
Välkommen
som leverantör  
      

…och samarbetspartner till oss på Mölndalsbostäder! 
När du arbetar i våra fastigheter ser både vi och våra 
hyresgäster dig som en fullvärdig representant för oss. 
Därför är det viktigt att du vet hur vi på Mölndalsbostäder 
arbetar i kontakten med hyresgästerna. Den här foldern 
innehåller riktlinjer som är tänkta att fungera som stöd 
för dig och dina kollegor. 

För att vi ska vara överens om att alla vet vad som gäller 
behöver samtliga på ditt företag, som ska utföra arbeten 
hos Mölndalsbostäders hyresgäster, ta del av den här 
informationen och skriva under blanketten på baksidan. 
Blanketterna lämnas till din kontaktperson på Mölndals-
bostäder. Tveka inte att höra av dig med frågor. 

Välkommen till 
Mölndalsbostäder

Information och  
tips till dig som  
flyttar in hos oss





Äntligen hemma

Välkommen som hyresgäst hos Mölndalsbostäder! 
Vi hoppas att du ska trivas i din nya bostad, med 
dina nya grannar, ditt område och med oss.

Det finns många fördelar med att bo i hyresrätt, jämfört med 
att äga. Bland annat har du en hyresvärd som sköter om både 
den inre och yttre miljön i huset där du bor.  

Du som hyresgäst har ett ansvar för att vårda din lägenhet, 
att ta hänsyn till dina grannar och att följa de gemensamma 
trivselreglerna. 

Här har vi samlat information som är nyttig att känna till 
för dig när du bor hos oss. Om du har frågor är du välkom-
men att kontakta oss, se längst bak i broschyren. 

Välkommen till oss på Mölndalsbostäder
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NYCKLAR. Du kan hämta dina 
lägenhetsnycklar på inflyttnings-
dagen, eller närmast kommande 
vardag, i vår kundmottagning på 
Häradsgatan 1, från klockan 12.00 
till ordinarie stängningstid.

INTERNET. Din bostad har till- 
gång till Zmarket (zmarket.se), ett 
öppet fibernät för tv, bredband 
och telefoni. Välj en tjänsteleve-
rantör som passar dina behov och 
önskemål. 

HUSHÅLLSEL. Mölndal Energi är 
nätleverantör i våra fastigheter. 
De erbjuder även närproducerad 
el från förnybara energikällor, 
men du väljer själv vilken elleve-
rantör du vill använda. Du ansvarar 
själv för att teckna elabonnemang.

ADRESSÄNDRING. Meddela din 
nya adress till Skatteverket. 
Adressuppgifter och lantmäteri-
nummer finns på hyreskontraktet.

HYRESINBETALNING. Betala 
din hyra sista vardagen i månaden. 
Vi rekommenderar att du sköter 
dina hyresinbetalningar genom 
Kivra, autogiro eller med e-faktura. 

HEMFÖRSÄKRING. Du ansvarar 
för att det alltid finns en hemför-
säkring för lägenheten. Hemför-
säkringen täcker både sådant som 
du är orsak till, men också om du 
drabbas av andras oaktsamhet. 

BRANDVARNARE. Det ska alltid 
finnas en brandvarnare i lägen- 
heten. Kontakta felanmälan eller 
hämta en i kundmottagningen om 
det saknas. När brandvarnarens 
batteri blir gammalt erbjuder vi 
kostnadsfritt batteribyte.

FUNKTIONSKONTROLL. Under 
den första månaden blir du kon-
taktad av en av våra service- 
tekniker, som går igenom att allt 
fungerar som det ska i din lägen-
het (gäller ej vid lägenhetsbyte).  

NAMNSKYLT. Namnskyltar sätts 
upp av fastighetsarbetaren inom 
en vecka efter inflyttning. 

ORDNING OCH REDA. Av brand- 
säkerhetsskäl är det inte tillåtet 
att ställa barnvagnar, cyklar och 
andra lösa föremål i trappupp-
gången. 

HEMSIDA. Besök vår hemsida, 
molndalsbostader.se, för att hitta 
information om ditt boende. 
Använd Mina sidor för att hantera 
dina personliga ärenden. 

FELANMÄLAN. Görs via Mina 
sidor eller genom att ringa till oss, 
vardagar under kontorstid. 

KUNDMOTTAGNING. Vår 
kundmottagning hittar du på 
Häradsgatan 1. Du når oss enklast 
på info@molndalsbostader.se.

