BOENDE

GUIDEN
Snabba fakta för dig som bor hos Sandvikenhus

SANDVIKENHUS
BOENDEGUIDEN
Välkommen som hyresgäst hos Sandvikenhus! Vi lovar att göra vårt
bästa för att du ska trivas hos oss och att ditt boende ska bli så bekvämt
och problemfritt som möjligt. Men vi behöver din hjälp för att det ska bli
riktigt bra. Därför har vi samlat några praktiska tips och svar på frågor
som kan uppstå kring ditt boende.
Att bo i flerfamiljshus tillsammans med andra människor kräver att man
visar hänsyn och följer vissa gemensamma regler. Vi hoppas att du inte
uppfattar det som pekpinnar från vår sida, utan som en hjälp att skapa
ett trivsamt boende.
Använd BOENDEGUIDEN som en uppslagsbok när du funderar över
något kring ditt boende. Mer information finns på vår hemsida
www.sandvikenhus.se.
Vänliga hälsningar
Sandvikenhus
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ATT FLYTTA IN
När du flyttar är det många saker att
tänka på. Du ska inte bara planera
packning och städning, du ska också
beställa tjänster och adressändra.
Här kommer några tips som gör din
flytt enklare.

ADRESSÄNDRING
Gör en adressändring när du flyttar. Det är
inte bara praktiskt, det är också viktigt att alla
anmäler sin aktuella adress. Anmälan kan
du göra på adressandring.se.
Du kan även beställa tillfällig eftersändning
till sommarstugan eller lagring av post om du
är bortrest.

AUTOGIRO
Autogiro är en kostnadsfri service som innebär
att din hyra överförs automatiskt från ditt konto
den sista varje månad. Med autogiro kan du vara
säker på att hyran alltid betalas i tid. Det enda
du behöver göra är att se till att det finns pengar
på kontot ett par dagar innan förfallodagen.
Använd blanketten längst bak i boken för att
ansöka om autogiro. Det går även bra att ringa
oss så skickar vi en blankett till dig.

AVFALL
I samband med din flytt har du kanske saker
som ska slängas. Lämna ditt avfall hos Gästrike
återvinnare, se öppettider och adress på deras
hemsida, gastrikeatervinnare.se.

BESIKTNING
När du flyttar in får du en kopia på protokollet
från besiktningen efter föregående hyresgäst.
Kontrollera att protokollet stämmer och anmäl
eventuella felaktigheter till oss inom 8 dagar,
(räknat från inflyttningsdagen). Annars riskerar
du att bli ersättningsskyldig för skador som
föregående hyresgäst har förorsakat.

BREDBAND
Du som är hyresgäst hos oss har ett öppet
fibernät i ditt hus. Det innebär att du kan välja
bland olika leverantörer och abonnemang för
telefoni, tv och internet, och att det är optisk
fiber gör att du kan få riktigt snabbt internet.
Allt beror på vilket abonnemang du väljer.
Du beställer själv din bredbandstjänst på
sandvikenhus.se. Får du problem med bred
bandet eller IP-telefonin ska du felanmäla
till din leverantör, inte till Sandvikenhus.

E-FAKTURA
Du kan få din hyresavi som e-faktura. För att
aktivera tjänsten, logga in på din internetbank.

ELAVTAL
Alla hyresgäster har eget abonnemang för hushållsel. Detta innebär att du själv väljer vilken
elleverantör du vill ha, och att du själv måste
anmäla till elleverantören om du flyttar.

ENTRÉER (Se Trapphus)
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FLYTTSTÄDNING
Om du som nyinflyttad är missnöjd med städningen ska du göra en felanmälan omgående.

GARAGE
Garageplatser hyrs ut via vår hemsida. Garaget
ska användas endast för bilen och inte som
förvaringsutrymme. Tänk på att inte förvara
brandfarliga vätskor eller gastuber i garaget.
Det är inte tillåtet att tvätta bilen på
garageuppfart/p-plats, eftersom tvättvattnet
innehåller miljöfarliga ämnen och rinner orenat
ner i närmaste dagvattenbrunn.

Radiotjänst. Aktuella kanallistor och information
om filmkanaler finns på sandvikenhus.se.

NAMNSKYLT
Kundtjänst ser till att din ytterdörr får rätt namn
på namnskylten. Om någon flyttar in eller ut ur
din lägenhet, kan du kontakta vår kundtjänst
för att få en ändring av namnskylten. Se även
blanketten för namnskylt, sid 25.

HEMFÖRSÄKRING
Du bör teckna en hemförsäkring som
täcker eventuella skador på dina till
hörigheter vid till exempel en brand eller ett
inbrott. Den gäller även saker som du har i förråd
eller andra utrymmen. Vänd dig direkt till
ett försäkringsbolag.
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HEMSIDAN
Under Mina sidor på sandvikenhus.se har vi samlat
information för dig som är hyresgäst hos oss.
För att komma in på Mina sidor, och till
exempel kunna göra intresseanmälningar på
lägenheter, måste du vara registrerad användare.
Du som är hyresgäst hos oss har tillgång även
till andra funktioner, du kan till exempel
kontrollera ditt hyressaldo och göra felanmälningar. Där hittar du också kontaktuppgifter
till borådsmedlemmar och frivilligvärdar i ditt
område och du kan exempelvis läsa anteckningar
från dialogmöten som hållits i området.

HYRA (se även Autogiro)
Hyran ska alltid betalas i förskott. Betalas senast
sista vardagen före början av varje kalendermånad. Enklast betalar du via e-faktura eller
autogiro. Använd blanketten längst bak i boken
för att ansöka om autogiro.

KABEL-TV
Alla våra lägenheter har kabel-tv. Tv-avgift ska
alla som har tv betala. Det gör du separat till

NYCKLAR
Du får oftast 3-4 nycklar, och även ibland
elektroniska nyckelbrickor till din lägenhet.
Behöver du fler nycklar går det bra att kontakta
kundtjänst. Låssmeder och nyckeltillverkare
gör inga kopior utan vår tillåtelse och du betalar
själv för nyckelkopior. Alla nycklar, även de du
har bekostat själv, måste lämnas in vid utflytt.
Om någon nyckel saknas när du flyttar måste
låscylindern läggas om, denna åtgärd bekostas
av den utflyttande hyresgästen.
Om du kvitterar nycklarna av den tidigare
hyresgästen, godkänner du samtidigt städningen.
Se blanketten för nyckelkvittens, sid 25.
KOM IHÅG! För att kvittera ut nycklarna ska du
ha med dig din legitimation.

