Du som bor
i hyresrätt
Läs mer hyresgastforeningen.se

Det lönar sig att
vara medlem
Vad vi vill
Vi vill ha rättvisa hyror. Hyresrätten ska ha samma villkor som andra
boendeformer och inte belastas av orättvisa skatter och avgifter.
Sverige behöver fler hyresrätter i olika storlekar och som passar
människor i olika skeden i livet. Många bostadsområden är slitna
och behöver rustas upp.
Alla har rätt att bo bra med rimlig hyra.
Använd ditt medlemskap
Vi sköter förhandlingar och ger råd i hyresfrågor. Vi ger juridiskt stöd i tvister
som uppstår under medlemskapet och hjälper till om du vill engagera dig
i boendefrågor där du bor. Du får medlemstidningen Hem & Hyra, tillgång
till avtalsmallar och juridisk information på webbplatsen, medlemserbjudanden och mycket mer.
Använd ditt medlemskap i Hyresgästföreningen.
Tveka inte om du undrar över något kring ditt boende.
Ring 0771-443 443 eller besök hyresgastforeningen.se.
Bli medlem du också
Som medlem i Hyresgästföreningen får du många fördelar och stor
möjlighet att påverka ditt boende.
Mer information hittar du på hyresgastforeningen.se och i
Hem & Hyra.

Hyresgästföreningen har över en halv miljon medlemmar.
Det ger oss bra förutsättningar att kunna påverka bostadspolitiken i Sverige. Det innebär också att vi har en organisation
med erfarenhet och kompetens som du kan fråga om allt som
rör ditt boende.
Dessutom får du riktigt bra medlemserbjudanden på en
mängd varor och tjänster. Allt från försäkringar till biobiljetter.

Vi kan lagen
utan och innan

Trygghet och inflytande

Med Hyresgästföreningen i ryggen kan du vara med och
påverka det mesta som har med boendet att göra. Allt
från problem med tvättstugan till om hyreskontraktet
sägs upp. Mindre frågor löser vi tillsammans direkt per
telefon. Men om en tvist uppstår under medlemskapet,
och det behövs, kan vi företräda dig i domstol.
Beroende på vem du är betyder olika frågor kring hyresrätten
olika mycket. För vissa är det viktigast att bara trivas i sin
lägenhet, för andra spelar trygghet en stor roll. Har du små
barn kanske en bra lekplats på gården betyder mest.

Betalar du
rätt hyra?
Hyran ska stå i rimlig proportion till lägenhetens standard
och kvalitet. En av våra viktigaste uppgifter är att förhandla
om hyran. Och att få fastighetsägaren att reparera och
underhålla sina lägenheter.

Känner du till dina rättigheter?
Som hyresgäst har du rättigheter. Vill du veta
vilka kan du få rådgivning per telefon eller e-post.
Du kan även hitta juridisk information, och svar på
vanliga frågor, på hyresgastforeningen.se.
Vill du veta mer om bostadsfrågor?
Vi har koll på allt som rör hyresboendet. Du hittar
det mesta i medlemstidningen Hem & Hyra och
på webbplatsen.

Vill du ändra på något där du bor?
Med Hyresgästföreningens stöd kan du
förbättra boendet i just ditt område.
Om du inte är medlem får du själv…
ta reda på dina rättigheter
föra din talan i olika rättsinstanser
stå för advokatkostnaden
komma överens med värden
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Juridisk
rådgivning?
Hyresgästföreningen har rådgivare, handläggare och jurister som kan
hyreslagen utan och innan. Varje år ger vi stöd och service åt tusentals
medlemmar.

Gå med i Hyresgästföreningen
På Hyresgästföreningens webbplats hittar
du svaren på mängder av frågor kring
ditt boende. Du kan också se vad som är
på gång just på din ort. Vill du engagera
dig där du bor hittar du både tips och bra
exempel på hur du kan göra.