Bra att tänka på  
när du flyttar in
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FÖRSTA GÅNGEN PÅ MINA SIDOR: 

1. ANGE DITT PERSONNUMMER med tio 
siffror. Om ni är två som står på kontraktet ska det 
översta namnet användas. 

2. KLICKA PÅ GLÖMT LÖSENORD. Ett 
lösenord skickas till e-postadressen som du har upp- 
gett på kontraktet. Använd det för att logga in. 

3. OM DU VILL BYTA till ett eget lösenord gör 
du det enkelt under Mina uppgifter.

MINA SIDOR, på molndalsbostader.se, 
finns för att underlätta för dig som 
hyresgäst. Där kan du bland annat se ditt 
kontrakt och dina hyresinbetalningar, du 
kan göra felanmälningar och i vissa 
områden även boka tid i tvättstugan. 

Ibland kan vi behöva nå rätt hyres- 
gäster snabbt med sms eller e-post, till 
exempel om vattnet måste stängas av i 
fastigheten eller liknande. Därför är det 
viktigt att du håller dina kontaktuppgifter 
på Mina sidor uppdaterade.  



Vi vill att du ska trivas i din lägenhet. Med Plusval kan du själv bestäm-
ma vad som ska renoveras och hur det ska se ut. Slipade parkettgolv, 
moderna tapeter, ett helt nytt kök eller något annat? Plusval ger dig 
stora möjligheter att skapa ett personligt hem. Mölndalsbostäder 
utför arbetet och du betalar ett tillägg på hyran under 72 månader. 
Erbjudandet gäller för lägenheter som är sex år eller äldre.

Läs mer om vårt tillvals- och underhållssytem Plusval på molndals-
bostader.se eller besök utställningen i vår kundmottagning. 

Skapa trivsel 
i ditt hem 
med Plusval 
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Hållbarhet betyder att vi ska tillgodose våra 
behov i dag utan att äventyra kommande 
generationers behov. Vi på Mölndalsbostäder 
vill ge dig som hyresgäst bra förutsättningar 
till en hållbar vardag.

Att erbjuda hyresrätter i hus med en långsiktig förvalt-
ning är i sig ett bidrag till ekonomisk hållbarhet. Vi 
arbetar med ekologisk hållbarhet, bland annat genom 
att minska energianvändningen och att fasa ut fossil- 
drivna fordon och maskiner. För dig som vill skaffa elbil 
har vi parkeringsplatser med elladdning att hyra i flera 
av våra områden. 

Vi arbetar också med social hållbarhet. I detta ingår 
bland annat att vi tar sociala hänsyn i upphandlingar, vi 
erbjuder sommarjobb för ungdomar som bor i våra 
områden och vi är delaktiga i olika lokala projekt som 
främjar trygghet och inkludering.

Tillsammans  
för framtiden



Enkla vägar till  
en hållbar vardag

Du som hyresgäst kan också bidra till en hållbar 
framtid – samtidigt som du kan få en hållbar 
hushållsekonomi.

VERKTYGSPOOL. I Mölndalsbostäders verktygspool 
finns bland annat borrmaskin, regelsökare och trappstege 
att låna. Renovering måste utföras på ett fackmanna- 
mässigt sätt. Det är inte tillåtet att borra i kakel, eftersom 
tätningsskiktet bryts och fuktskador kan uppstå. 

KÄLLSORTERA. Källsortera ditt avfall i miljöhuset – det 
är en lagstadgad skyldighet och vårt gemensamma ansvar 
för en hållbar framtid. Kom ihåg att plastpåsar aldrig får 
följa med matavfallet ned i det bruna kärlet. 

DRA UR SLADDEN. Laddare och apparater i standbyläge 
drar motsvarande 2 procent av Sveriges elförbrukning. Om 
din tv inte ha en avstängningsknapp, skaffa en förläng-
ningssladd med strömbrytare. Detta är också viktigt ur 
brandsäkerhetssynpunkt.

ENERGISMART I KÖKET. Använd vattenkokare. Ha fyra 
grader varmt i kylskåpet och 18 grader kallt i frysen. Tina 
fryst mat i kylskåpet över natten. Frosta av frysen vid 
behov.

FYLL MASKINEN. Både du och miljön förlorar i längden 
på halvfulla disk- och tvättmaskiner. 