TRAPPHUS
Trapphuset ger dina besökare det första intrycket
av ditt hem. Hjälp oss att hålla trapphuset rent,
snyggt och rökfritt.
Enligt brandskyddslagen får man inte ställa
cyklar, barnvagnar eller annat som kan hindra
framkomligheten i trapphuset. Ställ dessa i
cykel- eller barnvagnsrummet istället. Om detta
inte respekteras har vi rätt att flytta sakerna.
Din dörrmatta placerar du innanför lägenhetsdörren, inte i trapphuset.
Husets entréer är låsta på nätterna för att alla
ska känna sig trygga. Det är inte tillåtet att ställa
upp ytterdörren då obehöriga kan ta sig in.

VIKTIGT!
Trapphuset är din väg UT
och räddningstjänstens väg IN
om det händer en olycka!
Trappuppgången ska alltid vara fri från saker för att
räddningstjänsten ska kunna komma fram.

KONTAKTUPPGIFTER
Växel ......................................................026-24 22 00
Felanmälan ............................................026-24 22 00
Journummer ..........................................026-10 68 00
(vid akuta fel efter kontorstid)
Uthyrningen ...........................................026-24 22 00
Besöksadress ............................................Plangatan 7
Hemsida ................................... www.sandvikenhus.se
Sandvikens kommun ..............................026-24 00 00

För aktuella öppettider,
se sandvikenhus.se
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BOENDETID
Under din boendetid kommer det
upp nya frågeställningar, och under
denna rubrik har vi samlat svaren
på de vanligaste frågorna vi får.

rengöra filtret i fläkten, byta lampor i lägenheten,
byta säkringar m m.

VAD INGÅR I HYRAN?

Du får bara hyra ut din lägenhet i andra hand
om du fått Sandvikenhus skriftliga tillåtelse och
under en begränsad tid. Mer information finns
på vår hemsida www.sandvikenhus.se under
Uthyrningspolicy.

När du är hyresgäst ansvarar du för att sköta om
din lägenhet på ett bra sätt.
I ansvaret ingår bland annat att regelbundet
tömma och rensa golvbrunnen i badrummet,
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ANDRAHANDSUTHYRNING

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR I HYRAN

EXEMPEL PÅ VAD SOM KOSTAR EXTRA

(Gäller under förutsättning att du som hyresgäst
inte orsakat skadan)

• Hål på kylslingor i kyl och frys som är orsakade
av felaktig avfrostning.

• Lagning av yttre ruta på balkongdörr och fönster.

• Spräckt spishäll eller spräckta plattor.

• Rensning av avlopp.

• Glasrutor som är krossade från insidan.

• Justering och tätning av fönster och dörrar.

• Rengöring av golvbrunn och vattenlås.

• Reparation av förråd (dock inte hänglåset
till förrådet).

• Extranycklar, tagg och låsbyten på grund av
borttappade nycklar.

• Reparation av övrig inredning som tillhör
• Stopp i avlopp som är orsakat av hyresgästen,
fastigheten och som inte gått sönder på grund 		
till exempel att man slängt sopor och saker
av uppsåt.
som fastnat i avloppet.
• Service och justering av blandare och kranar.
• Reparation av kyl och frys.
• Reparation av spis.
• Byte av ugnslampa.
• Reparation av dörrar och lås (Extralås som
inte är monterat av Sandvikenhus ansvarar
hyresgästen själv för).
• 21 grader i lägenheten mitt i rummet.
• Fungerande tvättinrättning i tvättstuga (eller i
lägenhet i det fall hushållsmaskiner ingår i hyran).

• Onormalt slitage i lägenheten, till exempel
många plugghål på tapet, sönderslaget porslin
i badrummet eller sönderslagen inredning.
• Misskötta ytskikt som orsakats av hyresgäst
(till exempel fel rengöringsmedel).
• Återställning av icke fackmannamässigt
underhåll utfört av hyresgäst.
• Brand och vattenskador som orsakats av
hyresgäst genom uppsåt.

• Brandvarnare.

AVFALL (se även Sopsortering och Grovsopor)
I våra bostadsområden finns särskilda miljöhus
och miljögårdar för hushållsavfall. Sortera avfallet
enligt symbolerna som finns på kärlen:
• Brännbart avfall
• Tidningar
• Förpackningar av metall

•
•
•
•

Glas
Plast
Pappersförpackningar
Komposterbart avfall

Ditt komposterbara avfall samlar du i en
speciellt anpassad papperspåse, påsarna hämtar
du i miljöhuset. Se detaljerade anvisningar i ditt
miljöhus, eller på gastrikeatervinnare.se

BADRUM

CYKLAR

Badrum är våtutrymmen, men tål inte hur mycket
vatten och fukt som helst. Se till att vädra efter
dusch eller bad, öppna gärna fönstret en stund
om det finns ett sådant. Lämna dörren till badrummet på glänt nattetid och torka alltid upp
synligt vatten.
Undvik att göra hål i badrumsväggen där vatten
kan tränga in och orsaka skador.

Ställ din cykel i cykelstället eller i cykelrummet.
Ställer du cykeln i trapphuset hindrar den grannar
och utryckningspersonal från att komma fram.

BARNVAGN
Ställ barnvagnen i barnvagnsrummet om ett
sådant finns, annars hör den hemma i lägen
heten eller i källarförrådet. Ställer du den
i trapphuset hindrar den grannar och utryckningspersonal från att komma fram.

BOENDEINFLYTANDE
Boendeinflytande syftar till att öka gemenskapen
mellan grannar och att få ett trivsammare och
tryggare bostadsområde. Om du och dina grannar
har idéer om hur ni skulle vilja ha det, kontakta
oss gärna. Mer information om boendeinflytande
och boråd finns på vår hemsida.

BRAND – TÄNK PÅ ATT
• Gå aldrig ut i ett rökfullt trapphus,
invänta räddningspersonal
• Ring 112 om du kan
• Gå ut på balkong eller fram till ett fönster
och ropa på hjälp
• Öppna inte lägenhetsdörren
• Använd inte hissen

BRANDVARNARE
En brandvarnare är en billig livförsäkring.
Därför har Sandvikenhus installerat
brandvarnare i alla lägenheter.
Kontrollera med jämna mellanrum att din brandvarnare
fungerar och att batteriet
inte tagit slut. Du ansvarar
själv för att batteriet blir bytt.
Brandvarnaren lämnar du kvar
när du flyttar. Skötselråd finns
på sid 14.

