Vill du byta lägenhet genom
interna byteskön?
Du kan byta din lägenhet antingen genom eget byte eller genom den interna
byteskön. Alla som har ett förstahandskontrakt hos oss eller något av de andra
kommunala bostadsbolagen i Stockholm har möjlighet att söka ett nytt boende
via den gemensamma interna byteskön efter att du aktiverat din köplats. Det
är Bostadsförmedlingen i Stockholm som administrerar kön. Du aktiverar,
söker och anmäler intresse på lediga lägenheter via www.bostad.stockholm.se
eller talsvar på telefon 08-587 188 85. Här förmedlas cirka en tredjedel av våra
lediga lägenheter. Den som får en lägenhet via interna kön lämnar i sin tur sin
lägenhet till bostadskön. Lediga lägenheter förmedlas i kötidsordning.

Hyra ut i andra hand
Det går bra att hyra ut din lägenhet i andra hand, förutsatt att uthyrningen
uppfyller Svenska Bostäders och hyreslagens krav. För att hyra ut i andra
hand behöver du därför alltid ha ett tillstånd från Svenska Bostäder. Gå in på
svenskabostader.se och logga in på Min sida och gör din ansökan.

Överlåta eller byta lägenhet
Du behöver tillstånd från oss på Svenska Bostäder för att få överlåta din lägenhet
tillnågonsomharbotttillsammansmeddigilägenheten.Påsammasättbehöver
du ha vårt godkännande om du vill byta din lägenhet med en utomstående
bytespartner. Gå in på svenskabostader.se och hämta ansökningsblanketten.

Flytta ut
Säg upp ditt kontrakt minst tre kalendermånader innan du planerar att flytta
från lägenheten. Din uppsägningstid är tre månader och börjar räknas från
nästa månadsskifte. Du kan säga upp ditt hyresavtal via svenskabostader.se
eller kontakta Kundcenter 0771-318 318. Vi på Svenska Bostäder vill besikta
lägenheten i god tid innan du flyttar. Du har också ett ansvar att visa lägenheten för spekulanter under uppsägningstiden.
Innan du flyttar ska du göra en mycket noggrann städning av hela lägenheten, och lämna tillbaka samtliga nycklar till oss. Läs mer om rutiner i
samband med ut- och inflyttning på svenskabostader.se.

Hyra extra förråd
Behöver du hyra ett extra förråd för möblerna? Vi kan hjälpa dig att hitta ett
extra förråd i ditt område. Kontakta Kundcenter 0771-318 318 så hjälper de dig.

FLYTTSTÄDA
DIN LÄGENHET
NOGGRANT

Hyra en kommersiell lokal
På svenskabostader.se hittar du våra kommersiella lokaler i form av butiker,
kontor, restauranger, förskolor, lager och hantverkslokaler. Kontakta lokaluthyraren om du är intresserad. Kontaktperson finns på svenskabostader.se.

Hyra p-plats eller garageplats
I de flesta av Svenska Bostäders områden finns någon form av parkering att
hyra. Du kan via svenskabostader.se se vilka platser som finns lediga i ditt närområde. Hittar du någon lämplig p-plats så lämnar du intresseanmälan direkt
på webben. Den hyresgäst som har längst internkötid hos oss står först på tur
för en p-plats. Avtal kan sedan tecknas direkt via webben.
I merparten av våra garage är det Stockholm Parkering som har hand om
skötsel och uthyrning, se www.stockholmparkering.se för närmaste garage.