DUSCHA SNABBT. Om du duschar i tre, fyra minuter i 
stället för tio minuter minskar vattenförbrukningen med 
cirka 80 liter vatten per gång. Gör en felanmälan om du 
upptäcker en läckande kran eller rinnande toalett i din 
lägenhet. 

GROVAVFALL. Grovavfall är sådant som inte hör hemma 
i den vanliga soppåsen och som inte kan källsorteras i 
miljöhuset, till exempel trasiga speglar, stekpannor, 
uttjänta verktyg, möbler, barnvagnar och rostiga cyklar. 
Grovavfall får aldrig lämnas i miljöhuset. Passa på när det 
är containervecka i ditt område, se aktuella datum på 
molndalsbostader.se. Du kan också transportera ditt 
grovavfall till återvinningscentral. ÅVC-kortet, som tillhör 
lägenheten, ger dig sex kostnadsfria besök.

LADDSTOLPAR. Allt fler vill ställa om till mer hållbara 
transporter. Därför erbjuder vi numera parkeringsplats 
med laddstolpe för elbil i flera av våra bostadsområden.



Hyresvärden har ett övergripande  
ansvar för huset och lägenheten du  
bor i. Ändå har du själv som hyresgäst 
ansvar för många saker. 

Vem har ansvaret?



VAD  HYRESGÄST HYRESVÄRD 

I OCH KRING HUSET

Skötsel av gemensamma ytor inne och ute 

Byta lampor i gemensamma utrymmen 

Snöröjning av vägar och gångbanor 

Snöröjning av hyrd parkeringsplats 

Göra felanmälningar för lägenhet och andra utrymmen 

Åtgärda fel som anmälts 

Anmäla skadedjur i lägenheten eller huset 

Bekosta sanering av skadedjur 

Ge möjlighet till källsortering 

Källsortera avfall 

GEMENSAM TVÄTTSTUGA

Fungerande maskiner 

Tillhandahålla städredskap 

Följa ordningsregler och städa efter tvätt 

Anmäla fel på maskiner 

I LÄGENHETEN

Persienner och rullgardiner 

Byta säkringar 

Beställa och betala för tv-, telefon- och bredbandstjänster 

Trasiga fönster 

Ersätta borttappade nycklar 

Tillhandahålla fungerande brandvarnare 

Kontrollera och byta batteri i brandvarnare 

VENTILATION, VÄRME OCH VATTEN

Fungerande uppvärmning i lägenheten 

Kontroll av ventilation 

Rengöring av ventiler i lägenheten 

Fungerande vatten och avlopp 

Rengöring och rensning av golvbrunnar och vattenlås 

VITVAROR

Ta hand om maskiner som tillhör lägenheten 

Underhåll av egna maskiner 

Byta lampor i ugn eller kylskåp 

Tillhandahålla filter i köksfläkt 

Byta filter i köksfläkt 

Här har vi samlat 
några vanliga  
frågor om boendet 

Har du andra frågor? Välkommen att kontakta oss under kontorstid på telefon 031-720 84 00, eller skriv  till 
info@molndalsbostader.se.



ANDRAHANDSUTHYRNING. 
Du får lov att hyra ut din lägen- 
het med Mölndalsbostäders 
medgivande.

ANMÄLNINGSPLIKT. Gäller 
vid vatten- och fuktskador samt 
skadedjur. 

BALKONG. Du har ansvar för 
att hålla ordning på din balkong 
eller uteplats.

BESIKTNING. Sker oftast inom 
två veckor efter det att du sagt 
upp lägenheten. Eventuella 
skador ska repareras. Om du 
inte kan åtgärda dem själv får 
du en faktura på utfört arbete. 
Vid lägenhetsbyte måste 
eventuella skador regleras 
innan bytet kan godkännas.

BOMNYCKEL. Finns att låna 
i vår kundmottagning.

ENTREPRENÖRER. För din 
trygghets skull ska entreprenö-
rer alltid visa upp sitt företags-
kort och vara arbetsklädda när 
de ska åtgärda saker i din 
lägenhet, vanligen i samband 
med att du har gjort en felan-
mälan. 

FLYTTSTÄDNING. På vår hem- 
sida hittar du en bra checklista 
för vad du ska tänka på när du 
flyttstädar.

FRISKLUFTSVENTILER. 
Särskilt i äldre hus är det viktigt 
att ha friskluftsventilerna öppna 
och att öppna fönster och vädra 
vid behov, för att få en bra 
inomhusluft.

FULLMAKTER. Blankett för 
ansökan om fullmakt angående 
nyckelutlämning och andra-
handsuthyrning finns på vår 
hemsida.