DISKMASKIN
Om du vill ha en diskmaskin i lägenheten finns
det olika alternativ, dels kan du välja diskmaskin som tillval, se sid 22. Det går även bra att
ombesörja detta själv, men då måste du anlita
en behörig elektriker som får kontrollera om det
fungerar i din lägenhet. Om den behöriga elektrikern godkänner diskmaskinen, får du därefter
kontakta en rörmokare som hjälper dig med att
ansluta vatten och montera avloppsslangen.
För att få maskinen inkopplad behövs en
behörig elektriker.

DUSCH
Duschdraperi och stång är inte standard i
lägenheten. Sätt upp ett eget duschdraperi så
att inte duschvattnet orsakar skador i resten
av badrummet. Välj duschstång av en modell
som inte behöver skruvas fast i väggen, då är
den lätt att ta med när du flyttar.

DÖRRAR
Om du plockar bort innerdörrar i din lägenhet
måste du sätta tillbaka dem om du flyttar. Se
till att förvara dörrarna så att de inte skadas.

E-FAKTURA
Du kan få din hyresavi som e-faktura. För att
aktivera tjänsten, logga in på din internetbank.

ENTRÉER (se Trapphus)
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FELANMÄLAN

GARAGE

Enklast gör du din felanmälan via vår hemsida,
sandvikenhus.se. Du kan också ringa in din
felanmälan på 026-24 22 00. Vid akuta fel
utanför kontorstid ringer du journumret,
026-10 68 00. Till akuta fel räknas fel som kan
vara till skada för människor eller fastigheten.
Till exempel att el, värme eller vatten saknas i
hela lägenheten eller att din kyl eller frys är
trasig. Ring inte journumret när det gäller fel
som kan vänta till nästa arbetsdag.

Garageplatser hyrs ut via vår hemsida. Garaget
ska användas endast för bilen och inte som
förvaringsutrymme. Tänk på att inte förvara
brandfarliga vätskor eller gastuber i garaget.
Det är inte tillåtet att tvätta bilen på garage
uppfart/p-plats, eftersom tvättvattnet innehåller
miljöfarliga ämnen och rinner orenat ner i
närmaste dagvattenbrunn.

FESTER (se Störningar)

Det är inte tillåtet att grilla
på balkongen. I vissa av våra
bostadsområden finns särskilda
grillplatser. Har du använt en
engångsgrill, se till att glöden
slocknat ordentligt innan du
slänger den i soporna.

FLÄKTAR
Fläkten ovanför spisen är en viktig del i din
lägenhets ventilationssystem. Rengör filtret i
fläktkåpan vid behov, dock minst en gång i
månaden. Diska filtret i vanligt diskmedel eller
diskmaskin. Se även till att ventilerna i övriga
lägenheten är rengjorda.
Gör en felanmälan om fläkten inte fungerar.
Skötselråd finns på sid 16.
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FÅGLAR
Av hänsyn till dina grannar får du inte mata fåglar
från din balkong. Fåglarnas spillning skräpar ner
deras balkonger och kan dra till sig skadedjur.
Häng istället upp en talgboll eller liknande i ett
träd en bit från huset.

GRILLNING

GROVSOPOR
Sandvikenhus har ingen insamling av grovsopor
eller farligt avfall. Dessa lämnas i stället till
återvinningscentralerna. Var de finns och deras
öppettider hittar du på gastrikeatervinnare.se

HATTHYLLA
Hatthyllan ingår i lägenhetens standardutrustning.
Om du sätter upp en egen hatthylla, spar den
ordinarie och montera tillbaka den om du flyttar.

FÖRVARINGSUTRYMMEN

HEMSIDAN

Till varje lägenhet hör ett förråd. Förrådet ligger
i källaren, på vinden eller ute på gården, beroende på var du bor. Se till att du har ett godkänt
lås på dörren. Titta gärna till ditt förråd med
jämna mellanrum för att upptäcka eventuell
skadegörelse.
Gångar och trappor i källar- och vindsutrymmen
är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för
uppställning av möbler, vagnar, cyklar och liknande.
För allas säkerhet får du inte förvara brand
farliga ämnen i förrådet.
Tips: Ställ inte saker direkt på golvet utan
gärna på en hylla en bit upp från golvet. Detta
för att vattenskador oftast börjar i källare och då
undviker du att dina saker blir förstörda.

Under Mina sidor på sandvikenhus.se har vi
samlat information för dig som är hyresgäst
hos oss.
För att komma in på Mina sidor, och till
exempel kunna göra intresseanmälningar på
lägenheter, måste du vara registrerad användare.
Du som är hyresgäst hos oss har tillgång även
till andra funktioner, du kan till exempel
kontrollera ditt hyressaldo och göra felanmälningar. Där hittar du också kontaktuppgifter
till borådsmedlemmar och frivilligvärdar i ditt
område och du kan exempelvis läsa anteckningar
från dialogmöten som hållits i området.

HUSDJUR
Det är tillåtet att ha husdjur som hundar, katter,
fiskar och burfåglar i Sandvikenhus lägenheter.
Du har inte rätt att hålla giftormar eller kräldjur
som kan framkalla fara för andra inom fastigheten.
Tillstånd krävs även om du vill ha många husdjur.
Dina djur får inte orsaka störande ljud eller
lukt inomhus. Kattsand och smådjursströ kastas
i de brännbara hushållssoporna. Du är också
ansvarig för att ta hand om avföring från
ditt djur utomhus. Se även till
att din katt inte kissar i till
exempel sandlådor.

EN BETALNINGS
ANMÄRKNING GÖR ATT
DU KAN FÅ PROBLEM
MED ATT:
• låna pengar på banken
• köpa på avbetalning
• teckna telefonabonnemang
• byta bostad
• få jobb
• teckna försäkringar

HYRA (se även Autogiro)
Hyran ska betalas i förskott, en månad i taget.
På din hyresavi kan du se när den ska vara betald.
Ett bekymmersfritt sätt att lösa betalningen är
via autogiro.
VAD HÄNDER OM JAG ÄR SEN
MED HYRAN?
Vi skickar ett inkassokrav med inbetalningskort
till dig om du inte har betalat hyran i tid.
Betalas inte hela skulden, lämnas ärendet
vidare till Kronofogdemyndigheten.
HUR GÖR JAG OM JAG ÄR SEN
MED HYRAN?
Kontakta oss på Sandvikenhus.

