Välkommen hem!
TILL DIG SOM SKA FLYTTA TILL OSS

Välkommen till
din nya bostad!

Vi är glada att välkomna dig som hyresgäst hos
oss på Ängelholmshem.

Vi vill alltid att våra lägenheter ska uppfylla
dina behov och därför har vi sammanställt denna
broschyr för att ge dig all viktig information på ett
ställe. Det kan vara bra att spara den och plocka
fram när det är något du undrar över eller behöver
hjälp med.

För att se vad som händer just nu rekommenderar vi
dig att ladda ner Ängelholmshems app där du kan
välja att få notiser från ditt område.
Håll också koll på er informationstavla, läs våra
nyhetsbrev eller klicka in på vår hemsida
angelholmshem.se
Vi hoppas du ska trivas i din nya bostad!
Upprättad 2018

När du flyttar in

Objektsnummer

Vid kontakt med Ängelholmshem
ska du alltid uppge ditt objektsnummer. Detta hittar du på din
dörr eller överst till höger på
ditt hyresavtal.

Tillträde

Tillträde till lägenheten sker
enligt överenskommelse med
Ängelholmshem eller senast
kl. 12 på kontraktsdatum.
Om kontraktsdatum infaller på
en helgdag blir det istället första
vardagen efter kontraktsdatum
kl. 12.

Nycklar

Nycklarna hämtar du hos din
kvartersvärd på tillträdesdagen.
Boka gärna tid med din kvartersvärd för överlämningen. Sätt
ett hänglås på ditt förråd även
om du inte förvarar något i det.
Annars finns risken att någon
annan tar det eller att det
samlas saker och sopor som är
brandfarliga i förrådet.

Besiktning av lägenhet

Efter inflyttning är det viktigt att
du läser igenom besiktningsprotokollet. Kopia av protokollet
får du när du kvitterar ut
nycklarna hos din kvartersvärd.
Enligt hyresrättslagen har du
rätt att inom åtta dagar göra
eventuella anmärkningar, som
inte nämnts i besiktningsprotokollet, till din kvartersvärd.

Vid tidigare inflyttning

Om du och den tidigare hyresgästen kommit överens om att
flytta in före tillträdesdagen
måste ni kontakta Kundcenter.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en
flyttanmälan till Skatteverket så
att du får rätt folkbokföringsadress. Du anger då ditt
lägenhetsnummer som du hittar
på ditt hyresavtal.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du har
en hemförsäkring och att du
tecknar den så att den gäller
redan på inflyttningsdagen.
Ängelholmshems försäkrar
fastigheten och det är ditt
ansvar att försäkra dina
ägodelar i lägenhet, förråd och
garage. De flesta hemförsäkringar
ersätter skador som uppstår vid
till exempel brand, vattenskada,
stöld eller skadegörelse. Det är
också din hemförsäkring som
går in om du behöver ett
tillfälligt boende till följd av
brand eller vattenskada.

Lägenhetsunderhåll

Med jämna mellanrum
renoverar vi våra fastigheter.
Via Mina Sidor på hemsidan kan
du se din lägenhets status och
genom din kvartersvärd kan du
beställa uppfräschning när det
är dags. Lägenheterna målas
och tapetseras vart tolfte år
enligt gällande underhållsplan.
Mattläggning i kök, hall och
sovrum samt parkettslipning
görs vart tjugonde år.
När det är dags att fräscha upp
lägenheten får du själv avgöra
hur mycket som ska göras. Om
du som kontraktsinnehavare
avstår någon åtgärd får du en
viss hyresrabatt.

Infaller reparation eller
underhållsarbete i form av
målning, tapetsering eller golvläggning i direkt anslutning till
en inflyttning, kommer arbetet
att utföras när den nya hyresgästens hyreskontrakt börjar
gälla. Kontakta din kvartersvärd
vid frågor om lägenhetsunderhåll.