FÖRRÅD. Finns oftast på vin- 
den eller i källaren, kan även 
förekomma i lägenheten. Möln- 
dalsbostäder har extra förråd 
att hyra ut. Kontakta uthyr-
ningen för mer information.

GRILLNING. Grilla med för-
stånd och ta hänsyn till gran-
nar. På terrass och balkong får 
endast elgrill användas. På 
gemensamma ytor och gårdar 
får kol- och gasolgrill användas 
Respektera eventuella grill- 
förbud som utfärdas av kom-
munen.

HUSDJUR. Du har ansvar för 
dina husdjur. Hundar ska alltid 
hållas kopplade. Kattägaren är 
ansvarig för sin katt även om 
den släpps ut. 

HÄNSYN. Ta hänsyn till dina 
grannar under alla tider på 
dygnet. Det är särskilt viktigt 

att inte spela hög musik och 
liknande mellan klockan  
22.00 på kvällen och 7.00  
på morgonen. 

KALLHYRA. Hyresgäster på 
Labacka- och Hedbäcksvägen, 
Heljereds Byväg samt på Glas- 
bergsgatan betalar själva för sin 
uppvärmning.

KONTAKTUPPGIFTER. 
Har du nytt telefonnummer 
eller e-post är det viktigt att 
du ändrar på Mina sidor så 
att vi kan komma i kontakt 
med dig.

LAMPOR. Alla lampor i lägen-
heten är hyresgästens eget 
ansvar och du byter i första 
hand själv. Om du köper en ny 
lampa med DCL-don får du inte 
glömma att köpa en reservdel 
så att kontakten passar i det 
gamla uttaget.

LÄGENHETSBYTE. Du får lov 
att byta lägenhet med någon 
annan när du har Mölndalsbo-
städers medgivande. På Mina 
sidor kan du lägga upp en 
annons för byte med andra 
hyresgäster hos oss.

LÄGENHETSSKÖTSEL. Som 
hyresgäst är du skyldig att ta 
hand om din lägenhet. Du får 
inte bygga om, sätta upp 

Från A till Ö – att bo  
hos Mölndalsbostäder



balkongskydd, markiser eller 
parabolantenner och liknande 
utan Mölndalsbostäders med-
givande. 

MILJÖHUS. Källsortera mat- 
avfall, kartonger, tidningspap-
per, plast, ofärgat/färgat glas, 
metall, batterier, brännbart och 
restavfall. Läs mer i sorterings-
guiden som finns på vår hem- 
sida eller fråga din fastighets- 
arbetare om hjälp. 

MATA DJUR. Mata inte fåglar 
och andra vilda djur utanför 
ditt hus eftersom det lätt drar 
till sig ohyra.

NYCKLAR. Kontakta oss 
genast om du förlorar en 
lägenhetsnyckel. Kontakta 
kundmottagningen om du 
behöver en extranyckel. Läs 
mer om vad som gäller på 
molndalsbostader.se. 

PARKERINGSPLATS. Om du 
är intresserad av att hyra p- 
plats, carport eller garage av 
oss ska du kontakta våra ut- 
hyrare. Vi har även p-platser 
med elladdning för elbil.

POOL. Det är inte tillåtet att ha 
pool i din trädgård, undantaget 
plaskpool med max 0,5 kubik-
meter (300 liter) vatten. Du får 
aldrig ha pool på balkongen.

RÖKNING. Om du är rökare, 
var vänlig rök inte så att dina 
grannar störs. Rökning är inte 
tillåten i husens gemensamma 
utrymmen, som trappuppgångar 
och tvättstugor.  

SERVICETEKNIKER. När 
Mölndalsbostäders personal 
behöver tillträde till din ägen-
het, till exempel för att åtgärda 
ett fel, ska de vara arbetsklädda 
och visa ett företagskort.

STOPP I AVLOPPET. Rensa 
själv i första hand. Om det inte 
hjälper kontaktar du vår Felan-
mälan. Endast kiss, bajs och 
toalettpapper får spolas ner i 
din toalett.

STUDSMATTA. På inhägnad 
uteplats är det tillåtet med 
förankrad studsmatta. 

STÄNG AV. Stäng alltid av 
vattnet till disk- och tvätt- 
maskin när du inte är hemma. 

