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Tack för att du valt att bo hos oss!

Vår filosofi på Pulsen Fastigheter är att du som hyresgäst skall känna ett 
engagemang från oss som hyresvärd. Vår lokala närvaro och långsiktighet har funnits i 
koncernen sedan starten 1964. 
 
För att underlätta för dig i ditt nya boende har vi samlat viktig information i den här 
foldern. Här finns det mesta du behöver veta om oss, vem du skall vända dig till i olika 
ärenden, praktiska frågor, frågor om hyran, nycklar och allmänna utrymmen samt 
trivselfrågor. 
 
Vi hoppas och tror att du kommer att ha glädje av innehållet som är anpassat till just 
ditt boende. Vill du veta mer om oss är du välkommen att gå in på vår webbplats,  
pulsenfastigheter.se 
 
Vi hälsar dig välkommen till oss på Pulsen Fastigheter och hoppas att du skall trivas i 
vår vackra stad Borås!

Hälsningar,

Christer Södeliden
VD, Pulsen Fastigheter AB
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HEMFÖRSÄKRING
En olycka kan drabba alla. Vare sig det handlar om inbrott, brand eller vattenläcka så 
är det oerhört viktigt att man har tecknat en hemförsäkring. Skulle t.ex. din diskmaskin 
läcka och skada din lägenhet eller grannens egendom kan du bli ersättningsskyldig. I 
dessa fall är en hemförsäkring ovärderlig. Kontakta därför ditt försäkringsbolag genast 
om du inte redan har en hemförsäkring. Skulle olyckan vara framme är du skyldig att 
meddela oss omgående.
 
BRANDVARNARE
Brandvarnaren räddar liv. Därför erbjuder vi fri brandvarnare till våra hyresgäster. Om 
du inte redan har en brandvarnare kan du anmäla intresse för detta på vår webbplats.  

TV, BREDBAND OCH TELEFONI 
Vi erbjuder våra hyresgäster abonnemang från ComHems basutbud. Du kan  
utöka antalet kanaler genom att kontakta ComHem.

P-PLATS OCH GARAGE 
Information kring detta skickas ut till dig som har parkering- eller garageplats.

OHYRA
Du är skyldig att anmäla om du har ohyra i din lägenhet. Om du upptäcker ohyra i din 
fastighet eller lägenhet ska du kontakta oss med en serviceanmälan via vår webbplats 
eller ring 033-19 79 00 
 
UTELÅST
Om du har blivit utelåst, under kontorstid, kontakta felanmälan. Efter kontorstid 
kontakta Securitas Trygg- och Fastighetsjour på 010-47 05 300. Du får själv stå för 
kostnaden. Har du tappat bort dina nycklar kommer du att debiteras för cylinderbyte 
till lägenheten du hyr. 
 
RÖKNING
Vi eftersträvar att alla våra lägenheter ska vara rökfria med hänsyn till grannarna och 
för att hålla lägenheten i gott skick. I annat fall kan du bli ersättningsskyldig för den 
skada din rökning orsakat.

BALKONG
På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla med kolgrill, gasolgrill eller 
liknande. Elgrill är tillåtet så länge dina grannar inte störs av röken/oset. Blomsterlådor 
får endast placeras på balkongens insida för att inte riskera att dessa faller ner. Det är 
inte tillåtet att mata fåglar från balkongen eftersom fågelmat kan dra till sig skadedjur 
när den faller ner till marken.

Viktig information
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Förändringar i lägenheten
Du som hyresgäst har möjlighet att påverka ditt boende genom förändring och 
renovering. Här nedan har du information om vad du får göra i ditt boende och vad du 
har möjlighet att få hjälp med av hyresvärden.
 
Väljer du att renovera ditt boende själv är det viktigt att arbetet utförs på ett 
fackmannamässigt sätt samt enligt våra regler. Skulle arbetet inte utföras på ett korrekt 
sätt kan du som hyresgäst bli skyldig att återställa din lägenhet innan avflyttning. Du 
kan själv återställa de rum som du har förändrat, alternativt att vi utför arbetet och 
fakturerar kostnaden för det. Ta gärna kontakt med oss och informera vad som skall 
göras innan du påbörjar en renovering.
 
DISKMASKIN OCH TVÄTTMASKIN
Ta alltid kontakt med oss om du vill sätta in tvättmaskin och/eller diskmaskin i 
lägenheten eftersom godkännande från oss krävs. Så kallade fasta el- och 
rörinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Den här regeln är till för 
din egen och andras säkerhet. 