Måla och tapetsera

Vill du själv göra lite extra för
att få lägenheten mer i din smak
har du rätt till det. Kontakta din
kvartersvärd innan du påbörjar
något arbete, så att du inte
riskerar att få onödiga
ersättningskrav när du flyttar.
Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. I annat fall blir du
betalningsskyldig vid avflyttning.

Tvätt- och diskmaskin

Om du vill installera tvätt- eller
diskmaskin i lägenheten
måste du kontakta kvartersvärden innan. Du bekostar själv
installationen och vid avflyttning
även återställandet till
ursprungligt skick. Du kan även
beställa tvätt- eller diskmaskin
som tillval från oss. Då bekostar
vi installationen och du behöver
inte återställa vid avflyttning.

Ohyra och skadedjur

Upptäcker du skadeinsekter i
lägenheten ska du snarast
kontakta Anticimex på
042 - 495 45 00 för kostnadsfri
behandling. Ängelholmshems
försäkring står för kostnaden.

Området kring din bostad

Man får inte stå parkerad mer än
10 minuter i våra bostadsområden. Om du bär saker
mellan lägenhet och bil får bilen
stå kvar men gör ni uppehåll på
längre än 10 minuter måste ni
flytta bilen.

Besöksparkering

På besöksparkeringar utan
parkeringsautomat får endast
gästers fordon stå. Fordon med
registreringsadress inom
området får inte stå på besöksplatser.
På området där vi har
parkeringsautomater får alla
parkera mot avgift. Möjlighet
finns att lösa både tim- och
dygntaxa. Ni kan betala via sms
eller app och på vissa platser
även betaltkort. Se skyltning på
respektive parkering.

Förhyrda platser

Dessa platser är endast avsedda
för boende i Ängelholmshems
fastigheter. Kontakta Kundcenter
om du är intresserad av att hyra
plats.

Hyresinbetalning

Ängelholmshem är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Vi är Ängelholms största
bostadsföretag och eftersträvar
en rimlig hyresnivå och en god
skötsel av våra fastigheter.

Hyran betalar du i förskott via de
hyresräkningar med inbetalningskort som kommer i brevlådan.
Betalningen ska ske senast sista
vardagen i månaden.
Du kan även betala med autogiro
eller e-faktura. Vid autogiro
dras hyresbeloppet från ditt
bankkonto på förfallodatum.
Fråga oss efter en blankett.
Vid e-faktura får du fakturan
för godkännande i din internetbank. Du anmäler dig till
e-faktura via din internetbank.

Det skickas inte ut någon
påminnelse. Den som inte
betalar sin hyra i tid kommer
istället att få ett inkassokrav
med en inkassoavgift från vår
samarbetspartner Colligent. Vid
sen hyresbetalning som upprepas
riskeras att hyresavtalet sägs upp.

För allas trevnad
Tvättstugan

I de flesta av våra kvarter finns
gemensam tvättstuga. Det är
viktigt att alla som använder
tvättstugan kan använda
maskinerna korrekt. Då minskar
risken för skador och driftsavbrott. Kontakta din kvartersvärd om du behöver hjälp.
Du förhandsbokar tvättstugan
enligt de regler som gäller
i respektive tvättstuga. Tänk på
att städa tvättstugan ordentligt
efter avslutat tvättpass.

Husdjur

Du får ha husdjur i lägenheten
men du ansvarar för att dem inte
stör dina grannar.
Håll alltid din hund kopplad inom
bostadsområdet. Se också till att
din hund inte förorenar på
området, speciellt i närheten av
barnens lekplatser.

Cyklar och barnvagnar

Trapphus, vindar och källargångar är utrymningsvägar
och måste hållas fria. Därför är
det inte tillåtet att ställa cyklar,
barnvagnar, möbler eller
liknande i dessa utrymme.
Använd istället cykelställ och om
det finns, barnvagnsrum.

Rökning

Rökförbud råder på allmänna
utrymmen, till exempel i trapphus, tvättstuga och hiss.
Vänligen respektera detta.

Källsortering

På alla våra områden har vi
miljörum för att sortera sopor.
Var noga med sorteringen då det
är dyrt att kasta osorterat avfall.
Grovsopor ansvarar du själv för
att köra till återvinningen.
Kontakta din kvartersvärd om
du är osäker på vad som ska
slängas var eller läs vår
sorteringsguide på nästa sida.