BETALA I TID – DET LÖNAR SIG!
En för sent inbetald hyra som inte åtgärdas kan leda till
dessa kostnader:
Någon vecka efter förfallodatum får du ett kravbrev från Sandvikenhus.
Redan där kostar det dig 180 kr extra i inkassoavgift + ränta.

180 kr

Betalar du inte då heller går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten
i slutet av månaden. Då får du betala ytterligare 720 kr för det, plus att du
kan få en betalningsanmärkning.

720 kr

Om du efter betalningsföreläggandet fortfarande inte betalar in din
hyra blir du avhyst.
SUMMA ONÖDIGA EXTRAKOSTNADER:

600 kr
1 500 kr
+ ränta
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KABEL-TV

MOTORVÄRMARE

Alla våra lägenheter har kabel-tv. Tv-avgift ska
alla som har tv betala. Det gör du separat till
Radiotjänst.
Aktuella kanallistor och information om filmkanaler finns på sandvikenhus.se.

Kom ihåg att motorvärmaruttagen har en förbrukningsmaxgräns beroende på säkringsstorlek.
Överskrider du den gränsen, till exempel genom
att ansluta även en kupévärmare finns risken att
säkringen går och då drabbas även dina motorvärmargrannar.

KVARTERSLOKAL
I de flesta bostadsområden finns en kvarterslokal
som hyresgästerna kan använda för gemensamma
aktiviteter. Hur du bokar lokalen framgår av
anslag i trapphus samt under Mina sidor på
sandvikenhus.se

Om du får ohyra eller skadedjur i din lägenhet
måste du kontakta Sandvikenhus
omgående så att ohyran inte sprider sig.

PARABOLER

KÄLLARE (se Förvarings

Sätt parabolen på parabolfot eller liknande på
balkongens insida. Parabolen får inte hänga utanför balkongräcket eller sättas fast i fasaden.

utrymmen)
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OHYRA

1m

1m

1m

1 m När vi ska måla och tapetsera:
plocka ner gardiner, lampor
och tavlor och ställ möblerna
så att minst en meter tom yta
finns mot väggarna.

PARKERING

SKÖTSELRÅD

I våra bostadsområden finns parkeringsplatser
för dig som bor där och dina besökare. P-platserna är skyltade med vilka villkor som gäller.
Observera att boende i området inte får parkera
på besöksparkeringen, vid kontroll gäller bilens
registreringsadress. Om du får besök av någon
som behöver parkera sin bil längre än den tid
som gäller på den aktuella besöksparkeringen,
kan du vända dig till Sandvikenhus kundtjänst på
Plangatan 7 eller till en husvärd i området. De kan
då utfärda en parkeringsbiljett/parkeringskort.

Var rädd om din lägenhet. Det är kostsamt att
återställa en lägenhet som är skadad eller
onormalt sliten. Använd rengöringsmedel som är
miljövänliga och anpassade efter det som du vill
rengöra. Alltför starka eller felaktiga rengöringsmedel kan förstöra materialet du rengör, och då
får du ersätta skadan.

PERSIENNER
Persienner är inte standard i våra lägenheter.
Om du väljer att sätta in egna persienner ska
det göras på rätt sätt.
Finns det redan persienner när du flyttar in är
det du själv som ansvarar för att de underhålls,
Sandvikenhus varken underhåller eller reparerar
persienner.

GOLVBRUNNAR OCH VATTENLÅS
Under silen sitter det en insats som ska tas bort
och rengöras. Det finns många olika typer av
golvbrunnar med olika insatser men gemensamt
för dem alla är att man måste göra rent dem
med jämna mellanrum. Görs inte detta kan det
orsaka stopp och dålig lukt.
GÖR SÅ HÄR:
Lyft upp silen u, där sitter det ett vattenlås, en
insats med eller utan handtag som går att lyfta
upp. Lyft det rakt upp v och rensa bort allt hår
och annat som sitter fast. Sätt sedan tillbaka
vattenlåset igen och tryck fast det ordentligt.
Om du har en annan typ av golvbrunn som du
inte förstår hur du ska göra ren, kontaktar du
felanmälan.

POOL
Av säkerhetsskäl tillåter vi inte uppställning av
fristående badpooler i våra bostadsområden.

RENOVERING (se Underhåll)
RÖKNING
Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen,
såsom entréer, trapphus, hissar och tvättstugor
i våra hus. Många är allergiska och kan bli svårt
sjuka av cigarettrök. Vi är också tacksamma om
du inte röker precis utanför entrén. Visa även
hänsyn till grannar när du röker på balkong/
altan. Att fimparna läggs i en askkopp är en
självklarhet.

På sandvikenhus.se finns det
Gör-det-själv-guider att ladda ner.
Vid frågor går det bra att kontakta
Felanmälan 026-24 22 00.
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BRANDVARNARE
I alla våra lägenheter finns en brandvarnare. Du
ansvarar själv för batteribyte och övrigt underhåll
av brandvarnaren. Om din brandvarnare börjar
pipa då och då utan anledning, börjar batteriet
ta slut. Byt då batteriet så snart du kan.
Testa brandvarnaren genom att hålla in testknappen. Om batteriet och högtalaren fungerar
ska den börja pipa. I brandvarnaren sitter en
sensor som känner av om det finns rök i lägen
heten. För att prova om den fungerar kan du
blåsa ut en tändsticka strax under den. Röken
som stiger upp från den släckta tändstickan ska
vara tillräcklig för att utlösa brandvarnaren.
Om olyckan skulle vara framme gäller det
att få en tidig varning. Då kan du hinna släcka