GOLV
Om du skall flytta tunga möbler så kan du lägga en matta eller filt under och sedan 
skjuta möbeln försiktigt till den plats du skall flytta den. Sätt möbeltassar under dina 
möbler. Undvik att placera krukor direkt på golvet då det kan bli fuktmärken på golvet. 
Det är inte tillåtet att måla golven.  

BADRUM
Om man borrar hål i kaklet i ett badrum punkterar man fuktspärren och förstör kaklet 
vilket kan leda till vattenskador. Därför får du inte sätta upp väggfasta hyllor och krokar 
då det är svårt att återställa och säkerställa fuktspärren. Använd istället golvstående 
hyllor och krokar som man limmar fast om du vill sätta upp något på ditt badrum. Det 
är inte heller tillåtet att måla på kakel, klinker eller plastmattor. 

KÖK, SKÅP OCH GARDEROBER
Om du önskar måla om dina köksluckor ska de sprutmålas på ett fackmannamässigt 
sätt i en vit kulör, i annat fall kan du bli återställningsskyldig den dag du flyttar. Tänk 
på att det inte är tillåtet att måla om sitt befintliga kakel i köket. Garderobsdörrar och 
innerdörrar får inte tapetseras. Dessa skall, precis som köksluckorna, sprutmålas på ett 
fackmannamässigt sätt i en vit kulör. 
 
MÅLA ELLER TAPETSERA
Kontakta oss innan du målar eller tapetserar om i din lägenhet. Om vi anser 
att målning behövs kan vi bekosta färgen. Utför du arbetet själv är det viktigt 
att det utförs på ett fackmannamässigt sätt och att neutrala färger används. Vi 
rekommenderar att du väljer ommålning, och då med en vit kulör, då det är enklare för 
dig att laga eventuella hål eller skador.
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• Håll samtliga till- och frånluftsventiler öppna för att få bästa möjliga inomhusklimat.  

• Vid vädring, öppna flera fönster under kort tid då det ger en bättre 
vädringsfunktion än att ha ett fönster som står på glänt under längre tid. 

• Ser du tecken på fukt, mögel eller ohyra i lägenheten måste du anmäla detta till oss. 

• Tänk på att inte ha hög ljudvolym, framför allt på kvällar och nätter, då det kan 
störa dina grannar. 

• Om du misstänker att dina element behöver luftas, kontakta då fastighetsskötaren 
som kan hjälpa dig. 

• Möblera inte alltför tätt intill elementen i lägenheten eftersom möblerna hindrar 
värmen från att sprida sig jämnt i rummet.

Inomhusmiljö

Miljö och sophantering
För oss på Pulsen är miljö och hållbarhet en viktig fråga. Tillsammans med våra 
hyresgäster vill vi arbeta mot våra miljömål. Genom att sortera hushållsavfall, spara 
på vatten och energi, minska transporterna samt inte använda miljöfarliga kemikalier, 
bidrar vi alla till en bättre miljö.
 
MILJÖ
I de flesta av våra fastigheter finns det möjlighet till källsortering. Finns det inte 
möjlighet att källsortera i huset, utnyttja då de allmänna miljöstationerna istället. Där 
kan man lämna förpackningar så som glas, plast, metall och kartong. Besök gärna 
Borås Energi och Miljös webbplats för att se var närmaste återvinnings-
station ligger. 
 
SPARA PENGAR OCH VÄRNA OM MILJÖN – ENERGISPARTIPS I DITT BOENDE!
• Spola inte mer vatten är du behöver, till exempel när du borstar dina tänder.
• Spara på varmvatten.
• Gör en felanmälan om kranar eller toalettstol står och droppar.
• Spola upp vatten i diskhon istället för att skölja disken under rinnande vatten.
• Kör alltid fulla disk- och tvättmaskiner.
• Byt ut dina vanliga glödlampor mot LED-lampor och släck lamporna i rum du inte vistas i.
• Stäng av TV, dator och annan elektronik med strömbrytaren.
• Möblera ej framför värmeelement.
• Vädra ordentligt men snabbt.
• Sortera ditt avfall.
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Att tänka på vid avflyttning
UPPSÄGNING
Om inget annat står i kontraktet så har du tre månaders uppsägningstid av ditt 
hyreskontrakt. Det betyder att om du säger upp ditt kontrakt den 30 juni så upphör 
kontraktet den 30 september. Sker uppsägningen däremot den 1 juli (ny månad har 
börjat) så upphör kontraktet den 31 oktober. Uppsägningen måste ske skriftligen och 
vara undertecknad av den/de som står för kontraktet. Ange alltid telefonnummer och 
mailadress så att vi lätt kan komma i kontakt med dig. Som hyresgäst är du skyldig att 
hålla lägenheten tillgänglig för visning under 
uppsägningstiden.
 
