Vuokralaisten tavallisimmat
kysymykset koronaviruksesta
Vuokraisännän tai vahtimestarin tarvitsee päästä asuntooni – pitääkö minun päästää
heidät sisään?
• Kyllä, yleensä sinun pitää päästää heidän sisään.
•	Jos olet hyvin huolestunut tartunnasta, voit kysyä vuokraisännältäsi, voiko käynnin
lykätä myöhempään – ellei siinä ole kyse akuutista ongelmasta tai vahingosta.
•	Jos sinä tai joku muu perheestäsi on sairas, sinun pitää ilmoittaa tästä, jotta voisitte
sopia jostakin myöhemmästä ajankohdasta.
Mitä teen elleivät rahat riitä vuokraan?
•	Vuokra on aina maksettava ajoissa. Ellet tee niin, asuntosi vuokrasopimus voidaan
irtisanoa.
•	Jos huomaat, etteivät rahat riitä vuokraan, sinun on puhuttava asiasta vuokraisäntäsi
kanssa ja selitettävä hänelle tilanne.
•	Olemme lähettäneet kirjeen maan vuokraisännille ja pyytäneet heitä olemaan
pitkämielisiä sen suhteen, että jotkut vuokralaiset voivat saada maksuongelmia.
Vuokraisännät päättävät kuitenkin itse siitä, mitä he tekevät. Sen vuoksi on tärkeää,
että otat yhteyden vuokraisäntääsi, elleivät rahat riitä vuokraan.
Saanko käyttää pesutupaa ja muita yhteistiloja?
•	Kyllä. Ei ole mitään erityisiä, pesutupaa ja muita yhteistiloja koskevia suosituksia. Kuten
aina muulloinkin on tärkeää pestä kädet saippualla ja vedellä tai käsidesillä.
•	Vuokraisäntä saa laatia järjestyssääntöjä, mutta hän ei saa kieltää sinua käyttämästä
pesutupaa eikä muita yhteistiloja tartunnan leviämisriskin vuoksi.
•	Jos vuokraisäntä kuitenkin sulkee pesutuvan tartunnan leviämisriskin vähentämiseksi,
sinulla voi olla oikeus vuokranalennukseen. Jos olet jäsen Vuokralaisyhdistyksessä, voit
ottaa yhteyden neuvontaamme avun saamiseksi tässä tapauksessa. Sen puhelinnumero
on 0771-443 443.
•	Jos kuulut riskiryhmään tai olet sairas, etkä voi käydä pesutuvassa, ei sinulla ole oikeutta
vuokranalennukseen.
Voinko pyytää apua naapureiltani tai auttaa heitä?
•	On erittäin hyvä, jos pystymme auttamaan toisiamme. Voit ilmoittautua
avuntarvitsijaksi tai antajaksi sivustolla www.godagrannar.nu. Vuokralaisyhdistyksen
henkilökunta yrittää sen jälkeen järjestää organisoida avun tarvitsijat ja auttajat
sellaisiksi ryhmiksi, että mahdollisimman moni voi saada apua arkipäivän askareissa,
kuten ostosten tekeminen.

Lisätietoja meidän tavastamme käsitellä koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta on
verkkosivustolla www.hyresgastforeningen.se/corona. Vuokralaisyhdistyksen jäsenenä voit
myös soittaa meille neuvojen saamiseksi. Meidät saa kiinni puhelimella numerosta
0771-443 443. Odotusaika voi muodostua hieman normaalia pitemmäksi, koska moni
soittaa meille juuri nyt.
Täältä voit saada lisätietoja koronaviruksesta/Covid 19:stä ja tartunnan leviämisestä
omalla äidinkielelläsi:
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se

