
 لقد تم إیقاف التفاوض حول أجرة السكن الجدیدة
. ع� الرغم من  2021االتفاق ع� أجرة سكن جد�دة لعام   يتمكنا منالمستأج��ن، لم   اتحاد مع  مؤجر البعد تفاوض 
أجرة السكن   يوضحقد تحصل ع� إشعار إ�جار أنك إشعارك اآلن أنه تم ز�ادة أجرة السكن، أو  مؤجر لذلك، �مكن ل 

ي 
ي ذلك أنك ملزم بالموافقة ع� أجرة السكن الجد�دة. نحن �ف المستأج��ن نوص�ك   اتحاد الجد�دة. ول�ن ال �عىف

ي دفع أجرة السكن السابقة. 
 باالستمرار �ف

 
ر  إذا لم توافق بصفتك مستأجر على زیادة أجرة السكن، فإن المؤجر ملزم باالتصال بلجنة شؤون اإلیجار للحصول على قرا

یسمح لھ بزیادة أجرة السكن. في لجنة شؤون اإلیجار یمكننا أن نكون وكالئك ونقوم بتمثیلك في القضیة. ال یمكن أن تنطبق  
جرة  األأجرة السكن الجدیدة إال بعد مرور ثالثة أشھر من تقدیم المؤجر للطلب. مما یعني أنھ ال یمكنك التعرض إلى زیادة 

ولى. وال یمكنك التعرض إلى إنھاء عقد الشقة الخاص بك أو إرسال قضیتك إلى تحصیل  بأثر رجعي خالل الثالثة أشھر األ
 الدیون طیلة المدة التي تدفع فیھا أجرة السكن السابقة في الوقت.

 
 اتحاد. ھذه المساعدة تدخل ضمن عضویتك في لنقدم لك المساعدةللجنة شؤون اإلیجار  استدعاءاتصل بنا إذا استلمت 

 المستأجرین.
 

 ھل ترید المشاركة في التفاوض حول األجرة؟
مندوبي التفاوض أو   من خاللالعقار، ونحصل على ھذه المعلومات بجیدة  معرفةأن یكون لدینا  ، ینبغيخالل التفاوض

، لذا إذا كنت ترید معرفة المزید حول المزید من الوكالء في العقار. نحن بحاجة إلى المقیمینعضاء األ منوكیلي المساكن 
  لخاص بناالمھمة وكیف تصبح مندوب التفاوض أو وكیل المسكن وكیف یتم اختیارك فیمكنك االطالع على موقع اإلنترنت ا
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 ھل لدیك أسئلة؟

ویمكنك   www.hyresgastforeningen.se/hyreshojningیوجد المزید من المعلومات على موقعنا اإللكتروني 
االتصال بمركز  إرسال رسائل إلكترونیة إلینا. إذا كان لدیك أسئلة أخرى حول التفاوض فإننا نرّحب باتصالك بنا. یمكنك 
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 .   16:00إلى   08:00الساعة  منویوم الجمعة 

 
 معالجة البیانات الشخصیة 

على موقع اإلنترنت الخاص  بیاناتك الشخصیة من قبل اتحاد المستأجرینمعالجة یمكنك العثور على معلومات حول كیفیة 
.vi-behandlar-personuppgifter/sa-oss/dina-se/omhttps://www.hyresgastforeningen-بنا

personuppgifter/   
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