Detta ska sorteras:

Matavfall/organiskt avfall

- Sådant som blir över efter matlagning.
- Läggs i brun avfallspåse.
- Återvinns som biogas.

Förpackningar av plast

- Här sorteras både förpackningar av
mjukplast och hårdplast.
- Packa mjukplasten i mindre mjukplastpåse som till exempel en avlång brödpåse och knyt. Lös plast fastnar på olika
ställen i sopbilen och tar också mer plats.
- Andra produkter av plast som till
exempel diskborstar och pulkor räknas
inte som plastförpackningar. De sorteras
som restavfall.

Förpackningar av metall

- Här sorteras till exempel konservburkar,
aluminiumfolie, metallock och kapsyler.
- Andra produkter av metall såsom stekpannor eller bestick räknas inte som
metallförpackningar. De sorteras som
restavfall.
- Pantburkar lämnas i pantautomat.

Förpackningar av glas

- Tänk på att sortera bort korkar och lock.
- Kasta endast förpackningar av glas
i återvinningen, inga dricksglas, keramik
eller porslin. De sorteras som restavfall.

Tidningar

- Allt som går att bläddra i, även böcker
med mjuk pärm sorteras som tidningar.
Om du har böcker med hård pärm ska du
ta av denna först.
- Blanda inte tidningar med pappersförpackningar. Du ska inte heller lägga
kuvert bland tidningar, de sorteras som
restavfall.

Papper och wellpapp

- Till exempel kartonger, omslagspapper,
tvättmedelsförpackningar, pappersmuggar, papperskassar och mjölpåsar.
- Ta bort eventuella skruvkorkar.
- Skölj ur och platta till så att vi sparar
plats!

Batterier och glödlampor

- Batterier och glödlampor sorterar
du för sig.

Restavfall

- Restavfall är avfall som inte är farligt
avfall och som inte går att återanvända
eller återvinna på annat sätt än genom
förbränning.

Goda grannar

Att bo i flerfamiljshus kräver att
man tar hänsyn till sina grannar.
Detta gäller såväl att se till att
man inte stör, som att man ibland
måste acceptera att man hör sina
grannar.
Om du känner dig störd på
kvällar eller helger kan du
kontakta vår störningsjour på
0431-150 40. På vardagar dagtid
kontaktar du istället din
kvartersvärd om du upplever
störningar.
•

•
•

Tänk på att blomlådor av
säkerhetsskäl ska hänga på
insidan av räcket. Ta hänsyn
till din nedre granne när du
vattnar.
Skaka inte sängkläder eller
mattor på balkongen.
Det är tillåtet att grilla på
uteplats eller altan om dina
grannar inte får in rök.
Bor du med balkong får du
grilla med elgrill om dina
grannar inte får in rök.

•
•

•

Mata inte fåglar. Överbliven
fågelmat lockar lätt till sig
skadedjur.
Håll dörrar stängda till
källare och vindar så blir det
svårare för tjuvar att ta sig
in. Du förhindrar också att
barn använder utrymmena
som lekplats, vilket kan vara
farligt.
Håll entré och trapphus fria
från barnvagnar, cyklar och
rullatorer. Trappan är
utrymningsväg och behöver
lämnas fri för brandkåren.

TV och internet
Paraboler

Det är inte tillåtet att fästa
paraboler eller annan teknisk
utrustning på ett sätt som gör
åverkan på Ängelholmshems
fastigheter eller utgör fara för
allmänhet eller omgivning.
Om ni sätter upp en parabol ska
minst halva parabolen sitta
innanför balkongräcket.

Kabel-TV och internet

Vår leverantör av kabel-TV och
internet är Bjäre Kraft. 16 av
de vanligaste kanalerna ingår
i hyran. Vill ni köpa till fler
kanaler kan ni beställa det hos
Bjäre Kraft.
Alla våra lägenheter är
uppkopplade till fibernätet.
Du som lägenhetsinnehavare
kan beställa en snabb och säker
internetuppkoppling efter behov
hos Bjäre Kraft.

