
Viktiga saker att tänka på som hyresgäst 
 

Vädring 
Ett nybyggt hus innehåller alltid ett visst överskott av fukt. Fukten kommer exempelvis från 
betong- och träkonstruktioner i byggnaden. Innan golv och ytskikt på väggar monteras 
säkerställs alltid, genom mätning, att tillräcklig uttorkning har skett så att fuktnivåerna 
understiger de gränsvärden som kan innebära negativ påverkan på hälsan. Trots detta 
kommer ytterligare uttorkning ske under den närmaste tiden efter inflyttning. Det är därför 
viktigt att vädra mer än normalt under de första månaderna. 
 

Trägolven lever med årstiderna  
Ett trägolv påverkas av luftfuktigheten. Under vintern kan golvet både krympa och kupa sig 
på grund av att det råder en låg relativ luftfuktighet inomhus. Under sommaren ökar den 
relativa luftfuktigheten och träet utvidgar sig igen. Med rätt underhåll har trägolv en mycket 
lång livslängd.  
 

Egna installationer 
Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och 
avlopp utförs på ett riktigt sätt. Installationer måste därför alltid utföras av en behörig 
person. 
Detsamma gäller så klart för mer komplicerade elinstallationer.  
 

Vid vattenläckage 
Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage från ledningar ska du omgående kontakta din 
bovärd. Om detta sker på icke arbetstid kontakta då jourtjänst. Viktigt är att detta görs 
omedelbart då skadan upptäcks.  
 

Barnsäkerhetsspärrar 
Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska i nybyggda bostäder och krävs för godkännande 
vid slutbesiktningen. Har du inte behov av dessa, kan du enkelt montera bort och spara dem 
för eventuellt framtida behov. 
 
Fönster och balkongdörrar kan vara en fara för små barn. Se till att befintliga spärrar är 
kopplade. Du kan reducera risken för olycksfall ytterligare genom att koppla fönsterkedjor 
eller hakar på fönster och balkongdörrar. Undvik att ställa möbler så att barnen kan klättra 
upp på dem och falla mot rutan eller trilla över balkongräcket. 
 

Verksamhet 
Det är inte tillåtet att utan hyresvärdens tillstånd bedriva någon form av verksamhet som 
kan föranleda onormalt slitage av lägenheten. Kontakta alltid din bovärd för rådgivning om 
du är osäker. 
 