elden själv om den inte har hunnit ta sig. I annat
fall kan du sätta dig och din familj i säkerhet.
Sätt därför gärna själv upp fler brandvarnare i
lägenheten.
Kontrollera då och då att brandvarnaren
fungerar, gärna en gång i kvartalet. Dammsug
också brandvarnaren någon gång varje år och
glöm inte att byta batteriet i tid.
GÖR SÅ HÄR:
Lossa brandvarnaren från sitt fäste genom att
vrida den åt högeru. Ta ur batteriet som sitter
fast på baksidan av brandvarnaren och sätt dit
det nya. När du sätter tillbaka brandvarnaren, se
till att piggarna hamnar rätt i skåran v. Vrid åt
vänster tills den sitter fast igen.
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BYTA SÄKRING
Proppskåp innehåller säkringar som skyddar
elsystem från överbelastning. Om du har flera
elapparater igång samtidigt så att elsystemet
belastas mycket, kan en eller flera säkringar
gå sönder och strömmen bryts. Koppla då ur
apparaterna och byt den trasiga säkringen.
Titta efter den lilla färgpricken i änden av
säkringen. Om färgpricken har lossnat så är
säkringen trasig. Byt ut den trasiga säkringen
mot en ny vars färgprick har samma färg som
bottenplattan i säkringshållaren. Försök aldrig
laga trasiga säkringar – det kan leda till över
belastning med brand som följd!
Vissa av våra lägenheter har i stället automatsäkringar. Även där bryts strömmen när elsystemet
överbelastas, men säkringen går inte sönder.
När du har hittat och åtgärdat orsaken till
överbelastningen, återställer du därefter säkringen
genom att trycka upp den säkringsknapp som
fallit ner u.

I många av våra lägenheter finns jordfelsbrytare.
Den känner av om någonting är fel i elsystemet
och stänger då av strömmen. Om strömmen går:
dra ur kontakten till den apparat som du nyss
kopplat in och återställ sedan jordfelsbrytaren
genom att trycka upp knappen som fallit ner.

VATTENLÅS TVÄTTSTÄLL
Om vattnet rinner undan sakta från handfatet
beror det nästan alltid på att smuts har fastnat
i vattenlåset. Att åtgärda det är lättare än du
tror. Ofta behövs bara en vaskrensare i gummi.
Den kostar inte mycket och löser nästan alltid
problem med att vattnet rinner långsamt från
tvättstället. Går att köpa i byggaffärer och i välsorterade varuhus.
Vattenlåset är den vita ”utbuktningen” på röret
under handfatet. Det förhindrar att dålig lukt
tränger upp från avloppsröret. Hårstrån, tvålrester
och smuts fastnar lätt i vattenlåset och bildar en
propp, som hindrar vattnet att rinna ut.
Om vattnet fortfarande inte rinner undan efter
detta, kontakta felanmälan.

GÖR SÅ HÄR:
Täck för avrinningshålet med tummen eller en
tejpbit. Tryck vaskrensaren över avloppshålet u.
Fyll halva handfatet med vatten och pumpa upp
och ner med vaskrensaren.
Om inte vaskrensaren hjälper, prova att rensa
vattenlåset. Ställ först en hink under handfatet
för att förhindra att smutsigt vatten hamnar på
golvet.
Skruva loss underdelen av vattenlåset v för
hand. Använd inga verktyg.
Peta bort all smuts med fingret w eller en
skruvmejsel. Kontrollera att inget sitter kvar genom
att titta ner i handfatets avloppshål.
Skruva sedan tillbaka underdelen. Kontrollera
att det är tätt.
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På sandvikenhus.se finns det Gör-det-självguider att ladda ner. Vid frågor går det bra att
kontakta Felanmälan 026-24 22 00.

KÖKSFLÄKTEN
Köksfläkten är en del av ventilationssystemet
i lägenheten. I fläkten finns ett litet spjäll, där
”gammal” luft ska kunna komma ut. Därför är
det viktigt att rengöra filtret i fläkten med jämna
mellanrum.
Både fett och damm fastnar i filtret, och då
fungerar inte ventilationen ordentligt. Ett smutsigt filter i fläkten kan också vara brandfarligt.
Dessutom kan gammalt fett droppa ner i maten.
Det kan vara lagom att tvätta fläktfiltret
varannan månad, eller kanske varje månad om
du lagar mycket mat. Använd ett bra diskmedel.
De billigare diskmedlen löser oftast inte upp
fettet lika bra.
Fläktfiltren kan skilja sig åt en del beroende

16

PÅ SANDVIKENHUS.SE FINNS
DET GÖR-DET-SJÄLV-GUIDER ATT
LADDA NER. VID FRÅGOR GÅR DET
BRA ATT KONTAKTA FELANMÄLAN
PÅ TELEFON 026-24 22 00.

på märke, men principen för rengöringen brukar
vara ungefär densamma.
GÖR SÅ HÄR:
Filtret sitter bakom ett galler. Ta loss det genom
att hålla in de två knapparna u och vinkla gallret
nedåt.
Lägg gallret med framsidan nedåt. Hållaren
ovanpå filtret tar du bort genom att hålla ner de
två piggarna v.
Tvätta filtretw med diskmedel och varmt vatten.
Använd ett diskmedel som har bra förmåga att
lösa fett.
Sätt tillbaka filtret och hållaren på gallret. Sätt
sedan tillbaka gallret, med bakkanten först x.
Tryck sedan fast det i framkant.

FROSTA AV FRYSEN
När frysen börjar bli full av is är det dags att
frosta av den. Matvarorna håller mycket bättre
då och frysen drar mindre ström, vilket är bra
för miljön.
Frosta gärna av frysen en kall vinterdag, så
kan du förvara matvarorna utomhus. Annars kan
du packa maten i plastkassar eller sopsäckar
och vira ett isolerande duntäcke runt.
GÖR SÅ HÄR:
Stäng av frysen och ställ upp frysdörren.
Låt nedersta lådan sitta kvar och samla upp
smältvattnet.

Lägg tidningar och en handduk på golvet framför. Ofta går det också att ställa en långpanna på
golvet. Det finns även speciella avfrostningspåsar att köpa, som suger upp vattnet.
Om du ställer in en skål med hett vatten u
så smälter isen lite snabbare. Byt ut vattnet när
det har svalnat. Låt isen smälta och ramla loss
av sig själv. Försök inte att hacka bort den med
vassa föremål!
Passa på att rengöra frysen när isen har smält.
Glöm inte torka av gummilisterna v. Lådor och
löstagbara hyllor kan diskas. Se till att frysen är
helt torr innan du slår på den igen. Lägg tillbaka
matvarorna när den nått rätt temperatur.
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GOLV
Använd i första hand torra rengöringsmetoder
(dammsugning, sopning), använd inte för mycket
vatten då det kan skada golvet.
Golvet kan vid behov fuktmoppas med vatten
med ett milt rengöringsmedel, till exempel vanligt handdiskmedel. Vrid ur moppen väl.
Använd gärna ett mjukt golvrengöringsvax med

jämna mellanrum när du fuktmoppar ditt golv,
istället för rengöringsmedel. Då håller sig ytan
fräsch och lättskött.
Använd aldrig hett vatten, såpa eller starka
alkaliska rengöringsmedel (som starka räknas
> pH 9).