SVARTMÖGEL. Håll rent, låt 
luftventilerna vara öppna och 
vädra ofta. Låt badrumsdörren 
stå på glänt medan ytorna 
torkar efter dusch. Svartmögel 
är små svarta prickar, som till 
exempel kan förekomma i bad- 
rummet eller kring fönster. 

TEMPERATUR. Utomhus- 

temperaturen styr hur mycket 
värme som går ut i din lägen-
het. Inomhustemperaturen ska 
vara 20–21 grader, mät tempe-
raturen mitt i rummet. Om 
gradantalet är lägre än 20 
grader under en längre tid ska 
du göra en felanmälan. 

TVÄTTSTUGA. Följ ordnings-
reglerna som finns uppsatta 
och håll rent efter dig. Du får 
endast tvätta på din egen 
bokade tvättid.

ÖVERLÅTELSE. Lägenheten 
kan överlåtas vid separation 
eller vid dödsfall av maka/
make. Blanketter hittar du 
på vår hemsida.



Mölndalsbostäder är ett allmännyttigt, kommunalt 
bostadsbolag som ägs av Mölndals stad. Vårt upp-
drag är att erbjuda attraktiva och kundanpassade 
hyreslägenheter. Vi vill att våra hyresgäster ska 
känna valfrihet, trivsel och delaktighet hos oss.

Mölndalsbostäder har byggt och förvaltat hyreslägenheter 
sedan 1947. I dag har vi ungefär 4 000 lägenheter. Nära en 
fjärdedel av dem är anpassade för särskilt boende, som till 
exempel äldreboende och kooperativa hyreslägenheter. Vi hyr 
också ut lokaler för olika verksamheter, som restauranger, 
butiker och kontor.

En del av  
allmännyttan 

Vi ly
ssnar på dig

Mölndalsbostäders vision är att bli  
En bättre värd i Mölndal. För att nå dit 
måste vi ständigt försöka förbättra oss 
och vi behöver din hjälp. Du och dina 
grannar är våra kunder. Tack vare förslag 
och engagemang från er kan vi ge ännu 
bättre service. Tillsammans skapar vi 
trygga och trivsamma kvarter och ett 
Mölndal som vi kan vara stolta över.



MÖLNDALSBOSTÄDER AB
Box 163
431 22 Mölndal
info@molndalsbostader.se
molndalsbostader.se
Växel: 031-720 84 00
facebook.com/molndalsbostader

KUNDMOTTAGNING 
Häradsgatan 1, helgfria vardagar 
under kontorstid. För aktuella 
öppettider, vänligen se vår hemsida 
molndalsbostader.se.

FELANMÄLAN 
Via Mina sidor på molndalsbostader.se 
dygnet runt, eller helgfria vardagar 
under kontorstid till växelnumret 
031-720 84 00. Vi återkopplar till dig 
inom två arbetsdagar efter det att vi 
har tagit emot din felanmälan.

FASTIGHETSJOUR
Fel av akut karaktär är när människor 
eller fastighet kan komma till skada. 
Under kontorstid ringer du växeln på 
031-720 84 00.  Vid akuta fel som 
inträffar efter kontorstid, ring till 
Fastighetsjouren: 0739-10 84 80.

STÖRNINGSJOUR
Ta i första hand kontakt med din  
störande granne. Om ni inte når en 
lösning, eller om situationen inte 
känns säker, kontakta Mölndals- 
bostäder på 031-720 84 00. Vid 
störning efter kontorstid, ring 
Störningsjouren på 031-720 84 50.

HUSKURAGE 
Våga agera om det är bråk hos 
grannen. Ring på dörrklockan för att 
markera att du hör vad som pågår.  
Vid akuta situationer, ring 112. Läs  
mer på molndalsbostader.se.

BOENDEKONSULENT
Om du har frågor om din boende- 
situation som rör trivsel, trygghet 
och ekonomi är du välkommen att 
kontakta vår boendekonsulent, 
förmiddagar på 031-720 84 13.

FELPARKERING
Om någon har parkerat på din hyrda 
parkeringsplats, ring Mölndals 
Parkering AB på 031-87 54 79.

SKADEDJUR
Om du upptäcker skadedjur i din  
lägenhet eller i huset där du bor ska 
du göra en felanmälan. Vi kontaktar 
Anticimex. Du betalar ingenting.

HISS
Om hissen inte fungerar, kontrollera 
först om någon granne har ställt upp 
dörren eller om grus eller skräp hindrar 
dörren att stänga. Ring därefter det 
telefonnummer som anges i hissen.
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