbare service föreslår vi att du anger att huvudnyckel får
användas. Det innebär att våra servicetekniker kommer att avhjälpa
felet även om du inte är hemma.

Hemförsäkring
Vi rekommenderar starkt att du tecknar en hemförsäkring.
Inbrott, brand, vattenskador och andra olyckor kan drabba oss alla.
Du kan bli ersättningsskyldig för skador som du orsakar på
fastigheten. Det kan vara ett trasigt akvarium eller ett sönderslaget
tvättställ eller wc-stol. När sådant händer är det viktigt att du har en
hemförsäkring.

Parkering
Parkering finns, lediga parkeringsplatser hittar du på vår hemsida
www.heimstaden.com Det finns även besöksparkering i området.
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6Gäster

Rummet är avsett för endast en person. Att bebo rummet
tillsammans med någon annan leder till uppsägning av kontraktet.

Husdjur
Det är inte tillåtet att ha husdjur i varken rum eller korridor, inte ens
på besök.

Betala hyra
Hyran betalas i förskott. Du kan välja att betala hyran via pappersavi,
avi via mail, e-faktura eller autogiro. Blanketter finns att fylla i på
www.heimstaden.com/blanketter
Tänk på att använda korrekt OCR-nummer när du gör din inbetalning.
Felaktigt eller gammalt OCR-nummer kan leda till att din betalning
blir fördröjd eller inte registreras alls.
Om du av någon anledning blir försenad med din hyresbetalning så
kommer en påminnelseavgift att skickas ut till dig.
OBS! Upprepade försenade inbetalningar eller utebliven betalning
leder till uppsägning.

Mina sidor
Genom att aktivera Mina sidor på www.heimstaden.com så får du
alltid tillgång till dina hyresavier, kan göra serviceanmälan samt få
annan viktig information som rör ditt boende.
För att aktivera Mina sidor så krävs ditt personnummer samt ditt
tiosiffriga objektnummer (detta hittar du i ditt kontrakt).
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HYRESAVTALET

Villkor
Villkoren i ditt kontrakt är juridiskt bindande. Se till att du läst igenom
dem noga.

Studentklausul
Då ditt kontrakt avser en studentbostad så kan vissa bestämmelser
skilja sig åt jämförelsevis med andra hyresrätter.
Du är berättigad att behålla ditt kontrakt så länge du uppfyller de
studiekrav som ställs på dig. Heimstaden genomför löpande
kontroller och under din boendetid kan du bli uppmanad att lämna in
intyg på dina studier.

Uppsägning
Din uppsägningstid finns angiven i ditt kontrakt. Uppsägning måste
ske skriftligt.
Vi tillämpar hela kalendermånader, räknat från närmaste kommande
månadsskifte. Det är ditt ansvar som hyresgäst att se till att du säger
upp ditt kontrakt i rätt tid.
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8Tidigare

inflytt

Du kan hjälpa nästa hyresgäst genom att ange att bostaden är ledig
tidigare, detta görs lättast på uppsägningsblanketten. Är nästa
hyresgäst intresserad av detta kommer denna att kontakta dig. Ni gör
själva upp om inflyttningsdatum samt eventuell hyra mellan er. Innan
nästa hyresgäst kan flytta in så måste du:
 Få ditt rum besiktigat
 Lämna in nycklar och tagg
 Lämna in en fullmakt som godkänner att nästa hyresgäst får
flytta in tidigare
Tänk på att det är du som är ansvarig både för bostad och betalning
under hela din kontraktsperiod.
Observera att om nästa hyresgäst inte vill eller kan flytta in tidigare
så måste du stå för resterande hyror även om du flyttar ut tidigare.

Hyra ut i andra hand
Du har möjlighet att ansöka om att få hyra ut din bostad i andra hand
om du t.ex. ska studera eller praktisera på annan ort. Blankett hittar
du på vår hemsida.
Tilltänkt hyresgäst får du själv leta efter. Denna måste vara
heltidsstuderande på LTU eller YH. Studieintyg på vad du ska göra
samt på din tilltänkta hyresgäst måste bifogas tillsammans med
ansökan. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid!
OBS! ett godkännande för att hyra ut i andra hand beviljas ej under
din uppsägningstid.
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AVFLYTT

Besiktning
Då du flyttar ut så kommer vi att besiktiga ditt rum. Vill du närvara
vid besiktningstillfället så bokar du en tid för besiktning via vårt
områdeskontor. Tänk på att kontakta oss i god tid före din avflytt.
Tänk på att rummet måste vara tömt och städat vid
besiktningstillfället.

Städbesiktning
Spara pengar genom att städa ordentligt. Om din flyttstädning inte
kan godkännas måste bostaden rengöras av städfirma och du som
hyresgäst debiteras hela kostnaden för en sådan
kompletteringsstädning. En god idé kan vara att använda dig av vår
checklista som finns på nästa sida, den hjälper dig i din städning.

Återlämning av nycklar och tagg
Nycklar och tagg kan kvitteras vid städbesiktningen, eller till vårt
kontor på Gammelstadsvägen 19 under våra öppettider.

Anmäl ny adress
Gör en adressändring så snart som möjligt på www.adressandring.se .
Där kan du också begära eftersändning av din post.
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för städ av rum i korridor

Alla utrymmen













Väggar – dammsug tapetserade väggar, tvätta målade väggar
Tak – damma av
Golv – rengör golvlister och trösklar
Fönster – ta isär fönstren och tvätta glasen på båda sidor
Fönstersnickerier och fönsterbrädor – rengör med mjuk svamp eller trasa
Element och ventiler – rengör
Armaturer – ta ner lampkupor och diska eller torka av dem
Eluttag och strömbrytare – rengör med lätt fuktad trasa. Varning! Uttag och
strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten
Garderober, skåp och lådor – inklusive hyllor och backar. Rengör invändigt och
utvändigt
Skåpluckor – rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa
Innerdörrar – rengör samtliga
Krokar - alla krokar som hänger längs skenan i taket ska tas ner och återlämnas till
kontoret

Kök



Köksskåp – töm ditt köksskåp i det gemensamma köket och torka ur skåpet samt
torka av köksluckan
Kyl och frys – töm dina hyllor och fack i kyl samt frys och rengör dessa

Badrum/WC









Kakel – rengör från tvål och kalkavlagringar
Toalett – rengör noga utsidan och insidan, även kröken. Rengör från kalkavlagringar
Tvättställ – rengör utanpå och i tvättstället, även silen. Rengör från kalkavlagringar
Dusch – rengör väggar och golv i duschutrymmet
Badrumsskåp och speglar – torka ur skåpet och putsa spegeln
Lampor – ta bort lösa kupor och diska dem
Golvbrunn – rensa från hår etc.
Golv och väggar – rengör från tvål och kalkavlagringar

Övriga utrymmen
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Balkong samt förråd – om du har ställt saker på balkongen eller i det gemensamma
förrådet så glöm inte att ta med dig dessa. Boka tid för öppning av det gemensamma
förrådet i god tid innan avflytt.
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Kontakta oss

Vi på kontoret finns till för att hjälpa dig under din boendetid.
Epost lulea@heimstaden.com
Telefon 0770 – 111 040
Besöksadress
Gammelstadsvägen 19
973 34 Luleå
Tis
kl 09:00 – 12:00
Tor
kl 13:00 – 16:00
Du hittar alltid aktuell information på www.heimstaden.com
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