FLÄCKNYCKEL
FLÄCK AV:

TAS BORT MED:

Choklad, fett, frukt, kaffe, vin

Neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten

Asfalt, gummi, olja, skokräm, kritor, läppstift, tusch

Tvättnafta, lacknafta

Stearin, tuggummi

Skrapas bort när det torkat tillräckligt

Blod

Kallt vatten

Exkrementer, kräkningar, rost, urin

12-procentig ättiksprit

Cigarettglöd

Slipas bort med stålull.
Glansen återställs med mjukt vax.

Plattor
Plattor
Gräsmattor
Gräsmattor
SKÖTSELRÅD FÖR
UTEPLATSEN
Uteplatsen får inte användas som förvaringsplats
för skräp, gamla möbler, bildäck, trasiga cyklar,
plastsäckar och liknande. Lämna de saker du
inte behöver till någon av Gästrike återvinnares
återvinningscentraler. För information, se
gastrikeatervinnare.se. Man ansvarar själv för
skötsel av uteplatsen.
Tänk på att vi alla kan hjälpas åt för att få en
renare och trivsammare boendemiljö bara genom
att kasta småskräp i papperskorgarna och plocka
upp det som ibland ligger ute på gården.

rabatter
rabatter
Häckar

Man har skyldighet att återställa tomtmarken.
Skulle den nya hyresgästen inte acceptera till
exempel en altan som byggts så ska altanen
återställas som den var från begynnelsen.

SNÖRÖJNING
Sandvikenhus snöröjer i bostadsområdena.
Vid p-platser och garageportar röjer hyresgästen själv framför platsen/porten, eftersom
snöröjarnas maskiner inte kan gå
så nära.
Snöskottning på balkong och
altan är hyresgästens ansvar.

Häckar
HÄCKAR
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Runt din egen uteplats ska häckarna hållas
efter. Kontakta oss om du är osäker hur arbetet
ska utföras.

StaketPlattor
Staket
STAKET
Plattor

Runt tomten får du ett vårdat och ombonat
intryck genom att hålla staket och grindar hela,
raka och med ett välskött ytskick. Hyresgästen
ansvarar själv för staketet. Befintligt staket
övertas av ny hyresgäst.

rabatter

rabatter

Tips! Klipp häcken smalare upptill än nertill
så blir den tät och fin och det växer mindre
ogräs under buskarna.
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Kontakta alltid din områdeschef innan staket
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GRÄSMATTOR

Gräsmattor behöver klippas regelbundet för
Häckar
att de ska må bra och se prydliga ut för dig
Häckar
och dina grannar.
rabatter
rabatter
Häckar
RABATTER
Häckar

Rabatter med träd, buskar, blommor etc ska du
hålla fria från ogräs.

Plattor
Plattor
Staket
PLATTOR
Staket
Plattor
Plattor

Rensa bort ogräs och mossa mellan
plattorna och håll dem rena.

rabatter
rabatter
rabatter
rabatter

Tips! Placera rabatter och buskar i kanten av
gräsmattan så går det snabbare och smidigare
att klippa gräset.

Tips! Börja rensa tidigt på våren innan ogräset
hinner gå i frö. Lägg 5–10 cm träbark mellan
plantorna om du vill undvika mycket ogräs och
på så sätt få en mer lättskött rabatt.

Tips! Hacka bort ogräset med en hacka eller
skär rent mellan plattorna med en kniv. Sopa
ytorna ofta så blir det mindre ogräs.
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SOPSORTERING
Tack vare att du sorterar kan material återvinnas
till nya produkter. I våra bostadsområden finns
sorteringsmöjligheter i miljöhus och miljögårdar
för hushållsavfall. Sortera avfallet enligt symbolerna som finns på kärlen. Farligt avfall lämnar
du på någon av Gästrike återvinnares återvinningscentraler.
INNAN DU SLÄNGER
Tänk efter! Behöver dina möbler, cyklar, kläder
eller leksaker verkligen slängas? Du har fler
alternativ!
• Ordna, eller boka bord på en loppis! Du blir
av med dina saker och får pengar i fickan.
• Sälj dina grejer på webben. Det finns många
köp- och säljsajter att välja mellan.
• Dina gamla saker kanske kan få nytt liv hos
en granne, släkting eller vän? Fråga!
• Låt någon biståndsorganisation sälja dina
saker. Pengarna går till välgörenhet!
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• Lämna dina saker till återbruket på
Sandvikens återvinningscentral. De går
vidare till second hand. Sortera dina
grovsopor för återvinning på återvinningscentralen och spar på naturens resurser.

TÄNK PÅ ...
• Minska din mängd sopor
genom att undvika engångsartiklar och varor med
dubbla förpackningar.
• Förpackningar ska vara
rena. Skölj med kallt vatten
eller diska ur när du diskar
din vanliga disk. Vik ihop
och platta till för att minska
volymen och därmed
transporterna.
• Kläder du skänker till bistånd
ska vara hela och rena.

DET HÄR
LÄMNAR DU TILL
EN BEMANNAD
ÅTERVINNINGSCENTRAL
FARLIGT AVFALL
Exempelvis:
• kvicksilvertermometrar
• färgrester
• lösningsmedelsrester
• spillolja
• smink
• lågenergilampor/lysrör
GROVSOPOR
Exempelvis:
• gamla möbler
• cyklar
• trasigt kakel
• andra stora saker
ELAVFALL
Elavfall är saker som har sladd
eller batteri.
Exempelvis:
• spisar
• kyl och frys
• datorer
• tv-apparater
• mobiltelefoner
• miniräknare
• lampor