Vem ska du kontakta?
Kundcenter

Kontakta Kundcenter vid
kontraktsfrågor, bilplats,
autogiro och hyresinbetalning.
Besök: Thulingatan 1B
Telefon: 0431 - 43 60 00
Besöks- och telefontider:
Måndag kl. 9 - 18
Tis-tors kl. 9 - 16:30
Fre kl. 9 - 12:30
Dag före helgdag stänger
kontoret kl. 12:30.

Kvartersvärd

Din kvartersvärd är din närmsta
kontakt när det gäller övriga
frågor. Det gäller till exempel
nycklar, taggar, besiktningar,
underhållsbeställningar samt
frågor kring in- och utflyttning.
Alla klagomål hanteras av din
kvartersvärd. Din kvartersvärd
tar däremot inte emot felanmälningar, se nästa sida.

Inkassokrav

För frågor om inkassokrav
ringer du direkt till 0431 - 43 60 16.

Andrahandsuthyrning

Hyreskontraktet är ett avtal
mellan dig och Ängelholmshem.
Därför kan du inte hyra ut din
lägenhet i andra hand utan
Ängelholmshems godkännande.

Boinflytande

Ängelholmshem har tecknat
boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen i Norra Skåne. I
några av bostadsområdena finns
lokala hyresgästföreningar. De
utgör en länk mellan hyresgästerna och Ängelholmshem.

Uppsägning

Vi hoppas att du stannar länge
hos oss men vill du säga upp din
lägenhet ska det ske skriftligen
minst tre månader i förväg.
Vid dödsfall är det en månads
uppsägning om uppsägning sker
senast en månad från när dödsfallet inträffade.
Uppsägningstiden räknas i hela
kalendermånader.

Felanmälan

Uppstår det något fel i din
lägenhet eller i huset du bor i
måste du felanmäla det till oss
så fort som möjligt. Ju snabbare
vi blir underrättade desto
fortare kan vi åtgärda felet.
Om det är ett större fel kan det
bli värre om det inte åtgärdas
snabbt.

Ett fel kan vara allt från en
droppande kran till en stor
vattenläcka. Vår målsättning
är att åtgärda varje fel snarast
möjligt. Vid arbetstoppar tar vi
först hand om stora fel som kan
skada människor eller hus. Då
kan det ibland dröja innan just
ditt fel blir avhjälpt.

Problem kvällar och helger

Vid akuta fel i din lägenhet på
kvällar och helger ringer du
jourtelefon 0431-150 40.
Hit ringer du endast om något
allvarligt fel inträffat. Hit kan
du även ringa om du är kraftigt
störd av någon granne på kvällar
eller helger.

Du kan välja att felanmäla
på ett av fyra sätt:
•
•
•
•

På Mina Sidor på
angelholmshem.se

Via Ängelholmshems app
Mejla felanmalan@
angelholmshem.se

Ring 0431-43 60 30
Telefonen är öppen:
Måndag-torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 - 11:30

Tänk på att alltid lämna
namn, adress, objektsnummer,
telefonnummer samt vilket
fel som ska åtgärdas.
För att vi ska kunna komma
in i din lägenhet behöver du
hänga en nyckel i tublåset.
Vi har ingen huvudnyckel.
Om du inte vill hänga en
nyckel i tublåset måste du ha
möjlighet att ge kvartersvärd
eller reparatör tillgång till
lägenheten på annat sätt.

Tack för att du
valt Ängelholmshem!
Ängelholmshem äger och förvaltar över 3 000
lägenheter i Ängelholm, Munka Ljungby, Hjärnarp,
Strövelstorp och Össjö. Ängelholmshem är ett
allmännyttigt bostadsföretag som i huvudsak ägs av
Ängelholms kommun.

Box 1111, 262 22 Ängelholm • Thulingatan 1B
Tel: 0431-43 60 00 • angelholmshem.se