FLYTTSTÄDNING
Lägenheten ska vara välstädad när du lämnar den. Glöm inte bort balkong och 
förråd. Använda gärna miljömärkta rengöringsmedel men undvik rengöringsmedel 
med slipmedel eller stålull på blanka ytor, det förstör och repar. Lämnas lägenheten 
ostädad, kommer vi att vara tvungna att debitera dig för städ
kostnaden.
 
BESIKTNING
Vid avflyttning görs en besiktning av lägenheten, när lägenheten är tom och 
städad. Kontakta oss i god tid för att boka en besiktningstid. Vid besiktningen görs en 
bedömning av lägenhetens skick och anteckningar noteras i ett besiktningsprotokoll. 
Detta protokoll ligger till grund för eventuella kostnadsdebiteringar avseende skador 
och slitage i lägenheten. Se därför till att laga eventuella småfel. Se också till att 
alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten, till exempel dörrar, hatthylla och 
badrumsskåp finns i lägenheten vid besiktningen.

NYCKLAR OCH EV.POSTBOX
Samtliga nycklar och tvättcylindrar skall lämnas till besiktningsmannen vid 
avflyttningsbesiktningen. Vid borttappade nycklar, cylinderbyte eller borttappad 
tvättcylinder debiteras hyresgästen kostnaden.
 
ANNAT VIKTIGT
Glöm inte att adressändra samt avsluta eller flytta abonnemang gällande bredband, tv, 
telefoni och el och glöm inte heller att tömma lägenhetsförrådet.
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Checklista för flyttstädning
Tänk på att städa lägenheten ordentligt. Om hyresgästen efter dig inte är nöjd med 
städningen kan vi tvingas att debitera dig för kostnaden att åtgärda 
bristerna. Använd gärna denna checklista för flyttstädning där du kan pricka av de 
olika momenten.

KÖK  BAD/TOALETT
 Väggar   Väggar
  Fönsterkarmar   Belysning
 Fönsterglas   Badrumsskåp
  Fönsterbänk  Ventil
 Element   Spegel
 Ventil   Badkar
 Belysning  Under och bakom badkar
 Eluttag   Toalettstol
 Spisfläkt  Tvättställ
 Spis invändigt   Dörrkarmar
 Spis utvändig   Dörrar
 Köksskåp och lådor, in- och utvändigt   Golvbrunn
 Kryddhylla   Golv
 Kyl, sval och frys   Tak
 Dörrkarmar
 Dörrar  RUM/HALL
 Bänkskivor  Fönsterkarmar
 Diskbänk   Fönsterglas
 Golvlister  Fönsterbänk
 Golv   Element 
 Eluttag     
 Garderober och städskåp, in- och utvändigt
 Dörrkarmar
 Dörrar
 Golvlister
 Golv
 Trösklar

Kontrollera även att:
 Eventuella småfel är lagade
 All utrustning som hör till lägenheten finns på plats
 Förråd, balkong och garageplats är tömda och städade
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Pulsen Fastigheter 
– en del av Pulsen Group

JONAS KNUTHSON 
Fastighetsförvaltare 
Borås och Småland 
033-17 18 83 
jonas.knuthson@pulsen.se

MIKAEL JOHANSSON 
Fastighetsskötare 
Borås

NICKLAS SVEHRÈN 
Teknisk chef 
033-17 19 84

CHRISTER SÖDELIDEN 
VD 
Pulsen Fastigheter AB 
033-17 18 04 
christer.sodeliden@pulsen.se

Pulsen Fastigheter AB 
Nils Jakobsonsgatan 5 
Box 881 
501 15 Borås
 
033-17 79 00 | pulsenfastigheter.se

VID AKUTA ÄRENDEN 
UNDER KONTORSTID:
033-17 79 00  
(vardagar 8-16, lunchstängt 12-13)

VID AKUTA ÄRENDEN ÖVRIG TID:
Securitas Trygg- och Fastighetsjour  
010-47 05 300

FELANMÄLAN AV HISS:
0771-22 77 00
 
VID BRAND ELLER OLYCKA 
– RING 112

Kontakta oss

Pulsen Fastigheter har rötter som går tillbaka till 1971 när den första fastigheten 
förvärvades inom Pulsen Group. Idag förvaltar bolaget över 100 000 kvm kommersiella 
lokaler och bostäder i Borås, Stockholm och Småland. Vi utgår alltid från våra kunders 
bästa och deras framtida behov. Vi ska vara en drivkraft bakom samhällsutveckling med 
fokus på hållbarhet och innovation.

Se mer om vår verksamhet, hållbarhetsarbete och utvecklingprojekt på vår webbplats 
pulsenfastigheter.se