DET HÄR
LÄMNAR DU I DITT
ÅTERVINNINGSRUM:
BATTERIER
Alla batterier ska lämnas in! I våra återvinningsrum kan du lämna dina batterier, men det går
även bra att lämna dem på försäljningsstället
eller på återvinningscentraler.
BRÄNNBARA SOPOR
Efter att du slängt dina brännbara hushållssopor
förbränns de och blir till el och värme.
Exempelvis:
• tamponger
• rakhyvlar
• hundhår
• tops
• nylonstrumpor
• vadd
• tandtråd
• blöjor
• dammsugarpåsar
• tändstickor
• trasiga skor
• använd kattsand
• disktrasor
• tandborstar
• pennor
• diskborstar
• kalsonger
• kladdiga köttpåsar
• kondomer
• bakplåtspapper
• kuvert
• plåster
• tuggummin
• cigarettfimpar
FÖRPACKNINGAR AV FÄRGAT
OCH OFÄRGAT GLAS
Det är viktigt att skilja på färgade
och ofärgade glasförpackningar
eftersom de inte kan återvinnas
om de blandas. Lägg inte
porslin, keramik eller glödlampor i glasinsamlingen.
FÖRPACKNINGAR
AV HÅRD OCH MJUK PLAST
Exempelvis:
• saftdunkar
• schampoflaskor
• kesoburkar
• sylthinkar
• plastpåsar
• kassar
• kaffepaket
• plastfilm
• refillpaket
• frigolit

FÖRPACKNINGAR
AV METALL
Exempelvis:
• kattmatsburkar
• kapsyler och lock
• plåtburkar
• aluminiumfolie
• kaviartuber, behåll korken på
FÖRPACKNINGAR AV PAPPER
Exempelvis:
• toarullar
• pastapaket
• mjölkförpackningar
• sockerpåsar
• presentpapper
• skokartonger
• äggkartonger
KOMPOST
Ditt komposterbara avfall samlar du i en speciellt
anpassad papperspåse, påsarna hämtar du i
miljöhuset. Lämna din fyllda kompostpåse i det
bruna kärlet i ditt återvinningsrum. Dina gamla
matrester blir sedan till näringsrik kompostjord
som återförs till jordbruket och används i parker
och planteringar.
Exempelvis:
• frukt och grönsaker
• hushållspapper
• bröd
• kaffesump
• kött- och fiskben
• potatisskal
• blomjord
Se detaljerade anvisningar i ditt återvinningsrum, eller på gastrikeatervinnare.se
LYSRÖR OCH LÅGENERGILAMPOR
I våra återvinningsrum kan du lämna dina lysrör
och lågenergilampor. Övriga glödlampor lämnar
du till en bemannad återvinningscentral.
TIDNINGAR
Exempelvis:
• tidningar
• tidskrifter
• kataloger
• reklam
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STUDSMATTA

SÄKRINGAR (PROPPAR)

Du som bor i radhus får ställa en studsmatta på
din tomt om du har staket runt tomten. Tänk på
att leken på studsmattan kan bli högljudd och
inte alltid uppskattas av grannarna. Studsmattan
får ej ställas på allmän plats.

Har du plötsligt ingen el i uttaget? Innan du
felanmäler, kolla först säkringarna, eller jordfelsbrytaren om du har en sådan. Det är hyresgästens
eget ansvar att byta dem.
En vanlig anledning till att jordfelsbrytaren
löser ut, är att de strömförande delarna av till
exempel vattenkokaren, kaffebryggaren eller
strykjärnet kommit i kontakt med vatten.
Säkringen kan även lösa ut om man belastar
eluttagen med för många maskiner som är
igång samtidigt. Lägg gärna på minnet vad som
orsakade att säkringen gick för att förebygga att
det händer igen. Se skötselråd sid 14.

STÖRNINGAR
I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna. Alla
måste därför visa hänsyn och tänka på att inte
störa omgivningen. Här kommer några tips för
att inte störa grannarna och råd om hur du ska
göra om du själv blir störd. På vår hemsida finns
info om våra rutiner vid störningar.
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OM DU BLIR STÖRD
Hyresgäster som stör grannarna vet ibland inte
själva om det. Börja gärna med att säga till
vänligt, innan problemet blir alltför stort.
Återkommer problemet, kontakta vår boendekonsulent, 026-24 23 68. Sker störningarna
efter kontorstid kan du ringa vårt journummer
026-10 68 00.
Ring vår störningsjour (ett externt vaktbolag)
främst för att kunna styrka klagomålet samt
för vår del då vi har kontakt med grannarna.
Vaktbolaget kommer inte att gå in till den
störande grannen men kommer att avlägga en
rapport om hur de ansåg att störningen var,
deras närvaro kan verka avskräckande och
skulle det vara så att man ringer polisen är
det bra att även vaktbolaget varit på plats.
Vaktbolaget kan också ringa polisen.
SKA DU HA FEST?
Det är roligt att ha fest ibland, men tänk
på att dina grannar nog inte uppskattar
om festen blir högljudd eller pågår
sent på natten. Du kan gärna förbereda dem genom att lägga en
lapp i brevlådorna som talar om
att du ska ha fest. Både musik
och röster kan höras genom
huset och störa fler än du tror.

TAPETSERA (se Underhåll)
TILLVAL
Du kan välja att höja standarden på din lägenhet
genom tillval, till exempel diskmaskin. Du kan
också välja något som kallas Standardhöjande
åtgärd. Skillnaden mellan ett tillval och en
standardhöjande åtgärd är hur de betalas.
Lista över vilka tillval som finns hittar du
på sandvikenhus.se.

TITTÖGA
Ett så kallat tittöga till ytterdörren är inte standard
i våra lägenheter. Däremot kan du själv bekosta
ett tittöga.

TRAPPHUS
Trapphuset ger dina besökare det första intrycket
av ditt hem. Hjälp oss att hålla trapphuset rent,
snyggt och rökfritt. Enligt brandskyddslagen
får man inte ställa cyklar, barnvagnar
eller annat som kan hindra framkomligheten i trapphuset. Ställ dessa i
cykel- eller barnvagnsrummet istället.
Om detta inte respekteras har vi rätt
att flytta sakerna.
Husets entréer är låsta på nätterna
för att alla ska känna sig trygga. Det
är inte tillåtet att ställa upp ytter
dörren, då obehöriga kan ta sig in.
I varje trappuppgång finns
informationsblad. Där hittar du
våra kontaktuppgifter.

TVÄTTMASKIN/
TORKTUMLARE
Om du vill ha en egen tvättmaskin/torktumlare i
lägenheten måste du själv
anlita en behörig elektriker
som får kontrollera om det fungerar
i din lägenhet, eftersom reglerna kring
elsäkerhet säger att tvättmaskinen inte får stå
nära duschen. Om den behöriga elektrikern
godkänner tvättmaskin, får du därefter kontakta
en rörmokare som hjälper dig med att ansluta
vatten och montera avloppsslangen. För att få
maskinen inkopplad behövs en behörig elektriker.

