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Tunabyggens
uthyrningsregler
Alla är välkomna
Alla är välkomna att hyra sitt hem hos Tunabyggen.
Vår uthyrning präglas av transparens, tydlighet och
principen om alla människors lika värde. För att få
en lägenhet behöver du ködagar. Du behöver också
uppfylla ett antal krav för att bli hyresgäst hos oss.

Kösystem
Du samlar ködagar när du står i vår bostadskö.
Bor du i en av Tunabyggens lägenheter får du en
ködag för varje dag du bor i nuvarande lägenhet.
Du anmäler intresse för den/de lediga lägenheter du
är intresserad av. De som har flest ködagar får erbjudande först. Därefter ställer vi krav om ekonomi,
referenser mm.

Köanmälan
Från att du fyllt 16 år kan du stå i vår bostadskö.
Ställ dig i kö genom att registrera dig på Mina sidor
på tunabyggen.se, du kan också ringa eller besöka
oss. Du behöver aktivera dig i kön minst en gång
var tolfte månad annars förlorar du din plats i kön.
Du kan stå i kö hur länge du vill och det kostar
inget. När du tecknar hyresavtal nollställs dina
ködagar och du får börja samla ködagar på nytt.

Kontakta oss gärna
Vi hoppas att du ska hitta rätt boende hos oss. Om
du har frågor är du alltid välkommen att kontakta
våra säljare på marknadsavdelningen.

Läs mer på
www.tunabyggen.se/
boinfo/uthyrningsregler
Där finns den fullständiga
informationen.

Tel. 0243-733 00
www.tunabyggen.se
www.facebook.com/tunabyggen

!

Reglerna i korthet
1

Du ska vara myndig för att teckna
hyresavtal.

2

Du ska ha svenskt personnummer.

3

Du ska uppfylla Tunabyggens krav på
inkomst.

4

Du ska uppfylla Tunabyggens krav
gällande skulder och betalningsanmärkningar.

5

Du som avtalsinnehavare ska bo och
vara folkbokförd i lägenheten.

6

Du ska ha en gällande hemförsäkring.

7

Du kan enbart ha ett hyresavtal hos
Tunabyggen.

8

Du ska ha skött din relation med
Tunabyggen.

9

Du ska uppvisa goda referenser från
eventuell tidigare hyresvärd.

10

Du kan inte få ett hyreskontrakt hos
Tunabyggen om du inte uppfyller våra
grundkrav.

Translate!
Click on the Globe on the top of the
webpage and select your language.