TVÄTTSTUGA
Gemensamma tvättstugor finns i alla våra områden. I varje tvättstuga finns anslag om vilka
regler som gäller för bokning och användning
av tvättstugan. Självklart städar du och lämnar
tvättstugan i ett rent och fint skick.

UNDERHÅLL/HLU
Alla våra hus och lägenheter underhålls för att de
ska fortsätta att vara trivsamma och inte förstöras.
Du som bor hos oss kan till en del påverka i
vilken takt underhållet ska utföras.
I vissa fall är underhållet av sådan karaktär att
det inte går att skjuta upp eller måste utföras av

fackman, till exempel badrumsåtgärder och byte
av spisfläkt.
Sandvikenhus tillämpar HLU, Hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll. Det innebär att du som
hyresgäst har möjlighet att påverka underhållet i din lägenhet. För varje lägenhet
finns en underhållsplan, som ligger till
grund för det underhållserbjudande som
tas fram i slutet av varje år. Nedan ser
du vad som ingår i normalt underhåll
och med vilket tidsintervall det utförs:
INTERVALLER FÖR
UNDERHÅLL/HLU
Målning och
tapetsering
Vitvaror
Golv

12 år
20 år
20 år

Förutom normalt underhåll har
du möjlighet att till en kostnad
förnya din lägenhet genom att
beställa tillval, till exempel en
diskmaskin.
För att underhållsarbetet ska kunna
utföras av våra hantverkare, är du som hyresgäst
skyldig att:
• Vid målning och tapetsering plocka ner
gardiner, lampor och tavlor samt ställa
samtliga möbler i mitten av rummet så
att minst en meter tom yta finns längs
med väggen.
• Vid byte av mattor och parkettslipning
tömma hela rummet.

UNDERHÅLLA SJÄLV
Du kan själv tapetsera och måla om du gör det
på ett fackmannamässigt sätt.
Om arbetet inte är utfört korrekt, eller om
du har använt väldigt udda färger och material,
kan du bli ersättningsskyldig vid avflyttning.
Kontakta oss gärna innan du påbörjar arbetet.

UPPSÄGNING
Om du vill säga upp lägenheten måste det göras
skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vid dödsfall en kalendermånad.
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UTELÅST

VÄRME

Om man blir utelåst ringer man vårt journummer
026-10 68 00. Den person som ringer måste
vara samma som står på kontraktet och vara
beredd att visa upp legitimation. Mot en kostnad
kommer då vaktbolaget och låser upp.

Vår målsättning är att alla våra lägenheter ska
som lägst hålla 21 grader. Vid snabba väderomslag
kan temperaturen höjas eller sänkas tillfälligt.
Du kan själv reglera värmen med termostaten på
elementet. Tänk på att inte placera möbler eller
tunga gardiner framför elementen.
Om lägenheten känns kall och dragig, kan
detta bero på att friskluftsventilerna eller fläkten
är felaktigt inställda. Kontrollera att de är öppna
och rengjorda.
Kontakta Felanmälan om du inte kan få ett
bra inomhusklimat.

VENTILATION
Rengör gärna ventilerna i lägenheten någon
gång per år, men ändra inte läget på dem. De är
inställda för att ge en så effektiv luftcirkulation
som möjligt. Prata med oss om du är osäker.

ÅTERVINNING (se Avfall
och Sopsortering)
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________________________________________________________________________________

Kontraktsinnehavarens namnteckning

________________________________________________________________________________

Ort och datum

________________________________________________________________________________

Gäller fr o m

________________________________________________________________________________

Lägenhetsnummer

________________________________________________________________________________

Adress

________________________________________________________________________________

Telefonnummer som porttelefonen ska ringa

Namnet blir detsamma som på kontraktet

Om porttelefon finns:

________________________________________________________________________________

Förnamn

________________________________________________________________________________

Efternamn

TILLÄGG AV NAMN

________________________________________________________________________________

Förnamn

________________________________________________________________________________

Efternamn

På vår dörr vill jag att det ska stå följande namn:

NAMNSKYLT TILL DÖRREN

NAMN NAMNESSON

!

Adress

Antal nycklar/
nyckelbrickor

Nyckelbeteckning (oftast både bokstäver och siffror)

Namnförtydligande

Namnteckning

Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken

Det är viktigt att kvittensen inom en vecka lämnas eller skickas till Sandvikenhus för att vi
ska kunna kontrollera att ingen nyckel saknas. Om kvittensen inte lämnas in, tvingas vi
göra en omläggning av låscylindern. Kostnaden för detta betalas av dig som flyttar ut.

Datum

Härmed kvitteras att jag mottagit ovanstående nycklar.
Jag godkänner också städningen av lägenheten.

Nyckelbrickor

Service

Lägenhet

Utrymme

ÖVERLÄMNADE NYCKLAR

Lägenhetsnr

Om du lämnar nycklarna direkt till den nya hyresgästen, är det viktigt att denna kvittens
fylls i och lämnas undertecknad till Sandvikenhus.

KVITTERING AV NYCKLAR OCH STÄDNING

Autogiroanmälan,
medgivande till kontonummer

BETALNINGSMOTTAGARE

BETALARE

NAMN*

NAMN*

FULLSTÄNDIG ADRESS*

FULLSTÄNDIG ADRESS

ORGANISATIONSNUMMER (10 SIFFROR)*

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER (10 SIFFROR)*

BANKGIRONUMMER

BETALTJÄNSTLEVERANTÖR

*Markerade uppgifter är obligatoriska

KONTO (CLERARINGNUMMER + KONTONUMMER)*

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA
BANKGIROTS AUTOGIRO

BETALAR-/KUNDNUMMER

Undertecknad (”betalaren”) medger att betalning får
göras genom uttag från angivet konto, eller av betalaren
senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.
ORT OCH DATUM*

BETALARENS UNDERSKRIFT*

*Markerade uppgifter är obligatoriska
Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller
en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt
är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har
ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta
fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du
inte det, ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer:
Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot
i Nordea: Clearingnummer = 9960.
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Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnas i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB
för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänst
leverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära
att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare
information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

POSTADRESS Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken
BESÖKSADRESS Plangatan 7 TELEFON 026-24 22 00 växel
FAX 026-270375 WEB www.sandvikenhus.se
E-POST info@sandvikenhus.se

